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BIEDRĪBAS JUNIOR ACHIEVEMENT – YOUNG ENTERPRISE LATVIJA UN SKOLAS 

SADARBĪBAS LĪGUMS Nr. _____________________ (aizpilda JA Latvija)  

 
 Rīgā, 2016. gada ___.______________(aizpilda JA Latvija) 
 
Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young Enterprise Latvija reģ, nr. 50008014301, turpmāk tekstā – JA Latvija, tās 
izpilddirektora Jāņa Krievāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no vienas puses, un 
 
(mācību iestādes nosaukums) _____________________________________________________________________________________ ,  
 
tās (amata nosaukums)_________________________ (vārds, uzvārds)___________________________________ personā, turpmāk tekstā –  
Skola, no otras puses, vienojas par JA Latvija ekonomiskās izglītības mācību programmu īstenošanu.  
 

1. Līguma priekšmets. 
1.1.       Skola uzdod JA Latvija, un JA Latvija apņemas laika posmā no līguma slēgšanas brīža līdz 2019.gada 31.augustam (2016./2017.m.g. 

- 2018./2019.m.g.) praktiskās biznesa izglītības programmas ietvaros nodrošināt pieeju JA Latvija mācību programmām un 
metodiskajiem materiāliem, skolai iegūstot tiesības praktizēt starptautiski atzītas Junior Achievement Worldwide mācību 
programmas un mācību līdzekļus. 

 

2. Pušu tiesības un pienākumi. 
2.1.  JA Latvija apņemas: 
2.1.1.  Nodrošināt pilnu programmu un projektu piedāvājumu mācību gadam atbilstoši  1. pielikumam – “JA Latvija piedāvājums” un 

publiskotajai informācijai mājas lapā www.jal.lv sadaļā Pievienojies JA Latvija. 
2.1.2.  Izsniegt skolai Sertifikātu kā JA Latvija dalībskolai, kura īsteno uzņēmējspēju kompetenču attīstošu un pilnveidojošu praktiskās 

biznesa izglītības programmu. 
2.1.3.  Nodrošināt starptautisko pieredzes apmaiņas braucienu izmaksu segšanu, ja Skolas skolēns vai skolotājs guvis atzinību JA Latvija 

programmu ietvaros savā novadā vai Latvijas mērogā, piešķirot to kā apbalvojumu. 
2.1.4.  Nodrošināt pilnīgu vai daļēju ēdināšanas, transporta un naktsmītnes pakalpojumus programmu ietvaros, saskaņā ar katras JA Latvija 

programmas Nolikumu. 
2.1.5.  Sniegt iespēju Latvijas un Starptautiska mēroga projektos, konkursos iegūt Balvas, Diplomus, Atzinības rakstus, Pateicības rakstus, 

kā arī mācību atlaides un  apmaksātas studiju vietas Latvijas augstskolās saskaņā ar JA Latvija programmu Nolikumiem. 
2.1.6.  Nodrošināt JA Latvija sertifikātus vidusskolas 12. klašu skolēniem (pēc skolas pilnvarotās personas iesnieguma), kuri trīs gadu laikā 

pilnībā apguvuši JA Latvija mācību programmas, kas nodrošina priekšrocības, iestājoties  Latvijas augstskolās saskaņā ar JA Latvija 
un šo augstskolu Līgumiem. 

2.1.7.  Savlaicīgi nodrošināt informāciju par aktuālākiem izglītojošiem pasākumiem, projektiem, apmācībām un Skolas skolēnu un 
pedagogu panākumiem JA Latvija programmu ietvaros, katru mēnesi izsūtot elektronisko avīzi par JA Latvija īstenotajām 
programmām, projektiem un Valsts līmeņa  konkursiem uz Līgumā norādīto Skolas pilnvaroto pārstāvju e-pastu. 

2.1.8.  Pēc Skolas iniciatīvas nodrošināt atbalstu Skolas Krustvecāku uzrunāšanai, lai nepieciešamības gadījumā Skola varētu piesaistīt 
partnera - pašvaldības, uzņēmēju, vecāku padomes finansiālu un materiālu atbalstu JA Latvija programmu īstenošanā. 

2.2.  Skola apņemas: 
2.2.1.  Nodrošināt skolā JA Latvija programmu īstenošanu visās izglītības pakāpēs kā uzņēmējspēju kompetenču attīstīšanas un 

pilnveidošanas programmu, informējot par šo programmu skolotājus, skolēnus, skolēnu vecākus. 
2.2.2.  Nodrošināt ikvienam skolas skolotājam un skolēnam  iespēju piedalīties JA Latvija piedāvātajās programmās mācību gada ietvaros, 

atbilstoši līguma 1.1. punktā minētajam sadarbības līguma termiņam. 
2.2.3.  Nodrošināt JA Latvija sagatavoto un Skolai elektroniski un pa pastu iesūtīto informāciju par JA Latvija programmām, dalības 

iespējām Skolas skolotājiem un skolēniem, informējot pedagogus, skolēnu padomes un pašvaldības Skolas rīkotajās sanāksmēs. 
2.2.4.  Skolēniem un skolotājiem piesakoties konkrētai JA Latvija programmai vai pasākumam vai konkursam, atbildīgi tam sagatavoties, 

ievērojot programmas Nolikuma prasības. Kā arī savlaicīgi (vismaz 3 darba dienas pirms pasākuma) informēt JA Latvija, ja  ārējo vai 
iekšējo apstākļu rezultātā dalība pasākumā nav iespējama.  

2.2.5.  Līdz 1. jūlijam Skolas skolotājs apņemas sagatavot un iesniegt atskaiti par skolēnu dalību JA Latvija programmās, aizpildot atskaites 
formu JA Latvija mājas lapā www.jal.lv .  

 

3. Līguma summa un tās samaksas kārtība. 
3.1. Par līgumā paredzēto JA Latvija praktiskās programmas īstenošanu vidusskolas programmā (ieskaitot pamatskolas programmu) 

Skola par vienu mācību gadu maksā JA Latvija atlīdzību EUR 199,00 (viens simts deviņdesmit deviņi eiro un 00 centi), neieskaitot 
PVN 21% apmērā, turpmāk tekstā – Līguma summa.  

3.2. Par līgumā paredzēto JA Latvija praktiskās programmas īstenošanu pamatskolas grupā Skola par vienu mācību gadu maksā JA 
Latvija atlīdzību EUR 113,00 (viens simts trīspadsmit eiro un 00 centi), neieskaitot PVN 21% apmērā, turpmāk tekstā – Līguma 
summa. 

3.3. Pie nosacījuma, ja skola slēdz sadarbības līgumu par 2016./2017.m.g.- 2018./2019.m.g., JA Latvija katra nākamā mācību gada 
sākumā, septembra mēnesī, izsūta uz skolu sagatavotu rēķinu par dalību JA Latvija programmā par tekošo mācību gadu. Līdz ar 
sadarbības līguma termiņa izbeigšanos, sadarbības līgums ir jāslēdz atkārtoti. 

3.4. Pie nosacījuma, ka skola piesaista Ziedotāju (Skolas Krustvecāku), JA Latvija ar Ziedotāju slēdz mērķziedojuma līgumu par 3.1. un 
3.2. punktā minēto atlīdzības summu, nepiemērojot PVN likmi saskaņā ar JA Latvija piešķirto sabiedriskā labuma statusu. 

3.5. JA Latvija piešķir 10% atlaidi dalības maksai lojalitātes programmā iekļautajai mācību iestādei, atlaide tiek norādīta rēķinā.  
3.6. Skola apņemas veikt maksājumu 10 (desmit) darba dienu laikā no JA Latvija rēķina saņemšanas brīža. 
3.7. Pusēm abpusēji rakstiski vienojoties, ir iespēja mainīt apmaksas kārtību un termiņu.    

 
4. Līguma darbības termiņš un Līguma izbeigšana. 
4.1.  Līgums stājas spēkā no tā abu pušu parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz 1.1. punktā minētajam periodam. 
4.2.  Puses var izbeigt Līgumu pirms nākamā mācību gada termiņa iestāšanās, rakstveidā par to vienojoties līdz tekošā gada 

31.augustam noslēgtā termiņa ietvaros. 
 
5. Konfidencialitāte. 
5.1.  Puses piekrīt, ka šā līguma rezultātā iegūtā informācija (mācību materiāli, metodiskie norādījumi, tematiskās prezentācijas, 

Programmu nolikumi u.c.) par otru pusi, kur viena Puse iegūst no otras Puses mutiski, vizuāli, rakstiski, elektroniski vai citā veidā, ir 
konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti attiecībā uz minēto informāciju, 
neatklājot to vai tās daļu trešajām personām bez rakstveidā izteiktas otras Puses piekrišanas.  

5.2.  Konfidenciālo informāciju drīkst darīt zināmu valsts iestādēm un amatpersonām, ja tas nepieciešams šo iestāžu normatīvajos aktos 
noteikto funkciju veikšanai un ja pieprasītāja iestāde atsaucas uz normatīvo aktu un normatīvais akts šādu ziņu pieprasīšanu atļauj. 

http://www.jal.lv/
http://www.jal.lv/
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6. Citi noteikumi. 
6.1. Visas nesaskaņas starp pusēm tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta, LR likumdošanā noteiktajā 

kārtībā. 
6.2. Jebkādas izmaiņās šajā Līgumā iespējamas tikai pēc abpusēji parakstītas vienošanās. 
6.3. Ja kāda no pusēm konstatē, ka kāds no Līgumā minētajiem noteikumiem tiek pārkāpts, Puses rakstiski var vienoties par Līguma 

izbeigšanu. 
6.4. JA Latvija patur iespēju par konkrētiem noteikumu pārkāpumiem, ar kuriem dalībnieki iepazīstas projektu gaitā, izslēgt no 

programmas konkrētus skolēnus un skolotājus, liedzot iespēju izmantot Līguma 2.1. punktā minētos labumus. 
6.5. Līgums ir sastādīts uz 2 (divām) lapām, parakstīts divos eksemplāros, abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks, un tie ir 

izsniegti pa vienam katrai no pusēm. 
 
7. Skolas pilnvarotās personas. (Jānorāda direktors un vismaz viens skolotājs/konsultants)  

Vārds, Uzvārds Tālrunis E-pasts (aizpildāms obligāti) 

Direktors 
   

Skolotājs/konsultants  
  

Skolotājs/konsultants
   

 
8. Papildinformācija par izglītības iestādi 
 

Audzēkņu skaits skolā/mācību iestādē ___________ vidusskolas programmā; ___________ pamatskolas programmā (aizpildāms obligāti) 

Skolotāju/pasniedzēju skaits skolā/ mācību iestādē ___________ (aizpildāms obligāti) 

Vai līgumā paredzēto JA Latvija praktiskās programmas īstenošanu vidusskolas programmā plāno izmantot arī pamatskolas programmā 

ieskaitot Jā   Nē (Aizpildāms tikai vidusskolas programmām) 

 
9.          Maksātājs         Ziedotājs. (Aizpildāms, ja atšķiras no Līguma slēdzēja, atzīmēt ar X) 

 

(Nosaukums) (Reģistrācijas Nr.)  

(Adrese) 

(Banka) 
 
(Konta Nr.)  

(Kontaktpersonas ieņemamais amats, vārds, uzvārds) 

(E-pasts)  (Kontakttālrunis) 

 
10.  Pušu rekvizīti. 

 
Skola:        JA Latvija:  
 
______________________________________________ 
Skolas nosaukums 

Junior Achievement – Young Enterprise Latvija 

 
______________________________________________ 
Adrese 

Krāslavas iela 14-25, Rīga, Lv-1003 

 
______________________________________________ 
Reģistrācijas Nr. 

Reģ.Nr. 50008014301 
 

 
______________________________________________ 
Banka  

Banka: AS „Swedbank” 

______________________________________________ 
Konta Nr. 

Konts: LV43HABA0551034239176 

 
_______________________________ 
/                                               / 

____________________________   
/ Jānis Krievāns / 

     Z.v.                              Z.v. 


