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LĪGUMA FORMA APSTIPRINĀTA 

Ar 2017. gada 23. maija JVLMA rektora rīkojumu 

Nr. 21 

LĪGUMS 20___ Nr. ________ 

par studijām Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā  

Rīgā,           20__. g. “______”_______________ 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (turpmāk tekstā - JVLMA) reģ.nr.90000028796, juridiskā adrese: Rīga, K. Barona 

ielā Nr.1, LV-1050, tās rektora prof. Arta Sīmaņa personā, kurš darbojas uz likuma ”Par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas Satversmi “ un 2012. gada 22. augusta LR Ministru kabineta rīkojuma Nr. 400 pamata, no vienas puses, un  

_______________________________________, personas kods - (turpmāk tekstā – Studējošais), no 
(vārds, uzvārds) 

otras puses, turpmāk tekstā sauktas Puses,  

saskaņā ar: 

- Ministru kabineta 03.04.2017. rīkojumu Nr. 164 “Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju”; 

- Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Senāta 26.04.2017. lēmumu (protokols nr.4),  

ievērojot starp Studējošo un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, turpmāk tekstā – RPIVA, ___________ 

noslēgto līgumu nr._________ par studijām RPIVA (turpmāk – RPIVA līgums) nosacījumus par studiju programmu un studiju 

finansēšanas nosacījumus, noslēdz šādu Līgumu: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

Studijas JVLMA Studējošā izvēlētajā studiju programmā pilna (nepilna) laika studijās atbilstoši RPIVA līgumā 

noteiktajai studiju programmai, tās prasībām un studiju finansēšanas nosacījumiem, kā arī šajā līgumā noteiktajiem 

JVLMA normatīvajiem aktiem. 

2. JVLMA APŅEMAS: 

2.1. JVLMA noteiktajā kārtībā un atbilstoši Ministru kabineta 03.04.2017. rīkojumam Nr. 164 “Par Rīgas Pedagoģijas 

un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju”, imatrikulēt (ierakstīt studentu reģistrā) Studējošo Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijā pilna (nepilna) laika studijām akreditētā studiju virziena _________________________________ 

studiju programmā 

_________________________________________________________________________________________________. 
(programmas nosaukums, ilgums, apjoms kredītpunktos) 

2.2. Imatrikulēt Studējošo studijām, saglabājot RPIVA līgumā noteiktos studiju programmas un finansēšanas 

nosacījumus, atbilstoši Studējošā statusam RPIVA studiju programmā pēc 2017.gada pavasara semestra rezultātiem un 

konkursa (rotācijas) rezultātiem.  

2.3. Piešķirt Studējošajam 

__________________________________________________________________________________________________, 

(grādu un/vai profesionālo kvalifikāciju) 

kā arī izsniegt diplomu pēc tam, kad Studējošais ir sekmīgi izpildījis 2.1. punktā nosauktās studiju programmas prasības, 

nokārtojis noslēguma pārbaudījumus un šī Līguma saistības. 

2.4. JVLMA noteiktajā kārtībā nodrošināt studiju programmas apguvi, t.sk. tai nepieciešamos JVLMA resursus: 

bibliotēkas, telpas, aparatūru, datortīklu un citus. 

2.5. Sekmēt Studējošā līdzdalību JVLMA zinātnisko projektu īstenošanā. 

2.6. Sekmēt Studējošā darba tirgum nepieciešamo iemaņu pilnveidošanu, sevis attīstīšanu zinātniskās, mākslinieciskās 

un jaunrades darbā, kā arī dalību mākslinieciskajos un sporta kolektīvos.  

2.7. JVLMA noteiktajā kārtībā nodrošināt Studējošajam pieeju saviem datiem JVLMA datu sistēmās, izsniegt 

Studējošajam pēc pieprasījuma izziņas par studijām JVLMA un studiju programmas apguvi apliecinošus izrakstus.  

2.8. Katru mēnesi ieskaitīt Studējošā norādītajā norēķinu kontā stipendiju, ja Studējošajam attiecīgajā semestrī tā 

piešķirta. 

2.9. Studiju finansējuma avota maiņas gadījumos, līdz akadēmiskā gada sākumam vai ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc 

semestra sākuma (ja finansējuma avota maiņa notiek akadēmiskā gada ietvaros), izdarīt šī Līguma grozījumus, parakstot ar 

Studējošo papildvienošanos, kura kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

2.10. Ja Studējošais ir samaksājis studiju maksu, bet vēlāk JVLMA norēķinu kontā tiek ieskaitīta kredīta summa studiju 

maksas segšanai, pēc Studējošā rakstveida pieprasījuma atmaksāt Studējošajam samaksāto studiju maksu ieskaitītās kredīta 

summas apjomā. 

2.11. Vienoties ar Studējošo par Studējošā intelektuālā īpašuma izmantošanu šādi: 

2.11.1. studējošā intelektuālais īpašumus (iestudētās koncertprogrammas/ radītie skaņdarbi/ noslēguma darbi, tā 

pielikumi), kas radīts studiju programmas apguves procesā, JVLMA tiek izmantots studiju satura apguves novērtēšanai un 

studiju satura uzskaites datu bāzes papildināšanai. 

2.11.2. Izstrādātā un aizstāvētā diplomdarba/diplomreferāta vienu eksemplāru uzglabā JVLMA bibliotēkā ar kura saturu 

drīkst iepazīties tikai JVLMA studējošie un docētāji nepieciešamās informācijas iegūšanai bibliotēkā uz vietas. 

2.11.3. JVLMA rīkotajos koncertos, kur studējošais piedalās kā atskaņotājmākslinieks, JVLMA ir tiesības patstāvīgi 

veikt vai atļaut trešajām personām veikt publiskā izpildījuma fiksāciju, iegūstot fonogrammas producenta tiesības. 
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3. STUDĒJOŠAIS APŅEMAS: 

3.1. Godprātīgi studēt 2.1. punktā norādītajā studiju programmā atbilstoši studiju programmas prasībām, ievērojot 

studiju saistību izpildes termiņus, noteikto studiju kārtību, kā arī pildīt šo Līgumu. 

3.2. Piedalīties JVLMA organizētajās aptaujās un pašnovērtējumos.  

3.3. Ievērot un pildīt JVLMA Iekšējās kārtības noteikumus studējošajiem, JVLMA Ētikas kodeksu, ēku un telpu 

izmantošanas noteikumus, darba drošības un ugunsdrošības noteikumus, kas pieejami JVLMA mājas lapā www.jvlma.lv. 

3.4. Mainoties studiju finansēšanas avotam, līdz akadēmiskā gada sākumam vai ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc 

semestra sākuma (ja finansējuma avota maiņa notiek akadēmiskā gada ietvaros) grozīt šī Līguma nosacījumus, noslēdzot 

2.9. punktā minēto papildvienošanos ar JVLMA. 

3.5. Studējot par fizisku vai juridisku personu līdzekļiem, atbilstoši Līguma pielikumā noteiktajam maksājumu 

grafikam, noteiktajos termiņos pārskaitīt studiju maksu JVLMA norādītajā norēķinu kontā (sk. Līguma tekstu noslēdzošās 

piezīmes). 

3.6. Pie pirmās iespējas rakstiski brīdināt JVLMA (Studiju programmu direkciju) par iemesliem, kuru dēļ Studējošais 

nevar pildīt šajā Līgumā noteiktās saistības, t.sk. iesniegt darba nespējas dokumentāciju, kas attaisno Studējošā prombūtni. 

3.7. Ievērot LU Bibliotēkas, LU Akadēmiskās bibliotēkas un JVLMA Bibliotēkas lietošanas noteikumus un, studijas 

beidzot, nokārtot visas saistības ar Bibliotēkām. Ja saistības netiek nokārtotas, tiek piedzīti zaudējumi normatīvo tiesību 

aktu noteiktajā kārtībā. 

3.8. Studiju programmas izpildes gaitā visus individuālos darbus pildīt patstāvīgi, nepieļaujot plaģiātu - cita autora 

publicētu vai nepublicētu darbu (t.sk. vārdu, izteikumu, frāzes u.c.) izmantošanu, nenorādot precīzu atsauci uz attiecīgu 

autoru un/vai darbu.  

3.9. Ne retāk kā reizi nedēļā iepazīties ar informāciju un paziņojumiem JVLMA mājas lapā un e-pastā. Savlaicīgi veikt 

studiju procesā nepieciešamās darbības, t.sk. reģistrēties studiju kursiem; pieteikties valsts budžeta finansētajām 

stipendijām un citas darbības, saistītas ar studijām. Studējošā izmantotajā mobilajā telefonā aktivizēt iespēju saņemt īsziņas 

no interneta. 

4. PUSES VIENOJAS: 

4.1. Studējot par fizisku vai juridisku personu līdzekļiem, studiju maksā neietilpst stipendijas un sociālie pabalsti, kuru 

apmēru reglamentē Latvijas Republikas normatīvie akti, kā arī JVLMA maksas pakalpojumi. 

4.2. Studiju programmas studiju prasību izpildes gadījumā JVLMA nenosaka papildu maksas studiju procesā, kuras nav 

noteiktas šajā līgumā. 

4.3. Par atkārtotu pārbaudījumu kārtošanu vai atkārtotu citu studiju uzdevumu izpildi, ja Studējošais studiju programmu 

nav apguvis sekmīgi, par JVLMA īpašumā vai valdījumā esošo mūzikas instrumentu nomu patstāvīgajam darbam ārpus 

JVLMA telpām, JVLMA nosaka papildu maksas. 

4.4. JVLMA neatmaksā saņemto studiju maksu, ja Studējošais tiek eksmatrikulēts (svītrots no studentu reģistra), 

izņemot 4.5.punktā noteikto gadījumu. 

4.5. Studējošajam var atmaksāt studiju maksu vai tās daļu tikai izņēmuma kārtā, ja Studējošais rakstiski lūdzis atmaksāt 

to studiju maksas daļu, kura eksmatrikulācijas brīdī ir pārmaksāta saskaņā ar studiju maksas maksāšanas grafiku. 

4.6. Latvijas Republikas normatīvo aktu un šī Līguma noteiktajā kārtībā studiju maksa var tikt segta ar studiju kredītu. 

Kredīta apstiprinājuma saņemšana neatbrīvo Studējošo no studiju maksas samaksāšanas šā Līguma noteiktajos termiņos. 

4.7. Studējošais var izmantot studiju pārtraukumu JVLMA noteiktajā kārtībā.  

4.8. Puses tiek atbrīvotas no savstarpējām saistībām, ja to pienācīga izpilde nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu 

iestāšanās rezultātā, kurus nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. 

4.9. Puses viena otru nedēļas laikā informē par savu rekvizītu (nosaukuma, vārda, uzvārda, deklarētās dzīvesvietas, 

elektroniskā pasta adreses, bankas rekvizītu utt.) maiņu. 

4.10. JVLMA apstrādā Studējošā personas datus t.sk. JVLMA Informācijas sistēmā, uzskaita, kontrolē viņa 

akadēmisko/studiju un finansiālo saistību izpildi. Šo informāciju apstrādā tikai JVLMA studiju procesa un pētniecības 

akadēmiskajām un administratīvajām vajadzībām, zinātniskiem un statistikas pētījumiem, kā arī citos gadījumos, kas izriet 

no Studējošā līgumsaistībām, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.  

4.11.  Studējošā personas dati tiks nodoti valsts aģentūrai „Kultūras informācijas sistēmas”, iekļaujot tos vienotā lasītāju 

datu bāzē, lai nodrošinātu Studējošajam iespēju izmantot bibliotēku pakalpojumus. Personas dati tiks nodoti Studējošo un 

absolventu reģistram, kas ir Valsts izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa. Personas dati var tikt nodoti kredītiestādēm, 

IZM Studiju un zinātnes administrācijai, Studējošajam pretendējot uz stipendiju vai kredītu saņemšanu, Latvijas 

Republikas Centrālās statistikas pārvaldei, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.  

4.12. Absolvējot JVLMA, Studējošā personas dati tiks apstrādāti JVLMA absolventu reģistrā ar mērķi nodrošināt 

Augstskolu likumā noteiktos statistiskos pētījumus un komunikācijas uzturēšanai ar JVLMA.  

4.13.  JVLMA e-studiju videi, telpu rezervēšanas sistēmai un individuālajam e-pastam, Studējošais var piekļūt, 

izmantojot JVLMA izsniegto individuālo sistēmas lietotāja vārdu un paroli. 

4.14. JVLMA nenodrošina Studējošo ar vietu dienesta viesnīcā. 

4.15. Studējošajam ir tiesības JVLMA noteiktajā kārtībā iesniegt sūdzības, priekšlikumus un ierosinājumus, kā arī 

pretendēt uz studiju maksas atvieglojumiem. 

4.16. Informāciju par JVLMA iekšējiem normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē studiju procesu un JVLMA darbību, 

Studējošais var saņemt JVLMA mājaslapā un JVLMA Bibliotēkas Grāmatu nodaļā.  
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4.17. Studiju programmas studiju kursu pārbaudes darbiem un noslēguma darbiem (bakalaura, maģistra, kvalifikācijas 

un diplomdarbi) JVLMA var veikt automatizētu plaģiāta kontroli, izņemot Līguma 4.20. punktā noteiktos gadījumus. 

4.18. Studējošais ir pilnībā atbildīgs par noslēguma vai citu rakstisko darbu saturu, tajos izmantotās informācijas 

pareizību, kā arī ētikas un autortiesību normu ievērošanu. 

4.19. Ja noslēguma darbs satur komercnoslēpumu (atbilstoši Komerclikuma 19.pantā noteiktajām komercnoslēpuma 

pazīmēm), tad darbs netiek publiskots. Lēmumu par darba nepubliskošanu pieņem akadēmiskā darba prorektors, 

pamatojoties uz studenta iesniegumu un darba vadītāja atzinumu pirms darba iesniegšanas aizstāvēšanai.  

4.20. Pēc 2.3. punktā minētā grāda piešķiršanas Studējošajam, Puses vienojas par Studējošā vārda, uzvārda, piešķirtā 

grāda un/vai kvalifikācijas publicēšanu JVLMA izdotā publikācijā. 

4.21. Ja 2.1. punktā minētā studiju programma Līguma darbības laikā zaudē licenci, JVLMA piedāvā Studējošajam 

studiju turpināšanas iespējas citā JVLMA studiju programmā vai citā augstskolā. Studējošais rakstiski informē JVLMA par 

savu izvēli izmantot JVLMA piedāvātās studiju turpināšanas iespējas. 

4.24. JVLMA personāla pārstāvja, tajā skaitā studējošā, JVLMA informācijas sistēmu (e-pasta “@jvlma.lv”, e-studiju 

vides, telpu reģistrēšanas sistēmas ASIMUT) autentifikācijas datu kopums pielīdzināms elektroniskajam parakstam 

Elektronisko dokumentu likuma un JVLMA normatīvo aktu izpratnē; 

4.25. JVLMA elektroniskie dokumenti, kurus: 

4.25.1. JVLMA paziņo studējošajam, izmantojot JVLMA informācijas sistēmas, ir uzskatāmi par JVLMA attiecīgās 

amatpersonas parakstītiem, saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu un JVLMA normatīvajiem aktiem; 

4.25.2. studējošā elektroniski iesniegtie dokumenti, izmantojot JVLMA informācijas sistēmas, ir uzskatāmi par studējošā 

parakstītiem saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu un JVLMA normatīvajiem aktiem. 

5. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

5.1. Studējot par fizisku vai juridisku personu līdzekļiem, norēķinus veikt šā Līguma pielikumā noteiktajos termiņos.  

5.2. Studējošajam ir tiesības izvēlēties studiju maksas samaksas kārtību – maksāt par visu mācību gadu, par visu 

semestri, vai arī sadalīt maksājumus pa mēnešiem.  

5.3. Ja Studējošais pieteicies studiju kredītam, bet kredīts nav ieskaitīts JVLMA noteiktajos maksājuma termiņos, 

Studējošais maksā studiju maksu saskaņā ar šajā Līgumā noteikto norēķinu kārtību. 

5.4. Ja Studējošais saņem studiju kredītu, bet studiju maksa ir lielāka par kredīta summu, Studējošais veic studiju 

maksas un studiju kredīta starpības samaksu šī Līguma pielikumā noteiktajos termiņos. 

5.5.  Samaksu par vasaras studiju semestri (ja tādu paredz studiju plāns) Studējošais veic līdz vasaras studiju semestra 

sākumam. 

5.6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums tiek ieskaitīts JVLMA norēķinu kontā. 

5.7. Ja atbilstoši maksājuma grafikam netiek savlaicīgi samaksāta studiju maksa, JVLMA var noteikt līgumsodu 0,1% 

apmērā no laikus nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.  

6. LĪGUMA TERMIŅŠ UN LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA 

6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Studējošā eksmatrikulācijai. 

6.2. JVLMA izbeidz Līguma darbību un eksmatrikulē Studējošo:  

6.2.1. sakarā ar Līguma neizpildi, neatdodot saņemto studiju maksu par iepriekšējo studiju periodu, ja: Studējošais nav 

izpildījis semestra akadēmiskās saistības un nav ticis pārcelts studijām nākamajā studiju semestrī; 

6.2.2. Studējošais nepilda šī Līguma 3.1., 3.3., 3.5., 3.8. punkta nosacījumus; 

6.2.3. Studējošais noteiktajā laikā nav parakstījis šī Līguma 2.9. un 3.4. punktā paredzēto papildvienošanos;  

6.2.4. Studējošais aizkavē kādu no šī Līguma piektajā sadaļā un Līguma pielikumā noteiktajiem maksājumiem ilgāk par 

vienu mēnesi; 

6.2.5. Studējošais ir tīši bojājis JVLMA īpašumu vai citādā veidā ir nodarījis JVLMA zaudējumus. 

6.3. Studējošais var vienpusēji izbeigt Līguma darbību, rakstveidā brīdinot JVLMA (iesniedzot iesniegumu JVLMA 

Studiju programmu direkcijā), ja: 

6.3.1.  JVLMA nepilda šī Līguma 2.sadaļā paredzētās saistības; 

6.3.2. ir radušies pamatoti iemesli, kuru dēļ Studējošais nevar pildīt šajā Līgumā noteiktās saistības; 

6.3.3. Studējošais ir izteicis vēlmi pārtraukt studijas. 

7. NOSLĒGUMA NOSACĪJUMI 

7.1. Katra no pusēm Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atlīdzina zaudējumus, ko tā radījusi otrai 

pusei, neizpildot Līgumā paredzētās saistības. 

7.2. Līgums noformēts divos eksemplāros, katra puse saņem vienu eksemplāru. Abiem eksemplāriem ir vienāds 

juridisks spēks. Pušu strīdi tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā nav iespējams panākt vienošanos, strīds tiek nodots 

izskatīšanai Latvijas Republikas tiesai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

7.3. Studējošajam, kurš studē par juridiskas vai fiziskas personas līdzekļiem, studiju līgumam ir pievienots pielikums - 

Studiju maksa un maksājumu kārtība.  

7.4. Pušu rekvizīti ir:  

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 

izglītības iestādes  

reģ.Nr. 3342301472 

 STUDĒJOŠAIS 

PVN reģ. Nr. LV 90000028796  Pasta indekss: 

Akreditācijas lapas vai 

licences 

reģ.Nr. 028 

reģ. datums 27.11.2001. 

 Deklarētās dzīvesvietas adrese:  
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Pasta indekss: LV-1050  Tālrunis:  

Adrese: K.Barona iela 1, Rīga  Pases/Personas apliecības sērija un Nr.: 

Pases/Personas apliecības izdošanas datums: 

 

Tālrunis: +371 67228684   

IBAN: LV97 TREL 9220 0600 0000 0  Kas izdevis:  

Valsts kase: TRELLV22    

 

Ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Iekšējās kārtības noteikumiem studējošajiem studējošais 

iepazīstināts. 

 

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas vārdā:  Studējošais:  

 

_______________________ /______________/  ____________________ /_______________/ 
 (paraksts)     (atšifrējums)      (paraksts)   (atšifrējums) 

 

 

Līguma informācijas grozījumi: 

Līguma informācijas grozījumu punkts un saturs (ierakstu veic ar pildspalvu): 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Pamatojums: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Līguma informācijas grozījumu līgumslēdzējpušu paraksti: 

Studējošais:  

 

______________ [vārds] [uzvārds]  

Datums:  

 

 

Akadēmija: 

 

rektors_______________________ 

A.Sīmanis 

(paraksts, paraksta atšifrējums) (amats, paraksts, paraksta 

atšifrējums) 

Datums:  

z.v. 

 


