
  

 

  

VIENOŠANĀS Nr. DVB-___/2017 

Par uzņēmuma motivācijas stipendijas piešķiršanu 
 

Vieta, 2017.gada _______________ 

 

 

Uzņēmums SIA reģistrācijas Nr. __________________ (turpmāk tekstā – Uzņēmums), tās 

uzņēmuma vadītāja ____________ personā, kurš darbojas uz Uzņēmuma statūtu pamata, (visas 

puses kopā vai katra atsevišķi turpmāk tekstā – Puse/-s), un 

 

 

Pilsētas tehnikuma audzēknis (-e) ________________, personas kods ________________ 

(turpmāk tekstā – Stipendijas saņēmējs), kopā saukti – Līdzēji,  

 

saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 484 „Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas 

mācības”, izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 7.panta 15.punktu un saskaņā ar 

___________________ Vienošanos par stipendijas piešķiršanu Pilsētas Tehnikuma audzēkņiem, kuri 

piedalās darba tirgus orientētas profesionālās izglītības programmā starp uzņēmumu 

___________________ SIA un Pilsētas tehnikumu, noslēdz šādu Vienošanos par sekojošu (turpmāk 

tekstā – Vienošanās): 

1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS 

1.1. Puses vienojas, ka Uzņēmums maksā Stipendijas saņēmējam motivācijas stipendiju. 

Motivācijas stipendija tiek maksāta pēc katras prakses beigām, pārskaitot uz audzēkņa kontu. 

Mašīnbūves tehniķu 4.kursa audzēkņiem kam Darba vidē balstītās mācības Uzņēmumā notiek 6 

(sešus) mēnešus, motivācijas stipendijas tiek piešķirtas un izmaksātas pēc katra mēneša beigām.  
1.2. Motivācijas stipendija tiek noteikta, aizpildot anketu „Kritēriji stipendijas noteikšanai”. 

1.3. Pēdējā darba vidē balstīto mācību dienā, Uzņēmums sagatavo Rīkojumu grāmatvedībai, cik 

lielu motivācijas stipendiju Uzņēmums nolēmis piešķirt. 

1.4. Pamatojoties uz Rīkojumu, grāmatvedība izmaksā darba vidē balstīto mācību audzēknim 

motivācijas stipendiju uz norādīto audzēkņa konta numuru.  

1.5. Motivācijas stipendijas lielums atkarīgs no audzēkņa darba vidē balstītu mācības apmeklējuma, 

darba kvalitātes, disciplīnas, darba vadītāja atsauksmes. 

2. VIENOŠANĀS TERMIŅŠ 

2.1. Šīs vienošanās 1. punktā paredzēto stipendijas izmaksu termiņš ir 2016/2017 mācību gads, 

saskaņā ar Darba vidē balstīto mācību prakšu grafiku un līgumu par tehnikuma audzēkņa darba 

vidē balstītu mācību nodrošināšanu, kas tiek noslēgts katras prakses laikā. 

2.2. Šīs vienošanās termiņu Puses var grozīt ar rakstveida papildus vienošanos šādā gadījumā: 

2.3. Ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama vienošanās izpilde. 

3. STIPENDIJAS SAŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI: 

3.1. Stipendijas saņēmējs apņemas sekmīgi apgūt praktiskās iemaņas izvēlētā specialitātē – 

(nosaukums, Pilsētas tehnikumā); 

3.2. Nepārtraukt un pabeigt mācības attiecīgajā programmā izglītības iestādes noteiktajā mācību 

laikā. 

3.3. Pēc Uzņēmuma pieprasījuma sniegt Uzņēmumam nepieciešamo informāciju par mācību 

sekmēm. 

4. UZŅĒMUMA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

4.1. Iepazīstināt Stipendijas saņēmēju ar Vienošanos par stipendijas piešķiršanu Tehnikuma 

audzēkņiem, kuri piedalās darba tirgus orientētas profesionālās izglītības programmā; 

4.2. Nodrošināt Stipendijas saņēmējam motivācijas stipendiju saskaņā ar Vienošanās 1.punktā 

noteikto; 

4.3. Nodrošināt Stipendijas saņēmēju ar Darba vidē balstīto mācību prakses vietu uzņēmumā 

_______________ SIA. 
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5. NEPĀRVARAMA VARA 

5.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par vienošanās noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgas 

izpildes rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, ja vienošanos nav bijis iespējams izpildīt tādu apstākļu 

dēļ, kurus nav bijis iespējams paredzēt un novērst, t.i., nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, pie 

kuriem pieskaitāmas, bet ne tikai, dabas stihijas, ugunsgrēks, karš, militāras operācijas, kā arī jaunas 

likumdošanas ieviešana, kas sarežģī, ierobežo vai aizliedz vienošanās paredzēto darbību. 

5.2. Nepārvaramas varas gadījumā vienošanās izpildes pienākums tiek apturēts uz attiecīgā 

nepārvaramas varas notikuma pastāvēšanas laiku, un līguma termiņi ir attiecīgi pagarināmi. Pēc 

nepārvaramas varas notikuma Puses savstarpēji vienojas par jauniem vienošanās izpildes termiņiem, 

ņemot vērā visus nepārvaramās varas notikuma apstākļus. 

6. STRĪDUS JAUTĀJUMU RISINĀŠANA 

6.1. Visus strīdus un domstarpības, kas radušies vienošanās darbības un izpildes laikā, Puses risina 

savstarpējā pārrunu ceļā. 

7. ĪPAŠIE NOTEIKUMI 

7.1. Visi Vienošanās grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir izteikti rakstveida formā un tos 

parakstījušas visas Puses. 

7.2. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā ar 

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

 

8. PUŠU REKVIZĪTI 

 

 

Audzēknis 

Vārds, uzvārds: ___________________ 

Personas kods: ____________________ 

Banka: __________________________ 

Konta numurs:____________________ 

Tālr. (+371) ______________________ 

Paraksts _________________________ 

Datums _________________________ 

 

 

 

 

 

 

Nepilngadīgā audzēkņa vecāki (aizbildnis) 

 

__________________________________ 
                  (vārds, uzvārds un paraksts)  
 

 

SIA “Uzņēmums” 

Reģ. _____________________ 

Adrese:  ___________________ 

Pilsēta, LV_________________ 

Tel.: (+371) ________________ 

Fakss:(+371) _______________ 

e-pasts: ____________________ 

 

_________________________ 

(paraksts un atšifrējums,) 

 


