Pielikums Nr. 1
LĪGUMA FORMA APSTIPRINĀTA
Ar 06.05.2014. LU rīkojumu Nr. 1/141
LĪGUMS 20___ Nr. ________
par studijām Latvijas Universitātē
Rīgā,

20__. g. “______”_______________

Latvijas Universitāte (turpmāk tekstā - LU)_______________________________________________ fakultātes dekāna
(fakultātes nosaukums)

_______________________________________ personā, kurš(a) rīkojas saskaĦā ar 20__.gada ______ LU rīkojumu ______,
(vārds, uzvārds)

no vienas puses, un _________________________________________, personas kods -
 (turpmāk tekstā –
(vārds, uzvārds)

Studējošais), no otras puses, turpmāk tekstā sauktas Puses, noslēdza šādu Līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Studijas Latvijas Universitātē izvēlētajā studiju programmā
pilna (nepilna) laika studijās atbilstoši programmas prasībām
un LU studiju procesu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.
2. LU APĥEMAS:
2.1. LU noteiktajā kārtībā (šeit un tālāk līguma tekstā ar
terminu “LU noteiktā kārtība” saprot LU Satversmi, studiju,
administratīvo, finansiālo un citu studiju procesu reglamentējošos normatīvos aktus, ar kuriem Studējošajam ir iespējams iepazīties fakultātēs, LU administratīvajos departamentos, tai
skaitā Studentu servisā, un LU Informatīvajā sistēmā) imatrikulēt (ierakstīt studentu reăistrā) Studējošo Latvijas Universitātē
pilna (nepilna) laika studijām akreditētā studiju virziena
_________________________________ studiju programmā
___________________________________________________
__________________________________________________.
(programmas nosaukums, ilgums, apjoms kredītpunktos)

2.2. Imatrikulēt Studējošo studijām
par valsts budžeta dotācijas līdzekĜiem;
par fizisko vai juridisko personu līdzekĜiem pēc studiju
maksas pārskaitīšanas LU norēėinu kontā saskaĦā ar šī Līguma prasībām.
2.3. Piešėirt 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. LU noteiktajā kārtībā nodrošināt studiju programmas
apguvi, t.sk. tai nepieciešamos LU resursus: bibliotēkas, kolekcijas, datortīklu un citus.
2.5. Sekmēt Studējošā līdzdalību LU zinātnisko projektu īstenošanā.
2.6. Sekmēt Studējošā darba tirgum nepieciešamo iemaĦu
pilnveidošanu, sevis attīstīšanu zinātniskās un mākslinieciskās
jaunrades darbā, kā arī dalību sporta kolektīvos.
2.7. LU noteiktajā kārtībā nodrošināt Studējošajam pieeju
saviem datiem LU Informatīvajā sistēmā, izsniegt Studējošajam pēc pieprasījuma izziĦas par studijām LU un studiju programmas apguvi apliecinošus izrakstus.
2.8. Katru mēnesi ieskaitīt Studējošā norādītajā norēėinu
kontā stipendiju, ja Studējošajam attiecīgajā semestrī tā piešėirta LU noteiktajā kārtībā.
2.9. Noteikt kārtību un kritērijus konkursam uz valsts budžeta dotētajām pilna laika studiju vietām nākamajam akadēmiskajam gadam un konkursa kārtībā noteikt studiju finansējuma avotu nākamajam akadēmiskajam gadam atbilstoši Studē-

jošā sekmēm un iegūtajiem kredītpunktiem iepriekšējā akadēmiskajā gadā.
2.10. Studiju finansējuma avota maiĦas gadījumos reăistrācijas nedēĜas laikā izdarīt šī Līguma grozījumus, parakstot
ar Studējošo papildvienošanos, kura kĜūst par šī Līguma neatĦemamu sastāvdaĜu.
2.11. Studiju laikā negrozīt šī Līguma pielikumā noteikto
studiju maksu, izĦemot ar LU Senāta lēmumu apstiprinātajā
„Studiju finansēšanas kārtībā” noteiktos izĦēmumus un līgumā paredzētajos gadījumos.
2.12. Ja Studējošais ir samaksājis studiju maksu, bet vēlāk
LU norēėinu kontā tiek ieskaitīta kredīta summa studiju maksas segšanai, pēc Studējošā rakstveida pieprasījuma atmaksāt
Studējošajam samaksāto studiju maksu ieskaitītās kredīta
summas apjomā.
2.13. Neizmantot studiju procesā Studējošā patstāvīgi radīto intelektuālo īpašumu, izĦemot 4.18. punktā noteikto gadījumu.
3. STUDĒJOŠAIS APĥEMAS:
3.1. Godprātīgi studēt 2.1. punktā norādītajā studiju programmā atbilstoši studiju programmas prasībām, ievērojot studiju saistību izpildes termiĦus, ievērot LU noteikto kārtību,
kā arī pildīt šo Līgumu.
3.2. Piedalīties LU organizētajās aptaujās un pašnovērtējumos.
3.3. Ievērot un pildīt LU Iekšējās kārtības noteikumus
studējošajiem, LU Akadēmiskās ētikas kodeksu, Noteikumus
par akadēmisko godīgumu LU, ēku izmantošanas noteikumus, darba drošības un ugunsdrošības noteikumus.
3.4. Pēc katra studiju gada piedalīties konkursā uz valsts
budžeta finansētajām studiju vietām nākamajam akadēmiskajam gadam saskaĦā ar LU noteikto kārtību.
3.5. Mainoties studiju finansēšanas avotam 3.4. punktā
noteiktā konkursa rezultātā, līdz akadēmiskā gada sākumam
grozīt šī Līguma nosacījumus, noslēdzot 2.10. punktā minēto
papildvienošanos ar LU.
3.6. Studējot par fizisku vai juridisku personu līdzekĜiem,
atbilstoši šī Līguma pielikumā noteiktajam maksājumu grafikam noteiktajos termiĦos pārskaitīt studiju maksu LU norādītajā norēėinu kontā (sk. Līguma tekstu noslēdzošās piezīmes).
3.7. Pie pirmās iespējas rakstiski brīdināt LU (fakultātes
dekānu) par iemesliem, kuru dēĜ Studējošais nevar pildīt šajā
Līgumā noteiktās saistības, t.sk. iesniegt darba nespējas dokumentāciju, kas attaisno Studējošā prombūtni.
3.8. Ievērot LU Bibliotēkas lietošanas noteikumus un,
studijas beidzot, nokārtot visas saistības ar Bibliotēku. Ja
saistības netiek nokārtotas, LU piedzen zaudējumus normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.

3.9. Studiju programmas izpildes gaitā visus individuālos
darbus pildīt patstāvīgi, nepieĜaujot plaăiātu - cita autora publicētu vai nepublicētu darbu (t.sk. vārdu, izteikumu u.c.) izmantošanu, nenorādot precīzu atsauci uz attiecīgu autoru un/vai
darbu.
3.10. Ne retāk kā reizi nedēĜā iepazīties ar informāciju un
paziĦojumiem LU Informatīvajā sistēmā. Savlaicīgi veikt studiju procesā nepieciešamās darbības LU Informatīvajā sistēmā,
t.sk. reăistrēties studiju semestrim un studiju kursiem; pieteikties valsts budžeta finansētajām stipendijām un citas darbības,
saistītas ar studijām.
4. PUSES VIENOJAS:
4.1. Studējot par fizisku vai juridisku personu līdzekĜiem,
studiju maksā neietilpst stipendijas un sociālie pabalsti, kuru
apmēru reglamentē Latvijas Republikas normatīvie akti, kā arī
LU maksas pakalpojumi.
4.2. Studiju programmas studiju prasību izpildes gadījumā
LU 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, LU nosaka papildu maksas.
4.4. LU var noteikt papildu maksu par studiju programmas
apguvei nepieciešamā individuālā materiāli tehniskā nodrošinājuma iegādi.
4.5. LU neatmaksā saĦemto studiju maksu, ja Studējošais
tiek eksmatrikulēts (svītrots no studentu reăistra), izĦemot
4.6.punktā noteiktos gadījumus.
4.6. Studējošajam var atmaksāt studiju maksu vai tās daĜu
tikai izĦēmuma kārtā, ja Studējošais rakstiski:
4.6.1. ir pamatojis un lūdzis anulēt reăistrāciju studijām 1.
studiju semestrī līdz 2. studiju nedēĜas beigām un ir saĦēmis
fakultātes dekāna piekrišanu;
4.6.2. lūdzis atmaksāt to studiju maksas daĜu, kura eksmatrikulācijas brīdī ir pārmaksāta saskaĦā ar šim Līgumam pievienoto studiju maksas maksāšanas grafiku.
4.7. Latvijas Republikas normatīvo aktu un šī Līguma noteiktajā kārtībā studiju maksa var tikt segta ar studiju kredītu.
Kredīta apstiprinājuma saĦemšana neatbrīvo Studējošo no studiju maksas samaksāšanas šā Līguma noteiktajos termiĦos.
4.8. Studējošais var izmantot studiju pārtraukumu saskaĦā
ar Studiju pārtraukšanas kārtību LU. Pēc studiju pārtraukuma
izmantošanas Studējošais, kura studijas tiek finansētas no juridisko vai fizisko personu līdzekĜiem, apĦemas parakstīt papildvienošanos par izmaiĦām kopējā studiju maksā un maksājumu
grafikā.
4.9. Puses tiek atbrīvotas no savstarpējām saistībām, ja to
pienācīga izpilde nav iespējama nepārvaramas varas apstākĜu
iestāšanās rezultātā, kurus nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.
4.10. Puses viena otru nedēĜas laikā informē par savu rekvizītu (nosaukuma, vārda, uzvārda, deklarētās dzīvesvietas, elektroniskā pasta adreses, bankas rekvizītu utt.) maiĦu.
4.11. LU paziĦojumus Studējošajam ievieto LU Informatīvajā sistēmā, t.sk.:
4.11.1. paziĦojumus par izmaiĦām 2.1. punktā minētās
studiju programmas akreditācijas vai licencēšanas datos;
4.11.2. brīdinājumu eksmatrikulēt Studējošo 6.2. punktā
noteiktajos gadījumos.
4.12. LU apstrādā Studējošā personas datus LU Informatīvajā sistēmā, uzskaita, kontrolē viĦa akadēmisko/studiju un finansiālo saistību izpildi. Šo informāciju apstrādā tikai LU 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.
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4.13. Studējošā personas dati tiks nodoti valsts aăentūrai
„Kultūras informācijas sistēmas”, iekĜaujot tos vienotā lasītāju datu bāzē, lai nodrošinātu Studējošajam iespēju izmantot
bibliotēku pakalpojumus. Personas dati var tikt nodoti kredītiestādēm, IZM Studiju un zinātnes administrācijai un LU
Fondam, Studējošajam pretendējot uz stipendiju vai kredītu
saĦemšanu, LR Centrālās statistikas pārvaldei, dienesta viesnīcām, Studējošajam pretendējot uz dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos.
4.14. Absolvējot LU, Studējošā personas dati tiks apstrādāti LU absolventu reăistrā ar mērėi nodrošināt Augstskolu
likumā noteiktos statistiskos pētījumus un komunikācijas uzturēšanai ar LU.
4.15. LU Informatīvajai sistēmai Studējošais var piekĜūt,
izmantojot LU izsniegto individuālo sistēmas lietotāja vārdu
un paroli.
4.16. Šis Līgums nenodrošina Studējošo ar vietu dienesta
viesnīcā, uz kuru Studējošais var pretendēt LU noteiktajā kārtībā. Par dienesta viesnīcas pakalpojumiem tiek slēgts atsevišės līgums ar Studējošo.
4.17. Studējošajam ir tiesības LU noteiktajā kārtībā iesniegt sūdzības, priekšlikumus un ierosinājumus, kā arī pretendēt uz studiju maksas atvieglojumiem.
4.18. Informāciju par LU iekšējiem normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē studiju procesu un LU darbību, Studējošais var saĦemt LU portālā, LU Informatīvajā sistēmā, fakultātē un Studentu servisā.
4.19. Studiju programmas noslēguma darbiem (bakalaura,
maăistra, kvalifikācijas un diplomdarbi) veic automatizētu
plaăiāta kontroli un tos publisko elektroniskā formā bez pieejas ierobežojuma, izĦemot Līguma 4.21. punktā noteiktos
gadījumus.
4.20. Studējošais ir pilnībā atbildīgs par noslēguma vai citu rakstisko darbu saturu, tajos izmantotās informācijas pareizību, kā arī ētikas un autortiesību normu ievērošanu.
4.21. Ja noslēguma darbs satur komercnoslēpumu (atbilstoši Komerclikuma 19.pantā noteiktajām komercnoslēpuma
pazīmēm), tad darbs netiek publiskots. Lēmumu par darba
nepubliskošanu pieĦem fakultātes dekāns, pamatojoties uz
studenta iesniegumu un darba vadītāja atzinumu pirms darba
iesniegšanas aizstāvēšanai.
4.22. Pēc 2.3. punktā minētā grāda piešėiršanas Studējošajam Puses vienojas par Studējošā vārda, uzvārda, piešėirtā
grāda un/vai kvalifikācijas publicēšanu LU izdotā publikācijā.
4.23. Ja 2.1. punktā minētā studiju programma Līguma
darbības laikā zaudē licenci, LU piedāvā Studējošajam studiju turpināšanas iespējas citā LU studiju programmā vai citā
augstskolā. Studējošais rakstiski informē LU par savu izvēli
izmantot LU piedāvātās studiju turpināšanas iespējas.
5. NORĒĖINU KĀRTĪBA
5.1. Studējot par fizisku vai juridisku personu līdzekĜiem,
norēėinus veikt šā Līguma pielikumā noteiktajos termiĦos.
5.2. Studējošajam ir tiesības samaksāt studiju maksu par
visu semestri vai par visu mācību gadu. SaskaĦojot ar dekānu, Studējošais jebkurā maksāšanas reizē var samaksāt par
visu studiju programmas apguvi. Ja studiju maksa studiju laikā tiek grozīta šī Līguma 2.11. punktā minētajos gadījumos,
tad Studējošajam ir pienākums segt studiju maksas starpību šī
Līguma pielikumā noteiktajos termiĦos.
5.3. Ja Studējošais pieteicies studiju kredītam, bet kredīts
nav ieskaitīts LU noteiktajos maksājuma termiĦos, Studējošais maksā studiju maksu saskaĦā ar šajā Līgumā noteikto
norēėinu kārtību.
5.4. Ja Studējošais saĦem studiju kredītu, bet studiju maksa ir lielāka par kredīta summu, Studējošais veic studiju mak-

sas un studiju kredīta starpības samaksu šī Līguma pielikumā
noteiktajos termiĦos.
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 LU norēėinu kontā.
5.7. Ja atbilstoši maksājuma grafikam netiek savlaicīgi samaksāta studiju maksa, LU var noteikt līgumsodu 0,1% apmērā
no laikus nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.
6. LĪGUMA TERMIĥŠ UN LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA
6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Studējošā eksmatrikulācijai.
6.2. LU izbeidz Līguma darbību un eksmatrikulē Studējošo
sakarā ar Līguma neizpildi, neatdodot saĦemto studiju maksu
par iepriekšējo studiju periodu, ja:
6.2.1. Studējošais nav izpildījis semestra akadēmiskās saistības un nav saĦēmis atĜauju reăistrēties nākamajam studiju
semestrim;
6.2.2. Studējošais nepilda šī Līguma 3.1., 3.3., 3.6., 3.9.
punkta nosacījumus;
6.2.3. Studējošais noteiktajā laikā nav parakstījis šī Līguma
2.10. un 3.5. punktā paredzēto papildvienošanos;
6.2.4. Studējošais aizkavē kādu no šī Līguma piektajā sadaĜā un Līguma pielikumā noteiktajiem maksājumiem ilgāk par
vienu mēnesi;
LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reă.Nr.3341000218
LU PVN reă. Nr. LV 90000076669
Akreditācijas lapas vai reă.Nr. 012
licences reă. datums 30.08.1999.
Pasta indekss: LV-1586
Adrese: RaiĦa bulvāris 19, Rīga
Tālrunis: 67034444
Fakss:

6.2.5. Studējošais ir tīši bojājis LU īpašumu vai citādā
veidā ir nodarījis LU zaudējumus.
6.3. LU var izbeigt Līguma darbību un eksmatrikulēt Studējošo, ja viĦa reăistrācija studijām anulēta 4.6.1. punktā noteiktajā gadījumā.
6.4. Studējošais var vienpusēji izbeigt Līguma darbību,
rakstveidā brīdinot LU (iesniedzot iesniegumu fakultātes dekānam), ja:
6.4.1. LU nepilda šī Līguma 2.sadaĜā paredzētās saistības;
6.4.2. ir radušies pamatoti iemesli, kuru dēĜ Studējošais
nevar pildīt šajā Līgumā noteiktās saistības;
6.4.3. Studējošais ir izteicis vēlmi pārtraukt studijas.
7. NOSLĒGUMA NOSACĪJUMI
7.1. Katra no pusēm LR likumos noteiktajā kārtībā atlīdzina zaudējumus, ko tā radījusi otrai pusei, neizpildot Līgumā paredzētās saistības.
7.2. Līgums sastādīts divos eksemplāros, katra puse saĦem vienu eksemplāru. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Pušu strīdi tiek risināti sarunu ceĜā. Ja sarunu ceĜā nav iespējams panākt vienošanos, strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.3. Pušu rekvizīti ir:

STUDĒJOŠAIS

Pasta indekss:
Deklarētās
dzīvesvietas
adrese:
Tālrunis:
Pases/Personas apliecības sērija un Nr.:
Pases/Personas apliecības izdošanas datums
Kas izdevis:

67225039

IBAN: LV33TREL9150101000000

Valsts kase: TRELLV22

Ar Latvijas Universitātes Iekšējās kārtības noteikumiem studējošajiem studējošais iepazīstināts.

Latvijas Universitātes vārdā:

Studējošais:

_______________________ /_______________/
(paraksts)

____________________ /_______________/

(atšifrējums)

(paraksts)

(atšifrējums)

Piezīmes:
1. Studiju maksas bankas pārskaitījumā obligāti jānorāda STUDĒJOŠĀ VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS
KODS, STUDIJU PROGRAMMAS NOSAUKUMS UN STUDIJU SEMESTRIS, par kuru veikts maksājums.
2. Studējošajam saskaĦā ar LR MK 2001. g. 31. jūlijā apstiprinātajiem noteikumiem Nr.336 “Noteikumi par
attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem” ir iespēja saĦemt atpakaĜ daĜu no izdevumiem par studiju maksu saskaĦā ar šo Līgumu. Lūdzam saglabāt saĦemtos samaksu apliecinošos dokumentus –
kases čeku, stingrās uzskaites kvītis, bankas maksājuma uzdevumu kopijas u.c. dokumentu oriăinālus vai to kopijas.
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PIELIKUMS Līgumam 20___ Nr. _______
par studijām Latvijas Universitātē

Rīgā,

20__. g. “_____”____________

Šis pielikums ir neatĦemama Līguma 20__ Nr._____ par studijām Latvijas Universitātē sastāvdaĜa un nosaka
studiju maksu par LU īstenotās __________________________________________ studiju programmas apguvi, kā
arī maksājumu grafiku.

1.

Studiju maksa par pilnu programmas apguvi normālā studiju laikā ir _______ EUR.

2.

Studiju maksas samaksai tiek noteikts šāds maksājumu grafiks:

Semestris

Maksājuma termiĦš

2014. gada rudens

Maksājamā summa

9. augusts
28. februāris

2015. gada pavasaris

15. aprīlis
30. septembris

2015. gada rudens

31. oktobris
28. februāris

2016. gada pavasaris

15. aprīlis
30. septembris

2016. gada rudens

31. oktobris
28. februāris

2017. gada pavasaris

15. aprīlis

3.

Šī pielikuma 2. punktā minētais grafiks tiek mainīts gadījumos, ja tiek grozīts studiju programmas apjoms,

kā arī gadījumos, kad Studējošais izmanto studiju pārtraukumu. Grozījumi grafikā tiek veikti ar papildvienošanos,
kas ir neatĦemama šī Līguma sastāvdaĜa.

Latvijas Universitātes vārdā:

Studējošais:

Fakultātes dekāns

_______________________ /_______________/
(paraksts)

____________________ /_______________/

(atšifrējums)

(paraksts)
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(atšifrējums)

