2.pielikums
Sadarbības līgumam Nr. 6.-2.3.3/XX

MĀCĪBU LĪGUMS
par nodarbinātās personas dalību izglītības programmā Nr.____
(Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 „ Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (turpmāk
– Projekts))

(līguma noslēgšanas vieta)

2021. gada___.__________

Izglītības iestāde (turpmāk – izglītības iestāde), tās vadītāja(-as) (pilnvarotās personas) (vārds,
uzvārds) personā, kurš(-a) darbojas saskaņā ar nolikumu (statūtiem, reglamentu), no vienas puses, un

(vārds, uzvārds, personas kods)

(dzīvesvietas adrese)

(turpmāk – nodarbinātais), no otras puses, turpmāk abi kopā– Puses, bet katrs atsevišķi - Puse, atbilstoši
nodarbinātā izdarītajai izvēlei, noslēdz šādu mācību līgumu (turpmāk – Līgums).
1. Līguma priekšmets
1.1. Līguma priekšmets ir nodarbinātā iesaiste izglītības programmas apguvē, nodrošinot izglītības
programmas īstenošanu attālinātā4 (Grozīts 2021. gada 8.aprīlī) formā (turpmāk –mācības), laika
posmā no 2021.gada __. ________ līdz 20___. gada __.______, :
1.1.1. izglītības programmas īstenošanas grafiks (1.pielikums);
1.1.2. izglītības
programmas
veids
un
nosaukums
____________________________________;
1.1.3. izglītības programmas stundu skaits _________________________________;
1.1.4. iegūstamās profesionālās kvalifikācijas nosaukums un
līmenis5
________________________________________________________;
(Grozīts 2021. gada 9.aprīlī)

1.1.5. izglītības
programmas praktisko
nodarbību
īstenošanas
adrese:__________________________________________________;

vietas

(Grozīts 2021. gada 9.aprīlī)

1.1.6. Mācību maksa par mācību periodu6 ir ___________________EUR, no kuras 90% (95%7)
_____________________EUR sedz no Projekta finanšu līdzekļiem, 10% (5%8)
_____________________EUR sedz nodarbinātais.

1

Izņemot profesionālās tālākizglītības programmas praktiskās daļas apguvi, profesionālās kvalifikācijas prakses un
profesionālās kvalifikācijas eksāmena organizēšanu.
5
Līguma 1.1.4., 1.1.5. apakšpunktu aizpilda tikai gadījumā, ja tiek apgūta profesionālās tālākizglītības programma.
4
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2. Mācību maksas apmaksas kārtība
2.1. Mācību maksas 10% vai 5%4 apmērā apmaksa tiek veikta, pamatojoties uz
izglītības iestādes izrakstīto rēķinu;
2.2. Līguma noslēgšanas dienā izglītības iestāde sagatavo un izsniedz nodarbinātajam rēķinu par 10%
vai 5%5 mācību maksas segšanu, ja nodarbinātajam nav maznodrošinātas vai trūcīgas personas
statuss;
2.3. nodarbinātais veic rēķina apmaksu līdz izglītības iestādes noteiktajam termiņam, bet ne vēlāk kā
līdz mācību uzsākšanas dienai;
2.4. ja 2.3.apakšpunktā norādītajā termiņā samaksa nav veikta pilnā apmērā,
nodarbinātais nav tiesīgs piedalīties mācībās;
2.5. ja nodarbinātais neuzsāk vai pārtrauc mācības, nodarbinātā veiktā maksa par mācībām netiek
atmaksāta.
3. Nodarbinātā tiesības un pienākumi
3.1. Nodarbinātajam ir pienākums:
3.1.1. uzsākt mācības un piedalīties mācībās katru mācību dienu atbilstoši izglītības programmas
īstenošanas plānam un izglītības programmas īstenošanas grafikam;
3.1.2. nodarbību laikā būt identificējamam (nodarbinātais pieslēdzoties mācību nodarbībai norāda
savu vārdu, uzvārdu);
3.1.3. nenodot piekļuves informāciju (piemēram, paroles, linkus u.c. datus) par tiešsaistes
platformu, kurā notiek izglītības programmas apguve, trešajām personām;
3.1.4. atbilstoši izglītības programmas īstenošanas plānam un izglītības programmas īstenošanas
grafikam pilnā apjomā apgūt izglītības programmu un nokārtot noslēguma pārbaudījumu
(ja attiecināms);
3.1.5. mācību laikā ievērot izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus, tajā skaitā nepārsniegt
izglītības iestādē noteikto pieļaujamo mācību kavējumu procentuālo apmēru;
3.1.6. informēt izglītības iestādi par darbnespējas iestāšanos, mācību kavējuma iemeslu, ja
mācības tiek kavētas, vai citiem apstākļiem, kas var ietekmēt dalību mācībās, kā arī
iesniegt attiecīgo apstākļu pamatojošos dokumentus, ja tādi ir pieejami, atbilstoši izglītības
iestādes iekšējās kārtības noteikumiem;
3.1.7. uzsākot dalību mācībās un mēnesi pēc dalības pabeigšanas (neatkarīgi no tā, vai mācības ir
pabeigtas pilnībā vai daļēji) sniegt ziņas par sevi, tiešsaistē6 aizpildot anketu ar datiem
atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra Noteikumu Nr. 77 “Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.–2020. gada
plānošanas periodā”, ietvertās maksājuma pieprasījuma veidlapas “Pārskats par
dalībniekiem” 12.punktā noteiktajam. Pabeidzot dalību mācībās, tiešsaistē 7 aizpildīt
mācību apmierinātības aptaujas anketu; (Grozīts 2021. gada 8.aprīlī)

Gadījumos, ja nodarbinātajam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss, nodarbinātais ir atbrīvots no mācību maksas.
Gadījumos, ja nodarbinātais apgūst profesionālās tālākizglītības programmu.
3
Gadījumos, ja nodarbinātais apgūst profesionālās tālākizglītības programmu.
4
Mācību maksa 5% apmērā tiek piemērota tikai tiem nodarbinātajiem, kas apgūst profesionālās tālākizglītības programmu.
5
Mācību maksa 5% apmērā tiek piemērota tikai tiem nodarbinātajiem, kas apgūst profesionālās tālākizglītības programmu.
6
tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv, mācībām piesakoties, izveidotajā lietotāja profilā.
7
tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv, mācībām piesakoties, izveidotajā lietotāja profilā.
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3.1.8. viena gada laikā pēc mācību pabeigšanas sniegt informāciju par sevi, tiešsaistē aizpildot
aptaujas anketu;
3.1.9. parakstīt apliecinājumu, ja persona Projekta ietvaros apgūs profesionālās tālākizglītības
programmu (2.pielikums).
3.2. Nodarbinātajam ir tiesības:
3.2.1. Līguma parakstīšanas dienā saņemt izglītības programmas īstenošanas plānu un izglītības
programmas īstenošanas grafiku (1.pielikums);
3.2.2. bez maksas saņemt mācībām nepieciešamo izdales materiālu, saņemt visu ar mācību
procesu saistīto informāciju un saņemt piekļuves tiesības, paroles u.c. nepieciešamo
informāciju attālināto mācību nodrošināšanai atbilstoši izglītības programmai, izglītības
programmas īstenošanas plānam un izglītības programmas īstenošanas grafikam
(1.pielikums); (Grozīts 2021. gada
8. aprīlī)

3.2.3. informēt VIAA par mācību procesā konstatētajām problēmām vai nepieciešamajiem
uzlabojumiem, sūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi: pipn@viaa.gov.lv;
3.2.4. kārtot noslēguma pārbaudījumu8, ja attaisnojošu iemeslu dēļ nodarbinātais nav piedalījies
noteiktajā termiņā noslēguma pārbaudījumā vai tā daļā un nākamajā mācību dienā pēc
attaisnojošo iemeslu izbeigšanās ir iesniedzis izglītības iestādē rakstveida iesniegumu, tam
pievienojot neierašanos attaisnojoša dokumenta kopiju. Noslēguma pārbaudījuma
kārtošanu izglītības iestāde nodrošina trīs mēnešu laikā no Līguma 1.1.punktā norādītā
mācību beigu datuma;
3.2.5. turpināt mācības, ievērojot Līgumā noteiktos nodarbinātā pienākumus, ja nodarbinātais ir
zaudējis nodarbinātā statusu.
3.3. Nodarbinātais ar izglītības iestādes rīkojumu tiek atskaitīts no izglītojamo skaita ar mācību dienu,
kad iestājies viens no šādiem nosacījumiem:
3.3.1. saņemts nodarbinātā rakstveida iesniegums par mācību pārtraukšanu;
3.3.2. nodarbinātais nav pielaists pie noslēguma pārbaudījuma kārtošanas;
3.3.3. nodarbinātais bez attaisnojoša iemesla nav piedalījies noslēguma pārbaudījuma kārtošanā;
3.3.4. nodarbinātais mācību laikā atkārtoti pārkāpis izglītības iestādes nolikumu vai iekšējās
kārtības noteikumus;
3.3.5. nodarbinātais ir pārsniedzis izglītības iestādē noteikto pieļaujamo mācību kavējumu
procentuālo apmēru.
4. Izglītības iestādes pienākumi un tiesības
4.1. Izglītības iestādei ir pienākums:
4.1.1. nodrošināt mācību uzsākšanu nodarbinātajam, ja tas ir nokārtojis savas finansiālās saistības
atbilstoši šim Līgumam;
4.1.2. nodrošināt nodarbinātajam mācību nodarbības Līguma 1.punktā noteiktajā apmērā un
atbilstoši izglītības iestādes apstiprinātajam izglītības programmas īstenošanas grafikam
(1.pielikums) kā arī informēt par tā izmaiņām;
4.1.3. apmācīt nodarbināto saskaņā ar izglītības programmu;
4.1.4. nodrošināt nodarbinātajam mācībām nepieciešamo izdales materiālu, sniegt visu ar mācību
procesu saistīto informāciju un nodrošināt piekļuves tiesības, paroles u.c. nepieciešamo
8

13 Atbilstoši izglītības programmā noteiktajam.
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informāciju attālināto mācību nodrošināšanai, atbilstoši izglītības programmai, izglītības
programmas īstenošanas plānam un izglītības programmas īstenošanas grafikam
(1.pielikums); (Grozīts 2021. gada 8.aprīlī)
4.1.5. veikt nodarbinātā mācību apmeklējuma uzskaiti;
4.1.6. nodrošināt profesionālās kvalifikācijas prakses īstenošanas vietu (ja
attiecināms). (Grozīts 2021. gada 9.aprīlī)
4.2. Izglītības iestādei ir tiesības atskaitīt nodarbināto no izglītojamo skaita šī Līguma
3.3. apakšpunktā noteiktajos gadījumos.
5. Nepārvarama vara
5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šīs
saistības nevarēja tikt izpildītas nepārvaramas varas, ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus Puses
nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramas varas apstākli tiek atzīts notikums, no kura nav
iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt, notikums, kuru Līguma slēgšanas brīdī
nebija iespējams paredzēt, notikums, kas nav radies Puses vai tās kontrolē esošas personas kļūdas
vai rīcības dēļ, notikums, kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.
5.2. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības šī Līguma 5.1.apakšpunktā minēto apstākļu dēļ,
10 darba dienu laikā paziņo otrai pusei par šādu apstākļu iestāšanos un izbeigšanos. Ja paziņojums
nav izdarīts noteiktajā laikā, vainīgā Puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramu varu.
5.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā vienu mēnesi, Līgumu var izbeigt Pusēm par to
savstarpēji vienojoties.
6. Personas datu apstrāde
6.1. Izglītības iestāde apstrādā personas datus ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada
27.aprīļa Regulas (ES) Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības
regula) 6.panta 1.punkta b, c un e apakšpunkta un izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu
prasību kā arī šī Līguma noteikumu izpilde.
6.2. Izglītības iestāde apstrādā un VIAA nodod šādus personas datus:
6.2.1. identifikācijas datus – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;
6.2.2. kontaktinformācijas datus – adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs;
6.2.3. nodarbinātā Projekta ietvaros izglītības programmas apguvi apliecinoša dokumenta
(apliecība vai cits dokuments) kopiju;
6.2.4. informāciju par nodarbinātā iepriekš iegūto izglītību (ja uzņemšanai izglītības programmā
noteiktas prasības iepriekš iegūtai izglītībai);
6.2.5. nodarbinātā
izglītības
programmas apmeklējuma uzskaiti
apliecinošu
dokumentu.
6.3. Izglītības iestādes un VIAA personas datu apstrādes nolūks ir nodrošināt:
6.3.1. Projekta īstenošanu (tai skaitā sagatavot maksājuma pieprasījumu);
6.3.2. personas datu glabāšanu līdz normatīvajos aktos noteiktajam termiņam;
6.3.3. personas datu apstrādi pēc citu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju pieprasījuma.
6.4. VIAA personas datus nodos Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un citām ES fondu vadībā
iesaistītajām institūcijām pēc pieprasījuma;
6.5. Personas datus pārziņi uzglabās līdz 2028. gada 31. decembrim vai atbilstoši citos ārējos
normatīvajos aktos noteiktajam termiņam. Pēc minētā termiņa personas dati tiks dzēsti.
4

6.6. Nodarbinātajam ir tiesības atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulai
(ES) Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu
brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) izmantot savas
datu subjekta tiesības, atbilstoši konkrētajam datu apstrādes tiesiskajam pamatam.
7. Citi noteikumi
7.1. Visus strīdus un domstarpības, kas radušās sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina pārrunu ceļā. Ja
pārrunu ceļā strīds netiek atrisināts, Puses vienojas strīdu izskatīt tiesā atbilstoši Latvijas
Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un Latvijas Republikas saistošo
starptautisko līgumu prasībām.
7.2. Gadījumos, kad nodarbinātais ir atskaitīts no izglītojamo skaita vai pārtraucis izglītības
programmas apguvi, Līgums ir uzskatāms par izbeigtu.
7.3. Nodarbinātais ir informēts par savu personas datu apstrādi mācību organizēšanas ietvaros, t.sk.,
atbilstības pārbaudei noteiktajiem mērķa grupas kritērijiem, Projekta rezultatīvo rādītāju
apkopošanai.
7.4. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.
7.5. Līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā, Pusēm vienojoties, un pēc abpusējas
Pušu parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Izņēmums no šajā punktā minētās
kārtības ir izglītības programmas īstenošanas grafika izmaiņas, par kurām tiek informēts
nodarbinātais, bet par kurām atsevišķi Līguma grozījumi netiek slēgti.
7.6. Līgums sagatavots un parakstīts divos eksemplāros uz __(norāda lapu skaitu vārdiem) lapām, tai
skaitā ar 1. pielikumu “Izglītības programmas īstenošanas grafiks” uz __ (norāda lapu skaitu
vārdiem) lapām un 2. pielikumu “Apliecinājums” uz (norāda lapu skaitu vārdiem) lapām latviešu
valodā ar vienādu juridisku spēku, katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

NODARBINĀTAIS

Izglītības iestādes nosaukums

Vārds Uzvārds

Adrese: Iela, mājas numurs, pilsēta,
LV0000,
Reģistrācijas Nr. _____________
Tālr.: _____________
e-pasts: ________________

Adrese: Iela, mājas numurs,
pilsēta, LV-0000,

Paraksts
Vārds, uzvārds, amats

Tālr.: _____________ epasts: ________________
Paraksts
Vārds, uzvārds
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1.pielikums
2021.gada __.______ mācību līgumam
par nodarbinātās personas dalību izglītības programmā

Izglītības programmas īstenošanas grafiks
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2.pielikums
2021.gada __.______ mācību līgumam par nodarbinātās personas
dalību izglītības programmā

APLIECINĀJUMS
Apliecinu, ka uzsākot mācības mācību līguma 1.1.2.apakšpunktā minētajā izglītības programmā ar mācību
līguma 1.1.4. apakšpunktā minēto iegūstamo profesionālo kvalifikāciju, esmu informēts/a, ka:
kvalifikācijas prakse (norāda stundu apjomu) stundu apjomā, ir šīs izglītības programmas apguves
neatņemama sastāvdaļa, kuru apgūšu noteiktajā apjomā un laika periodā, ko būs noteikusi izglītības
iestāde un, kas tiks īstenota, ievērojot Ministru kabineta 2012. gada 20. novembra noteikumus Nr.
785 “Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība”9 un noslēgto līgumu par
mācību praksi;
man ir tiesības saņemt finanšu atbalstu ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un
atpakaļ, nepārsniedzot 30 EUR mēnesī, viena mēneša laikā pēc profesionālās kvalifikācijas
iegūšanas, saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumiem Nr. 474 15;
man nav tiesību saņemt finanšu atbalstu ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un
atpakaļ vienlaikus ar finanšu atbalsta reģionālajai mobilitātei (transporta izdevumu segšanai, kas
radušies mācību laikā, lai nokļūtu uz mācību norises vietu vai tās laikā paredzētās prakses vietu)
saņemšanu.

______________________
(nodarbinātā paraksts)
___________________________
(paraksta atšifrējums)

2021___. gada „____”____________

https://likumi.lv/ta/id/252862-macibu-prakses-organizacijas-un-izglitojamo-apdrosinasanas-kartiba 15
https://likumi.lv/ta/id/283669-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-4-1-specifiska-atbalstamerkapilnveidot-nodarbinato-personu-profesionalo
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