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Grozījumi: LU 20.12.2007. rīkojums Nr. 1/284 

      LU 04.06.2010. rīkojums Nr. 1/141 

     LU 23.09.2010. rīkojums Nr. 1/240 

    LU 14.01.2011. rīkojums Nr. 1/15 

 

 

I.Vispārīgie noteikumi 

1. Kārtībā lietotie termini:  

1.1. Prakse – ārpusfakultātes studiju forma – profesionālo prasmju un iemaņu apguve 

reālā profesionālā darbībā, prakses mērķiem atbilstīgā vidē. 

1.2. Prakses vieta – uzņēmums, organizācija vai iestāde, kurā norisinās prakse (turpmāk 

tekstā – Iestāde). 

1.3. Programmas prakses nolikums – studiju programmas sastāvdaļa, kas reglamentē 

atbilstošās studiju programmas prakses norises kārtību. 

2. Prakses LU studiju programmās reglamentē:  

2.1. Valsts profesionālās augstākās izglītības standarti:  

2.1.1. Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

standartu (20.03.2001. MK noteikumi Nr.141); 

2.1.2. Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu (20.11.2001. MK noteikumi Nr. 481); 

2.2. Profesiju standarti; 

2.3. Šī kārtība; 

2.4. Programmu prakses nolikumi un atbilstošie kursu apraksti, kas ir studiju 

programmas sastāvdaļa. 

3. Šīs kārtības noteikumi piemērojami, organizējot visas studējošo prakses LU īstenotajās 

studiju programmās.   

 

II. Prakses organizēšana 

4. Prakses mērķi, uzdevumi (saskaņā ar 2. punktā minētajiem standartiem), plānojums laikā 

un vērtēšanas kārtība atbilstoši konkrētās studiju programmas prasībām ir noteikti programmas 

prakses nolikumā.  

5. Praksi vada: 

5.1. LU: 

5.1.1. programmas prakses organizators – dekāna pilnvarots fakultātes pārstāvis, 

kurš organizē prakses vietas nodrošināšanu, līgumu slēgšanu un sadarbību ar 

prakses vietām, programmā reģistrēto studējošo prakšu norisi un koordinē prakšu 

vadītāju darbu; 
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5.1.2. prakses vadītājs – fakultātes pārstāvis, kurš pārrauga prakses norisi konkrētajā 

Iestādē; 

5.2. Iestādē: Iestādes prakses vadītājs – Iestādes vadītāja norīkots darbinieks, kam ir 

praktiskā darba pieredze. 

(LU 04.06.2010. rīkojuma Nr. 1/141 redakcijā) 

6. Prakses vadītāju pienākumi ir noteikti programmas prakses nolikumā. 

7. Programmas prakses organizators piedāvā studējošajam prakses vietu saskaņā ar 

līgumiem par studējošo prakšu nodrošināšanu, kurus fakultāte ir noslēgusi ar Iestādēm (1. 

pielikums).  

(LU 14.01.2011. rīkojuma Nr. 1/15 redakcijā) 

8. Studējošo norīkošanu praksē noformē ar dekāna norādījumu (2. pielikums).  

9. Studējošais ir tiesīgs piedāvāt arī citu prakses vietu. Prakses organizators izvērtē tās 

atbilstību studiju programmas prasībām. Šajā gadījumā starp LU, prakses vietu un studējošo 

slēdz trīspusēju līgumu, kurā paredzēti visu pušu pienākumi un atbildība (3. pielikums). 

Gadījumos, kad prakses vieta ir ārvalstīs vai studējošais ir ārvalstu pilsonis, ir pieļaujama 

trīspusējā līguma slēgšana angļu valodā (8. pielikums). 
(LU 20.12.2007. rīkojuma Nr. 1/284 redakcijā) 

10. Norīkojot studējošo praksē, prakses vadītājs viņam izsniedz: 

10.1. Iestādei adresētu pavadvēstuli (4. pielikums); 

10.2. Individuālo prakses uzdevumu. 

11. Prakses noslēgumā studējošais iesniedz LU prakses vadītājam: 

11.1. Atskaiti pēc fakultātes noteiktās formas, kas fiksēta prakses nolikumā, par prakses 

uzdevuma izpildi. Tajā studējošais ieraksta prakses laikā veiktos darbus, un to vīzē 

Iestādes prakses vadītājs; 

11.2. Iestādes prakses vadītāja atsauksmi (raksturojumu) par studējošā darbu prakses 

laikā. Tajā atspoguļo studējošā darba kvalitāti un darba disciplīnu, kā arī prakses 

vērtējumu.  

12. LU prakses vadītājs ar savu parakstu apliecina studējošā prakses atskaites atbilstību 

programmas prakses nolikumā noteiktajām prasībām. 

13. Prakses aizstāvēšana notiek fakultātes noteiktā kārtībā saskaņā ar prakses nolikumu. 

Nosakot galīgo vērtējumu, Iestādes prakses vadītāja vērtējums ir rekomendējošs.  

14. Prakses atskaites vienu gadu glabājas fakultātē dekāna noteiktā kārtībā un pēc tam tiek 

iznīcināti LU noteiktā kārtībā. 

III. Prakses finansēšana 

15. Praksi finansē no fakultātes līdzekļiem.    

16. Ja par prakses vadīšanu paredzēta samaksa, tad LU to pārskaita Iestādei saskaņā ar 

vienošanos, kas noslēgta pie līguma par studējošo prakšu nodrošināšanu un kuru paraksta 

mācību prorektors (1. pielikums) vai LU un Iestādes prakses vadītājs slēdz darba līgumu vai 

uzņēmuma līgumu (pēc savstarpējas vienošanās) par studējošo prakses vadīšanu un darba 

samaksu. 

(LU 04.06.2010. rīkojuma Nr. 1/141 redakcijā);(LU 23.09.2010. rīkojuma Nr. 1/240 redakcijā); 

(LU 14.01.2011. rīkojuma Nr. 1/15 redakcijā)  
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17. Prakses vadītājiem – fakultātes pārstāvjiem darba apjomu plāno saskaņā ar LU 

noteiktajiem akadēmiskā personāla darba apjoma slodzes normatīviem.  

IV. Prakses noformēšana LUIS 

18. Studējošo norīkošanu praksē noformē ar dekāna norādījumu „Par praksi” (2. pielikums), 

kuru ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms prakses sākuma sagatavo dekāna pilnvarotā persona 

darbam ar LUIS (turpmāk – lietvedis) un kurā norāda: 

18.1. Studenta vārdu, uzvārdu; 

18.2. Studenta apliecības numuru; 

18.3. Prakses laiku; 

18.4. Prakses vietu; 

18.5. LU prakses vadītāju.  

19. 9. punktā paredzētajos gadījumos lietvedis sagatavo trīspusēju līgumu starp LU, prakses 

vietu un studējošo (3. pielikums). 

(LU 04.06.2010. rīkojuma Nr. 1/141 redakcijā) 

20. Pamatojoties uz norādījuma „Par praksi” datiem, lietvedis sagatavo Iestādei adresētu 

pavadvēstuli (4. pielikums). 

21. Rudens un pavasara semestrī plānotajai praksei studējošos reģistrē „LU Reģistrācijas 

kārtībā semestrim un studiju kursu apguvei” noteiktajos termiņos. 

22. Vasaras studiju periodā plānotajai praksei studējošos reģistrē pavasara semestrī. 

23. Reģistrējot studējošos praksei, LUIS norāda pārbaudījuma veidu „Prakse”, ja vērtējums 

ir 10 ballu skalā, vai „Prakse ar ieskaiti”, ja prakse netiek vērtēta ar atzīmi. 

24. Prakses rezultātu noformēšanai lietvedis sagatavo un izsniedz prakses organizatoram 

„Pārbaudījuma protokolu”. 

25. Vasaras periodā izpildītās prakses rezultātus LUIS ievada līdz rudens semestra 

reģistrācijas nedēļas pirmajai dienai. 
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1. pielikums 

APSTIPRINĀTS 

 ar LU 14.01.2011.  

rīkojumu Nr.1/15 

Līguma par studējošo prakses nodrošināšanu paraugs 

 

LĪGUMS Nr. S62/______ 

par studējošo prakses nodrošināšanu 

 

Rīgā,  20___. gada ___________ 

 

Latvijas Universitāte, reģ. Nr.3341000218, Raiņa bulv.19, Rīga, LV-1586,  

_______________________________________________________________ fakultātes dekāna 

_________________________________________ personā (turpmāk – LU), no vienas puses, un  

 

_____________________________________________________________________________ 
(Iestādes nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese) 

_________________________________ personā (turpmāk – Iestāde), no otras puses, kopā sauktas  

Puses, noslēdz šo līgumu. 

 

1. Līguma priekšmets 

Puses vienojas par sadarbību studējošo prakses vietu nodrošināšanā un prakses organizēšanas 

(turpmāk – prakses) procesu___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________programmas studentiem. 

2. LU apņemas: 

2.1. laikus – ne vēlāk kā ____ dienas pirms prakses sākuma – saskaņot ar Iestādi prakses laiku un 

praksē norīkoto studentu skaitu;  

2.2. iepazīstināt Iestādi ar prakses nolikumu, prakses mērķiem, uzdevumiem un saturu pirms 

studentu nosūtīšanas praksē; 

2.3. nodrošināt studenta nepieciešamo iepriekšējo sagatavotību un iepazīstināt ar viņa pienākumiem 

un tiesībām prakses laikā; 

2.4. nodrošināt studentam prakses vadītāju (-us) – LU pārstāvi (-jus), kas veic prakses uzraudzību; 

2.5. uzturēt regulārus kontaktus (ne retāk kā ____________) ar prakses vadītāju Iestādē un risināt 

problēmsituācijas ar Iestādes administrāciju; 

2.6. slēgt vienošanos par prakses vietu nodrošināšanas apmaksu, ja nepieciešams.  

3. Iestāde apņemas:  

3.1. nodrošināt studentiem praktizēšanās iespējas atbilstoši prakses nolikumam, kā arī darba 

drošības, ugunsdrošības un sanitāri higiēniskajām normām atbilstošus darba apstākļus;  
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3.2. nodrošināt studentiem prakses vadītāju ar praktiskā darba pieredzi, kurš, ja nepieciešams, slēdz 

darba līgumu vai uzņēmuma līgumu ar LU; 

3.3. nodrošināt studentu instruēšanu par iekšējās kārtības, darba drošības noteikumiem Iestādē un 

uzraudzīt to ievērošanu; 

3.4. nodrošināt studentu pieeju Iestādes rīcībā esošajai informācijai, kas nepieciešama prakses 

uzdevumu veikšanai;  

3.5. nekavējoties ziņot LU, ja students noteiktajā termiņā nav ieradies Iestādē, pārkāpis Iestādes 

iekšējās kārtības vai darba drošības noteikumus vai nepilda prakses vadītāja vai Iestādes administrācijas 

rīkojumus; 

3.6. prakses nobeigumā sniegt LU studenta prakses vērtējumu un prakses vadītāja atsauksmi. 

4. Līguma termiņš, tā grozīšanas un laušanas kārtība 

4.1.  Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā nenoteiktu laiku.  

4.2.  Jebkura no Pusēm var lauzt šo Līgumu, vismaz trīs mēnešus iepriekš par to rakstiski brīdinot 

otru Pusi.  

4.3.  Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt ar Pušu rakstisku vienošanos, kas kļūst par šī Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

5. Noslēguma noteikumi 

5.1. Jautājumus par prakses finansiālo nodrošinājumu līgumslēdzējas Puses risina, pamatojoties uz 

savstarpēju papildu vienošanos. 

5.2. Katra no Pusēm ir atbildīga par šī Līguma saistību izpildi un Latvijas Republikas likumos 

noteiktajā kārtībā kompensē zaudējumus, ko radījusi otrai Pusei, neizpildot Līgumā paredzētās saistības. 

5.3. Visus strīdus par līgumsaistībām Puses risina sarunās. Ja Puses nespēj vienoties, strīdi tiek 

risināti Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā. 

5.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros un pa vienam glabājas pie katras Puses. 

6. Pušu paraksti: 

 

LU vārdā: __________________________________________ ( _____________________ ) 
             atšifrējums 

 

Iestādes vārdā: _____________________________________ ( _____________________ ) 
             atšifrējums 
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Pielikums  

Līgumam par studējošo  

prakses nodrošināšanu 

 

Vienošanās pie līguma par studējošo prakses nodrošināšanu paraugs 

 

VIENOŠANĀS 

 

pie ___.___.______. līguma Nr. _______ par studējošo prakses nodrošināšanu 

 

Rīgā,          20___. g. “____”________ 

 

 

Latvijas Universitāte, reģ. Nr.3341000218, Raiņa bulv.19, Rīga, LV-1586, mācību 

prorektora JURA KRŪMIŅA personā (turpmāk – LU), no vienas puses, un  

 

____________________________________________________________________________ 
(Iestādes nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese) 

_________________________________ personā (turpmāk – Iestāde), no otras puses, vienojas, 

ka:  

 

1. Praksē norīkoti ______ studenti.  

2. Maksa par viena studenta prakses vadīšanu, ieskaitot LR normatīvajos aktos noteiktos 

nodokļus, ir Ls________. Kopējā maksa par visu studentu prakses vadīšanu Iestādē ir 

Ls_______, ieskaitot LR normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.  

3. LU pārskaita šīs vienošanās 2. punktā noteikto kopējo maksu _____ dienu laikā pēc 

prakses beigām uz Iestādes bankas kontu _________________________________. 

(Banka, bankas kods,  konta Nr.) 
 

 

LU vārdā: 

Mācību prorektors 

____________ (J.Krūmiņš) 

Iestādes vārdā: 

Amats 

 _________ (V.Uzvārds) 
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2. pielikums 

 

 

 

Norādījuma „Par studējošo praksi” paraugs 

 

FAKULTĀTES VEIDLAPA 

 

NORĀDĪJUMS 

Rīgā 

 

_____________        Nr._____________ 

 

Par praksi 

 

 

 Zemāk minētos profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Banku 

ekonomists klasifikācijas kods 46343 studentus norīkot praksē Prakse [BaEkP] EkonP070 , 

prakses organizators Marina Kudinska, docente, no 06.02.2006. līdz 04.08.2006. un apstiprināt 

prakses vietas un vadītājus: 

 

Nr. Vārds, uzvārds Apl. numurs Prakses vieta Prakses vadītājs 

(vadītāji) 

1. Inta Kalniņa Ekon000010 Unibanka, 

Rīdzenes filiāle 

Svetlana Saksonova,  

docente 

2. Ieva Lejiņa Ekon000011 Unibanka, 

Rīdzenes filiāle 

Marina Kudinska, 

docente 

 

 

Pamats: studiju programmas direktora priekšlikums. 

 

 

 

Dekāns         M. Purgailis 
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       3. pielikums 

`  

Līguma par studējošo prakses nodrošināšanu paraugs 

 

LĪGUMS Nr.S77/_______ 

par studējošo prakses nodrošināšanu 

 

Rīgā, 200___. gada ___________ 

 

Latvijas Universitāte, reģ. Nr.3341000218, Raiņa bulv.19, Rīga, LV-1586,  

Ekonomikas un vadības fakultātes dekāna Māra Purgaiļa personā (turpmāk – LU), no vienas  

puses, un SEB Unibankas Rīdzenes filiāle _________________________________________ 
 (Iestādes reģistrācijas numurs, juridiskā adrese) 

_________________________________ personā  

(turpmāk – Iestāde), no otras puses, un Inta Kalniņa (turpmāk – Students), no trešās puses,  

kopā sauktas Puses, vienojas par sekojošo. 

 

1. Līguma priekšmets:   

Prakses vietas nodrošināšana un prakses organizēšana Studentam. 

 

2. LU apņemas: 

2.1. Pamatojoties uz studiju programmas prasībām, nosūtīt Studentu praksē no 06.02.2006.  

līdz 04.08.2006.  

2.2. Iepazīstināt Iestādi ar prakses nolikumu, prakses mērķiem, uzdevumiem un saturu 

pirms Studenta nosūtīšanas praksē. 

2.3. Nodrošināt Studentam nepieciešamo iepriekšējo sagatavotību un iepazīstināt ar viņa 

pienākumiem un tiesībām prakses laikā. 

2.4. Nodrošināt Studentam prakses vadītāju (-us) – LU pārstāvi (-jus), kas veic prakses 

uzraudzību. 

2.5. Uzturēt regulārus kontaktus ar prakses vadītāju Iestādē un risināt problēmsituācijas ar 

Iestādes administrāciju. 

 

3. Iestāde apņemas: 

3.1.  Nodrošināt Studentam praktizēšanās iespējas atbilstoši prakses nolikumam, kā arī 

darba drošības, ugunsdrošības un sanitāri higiēniskajām normām atbilstošus darba 

apstākļus.  

3.2.  Nodrošināt Studentam prakses vadītāju ar praktiskā darba pieredzi. 

3.3.  Nodrošināt Studenta instruēšanu par iekšējās kārtības, darba drošības noteikumiem 

Iestādē un uzraudzīt to ievērošanu. 

3.4.  Nodrošināt Studentam pieeju Iestādes rīcībā esošajai informācijai, kas nepieciešama 

prakses uzdevumu veikšanai.  

3.5. Nekavējoties ziņot LU, ja Students noteiktajā termiņā nav ieradies Iestādē, pārkāpis 

Iestādes iekšējās kārtības vai darba drošības noteikumus vai nepilda prakses vadītāja 

vai Iestādes administrācijas rīkojumus. 
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3.6. Prakses nobeigumā sniegt LU Studenta prakses vērtējumu un prakses vadītāja 

atsauksmi. 

 

4. Students apņemas: 

4.1. Ievērot Iestādes iekšējās kārtības noteikumus, darba aizsardzības, drošības tehnikas un 

higiēnas prasības, saudzīgi apieties ar Iestādes mantu. 

4.2. Pildīt prakses vadītāju un Iestādes administrācijas rīkojumus. 

4.3. Neizpaust Studenta rīcībā nonākušo konfidenciālo informāciju, ko par tādu ir atzinusi 

Iestāde. 

4.4. Izpildīt prakses nolikumā noteiktos uzdevumus un iesniegt noteiktajā termiņā LU 

prakses atskaiti.  

 

5. Līguma termiņš, tā grozīšanas un laušanas kārtība 

5.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz prakses beigām (2.1.p).  

5.2. Jebkura no Pusēm var lauzt šo Līgumu, iepriekš par to rakstiski brīdinot pārējās Puses.  

5.3. Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt ar Pušu rakstisku vienošanos, kas kļūst par šī 

Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

 

6. Noslēguma noteikumi 

6.1. Jautājumus par prakses finansiālo nodrošinājumu līgumslēdzējas Puses risina, 

pamatojoties uz savstarpēju papildu vienošanos. 

6.2. Katra no Pusēm ir atbildīga par šī Līguma saistību izpildi un Latvijas Republikas 

likumos noteiktajā kārtībā kompensē zaudējumus, ko radījusi kādai no Pusēm, neizpildot 

Līgumā paredzētās saistības. 

6.3. Visus strīdus par līgumsaistībām Puses risina sarunās. Ja Puses nespēj vienoties, strīdi 

tiek risināti Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā. 

6.4. Līgums sastādīts trijos eksemplāros un pa vienam glabājas pie katras Puses. 

 

7. Pušu paraksti: 

LU vārdā: ______________________________________________ ( Māris Purgailis ) 

Iestādes vārdā: __________________________________________ (______________ ) 

Students: _________________________________________________ ( Inta Kalniņa ) 
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4. pielikums 

 

Vēstules prakses vietai paraugs 

 

FAKULTĀTES VEIDLAPA 

Rīgā 

 

_____________Nr._____________ 

 

Par praksi          

 

SEB Unibankas Rīdzenes filiāle  

 

 

 Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte lūdz pieņemt praksē laikā no 

06.02.2006. līdz 04.08.2006. turpmāk minētos profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas Banku ekonomists klasifikācijas kods 46343  3. semestra pilna laika klātiene 

studentus: 

1. Inta Kalniņa, st. apl. Ekon000010, prakses vadītājs – docente Svetlana Saksonova; 

2. Ieva Lejiņa, st. apl. Ekon000011, prakses vadītājs – docente Marina Kudinska. 

 Lūdzam nodrošināt studentiem prakses iespēju atbilstoši prakses mērķiem un uzdevumiem 

(pielikumā) un nobeigumā sniegt studenta prakses vērtējumu un prakses vadītāja atsauksmi. 

 

Pielikumā: prakses apraksts. 

 

 

 

Dekāns        M. Purgailis 

 

 

 



Procesa turētājs –  11 lapa no 12 lapām   Vispārējas 

lietošanas 

 

8. PIELIKUMS 

Līguma forma apstiprināta ar 

LU 20.12.2007.  

rīkojumu Nr.1/284 

 

AGREEMENT No S77/______________ 

for providing the student’s practice 

 

Riga  ____ _______________ 200__ 

 

University of Latvia (hereinafter referred as UL), Reg. No 3341000218, address: Raina Blvd. 

19, Riga, LV-1586, represented by _________________ Dean of the Faculty of 

_________________, authorised by UL decree No_______ of _____._____.______. on the one 

hand, and ________________________________________ (hereinafter referred as 

Institution), Reg. No ___________________________, address: 

___________________________________, represented by _______________________, 

authorized by ________________________ on the other hand, and 

______________________________________________________, identification number: 

_____________________, address: ______________________________ (hereinafter referred 

as Student) on the third hand, hereinafter referred separately as Party and jointly as Parties, sign 

the following Agreement: 

 

1. Subject of the Agreement 

Providing and organizing the Student’s practice. 

  

2. UL undertakes: 

2.1. In accordance with the requirements of the study programme to send the Student on 

practice from 6 February, 2006 till 4 August, 2006. 

2.2. To instruct the Institution in the rules of practice, objectives of practice, tasks and 

content before sending the Student on the practice. 

2.3. To ensure the Student with appropriate preliminary qualification and to inform the 

Student about her obligations and rights during practice. 

2.4. To provide the Student with the practice supervisor/s – UL representative/s who will 

supervise practice. 

2.5. To communicate with the practice supervisor in the Institution regularly and to solve 

the problems with the administration of the Institution.  

 

3. Institution undertakes: 

3.1. To provide The Student with the practice place in accordance with the rules of practice 

and also to ensure the appropriate working conditions - labor safety, fire security und 

standards of hygiene. 

3.2. To provide the Student with the practice supervisor with the practical experience. 

3.3. To instruct the Student in the regulations of establishment and labor safety of the 

Institution and to control the compliance. 

3.4. To ensure the Student’s access to information for accomplishing the practice tasks. 
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3.5. To inform UL immediately if the Student has not clocked in term in the Institution, has 

broken the regulations of establishment or labor safety of the Institution or does not 

fulfill the practice supervisor’s orders or the orders of the administration of the 

Institution. 

3.6. To give the Student’s estimation and the practice supervisor’s reference at the end of 

practice. 

 

4. Student undertakes: 

4.1. To observe the regulations of establishment of the Institution, labor safety, safety 

engineering and standards of hygiene, do not damage the property of the Institution. 

4.2. To fulfill the practice supervisor’s orders or the orders of the administration of the 

Institution. 

4.3. Do not disclose any information which is recognized as confidential by the Institution. 

4.4. To fulfill the tasks defined in the rules of practice and submit the practice report in UL 

at the appropriate term. 

 

5. Term of Agreement, amendments and termination of Agreement 

5.1. The Agreement becomes into force when it is signed and it is valid till the end of 

practice (2.1.point). 

5.2. Each of Parties has right to terminate the Agreement informing other Parties in writing 

in advance. 

5.3. Any amendments or termination of the Agreement are made by written agreement 

among Parties which becomes as an integral part of the present Agreement. 

 

6. Final provisions 

6.1. Parties solve the question about the financial means of practice on the base of the 

additional agreement. 

6.2. Each of Parties is liable for fullfilling the Agreement and in accordance with the laws 

of the Republic of Latvia is entitled to recover damages caused to other Party because 

of default of the Agreement. 

6.3. All disagreements are settled by means of negotiations. If negotiations fail the 

controversy will be considered by a court in compliance with the laws of Republic of 

Latvia.   

6.4. The Agreement has been drafted in three copies, each Party receiving one copy.  

 

7. Parties’ signatures 

 

In the name of UL _________________________________________ 

 

In the name of Institution ____________________________________ 

 

Student __________________________________________________ 

 

 

 


