Noteikumi amatu mācekļiem
1. Amata māceklis ir persona, kura iestājusies praktiskai apmācībai attiecīgā
uzņēmumā un šajos noteikumos paredzētā kārtībā reģistrēta kā amata
māceklis Latvijas Amatniecības kamerā vai kameras pilnvarotā amatnieku
biedrībā.
2. Par amata mācekļiem var būt abu dzimumu personas, kuras vecākas par 16
gadiem un beigušas pamatskolu, vai arī, kuras saņēmušas vecāku atļauju.
3. Saskaņā ar kameras izdotām mācekļu apmācības programmām, amatu
mācības laiks ir ___ gadi. Mācību laikā māceklis slimības vai citu likumīgu
iemeslu dēļ var mācības kavēt ne ilgāk kā divus mēnešus. Par nokavēto laiku,
kas pārsniedz divus mēnešus, mācību laiks pagarināms.
4. Amatu mācekļus var apmācīt vienīgi lietpratēji attiecīgajā amatā.
Meistariem, lai uzsāktu amata mācekļu apmācīšanu, jāsaņem Amatniecības
kameras amatnieka karte vai meistara diploms.
5. Kamera var atņemt pavisam vai uz laiku tiesības apmācīt mācekļus
amatnieka kartes īpašniekiem vai meistariem, kuri kārtīgi nepilda savus
audzinātāja un apmācītāja pienākumus, bez likumīgiem iemesliem atkāpušies
no mācību līguma, pārkāpuši šos noteikumus vai darba aizsardzības prasības,
kā arī gadījumos, ja rodas apstākļi, kuros meistars, uzņēmuma īpašnieks vai
nomnieks nespēj nodrošināt mācekļu apmācību.
6. Kamera vai kameras pilnvarotā amatnieku biedrība nosaka amata mācekļu
skaitu, kādu uzņēmumā var apmācīt vienā laikā, ievērojot uzņēmuma
darbības apmērus un nodarbināto amata zeļļu un meistaru skaitu.
7. Iestājoties amatu mācībā, māceklim ar meistaru jānoslēdz rakstisks mācību
līgums pēc kameras noteikta parauga. Nepilngadīga mācekļa mācību līgumu
līdzparaksta vecāki vai aizbildņi.
8. Uzņēmuma īpašnieks vai meistars saņem atlīdzību par amata mācekļu
apmācīšanu pēc vienošanās ar skolu vai amatniecības organizāciju, kurā
reģistrēts māceklis, kā arī bauda likumdošanā paredzētos atvieglojumus
apmācītājiem.
9. Mācību līgums jānoslēdz uz mācību laiku, kas noteikts attiecīgajam amatam
vai amata programmas daļas apguvei. Ar mācekli, kurš mācības pārtraucis,
tās atsākot, jānoslēdz mācību līgums uz atlikušo mācību laiku, ja māceklis
uzrāda kameras vai tās pilnvarotās amatnieku biedrības apliecību par to, cik
ilgs laiks viņam mācībā ieskaitāms. Šāda apliecība nav prasāma, ja māceklis
turpina darbu tajā pašā uzņēmumā.
10. Mācību līguma oriģināls meistaram vai uzņēmuma īpašniekam septiņu
dienu laikā jāiesniedz kamerai vai tās pilnvarotai amatnieku biedrībai,

pievienojot ziņas par amata mācekli pēc kameras noteiktā parauga. Vienu
līguma norakstu saņem meistars vai uzņēmuma īpašnieks, otru – māceklis.
11. Amatniecības kamera vai tās pilnvarotā amatnieku biedrība ieraksta
mācekli līgumu reģistrā un izsniedz viņam mācību grāmatiņu.
12. Par amata mācekļu reģistrēšanu meistars vai uzņēmuma īpašnieks maksā
Ls _____ reģistrācijas naudu tiešo izdevumu samaksai.
13. Pēc mācekļa lūguma, ja viņš uzrāda spējas programmas apguvē, ar
meistara vai uzņēmuma īpašnieka piekrišanu, saziņā ar Amatniecības kameru
vai tās pilnvaroto amatniecības organizāciju, var atļaut mācību līgumā
noteikto mācību laiku saīsināt.
14. Par mācekļu apmācītāju maiņu, kā arī par mācību līguma izbeigšanu,
pārgrozīšanu vai papildināšanu meistaram vai uzņēmuma īpašniekam jāziņo
kamerai vai tās pilnvarotai amatniecības organizācijai divu nedēļu laikā.
15. Amata mācekļi jāapmāca pēc kameras izdotām mācekļu apmācības
programmām. Amata mācekļiem, kuri pēc sekmīgas teorētiskās apmācības
beigšanas skolā izturējuši amata zeļļa praktisko pārbaudi, kamera piešķir zeļļa
grādu un izsniedz zeļļa diplomu.

