
 

 

Pielikums Nr.2 

AS "Augstsprieguma tīkls" stipendiju konkursa nolikumam 

 
LĪGUMS Nr.  

par stipendijas piešķiršanu studiju noslēguma darba izstrādes laikā 

Rīgā         20__ .gada ___._________ 

Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls", turpmāk tekstā – AST, kuru saskaņā ar sabiedrības 

statūtiem un Valdes _____.gada ___.__________ pilnvaru  Nr.____________ pārstāv 

_______________________ un _______________________, no vienas puses, un 

______________________________, personas kods _______________, dzīvesvieta 

____________________________, turpmāk tekstā – Stipendiāts, no otras puses, kopā tekstā saukti arī 

par Pusēm, bet katra atsevišķi – par Pusi, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Stipendiāts apņemas izstrādāt studiju noslēguma darbu par tēmu 

"______________________________________________________________________________" 

(turpmāk tekstā – Diplomdarbs) laika periodā no 20___.gada __.________ līdz 20___.gada 

__._____________, ievērojot Diplomdarba izstrādes grafiku, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa 

(pielikumā Nr.1),  studiju izglītības iestādes _________________________________ (turpmāk tekstā 

– Izglītības iestāde) mācību programmas "________________________________________" ietvaros. 

1.2. AST no darbinieku vidus nodrošina Stipendiātam konsultantu – 

____________________________, kurš konsultē Stipendiātu Diplomdarba izstrādes laikā. 

 

2. Pušu pienākumi un tiesības 

 

2.1. AST tiesības un pienākumi 

2.1.1. AST apņemas: 

2.1.1.1. Nodrošināt Stipendiātam konsultantu Diplomdarba izstrādes laikā (turpmāk tekstā – 

Konsultants). 

2.1.1.2. Izmaksāt Stipendiātam Stipendiju saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem. 

2.1.2. AST ir tiesības: 

2.1.2.1. pārtraukt Stipendijas izmaksu, ja Stipendiāts neizstrādā Diplomdarbu pienācīgā kvalitātē un 

noteiktajos termiņos, kā arī atprasīt no Stipendiāta visu izmaksāto Stipendiju, ja Stipendiāts neizstrādā 

Diplomdarbu šī Līguma 1.1.punktā noteiktajā termiņā. 

 

2.2. Stipendiāta tiesības un pienākumi 

2.2.1. Stipendiāts apņemas: 

2.2.1.1. Izstrādāt Diplomdarbu pienācīgā kvalitātē šī Līguma 1.1.punktā noteiktajā termiņā; 

2.2.1.2. Reizi 2 (divos) mēnešos iesniegt Konsultantam Diplomdarba materiālus izstrādes stadijā un 

koriģētu darba plānu. 

2.2.1.3. Saglabāt un prettiesiski neizpaust viņam nodotos citu fizisko personu datus. Stipendiāts veic 

tam nodoto fizisko personu datu apstrādi tikai un vienīgi tam noteiktajam mērķim, ievērojot AST 

piemērojamo iekšējo un ārējo tiesību aktu prasības un AST norādījumus. Pienākums neizpaust citu 

fizisko personu datus Stipendiātam ir saistošs arī pēc Līgumā paredzētā Diplomdarba izstrādes 

noslēgšanās. 

2.2.1.4. Nepieciešamības gadījumā būt sasniedzams (saņemt korespondenci) šajā Līgumā norādītajā 

dzīvesvietas adresē, kā arī rakstiski informēt AST par savas dzīvesvietas adreses maiņu. 

2.2.4. Stipendiāts ir informēts, ka AST apstrādā Stipendiāta personas datus šajā Līgumā noteikto 

saistību izpildei un AST leģitīmo interešu īstenošanai, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības 

šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 

27.aprīļa Regulas (ES) 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) prasības.  

2.2.5. Stipendiātam ir pienākums paziņot Prakses vietai, ja tiek pārtrauktas studijas/mācības Izglītības 

iestādē. Šajā Līguma punktā minētajā gadījumā Stipendijas izmaksa tiek nekavējoties pārtraukta un 

Stipendiātam ir pienākums nekavējoties atmaksāt AST saņemto Stipendiju. 
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2.2.6. Stipendiāts ir personīgi atbildīgs par šajā Līgumā paredzēto saistību izpildi, kā arī par savas 

prettiesiskās darbības (bezdarbības) rezultātā radīto zaudējumu atlīdzību AST.  

 

 

3. Pušu savstarpējie norēķini 

 

3.1. AST Stipendiātam maksā Stipendiju ___ EUR (___________________ euro, 00 centu) apmērā 

mēnesī, ņemot vērā Latvijas Republikas nodokļu likumdošanas aktu prasības (turpmāk tekstā – 

Stipendija). 

3.2. Stipendija tiek piešķirta uz Diplomdarba izstrādes laiku. Stipendija netiek maksāta vasaras 

brīvlaikā un akadēmiskā pārtraukuma laikā. 

3.3. Stipendiju izmaksā 1 (vienu) reizi mēnesī - nākamā mēneša 5.datumā par iepriekšējo mēnesi, 

proporcionāli Diplomdarba izstrādes laikam kalendārajās dienās attiecīgajā mēnesī. Noslēdzoties šī 

Līguma 1.1.punktā noteiktajam Diplomdarba izstrādes laikam, AST izmaksā Stipendiju 5 (piecu) 

darba dienu laikā pēc šī Līguma 1.1.punktā noteiktā  termiņa, proporcionāli Diplomdarba izstrādes  

laikam kalendārajās dienās attiecīgajā mēnesī. 

3.4. Stipendijas izmaksu pārtrauc, ja ar Stipendiātu tiek nodibinātas darba tiesiskās attiecības. Šajā 

Līguma punktā minētajā gadījumā Stipendiju izmaksā 5 (piecu) darba dienu laikā, proporcionāli 

Diplomdarba izstrādes laikam kalendārajās dienās attiecīgajā mēnesī līdz darba tiesisko attiecību 

nodibināšanai. 

  

4. Papildu nosacījumi 

 

4.1. Puses vienojas, ka visas autora mantiskās tiesības un īpašuma tiesības uz Diplomdarbu pieder 

Stipendiātam. Puses, parakstot šo Līgumu vienojas, ka AST ir tiesības bez atlīdzības izmantot 

Diplomdarbu pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā, bet ne tikai mainīt autora darbu, pavairot, reproducēt 

pilnā apmērā vai daļēji, publicēt papīra formātā, elektroniski, internetā kā lejupielādējamu vai 

nelejupielādējamu failu, publiski demonstrēt jebkādā veidā, pārraidīt, izmantot komunikācijā ar presi, 

iekļaut publiski pieejamās datu bāzēs un indeksos, tulkot, uzglabāt papīra, elektroniskā vai citā 

formātā, arhivēt, kā arī nodot trešajām pusēm šajā punktā paredzētās izmantošanas tiesības. 

4.2. Visus strīdus saistībā ar šo Līgumu Puses risina pārrunu ceļā. Ja 1 (viena) mēneša laikā Puses 

nespēj vienoties, strīdi tiek risināti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4.3. Visi Līgumā izdarītie grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie noformēti rakstiski un ir abu 

Pušu parakstīti. 

4.4. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei. 

4.5. Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapām, parakstīts 2 (divos) eksemplāros, viens eksemplārs atrodas 

AST, otrais pie Stipendiāta. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

5. Pušu juridiskie rekvizīti un paraksti 

Prakses vieta: 

AS "Augstsprieguma tīkls", Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073, vienotais reģ. Nr. 40003575567, 

PVN maksātāja reģ. Nr. LV40003575567. 

 

Stipendiāts: 

_____________________, personas kods ______________, dzīvesvieta: 

_________________________,  tālr.: ______________, e-pasts: _____________________. 

 

 

 

AS "Augstsprieguma tīkls" vārdā: Stipendiāts: 

  

__________________________________ ____________________________ 

 

__________________________________  


