Līgums par dalību projektā Mācītspēks
Līguma Nr. ____________

Rīgā, 2020. gada _____________
Nodibinājums „Iespējamā misija”, reģistrācijas Nr. 40008124084, juridiskā adrese: Kaļķu iela 26, LV-1050,
kuru, pamatojoties uz statūtiem pārstāv tā valdes loceklis Kārlis Kravis un valdes loceklis Jānis Šķesteris
(turpmāk tekstā – Nodibinājums),
un
__________________ pašvaldība, reģistrācijas Nr. __________________, juridiskā adrese:
__________________, __________________, LV-__________________, kuru, pamatojoties uz
__________________ pārstāv tās __________________ personā, kurš/-a darbojas saskaņā ar
__________________ (turpmāk - Pašvaldība)
un
__________________, reģistrācijas Nr. __________________, juridiskā adrese: __________________,
__________________, LV-__________________, kuru, pamatojoties uz __________________ pārstāv tās
_____________ (turpmāk - Izglītības iestāde)
un
__________________,
personas
kods:
__________________,
dzīvesvietas
adrese
__________________(turpmāk tekstā - Dalībnieks) (turpmāk tekstā visi četri kopā – Puses) savstarpēji
vienojas par šādiem līguma nosacījumiem (turpmāk tekstā – Līgums):
1. Līguma priekšmets
Ar šī Līguma noslēgšanu, Puses savstarpēji vienojas par pienākumu un atbildību sadalījumu projektā
“Mācītspēks”. Balstoties uz projekta “Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena
“Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programma” (Nr. 8.2.1.0/18/I/004) īstenošanu, Dalībnieks vienlaikus
ar šī Līguma noslēgšanu apņemas noslēgt studiju līgumu ar [LU/DU/LiepU] (turpmāk - Universitāte) par
studijām otrā līmeņa augstākā profesionālā studiju programmā “Skolotājs” un darba līgumu ar Izglītības iestādi
par pedagoga darba veikšanu Izglītības iestādē (turpmāk tekstā viss kopā - Projekts).
2. Pušu tiesības un pienākumi
Puses apņemas kopīgi īstenot un atbalstīt Projekta uzdevumus, pusēm paredzot turpmāk uzskaitītās tiesības un
pienākumus..
2.1.
2.1.1.

Izglītības iestāde apņemas:
noslēgt darba līgumu ar Dalībnieku, Pusēm vienojoties, ka attiecīgā darba līguma nosacījumi tajā
skaitā paredzēs, ka Izglītības iestāde nodrošina Dalībniekam darba slodzi ar vidējo kontaktstundu
skaitu 17,5 kontaktstundas nedēļā (ne mazāk kā 14 un ne vairāk kā 21 kontaktstundu slodzi
nedēļā) no pirmdienas līdz ceturtdienai kādā no tālāk minētajām mācību jomām: dabaszinātnes,
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2.1.2.

2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.
2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

veselība un fiziskās aktivitātes, matemātika, tehnoloģijas, valodas, sociālā un pilsoniskā, kultūras
izpratnes un pašizpausmes mākslā;
nodrošināt Mentoru (Izglītības iestādes direktora vietnieks izglītības jomā vai cits attiecīgā
priekšmeta skolotājs pēc savstarpējas vienošanās ar skolu), kura uzdevums ir profesionāli atbalstīt
Dalībnieku laika posmā no 2020. gada septembra līdz 2021. gada jūnijam saskaņā ar 1. Pielikumā
pievienoto uzdevumu aprakstu;
sniegt nepieciešamo atbalstu Dalībnieka darbam Izglītības iestādē un integrācijai pedagogu
kolektīvā;
nodrošināt iespēju Nodibinājuma īstenotās mācību programmas [saskaņā ar Pielikumu Nr.2.]
Profesionālās pilnveides grupas (turpmāk - PPG) kuratoram (persona, kas veic apmācības saskaņā
ar Nodibinājuma dibināto profesionālās tākākizglītības un pilnveides izglītības iestādes mācību
programmu “Iespējamās misijas Līderības attīstības programma”, (turpmāk - IM LAP)) apmeklēt
Izglītības iestādi, vērot Dalībnieka stundas un tikties ar Mentoru;
nodrošināt iespēju Mentoram apmeklēt Mentoram paredzētās mācības Dalībnieka studiju gada
laikā;
nodrošināt IM LAP Profesionālās pilnveides grupas kuratoram pieeju to skolēnu atzīmēm,
pārbaudes darbu rezultātiem, kavējumu un citai informācijai, kuriem mācību stundas saskaņā ar
starp Izglītības iestādi un Dalībnieku noslēgto darba līgumu pasniedz Projekta Dalībnieki, kā arī
sniegt nepieciešamo informāciju un cita veida atbalstu, ievērojot visus personas datu aizsardzības
principus un noteikumus, lai palīdzētu Projekta efektivitātes, ietekmes un sasniedzamo rezultātu
novērtēšanā un analīzē;
nodrošinās iespēju iegūt un izmantot skolas un skolēnu fotogrāfijas un videomateriālus Projekta
publicitātes sekmēšanai, katru fotografēšanas / filmēšanas un publicēšanas gadījumu iepriekš
saskaņojot ar Izglītības iestādes vadību. Izglītības iestāde un Nodibinājums apņemas veikt attiecīgo
personas datu apstrādi atbilstoši Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.
2016/679 noteikumiem. Izglītības iestāde apņemas izpildīt datu subjektu informēšanas pienākumu
attiecībā uz datu apstrādi, ko veic Izglītības iestāde un Nodibinājums. Nodibinājumam ir pienākums
sniegt nepieciešamo informāciju Izglītības iestādei, lai tā spētu izpildīt datu subjekta informēšanas
pienākumu;
Nodibinājuma vārdā lūgt skolēnu vecākiem to piekrišanu, gadījumos, kad tas nepieciešams skolēnu
fotogrāfiju un videomateriālu uzņemšanai un / vai to publicēšanai;
atļaut masu mediju pārstāvjiem apmeklēt Izglītības iestādi un tikties ar tās pārstāvjiem un
Dalībniekiem saistībā ar Projektu. Par šāda veida komunikāciju informēt Nodibinājumu;
vismaz reizi semestrī Izglītības iestādes vadītājam, Mentoram (papildus Pielikumā Nr.1.
uzskaitītajiem pienākumiem) un Izglītības iestādes kolektīvam piedalīties Nodibinājuma
izvērtēšanas procesā par sadarbību ar Projekta Dalībnieku, lai Projektā iesaistītās puses varētu
izvērtēt darba vidē balstītu mācību efektivitāti.
Projekta Dalībnieks apņemas:
noslēgt un atbilstoši tā nosacījumiem pildīt studiju līguma ar Universitāti nosacījumus par studijām
otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmā „Skolotājs”;
2 (divus) gadus veikt darbu ar Nodibinājumu saskaņotajā Izglītības iestādē pedagoga amatā
Izglītības iestādē saskaņā ar starp Dalībnieku un Izglītības iestādi noslēgtu atsevišķu darba līgumu
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī saskaņā ar šī Līguma 2.1.1.punkta
nosacījumiem;
pirmajā Projekta gadā piedalīties Vasaras mācībās, atbilstoši otrā līmeņa augstākās profesionālās
izglītības studiju programmai „Skolotājs”;
pirmajā Projekta gadā (atbilstoši 2.4.1.punktā noteiktajam studiju līgumam) piedalīties IM LAP
profesionālo izaugsmes grupu mācībās;
otrajā Projekta gadā piedalīties IM LAP saskaņā ar šī Līguma 2.Pielikumā ietvertajiem
nosacījumiem;
Dalībnieks apliecina, ka Dalībnieka citāti, fotogrāfijas, video u.c. materiāli var tikt izmantoti
Projekta reklāmas materiālos, rakstos. Šajā pantā minēto personas datu apstrāde izriet no šī Līguma
un Projekta mērķa un ir paredzēta Projekta publicitātes veicināšanai;
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2.2.7

2.2.8.

2.3.
2.3.1.

2.3.2
2.4.
2.4.1.

2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

Dalībnieka pienākums ir piedalīties Projekta organizētajās komunikāciju, jaunu dalībnieku
piesaistes un atbalsta aktivitātēs, lai radītu interesi par skolotāja profesiju un sekmētu pedagoga
amata prestiža paaugstināšanos;
gadījumos, kad mediji kontaktējas ar Dalībnieku bez Projekta pārstāvju starpniecības, Dalībniekam
par to ir iepriekš jāinformē Nodibinājums.
Pašvaldība apņemas:
pamatojoties uz Informatīvo ziņojumu “Darba vidē balstīta studiju programma pedagogu
sagatavošanai: īstenošana un attīstība”, nodrošināt finansējuma piešķiršanu Mentoru atalgojumam
55.00 EUR (piecdesmit pieci eiro 00 centi) mēnesī bruto apmērā jeb pirms Latvijas Republikas
tiesību aktos paredzēto darba ņēmēja nodokļu ieturēšanas 10 (desmit) mēnešus no Dalībnieka darba
līguma parakstīšanas brīža ar Izglītības iestādi [tikmēr, kamēr spar katru Projekta Dalībnieku
Izglītības iestādē, kas atrodas Pašvaldības pakļautībā un ar kuru Dalībniekam ir noslēgts darba
līgums;
popularizēt Projekta ideju citu skolu, vietējās sabiedrības, skolēnu vecāku un skolēnu vidū.
Nodibinājums apņemas:
pirmajā Projekta gadā atbilstoši šī Līguma 2.Pielikumā ietvertajiem nosacījumiem nodrošināt
Dalībniekam 20 mācību nodarbības un atbalstu profesionālās pilnveides grupas ietvaros;
otrajā Projekta gadā atbilstoši šī Līguma 2.Pielikumā ietvertajiem nosacījumiem nodrošināt
Dalībniekam apmācības un profesionālo atbalstu IM LAP ietvaros;
sadarboties ar Izglītības iestādi, kurā Dalībnieks veiks darbu Projekta dalības laikā;
atbilstoši Informatīvajam ziņojumam “Darba vidē balstīta studiju programma pedagogu
sagatavošanai: īstenošana un attīstība”, nodrošināt Dalībniekam mācību stipendiju 120.00 EUR
(viens simts divdesmit euro) apmērā mēnesī sākot ar 2021.gada 1. jūliju, ja, saskaņā ar studiju
līgumu un Universitātes iekšējiem kārtības noteikumiem, Dalībnieks sekmīgi pabeidzis studijas
Universitātē un ieguvis studiju programmas diplomu, ja tiek pildīti IM LAP nosacījumi saskaņā ar
šajā Līgumā un tā Pielikumā Nr.2 ietvertajiem nosacījumiem.

3. Līguma termiņš
3.1.
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz 2022. gada 31. maijam.
3.2.
Nodibinājums var vienpusēji izbeigt dalību Līgumā pirms šī Līguma 3.1. punktā noteiktā termiņa,
ja Dalībnieks tiek eksmatrikulēts no Universitātes pirmā Projekta gada laikā vai izslēgts no dalības
IM LAP otrā Projekta gada laikā.
3.3.
Dalībnieks var izbeigt Līgumu pirms šī Līguma 3.1. punktā noteiktā termiņa, pārtraucot dalību
Projektā pēc paša/s vēlēšanās, eksmatrikulējoties no studiju programmas Universitātē un atsakoties
no turpmākas dalības IM LAP atbilstoši šī Līguma 2.Pielikumā noteiktajam.
3.4.
Izglītības iestāde var vienpusēji izbeigt dalību Līgumā pirms šī Līguma 3.1. punktā noteiktā
termiņa, ja Izglītības iestāde pārtrauc šī Līguma punkta 2.1.1. minētās darba attiecības ar
Dalībnieku.
4. Citi noteikumi
4.1.
Šī Līguma darbības laikā Dalībniekam slēdzot līgumu ar citu darba devēju vai papildus uzņemoties
saistības par apmaksāta darba veikšanu jāinformē Nodibinājums un Izglītības iestāde.
4.2.
Līguma darbības laikā Dalībniekam ir jāinformē Nodibinājums un Izglītības iestāde par jebkādu
akadēmisko mācību uzsākšanu vai turpināšanu līdztekus dalībai Projektā.
4.3.
Nodibinājums un Izglītības iestāde saņem no Dalībnieka un apstrādā Dalībnieka personas datus
Projekta vajadzībām atbilstoši Vispārīgajai Datu Aizsardzības Regulai un citiem normatīvajiem
aktiem. Dalībniekam ir visas Vispārīgajā Datu Aizsardzības Regulā norādītās datu subjektu tiesības.
Dalībnieks plašāku informāciju par viņa personas datu apstrādi, ko veic Nodibinājums vai Izglītības
iestāde var iegūt sūtot e-pastu uz [nodibinājuma e-pasts] vai [izglītības iestādes e-pasts] attiecīgi
vai citādi sazinoties.
4.4.
Šis Līgums var tikt grozīts vai papildināts tikai ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos. Šāda
vienošanās stāsies spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un kļūs par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
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4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Visi strīdi, kas rodas sakarā ar šī Līguma noteikumiem, tiek risināti savstarpējo sarunu ceļā, bet, ja
vienošanās netiek panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā.
Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.
Visi šī Līguma pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.
Līgums ir sagatavots latviešu valodā un parakstīts uz 3 (trīs) lapām 4 (četros) eksemplāros, no
kuriem viens ir paredzēt Nodibinājumam, otrs – Izglītības iestādei, trešais - Dalībniekam, ceturtais
- Pašvaldībai.

5. Pušu paraksti un rekvizīti:
Pašvaldības vārdā:

Nodibinājuma vārdā:

____________________
_____
Reģistrācijas Nr.,
Juridiskā adrese:

Nodibinājums
„Iespējamā misija”
Reģistrācijas
Nr.
40008124084,
Juridiskā adrese: Kaļķu
iela 26, LV-1050

__________________

___________________
Kārlis Kravis, valdes
loceklis
___________________
Jānis Šķesteris, valdes
loceklis

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
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Izglītības iestādes
vārdā:
____________________
_____
Reģistrācijas Nr.,

Dalībnieks:
____
Personas kods: ____
Adrese: _____
Bankas konta Nr.: _____

Juridiskā adrese:

___________________
Vārds, Uzvārds

_________________
Vārds, Uzvārds

Līguma par dalību Projektā Nr. __/____
Pielikums Nr. 1

Projekta “Mācītspēks” mentora uzdevumu apraksts
Lai attīstītu un nostiprinātu projekta “Mācītspēks” (turpmāk tekstā - Projekts) jauno skolotāju pedagoģiskās
prasmes un sekmētu viņu iekļaušanos skolas kolektīvā, katram Dalībniekam Izglītības iestāde nodrošina
mentoru jeb darbaudzinātāju.
Mentors apņemas:
1.
Sadarbībā ar Projekta pilnveides grupas kuratoru palīdzēt izvirzīt Dalībniekam sasniedzamus
profesionālos mērķus un plānot izvirzīto mērķu sekmēšanu, palīdzēt plānot profesionālo izaugsmi,
vadīt novērtēšanu, sniegt atgriezenisko saiti par profesionālas darbības izpildes kvalitāti un
ieteikumus, kā uzlabot sniegumu.
2.
Sekmēt Dalībnieka iekļaušanos skolas kolektīvā un profesionālajā sabiedrībā:
2.1.
Iepazīstināt Dalībnieku ar skolas fizisko un sociālo vidi, skolas dokumentāciju, kas
nepieciešama Dalībnieka darba veikšanai skolā, ārpus stundu darbu skolā, ar visiem skolotāja
darba aspektiem.
2.2.
Iepazīstināt ar kolēģiem, kas var palīdzēt sekmēt Dalībnieka mērķus, nodrošināt, ka citi
cilvēki ievēro Dalībnieka panākumus.
2.3.
Skaidrot skolas kolektīvā Dalībnieka ienākšanu skolā un rosināt labvēlīgu gaisotni skolas
kolektīvā jaunā skolotāja atbalstam.
2.4.
Dalīties savos kontaktos un pieredzē, paplašinot kontaktu tīklu ar cilvēkiem, kas var palīdzēt
Dalībniekam sasniegt mērķus un profesionāli attīstīties.
3.
Sniegt atbalstu Dalībniekam mācību procesa sekmīgai organizēšanai un izvērtēšanai:
3.1.
Vērot Dalībnieka vadītās mācību stundas un sniegt atgriezenisko saiti pēc vērošanas (vismaz
vienu līdz divas mācību stundas mēnesī vai biežāk, ja nepieciešams).
3.2.
Sniegt individuālas konsultācijas Dalībniekam par plānošanas, vērtēšanas, klasvadības u.c.
jautājumiem pēc nepieciešamības.
3.3.
Citādā veidā atbalstīt Dalībnieka ikdienas darbu.
4.
Sniegt atgriezenisko saiti programmai par Dalībnieka darbu:
4.1.
Sniegt Projekta pārstāvim atskaites reizi mēnesī par Dalībnieka darbu.
4.2.
Sniegt rakstisku izvērtējumu par Dalībnieka darbu mācību gada noslēgumā (izvērtējuma lapa
skolotāja portfolio).
4.3.
Ne retāk kā reizi semestrī tikties ar Projekta pārstāvi skolā, lai pārrunātu Dalībnieka darbu un
savlaicīgi novērstu iespējamās problēmas un grūtības.
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Līguma par dalību Projektā Nr. __/____
Pielikums Nr. 2

Papildus noteikumi saistībā ar Dalībnieka dalību Nodibinājuma IM LAP
1.

Dalībnieka pienākumi
1.1. Dalībnieka pienākums ir piedalīties Nodibinājuma organizētajās mācībās klātienē un/ vai attālināti,
ievērojot augstus profesionālos standartus sadarboties ar citiem Projekta Dalībniekiem un veicināt
Projekta mērķu realizēšanu. Dalībnieka pienākums ir darīt visu iespējamo, lai ar savu darbu Izglītības
iestādē un ārpusskolas aktivitātēs sekmētu katra skolēna iespējas kļūt par vispusīgi attīstītu un
atbildīgu personu ar labām akadēmiskajām zināšanām, un ar savu dalību Projektā sekmētu mērķi, lai
katrs bērns Latvijā saņemtu izglītību, kas viņam dod iespējas attīstīt savas spējas, motivāciju un
prasmes mācīties mūža garumā.
1.2. Dalībnieka pienākums ir piedalīties visās mācību nodarbībās, pieredzes apmaiņas tikšanās reizēs un
citās aktivitātēs IM LAP ietvaros. Dalībnieka pienākums ir savlaicīgi veikt PPG uzdevumus un
piedalīties kopīgajās grupas aktivitātēs. Prombūtnes gadījumā Dalībniekam:
1.2.1.
Jāpamato un jāsaskaņo sava prombūtne ar savas PPG kuratoru.
1.2.2.
Jāvienojas par individuālu plānu (ieskaitot mājas darbus, to nodošanas un novērtēšanas
termiņus) lai apgūtu prombūtnes laikā iekavēto un savlaicīgi jāizpilda individuālais
Nodibinājuma sastādītais Dalībnieka mācību uzdevumu plāns.
1.3. Dalībnieka pienākums ir regulāri (ne retāk kā reizi nedēļā) pārbaudīt ienākošos e-pastus Dalībnieka
e-pasta adresē, kas norādīta Projekta pārstāvjiem.
1.4. Dalībniekam savlaicīgi jāinformē Nodibinājums par pasta adreses un deklarētās dzīves vietas
adreses, uzvārda, konta numura vai citu datu, kas skar Dalībnieka sasniegšanas iespējas, maiņu.
1.5. Dalībnieks nedrīkst iesaistīties nekādās nelikumīgās aktivitātēs vai citās darbībās, kas varētu negatīvi
ietekmēt skolēnus, Izglītības iestādi, Nodibinājumu vai Projektu.

2.

IM LAP norises kārtība
2.1.
Dalībniekam pirmajā Projekta gadā ir pienākums:
2.1.1.
Saņemt attālinātu vai klātienes atbalstu no PPG kuratoriem vismaz reizi divās nedēļās;
2.1.2.
Piedalīties IM LAP mācībās, kas sastāv no 20 (divdesmit) nodarbībām un notiks sestdienās,
kādā no iepriekš saskaņotām vietām Rīgā vai citā pilsētā un formātā (piemēram, attālināti), par
to iepriekš informējot Dalībniekus;
2.1.3.
Katra semestra beigās Dalībnieks piedalās semestra mērķa izvērtējuma sarunā ar PPG
kuratoru;
2.2.
Dalībniekam otrajā Projekta gadā ir pienākums:
2.2.1.
Piedalīties 44 (četrdesmit četrās) mācību dienās, par tām saņemot mācību norises kalendāru līdz
2021.gada 1. maijam;
2.2.2.
Piedalīties 5 (piecu) dienu vasaras mācībās, vienu dienu pavadot kopā ar nākamo Projekta
iesaukuma vasaras mācību dalībniekiem, lai dalītos pieredzē un sniegtu atbalstu jaunajiem
Projekta dalībniekiem.
2.2.3.
Patstāvīgi īstenot kādu izglītības iestādei aktuālu iniciatīvu (turpmāk – Pārmaiņu iniciatīva), kas
atstāj paliekošu ietekmi uz izglītības vidi izglītības iestādē.
2.3.
Projekta gaitā Dalībnieks saņem pastāvīgu profesionālo atbalstu no PPG kuratora un Nodibinājuma
mācību programmas komandas.
2.4.
Nodibinājums nodrošina Dalībnieku ar bezmaksas mācībām. Dalībnieka pienākums ir pašam segt
transporta izdevumus uz mācību vietu un segt nakšņošanas izmaksas nepieciešamības gadījumā, ja
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tās ir vienas līdz trīs dienu mācības. Nodibinājums informē Projekta Dalībnieku par mācību vietu
un laiku vismaz 1 (vienu) nedēļu pirms to sākuma.
2.5.
Pēc sekmīgas otrā Projekta gada pabeigšanas Dalībnieks kļūst par Nodibinājuma absolventu,
tādējādi gūstot iespēju turpināt attīstīt Projekta gaitā apgūtās prasmes sadarbībā ar citiem
absolventiem un sekmēt Nodibinājuma mērķu īstenošanu.
2.6.
Sekmīgai dalībai IM LAP, lai Dalībnieks to varētu absolvēt, ir sekojoši priekšnosacījumi:
2.6.1. Jāapmeklē 80% no IM LAP mācībām gan pirmajā, gan otrajā gadā, izņemot attaisnotus
kavējumus saskaņā ar šo noteikumu 1.3.puktu;
2.6.2. Sekmīgi jānokārto visi studiju gada kursi pirmajā Projekta gadā un IM LAP mācību kursi otrajā
Projekta gadā;
2.6.3. Pēc katra mācību semestra ietekmes atskaitē un pašizvērtējumā jāapraksta skolēnu izaugsme un
paša Dalībnieka sasniegumi un izaugsme;
2.6.4. Pēc pirmā Projekta gada vasaras mācībās jāprezentē savas pieredzes "Veiksmes stāsti", ar kuru
palīdzību Dalībniekam jāpierāda savs ieguldījums skolēnu izaugsmē;
2.6.5. Otrajā Projekta gadā IM LAP mācību ietvaros un saskaņā ar tā nosacījumiem jāatspoguļo
prasme plānot un īstenot augstas kvalitātes mācību stundas;
2.6.6. Otrā Projekta gada noslēgumā jāatspoguļo savas metodiskās prasmes un skolēnu sasniegumu
izaugsme mācību gada laikā;
2.6.7. Otrā Projekta gada noslēgumā jāprezentē sava pieredze Dalībnieka statusā Nodibinājuma
rīkotajā "Ietekmes stāsti" dienā vasaras mācību ietvaros.
2.7. IM LAP absolventam ir pienākums aktīvi darboties absolventu kustībā, piedalīties absolventu
kustības pārstāvju deleģēšanā Nodibinājuma tā izveidotajā papildus pārvaldes institūcijā konsultatīvajā padomē un veikt citas darbības, kas veicinātu Nodibinājuma mērķu sasniegšanu.
2.8. Nepieciešamības gadījumā Nodibinājumam ir tiesības ieviest izmaiņas IM LAP mācību un atbalsta
programmā, tajā skaitā, arī šajā Pielikumā Nr.2 iekļautajiem Dalībnieka pienākumiem un IM LAP
darbības nosacījumiem. Šīs izmaiņas tiek savlaicīgi pārrunātas un paziņotas Dalībniekam. Puses
vienojas, ka šādu izmaiņu spēkā stāšanās nav nepieciešama atsevišķa Dalībnieka piekrišana.
3.

Dalības pārtraukšana IM LAP
3.1. Dalības IM LAP pārtraukšana ārkārtas apstākļu dēļ:
3.1.1. Projekta Dalībnieks ar pamatotu iemeslu, piemēram, veselības problēmas vai ģimenes apstākļu
dēļ, var pieprasīt savas dalības IM LAP pārtraukšanu. Ja Nodibinājuma pārstāvji pieprasījumu
atbalsta, tad Dalībnieks var atgriezties IM LAP nākamajā gadā kopā ar tā gada dalībnieku grupu,
ja Nodibinājums un Dalībnieks nevienojas citādi;
3.1.2. Par Dalībnieka dalības IM LAP pārtraukšanu Izglītības iestādi informē Nodibinājums. Darba
attiecības starp Izglītības iestādi un Dalībnieku regulē Latvijas Republikas normatīvie akti un
vienošanās par darba tiesiskajām attiecībām, kas noslēgta starp Izglītības iestādi un Dalībnieku.
3.1.3. Dalībnieks apliecina, ka apzinās, ka Dalībniekam un Nodibinājumam atjaunojot Dalībnieka
dalību IM LAP pēc šī Pielikuma Nr.2 4.1.2 punktā norādīto apstākļu iestāšanās, darba vieta
iepriekšējā Izglītības iestādē nevar tikt garantēta.
3.1.4. Dalībniekam un Nodibinājumam atjaunojot Dalībnieka dalību IM LAP pēc šī Pielikuma Nr.2
4.1.2 punktā norādīto apstākļu iestāšanās, Dalībnieks dalību atsāk, pilnībā vai daļēji piedaloties
attiecīgās dalībnieku grupas vasaras mācībās par to iepriekš individuāli vienojoties ar
Nodibinājumu.
3.1.5. Par vēlēšanos atjaunot dalību IM LAP Dalībniekam ar Nodibinājumu jāsazinās vismaz 3
mēnešus pirms plānotā atjaunošanas laika. Nodibinājums pieņem lēmumu par Dalībnieka
iespējām atjaunot tā dalību IM LAP balstoties uz Dalībnieka motivāciju un izglītības atbilstību
uz to brīdi spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem piemērojamajiem
normatīvajiem aktiem, ja attiecināms.
3.2. Dalības IM LAP pārtraukšana pēc Dalībnieka vēlēšanās:
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Ja Dalībnieks vēlas pārtraukt dalību IM LAP, par to rakstiski jāinformē Nodibinājums vismaz 1
(vienu) mēnesi iepriekš. Līdz ar Dalībnieka līdzdalības IM LAP pārtraukšanu, Nodibinājums
izbeidz stipendijas izmaksu Dalībniekam ar nākamo mēnesi pēc tam, kad Nodibinājuma vadība
pieņēmusi Dalībnieka iesniegumu par atteikšanos no tālākas līdzdalības IM LAP.
3.3. Izslēgšana no IM LAP
3.3.1. Gadījumā, ja Dalībnieks neseko IM LAP nosacījumiem, Nodibinājumam ir tiesības izslēgt
Dalībnieku no IM LAP, pieņemot par to vienpusēju lēmumu un paziņojot par to rakstiski
Dalībniekam.
3.2.1.
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