
PARAUGS Pielikums [datums] studiju līgumam nr. [numurs],  

kurš noslēgts starp Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un [studējošā vārds uzvārds] 

 
 

   

STUDIJU MAKSA UN MAKSĀJUMU KĀRTĪBA 

Rīgā, [datums] 

Pielikums pie studiju līguma starp Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju (turpmāk – JVLMA) un 

studējošo [studējošā vārds uzvārds, personas kods] (turpmāk – Studējošais) par studijām [studiju programmas 

nosaukums] no [skaitlis] semestra uz atlikušo studiju programmas apguves laiku, (turpmāk – Studiju līgums), 

atbilstoši Studiju līgumam (t.sk., 3.5.punktam), Akadēmija un Studējošais vienojas: 

1. Studiju maksa par Studiju līguma 2.1.punktā minētās studiju programmas apguvi ir noteikta atbilstoši starp 

Studējošo un RPIVA studiju laikā ___________ [datums] noslēgtā līguma nr._________ [nr.] studiju 

finansēšanas nosacījumiem. 

2. Studējošajam (kurš studē par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem) studiju maksa ir jāmaksā saskaņā ar 

Studiju līguma un šī pielikuma - Studiju maksa un maksājumu kārtība nosacījumiem šādos termiņos un 

apjomos: 

Nr. p.k. Maksājuma termiņš Summa 

1.  [atbilstoši RPIVA studiju laikā 

___________[datums] noslēgtā 

līguma nr._________ [nr.] 

nosacījumiem] 

[atbilstoši RPIVA studiju laikā 

___________[datums] noslēgtā līguma 

nr._________ [nr.] nosacījumiem] 

2.  … … 

3.  … … 

 KOPĀ:  

 

3. Studējošajam ir tiesības pirms termiņa veikt studiju maksas maksājumu par vairākiem termiņiem uzreiz. 

4. Šī pielikuma 2.punktā norādītajā studiju maksā nav iekļautas šādas izmaksas, kuras nosaka Akadēmija, 

atbilstoši līguma 4.3.punktam: 

4.1. samaksa par atkārtotu pārbaudījumu kārtošanu vai atkārtotu citu studiju uzdevumu izpildi, ja 

Studējošais JVLMA noteiktajā laikā nav apguvis studiju programmu sekmīgi; 

4.2. samaksa par studiju kursiem, kurus Studējošais izvēlas apgūt papildus studiju programmā 

paredzētajiem studiju kursiem. Papildus studiju kursu apguve ir pieļaujama, ja studiju programmas 

kursi tiek apgūti sekmīgi.  

4.3. samaksa par studiju kursa apguvei nepieciešamo, mūzikas instrumenta nomu patstāvīgajam darbam 

mājās. 

5. Studiju maksa ir jāmaksā valūtā, kas maksājuma veikšanas brīdī ir likumīgais maksāšanas līdzeklis Latvijas 

Republikā. Gadījumā, ja studiju maksa tiek maksāta citā valūtā, tā tiek pārrēķināta pēc Latvijas Bankas 

noteiktā valūtas kursa. 

6. Par maksājuma samaksas dienu uzskatāma diena, kad attiecīgā summa saņemta Akadēmijas norēķinu 

kontā. 

7. Ja Studējošais pēc Studiju līguma noslēgšanas iesniedz apliecinošus dokumentus par studiju programmas 

daļas apguvi, studiju maksas apjoms var tikt samazināts, par to abām pusēm - Akadēmijai un Studējošajam 

vienojoties. 

8. Gadījumos, kad Studējošais ir izmantojis iespēju atrasties studiju pārtraukumā, studiju maksa, atsākot 

mācības pēc studiju pārtraukuma, tiek noteikta tādā apjomā, kāda tā ir studējošajiem attiecīgajā studiju 

programmā mācību atsākšanas akadēmiskajā gadā. 

9. Akadēmijai ir tiesības vienpusēji palielināt šī pielikuma 2.punktā noteikto nākamā studiju gada maksu 

gadījumos, ja ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek palielināta minimālā darba samaksa un / vai 

pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes augstākās izglītības iestādēs. Par studiju maksas izmaiņām 

nākamajā akadēmiskajā gadā Studējošais tiek informēts līdz 1.jūnijam.  

10. Parakstot šo pielikumu, studējošais apliecina, ka ir iepazinies ar to, piekrīt samaksas apmēram un apņemas 

ievērot samaksas termiņus un kārtību. 

11. Šis Studiju līguma pielikums - Studiju maksa un maksājumu kārtība stājas spēkā pēc tās abpusējas 

parakstīšanas un ir spēkā uz visu studiju periodu vai līdz studiju finansējuma avota maiņai. 

 

Iepazinos, piekrītu samaksas apmēram un apņemos ievērot samaksas termiņus un kārtību: 

 [rekvizīti un paraksti, datumi] 


