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Līgums par Pilsētas Tehnikuma 
 

audzēkņa darba vidē balstītu mācību nodrošināšanu 
 
 
Vieta                                                                                                                 20____.gada ___. ______________ 
 
Pilsētas Tehnikums, izglītības iestādes reģistrācijas  Nr. _________________ 
(profesionālās izglītības iestāde),  
 
(turpmāk tekstā – Skola), tās direktores _____________________ personā, kura darbojas uz Skolas 
nolikuma pamata un 
 
SIA Uzņēmums reģistrācijas Nr. _________________ (turpmāk tekstā – Uzņēmums/-i), tās 
uzņēmuma vadītāja _____________________ personā, kuri darbojas uz Uzņēmuma statūtu pamata, 
(visas puses kopā vai katra atsevišķi turpmāk tekstā – Puse/-s),  
un 
Skolas audzēknis (-e) ____________________, personas kods ______________ (turpmāk tekstā  – 
Audzēknis), kopā saukti – Līdzēji, noslēdz šāda veida vienošanos (turpmāk tekstā – Līgums) : 

I.Līguma priekšmets 

Līdzēji vienojas par Audzēkņa darba vidē balstītu mācību nodrošināšanu uzņēmumā SIA 
“Uzņēmums” adresē: ___________________________, LV_______ (Profesijas standarts - Mašīnbūves tehniķis)  
no 20___.gada ___._____________ līdz  20____. gada ____.__________ (xx stundas) saskaņā ar Mācību procesa 
grafiku, Līguma noteikumiem un Līdzējiem noteiktajām tiesībām un pienākumiem. 
  

II. Līdzēju pienākumi un tiesības 

2.1. Skola apņemas: 
2.1.1. Nodrošina Audzēkņa iepriekšējo teorētisko profesionālo sagatavotību, iepazīstina Audzēkni 
ar vispārējiem darba aizsardzības noteikumiem (darba tiesību, darba drošības, sanitāri higiēnisko, 
ugunsdrošības un elektrodrošības) un iekšējās darba kārtības noteikumiem. Iepazīstina Audzēkni 
ar viņa pienākumiem un tiesībām darba vidē balstītu mācību laikā. 

2.1.2. Sadarbībā ar Uzņēmumu veic Skolas īstenotās izglītības programmas Audzēkņa apmācībai 
pilnveidi atbilstoši Uzņēmumā īstenotās darba vidē balstītu mācību specifikai.  

2.1.3.Nozīmē darba vidē balstītu mācību vadītāju no Skolas puses, kurš (-a) koordinē un kontrolē 
to norisi saskaņā ar Skolas rīkojumu. 

2.1.4.Izstrādā darba vidē balstītu mācību programmu/plānu atbilstoši Līguma  pielikumam Nr.1, 
sadarbībā ar darba vidē balstītu mācību vadītāju, kuru nozīmējis Uzņēmums, vērtē Audzēkņa 
darbību darba vidē balstītu mācību laikā un sniedz atbilstošu novērtējumu. 

2.1.5. Izstrādā darba vidē balstītu mācību grafiku, kas pievienots kā Līguma pielikums Nr.2, un 
izsniedz to Audzēknim pirms to sākuma. 

2.1.6. Pirms darba vidē balstītu mācību sākuma izsniedz Audzēknim darba vidē balstītu mācību 
grāmatiņu un instruē Audzēkni par tās aizpildīšanas kārtību un nosacījumiem. 

2.1.7. Pirms darba vidē balstītu mācību sākuma nozīmē to vadītāju no Skolas puses, par pieņemto 
lēmumu informējot Audzēkni un Uzņēmumu. 

  Pilsētas Tehnikums 

reģistra Nr. ________________ 

20____.gada _____. __________ 

SIA „Uzņēmums”  

reģistra Nr. ___________________ 

20__.gada _____. _______________ 
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2.1.8. darba vidē balstītu mācību laikā regulāri, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī rakstiskā 
formā iesniedz atskaiti Uzņēmumam par Audzēkņa sekmēm un citiem ar Audzēkni saistītiem 
būtiskiem apstākļiem, kas var ietekmēt darba vidē balstītu mācību norisi atbilstoši Līgumā 
noteiktajām prasībām.   

2.1.9. Veic Audzēkņa apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darba vidē balstītu mācību laikā, ja 
tas paredzēts Ministru kabineta noteikumos par mācību prakses organizācijas un izglītojamo 
apdrošināšanas kārtību. 

2.1.10.Ja Darba vidē balstītu mācību vietā tiek konstatēti Audzēkņa veselību vai dzīvību 
apdraudoši apstākļi, Skola var atsaukt Audzēkni no darba vidē balstītām mācībām līdz minēto 
apstākļu novēršanai, paziņojot par to Uzņēmumam. Šādā gadījumā pēc Līdzēju rakstiskas 
vienošanās var mainīt darba vidē balstītu mācību vietu. 

2.1.11. Skola ir tiesīga  pieņemt no Audzēkņa tikai tādu darba vidē balstītu mācību pārskatu, kas ir 
saskaņots ar Uzņēmumu un darba vidē balstītu mācību vadītāju no Skolas puses. 

2.2. Uzņēmums apņemas: 

2.2.1. Pirms darba vidē balstītu mācību sākuma, vienojoties ar Skolu, apstiprina darba vidē 
balstītu mācību programmu un sasniedzamos rezultātus atbilstoši Skolas izstrādātajai izglītības 
programmai .  

2.2.2. Līguma 1.punktā norādītajā termiņā nodrošināt Audzēknim darba vidē balstītu mācību 
iespēju atbilstoši tās programmai. 

2.2.3. Pirms darba vidē balstītu mācību sākuma norīko to vadītāju Audzēkņa apmācībai, kurš vada 
Audzēkņa darbu un konsultē Audzēkni atbilstoši darba vidē balstītu mācību programmā 
noteiktajiem uzdevumiem, norādot rīkojumā vadītāja vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju. 
Rīkojuma saturu dara zināmu Skolai un Audzēknim. 

2.2.4. Darba vidē balstītu mācību laikā uz laiku atbrīvo Audzēkni no darba vidē balstītu mācību 
pienākumu pildīšanas atbilstoši Skolas noteiktajam Audzēkņa apmācības grafikam un 
iespējamiem Līdzēju apstiprinātiem grozījumiem Audzēkņa apmācības grafikā. 

2.2.5. Pēc nepieciešamības nodrošina Audzēkņa darba vidē balstītu mācību izglītības programmai, 
profesijas standartam atbilstošu darbu, darba aizsardzības normām atbilstošu darba vietu un 
darba apģērbu, kā arī izsniedz atbilstošu  inventāru un materiālus darba veikšanai, kā arī mācību 
literatūru darba veikšanai nepieciešamo prasmju apguvei. 

2.2.6. Instruē Audzēkni par Uzņēmuma iekšējās darba kārtības noteikumiem, darba drošības 
tehnikas un darba higiēnas prasībām, darba aizsardzības noteikumiem un ugunsdrošības 
noteikumiem un elektrodrošības noteikumiem.  

2.2.7. Pirms darba vidē balstītu mācību sākuma pārbauda Audzēkņa veselības stāvokļa atbilstību 
darba vidē balstītu mācību laikā paredzēto darbu veikšanai, pieprasot Audzēknim uzrādīt 
medicīnisko izziņu. Gadījumā, ja Audzēknim šādas medicīniskās izziņas nav, darba vidē balstītas 
mācības tiek uzsāktas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Audzēknis iesniedzis Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoši izdotu medicīnisko izziņu.  

2.2.8. Uzskaita Audzēkņa padarīto darbu,  novērtē to, dara zināmu vērtējumu Skolai. 

2.2.9. Audzēknim uzdod tādu darbu veikšanu, kas atbilst viņa fiziskajām, intelektuālajām spējām, 
un kas nepieciešami darba vidē balstītu mācību programmā noteikto mērķu sasniegšanai, 
attiecīgās Skolas izglītības programmas prasībām un nekādā veidā neapdraud Audzēkņa veselību.  

2.2.10. Informē Skolas norādīto darba vidē balstītu mācību vadītāju, ja Audzēknis neveic darba 
vidē balstītu mācību programmā paredzēto uzdevumu izpildi, neievēro Uzņēmuma iekšējās darba 
kārtības noteikumus un darba drošības noteikumus un/vai citas izvirzītās prasības, kā arī 
nekavējoties informē par nelaimes gadījumiem, kuros iesaistīts Audzēknis un, kas notikuši viņa 
darba vidē balstītu mācību vietā. Ja nepieciešams, nepielaiž Audzēkni pie tālākām darba vidē 
balstītām mācībām un par to paziņo Skolai. 

2.3. Audzēknis apņemas: 
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2.3.1. Veikt darba vidē balstītu mācību programmā noteiktos uzdevumus un ievērot Uzņēmuma 
iekšējos darba kārtības noteikumus; veikt darbu kvalitatīvi un Uzņēmuma noteiktajos termiņos; 
ievērot darba vidē balstītu mācību vadītāja norādījumus, darba aizsardzības prasības; saudzīgi 
izturēties pret darbavietas inventāru; neizpaust komerciālus noslēpumus; aizpildīt darba vidē 
balstītu mācību grāmatiņu, sagatavot darba vidē balstītu mācību pārskatu un līdz noteiktajam 
laikam iesniegt to Skolā. 

2.3.2. Uzņemties materiālu atbildību par Uzņēmuma izsniegtā inventāra bojājumiem, ja inventāra 
bojājumi radušies, Audzēknim apzināti to izmantojot tam neparedzētiem mērķiem, neievērojot 
Uzņēmuma iepriekš noteiktos inventāra izmantošanas noteikumus. 

2.3.3. Veikt obligātās veselības pārbaudes, ja tādas ir nepieciešamas. 

2..3.4. Atbilstoši Skolas un Uzņēmuma norādījumiem kārtot paredzētos darba vidē balstītu mācību 
noslēguma eksāmenus. 

2.3.4. Par neierašanos Uzņēmumā darba vidē balstītu mācību programmas apguvei un 
neierašanās iemesliem nekavējoties paziņot Uzņēmumam un Skolai. 

2.3.5. Par Līguma saistību neievērošanu no Uzņēmuma puses informēt Skolu. 

2.4. Audzēknim ir tiesības atteikties no darba vidē balstītu mācību laikā uzdoto darbu veikšanas, 
ja darba apstākļi rada draudus personīgajai vai apkārtējo cilvēku veselībai un dzīvībai, par to 
nekavējoties paziņojot Uzņēmumam  un Skolai. 

 

III. Papildu nosacījumi 

3.1. Katrs no Līdzējiem ir atbildīgs par šī Līguma nosacījumu izpildi un Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atlīdzina zaudējumus, kas radušies kādam no pārējiem 
Līdzējiem, ja netiek izpildītas Līgumā paredzētās saistības.  

3.2. Līdzēji darba vidē balstītu mācību laikā var vienoties par savstarpējiem norēķiniem,  
noslēdzot par to atsevišķu vienošanos, kurā paredz samaksas veidu, nosacījumus, apmēru un 
kārtību. 

3.3. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai saistību 
izpildei.  

3.4 Līgums var tikt izbeigts šādos gadījumos un kārtībā:  

3.4.1. Līdzējiem rakstiski par to vienojoties;  

3.4.2. Uzņēmumam vienpusēji, paziņojot par to Skolai un Audzēknim, ja Audzēknis atkārtoti 
neievēro Uzņēmuma vadības vai darba vidē balstītu mācību vadītāja norādījumus un/vai iekšējās 
darba kārtības, darba drošības vai ugunsdrošības vai elektrodrošības prasības vai citas Līgumā 
noteiktās saistības; 

3.4.3. Skola vienpusēji, ja Uzņēmums nepilda Līgumā noteiktās saistības; 

3.4.4. Ja Audzēknis  vienpusēji izbeidz līgumu ar Skolu par attiecīgās izglītības programmas apguvi 
un/vai izglītības programmas maiņu vai noformē studiju pārtraukumu/akadēmisko atvaļinājumu.  

3.4.5. Līgums tiek izbeigts ar brīdi, kad Audzēknis sekmīgi nokārtojis darba vidē balstītu mācību 
noslēguma eksāmenu un saņēmis attiecīgu apliecinājumu.  

3.4.6. Uzņēmumam vienpusēji, paziņojot par to Skolai un Audzēknim, ja Audzēknis nav sekmīgi 
nokārtojis darba vidē balstītu mācību ietvaros paredzētos eksāmenus. Līdzējiem vienojoties, 
Līguma termiņš var tikt pagarināts līdz atkārtota darba vidē balstītu mācību noslēguma eksāmena 
kārtošanas datumam.  

3.4.7. Ja kāda no Pusēm vēlas pārtraukt Līgumu tā nosacījumu neievērošanas gadījumā, tad 
pārkāpumam jābūt fiksētam rakstiski, un par vienpusēju Līguma laušanu pārējie Līdzēji jābrīdina 
rakstiski vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Līguma pārtraukuma gadījumā līdzējiem ir 
pilnībā jāizpilda visas saistības, kas radušās līdz Līguma pārtraukumam. Līgumslēdzējs, kura 
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pārkāpuma dēļ Līgums tiek lauzts, sedz pārējiem Līdzējiem nodarītos tiešos zaudējumus pilnā 
apmērā. 

3.4.8. Visus strīdus par līgumsaistībām Līdzēji risina pārrunu ceļā. Ja Puses nevar vienoties 
pārrunu ceļā, tad strīdi tiek risināti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 

3.4.9. Visi Līgumā izdarītie grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti rakstiski un 
apstiprināti ar visu Līdzēju parakstiem. 

3.4.10. Līgums sastādīts 3 (trīs) eksemplāros. Viens eksemplārs Skolai, otrs – Uzņēmumam, trešais 
– Audzēknim. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 
IV. Pušu rekvizīti 

 
  
 

Pilsētas Tehnikums 
Reģ. Nr.___________________ 
Adrese: ___________________  
Tel.: (+371) ______________ 
Fakss: (+371) ____________ 
e-pasts:  
 

 
_____________________ 
(Vārds, Uzvārds) 
 

SIA “Uzņēmums” 
Reģ. _________________________ 
Adrese:  _____________________ 
Tel.: (+371) _________________ 
Fakss:(+371) _________________ 
e-pasts:  
 
 
_________________________ 
(Vārds, Uzvārds) 

 

  

Audzēknis  
 
Vārds, uzvārds _____________________________ 

 

 
Personas kods: ______________________________ 

 

 
Tālrunis +371 _______________________________ 

 

 
Paraksts_____________________________________ 

 

 
Datums: _____________________________________ 

 


