
VIENOŠANĀS 

Rīgā 2021.gada 

Rīgas Stila un modes tehnikums, Reģ.Nr. 90000039361 (turpmāk – tehnikums), kuru pamatojoties uz tehnikuma 
nolikumu, pārstāv direktore Ulrika Naumova, no vienas puses, un 
Izglītojamais 

vārds, uzvārds personas kods 

 (turpmāk – izglītojamais), no otras puses (turpmāk – kopā vai katrs atsevišķi saukta/-as Puse/-es) savstarpēji 
vienojoties savā starpā noslēdz šādu vienošanos: 

1. Vienošanās priekšmets
1.1. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tehnikums īsteno un izglītojamais apgūst tehnikuma īstenojamo 

akreditēto profesionālo izglītības programmu (turpmāk – Izglītības programma). 

Profesionālā kvalifikācija 
Iepriekšējā izglītība (9. vai 12. klase) 
Izglītības programma 
Izglītības programmas kods 
Mācību ilgums 

2. Tehnikuma pienākumi:
2.1. Organizēt un nodrošināt izglītojamo praktiskās un teorētiskās mācību nodarbības kvalifikācijas ieguvei, 

saskaņā ar stundu sarakstu un dienas darba kārtību. 
2.2. Nodrošināt izglītojamo mācību programmas kvalitatīvu apguvi un kvalifikācijas iegūšanai 

nepieciešamajiem materiāliem, iekārtām un koplietošanas instrumentiem. 
2.3. Nodrošināt izglītojamajam pieejamību profesionālajai literatūrai tehnikuma bibliotēkā un interneta 

pieslēgumam tehnikumā. 
2.4. Nodrošināt sadarbību ar komersantiem un sociālajiem partneriem izglītības programmas apgūšanā un 

tālākā karjeras izvēlē. 
2.5. Ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas vecākajam lietvedim, izsniegt izziņu par 

izglītojamā statusu un vai sekmēm u.c. pieprasīto informāciju. 
2.6. Izsniegt izglītojamajam atbilstošu izglītības dokumentu, kas apliecina profesionālās izglītības 

programmas apguvi, ieskaitot sekmīgu kvalifikācijas eksāmenu nokārtošanu. 
2.7. Izmaksāt izglītojamam stipendiju atbilstoši stipendiju piešķiršanas kārtībai. 
2.8. Nodrošināt godprātīgu un likumīgu izglītojamo personas datu apstrādi, personas datu aizsardzību un 

lietošanu tikai paredzētajiem mērķiem, ievērojot fizisko personu datu aizsardzību reglamentējošo 
normatīvo aktu prasības. 

2.9. Savlaicīgi iepazīstināt izglītojamos ar stundu un ieskaišu plānu, kā arī nepieciešamību uzaicināt modeļus 
uz praktiskajām nodarbībām. 

3. Izglītojamā pienākumi:
3.1. Veikt izglītības programmas plānā noteiktos uzdevumus noteiktajos termiņos un pilnā apjomā; 
3.2. Attālinātu mācību laikā pieslēgties mācību stundām savlaicīgi un ieslēgt video kameru un skaņu pēc 

pedagoga pieprasījuma; 
3.3. Iepazīties un ievērot tehnikuma iekšējos kārtības noteikumus un prasības; 
3.4. Ievērot tehnikuma un dienesta viesnīcas, mācību darbnīcu, kabinetu darba kārtības, darba aizsardzības un 

ugunsdrošības un higiēnas noteikumus. 
3.5. Mācību laikā veidot un pēc vajadzības lietot personīgo profesionāļa instrumentu, līdzekļu un materiālu 

komplektu darbam ārpus tehnikuma (tai sk. attālinātam mācību procesam, kvalifikācijas praksei pie darba 
devēja u.c.); 

3.6. Piedalīties pašapkalpošanās darbos tehnikumā, dienesta viesnīcā un mācību darbnīcās. Aktīvi iesaistīties 
tehnikuma un tam pieguļošās teritorijas sakopšanā; 

3.7. Izveidot un pilnveidot profesionālo kompetenču mapi, kas apliecina atbilstību nozares prasībām un 
izglītības standartiem noteiktā kvalifikācijas līmenī, pārzināt un ievērot autortiesības; 

3.8. Rūpēties par praktisko nodarbību nodrošinājumu ar modeļiem pēc praktisko mācību skolotāja ieteikuma 
un ieskaišu plāna, ja attiecināms; 



3.9.   Nepilngadīgajiem izglītojamajiem mācību stundu skaits ir 36 stundas nedēļā.
3.10. Noslēgt līgumu par tehnikuma dienesta viesnīcas izmantošanu (ja ir nepieciešamība); 
3.11. Līdz mācību gada sākumam, bet ne vēlāk kā divu darba dienu laikā no mācību gada sākuma reģistrēties 

portālā www.uzdevumi.lv, kā arī iesniegt savu tālruņa numuru un citus nepieciešamos rekvizītus grupas 
audzinātājam, reģistrācijai tiešsaistes skolvadības sistēmā  www.e-klase.lv, RSMT e-vidē un lietot tos 
visā mācību laikā; 

3.12. Ievērot, ka audio un videoierakstu veikšana savstarpējas komunikācijas vai mācību laikā pieļaujama, 
informējot par to komunikācijas dalībniekus. Ja ieraksti tiek izmantoti publiskošanai, pārkāpjot fizisko 
personu datu aizsardzības noteikumus un ētikas normas, izglītojamajam jāapzinās savas rīcības sekas un 
jāuzņemas atbildība par paveikto; 

3.13. Vērsties nekavējoties par jebkurām neskaidrībām, konfliktsituācijām un problēmu situācijām pie grupas 
audzinātāja vai tehnikuma administrācijas to tūlītējai noskaidrošanai un risināšanai; 

3.14. Neizplatīt nepatiesu vai maldinošu informāciju par tehnikuma un grupas biedriem sabiedriskajā telpā, 
t.sk. sociālajos tīklos;

3.15. Nokārtot e-talona saņemšanu saskaņā ar Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” noteikumiem 
www.rigassatiksme.lv; 

3.16. Informēt tehnikumu par jebkurām izmaiņām savos personas datos, tajā skaitā, ja ir mainījusies 
kontaktinformācija un dzīves vietas adrese. 

4. Citi noteikumi:
4.1. Personas datu aizsardzība: 

4.1.1. Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas Puses iesniegtos personas datus, ja tas 
nepieciešams šīs vienošanās izpildei drīkst apstrādāt saskaņā ar šīs vienošanās priekšmetu uz 
vienošanās darbības termiņu un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām; 

4.1.2. Tehnikums nodrošina vienošanās priekšmeta īstenošanā iesaistīto personu informēšanu par 
personas datu apstrādi saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām. Informācija par tehnikuma 
veikto personas datu apstrādi, glabāšanas ilgumu, saņemšanu un dzēšanu pieejama tehnikuma 
mājaslapā www.rsmt.lv sadaļā “Personas datu aizsardzība”. 

4.2. Vienošanās starp tehnikumu un izglītojamo tiek pārtraukta gadījumos, ja: 
4.2.1. Izglītojamais atskaitīts no tehnikuma; 
4.2.2. izglītojamais pabeidz izglītības programmas apguvi un saņem diplomu. 

4.3. Strīdi starp Pusēm  izšķirami pusēm savstarpēji vienojoties vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  
4.4. Šī vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, viens glabājas pie izglītojamā, otrs - 

tehnikumā. 

Rīgas Stila un modes tehnikums 
Pilngadīgs izglītojamais / 
nepilngadīgā izglītojamā likumiskais pārstāvis

Ūdeļu iela 22, Rīga, 
LV-1064, tālr.67532721,
e-pasts: rsmt@rsmt.lv;
www.rsmt.lv

vārds, uzvārds 

tālr.nr. 

adrese 

Direktore 
Ulrika Naumova 

paraksts 

202_.gada  ____._____________ 2021.gada ____.____________ 

3.17. Mācību laikā, konsultējoties ar pedagogiem, veidot un lietot personīgo profesionāļa instrumentu 
komplektu darbam ārpus tehnikuma (t.sk. attālinātam mācību procesam, praksei pie darba devēja u.c.)
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