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Nodomu protokols 
Par darba tirgus orientētas profesionālās izglītības apmācības 

ieviešanu  
 
 

Pilsētas Tehnikums, izglītības iestādes reģistrācijas Nr. __________ (turpmāk tekstā – 
Tehnikums), tā direktores _______________ personā, kura darbojas uz Tehnikuma nolikuma 
pamata,  
un 
Pilsētas dome, reģistrācijas Nr. ____________ (turpmāk tekstā – Pašvaldība), tās 
________________________personā, kurš darbojas uz Pilsētas domes nolikuma pamata,  
un  
SIA __________________ reģistrācijas Nr. ________ (turpmāk tekstā – Uzņēmums/-i), tās valdes 
priekšsēdētāja ____________________ personā, kurš darbojas uz Uzņēmuma statūtu pamata, 
(visas puses kopā vai katra atsevišķi turpmāk tekstā – Puse/-s),  
 
ņemot vērā, ka: 

1) ir nepieciešama atklāta un efektīva sadarbība darba tirgus orientētas profesionālās 
izglītības apmācības projekta ieviešanai Pilsētas Tehnikumā, tostarp finansējuma 
piešķiršanai, profesionālās kvalitātes nostādņu un novērtēšanas principu 
saskaņošanai; 

2) darba tirgus orientētas profesionālās izglītības apmācības projekta efektīva 
ieviešana Tehnikumā ir atkarīga no Pušu veiksmīgas sadarbības, 

Noslēdz šādu nodomu protokolu (turpmāk – Vienošanās):  

1. Puses, parakstot Vienošanos, apņemas, savstarpēji sadarbojoties, nodrošināt efektīvu 
darba tirgus orientētas profesionālās izglītības apmācības projekta ieviešanu Pilsētas 
Tehnikumā (turpmāk tekstā – DTO profesionālās izglītības programma), kā arī 
nodrošinot DTO profesionālās izglītības programmas veiksmīgu funkcionēšanu 
ilgtermiņā. 
 

2. Lai sasniegtu Vienošanās 1.punktā minēto mērķi, Tehnikums apņemas: 
2.2.1. Nodrošināt iepriekšējo teorētisko profesionālo sagatavotību, iepazīstināt 

stipendiātus ar vispārējiem darba aizsardzības (darba tiesību, darba drošības, 
sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības) un iekšējās darba kārtības noteikumiem. 
Iepazīstināt stipendiātus ar viņu pienākumiem un tiesībām praktiskās 
apmācības laikā. 

2.2.2. Sadarbojoties ar Uzņēmumiem, izstrādāt izglītības programmai un uzņēmuma 
īstenotajai praktiskajai apmācībai atbilstošu praktiskās apmācības programmu.  

2.2.3. Sadarbojoties ar Uzņēmumiem, izstrādāt  Tehnikuma iekšējos noteikumus 
stipendiātu atlasei, nosakot detalizētus stipendiātu atlases kritērijus.  

2.2.4. Sadarbībā ar Uzņēmumu veikt  turpmāku Tehnikuma īstenotās DTO 
profesionālās izglītības programmas stipendiātu apmācības pilnveidi atbilstoši 
Uzņēmumā īstenotās DTO profesionālās izglītības programmas specifikai un 
Uzņēmumu ieteikumiem. 

2.2.5. Sadarbojoties ar Uzņēmumiem, izstrādāt  DTO profesionālās izglītības 
programmas rezultātu  un stipendiātu novērtēšanas kritērijus. 

2.2.6. Sadarbojoties ar Uzņēmumiem, izstrādāt noteikumus efektīvai komunikācijas 
nodrošināšanai starp Tehnikumu, Uzņēmumu un stipendiātu  DTO 
profesionālās izglītības programmas laikā.  

2.2.7. Nodrošināt stipendiātu  civiltiesisko apdrošināšanu un apdrošināšanu pret 
nelaimes gadījumiem DTO profesionālās izglītības programmas laikā. 
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2.2.8. Līdz kārtējā gada 1.martam iesniegt informatīvus ziņojumus Ministrijai, 
Uzņēmumiem un Domei par DTO profesionālās izglītības programmas norisi, 
rezultātiem, kā arī konstatētajiem problēmjautājumiem un to iespējamajiem 
risinājumiem. 

2.2.9. Pusēm sadarbojoties, vienoties par īstenotās DTO profesionālās izglītības 
programmas izvērtēšanas mehānismiem (starpeksāmeni, noslēguma 
eksāmeni), kā arī DTO profesionālās izglītības programmas vispārēja 
izvērtējuma kritērijiem. 

2.2.10. Veikt citas darbības, par ko savstarpēji vienojušās Puses un kas nepieciešamas 
Vienošanās 1.punktā noteiktā mērķa sasniegšanai. 
 

3. Lai sasniegtu Vienošanās 1.punktā minēto mērķi, Uzņēmums apņemas: 
3.1.1. Katra akadēmiskā mācību gada laikā nodrošināt Tehnikuma audzēkņu praktiskās 

apmācības vietas atbilstoši DTO profesionālās izglītības programmai, Pušu 
izstrādātajiem  DTO profesionālās izglītības programmas uzdevumiem un 
mērķiem. Tehnikuma audzēkņu praktiskās apmācības vietu skaits ir atkarīgs no 
Uzņēmuma iespējām (kapacitātes), par ko tas informē Tehnikumu līdz kārtējā 
kalendārā gada 31. augustam. 

3.1.2. Pirms praktiskās apmācības sākuma, vienojoties ar Tehnikumu, noteikt skaidrus 
praktiskās apmācības mērķus jeb praktiskās apmācības programmas uzdevumus, 
kas ietver sasniedzamos rezultātus stipendiāta praktiskajā apmācībā atbilstoši 
Tehnikuma izstrādātajai izglītības programmai. 

3.1.3. Nodrošināt katram stipendiātam Uzņēmuma nozīmētu kvalificētu praktiskās 
apmācības vadītāju, kurš vada stipendiāta darbu un konsultē stipendiātu atbilstoši 
praktiskās apmācības programmas uzdevumam. 

3.1.4. Sadarboties ar Tehnikumu trīspusēja līguma starp Tehnikumu, Uzņēmumu un 
stipendiātu izstrādē, saskaņošanā un noslēgšanā. 

3.1.5. Sadarbojoties ar Tehnikumu, izstrādāt noteikumus stipendiātu atlasei, nosakot 
Uzņēmuma stipendiātu specifiskos atlases kritērijus, kas tiks ietverti Tehnikuma 
iekšējos noteikumos stipendiātu atlasei.  

3.1.6. Pēc nepieciešamības nodrošināt stipendiātam praktiskās apmācības programmas 
uzdevumam, profesijas standartam atbilstošu darbu, darba aizsardzības normām 
atbilstošu darba vietu un darba apģērbu, izsniegt atbilstošu  inventāru un 
materiālus darba veikšanai, kā arī mācību literatūru darba veikšanai 
nepieciešamo prasmju apguvei. 

3.1.7. Veikt citas darbības, par ko savstarpēji vienojušās Puses un kas nepieciešamas 

Vienošanās 1.punktā noteiktā mērķa sasniegšanai. 

 

4. Ministrija apņemas: 
4.1.1. DTO profesionālās izglītības programmas ietvaros sniegt informatīvu metodisku 

atbalstu Tehnikumam un Uzņēmumam praktiskās apmācības programmas 
uzdevumu izstrādāšanai, praktiskās apmācības rezultātu novērtēšanai un citu  
Ministrijas kompetencē esošu jautājumu risināšanai.  

4.1.2. Risināt jautājumus finansējuma piešķiršanai Tehnikuma audzēkņu civiltiesiskās 
apdrošināšanas un apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem praktiskās 
apmācības laikā iegādei. 

4.1.3. Risināt jautājumus finansējuma piešķiršanai atalgojuma nodrošināšanai 
Tehnikuma nozīmētajiem praktiskās apmācības vadītājiem, kuru pienākums būs 
koordinēt stipendiātu  dalību Uzņēmuma praktiskās apmācības vietā, uzraudzīt 
DTO profesionālās izglītības programmas mērķu īstenošanu praksē, Uzņēmumu 
nodrošināto praktisko apmācības vietu atbilstības noteiktajiem praktiskās 
apmācības uzdevumiem uzraudzību. 
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4.1.4. Risināt jautājumus papildus finansējuma piešķiršanai Tehnikumam transporta un 
dienesta viesnīcu apmaksas kompensāciju  nodrošināšanai tiem audzēkņiem, kuru 
praktiskās apmācības vietas atrodas citā pilsētā. 

4.1.5. Veikt citas darbības, par ko savstarpēji vienojušās Puses un kas nepieciešamas 

Vienošanās 1.punktā noteiktā mērķa sasniegšanai. 

 

5. Dome apņemas: 
5.1.1. Pēc nepieciešamības nodrošināt Tehnikumā īstenotās DTO profesionālās izglītības 

programmas informatīvu atbalstu, izmantojot Domei pieejamos resursus 
atbilstošas informācijas apmaiņai sabiedriskajā telpā. 

5.1.2. Sniegt atbalstu Tehnikumam uzņēmumu piesaistei DTO profesionālās izglītības 
programmas ietvaros. 
 

 
6. Citi noteikumi 

6.1. Visi Vienošanās grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir izteikti rakstveida 

formā un tos parakstījušas visas Puses. 

6.2. Vienošanās sastādīta uz 3 (trīs) lapām 3 (trijos) identiskos eksemplāros latviešu 

valodā ar vienādu juridisko spēku, no tiem viens glabājas pie katras no Pusēm. 

 

7. Pušu rekvizīti 

 

 

Pilsētas Tehnikums 
Reģ. Nr.__________________ 
Adrese: _________________  
Tel.:  
Fakss:  
e-pasts:  
www.  
 
__________________ 
          

SIA “____________________” 
Reģ. 
Adrese:   
Tel.:  
Fakss:  
e-pasts:  
www.  
 
 

__________________ 
 
 
 
 

  

http://www.pikc.lv/
http://www.lvt.lv/

