
LĪGUMS 
par sadarbību un studentu apmaiņu 

 
Rīgas Tehniskās universitātes reģistrācijas Nr. 01000-08/2011/60 

Vidzemes Augstskolas reģistrācijas Nr. 11-12/5 

 

Rīgā,          2011. gada 12. decembrī 

 

Rīgas Tehniskā universitāte, juridiskā adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, reģistrācijas 
Nr. 3341000709 (turpmāk – RTU), tās rektora Leonīda Ribicka personā, kurš rīkojas uz RTU 
Satversmes pamata, no vienas puses, un 

Vidzemes Augstskola, juridiskā adrese: Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201, reģistrācijas 
Nr. 2543001659, (turpmāk – ViA), tās rektores Vijas Daukštes personā, kura rīkojas uz ViA 
Satversmes pamata, no otras puses, turpmāk kopā sauktas - Puses, vai katra atsevišķi - Puse, 

nolūkā stiprināt un tālāk attīstīt sadarbību izglītības un zinātnes jomā, tiecoties nodrošināt 
Pušu studentiem plašākas iespējas studijās un zinātniskajā pētniecībā, izmantojot Pušu rīcībā 
esošos resursus un intelektuālo potenciālu;  

nolūkā veicināt Pušu studentus kopīgi izstrādāt inovatīvus produktus un pakalpojums ar 
augstu pievienoto vērtību; 

nolūkā veicināt Pušu studentu sadarbību ar uzņēmumiem, tādējādi veicinot tautsaimniecības, 
radošo industriju un izglītības attīstību uz inovāciju un starpdisciplināras izglītības un 
sadarbības pamata,  

noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Puses atbalsta un sekmē savstarpēju sadarbību: 

1.1.1. zinātniskajā pētniecībā; 

1.1.2. studiju procesos; 

1.1.3. kultūrā un sportā; 

1.1.4. administratīvo jautājumu risināšanā; 

1.1.5. savstarpējā mācībspēku apmaiņā; 

1.1.6. iespēju nodrošināšanā studentiem apgūt brīvās izvēles studiju priekšmetus otras Puses 
piedāvāto studiju programmu ietvaros.  

 

2. STUDENTU APMAIŅAS KĀRTĪBA 

2.1. Puses vienojas, ka Līgumā tiek lietoti šādi termini: 

2.1.1. Nosūtītāja augstskola: augstskola, kurā students imatrikulēts. 

2.1.2. Viesaugstskola: augstskola, kurā studē otras augstskolas studenti. 

2.1.3. Viesstudents: otras augstskolas students, kurš noteiktā laikā uz abu Pušu vienošanās 
pamata RTU vai ViA studē atsevišķus kursus vai kursu grupas, kuri ir ViA studiju kursu 
reģistrā vai RTU priekšmetu reģistrā, un pilda studiju kursu akadēmiskās saistības. 
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2.2. RTU un ViA atbalsta un sekmē savstarpēju studentu apmaiņu visos studiju līmeņos. 
Apmaiņa var notikt: 

2.2.1. Nosūtītājas augstskolas studentam individuāli reģistrējoties studiju kursiem 
viesaugstskolā; 
2.2.2. Nosūtītājas augstskolas studentu grupai reģistrējoties viesaugstskolātā 
īstenojamajam studiju kursam. 

 
2.3. Studentiem tiek nodrošināta iespējas iepazīties ar katras Puses īstenojamo studiju 
programmu un to sastāvā iekļauto kursu saturu, ar studiju plāniem, kuros norādīts semestris, 
kad katrs studiju kurss tiek piedāvāts, kā arī ar brīvās izvēles studiju kursiem. 

 
2.4. Nosūtītājas augstskolas studenti individuāli var pieteikties uz studiju kursiem līdz 
attiecīgā semestra pirmās nedēļas beigām. Pieteikšanās notiek sekojošā kārtībā: 

2.4.1. Students viesaugstskolā aizpilda īpašu veidlapu – iesniegumu „Vienošanās par 
studiju kursa apguvi” un saskaņo savu piedalīšanos izvēlētajos studiju kursos RTU – 
Studiju daļā Tālākizglītības nodaļā, ViA – Studiju, zināņu un starptautiskās sadarbības 
departaments; 
2.4.2. Aizpildīto veidlapu un studiju kursa aprakstu students iesniedz savas 
augstskolas studiju programmas vadītājam, kurš ar parakstu apliecina, ka izvēlētie 
studiju kursi tiks atzīti programmā, kurā students reģistrēts; 
2.4.3. Aizpildīto un programmas vadītāja parakstīto vienošanās veidlapu students 
iesniedz viesaugstskolā, kur tiek reģistrēts studiju kursu apgūšanai atbilstoši 
viesaugstskolā pieņemtajai kārtībai. 

 
2.5. Nosūtītājas augstskolas studentu grupas reģistrācijai viesaugstskolas studiju kursa 
apguvei, tiek slēgta atsevišķa vienošanās starp abu Pušu attiecīgo studiju programmu 
vadītājiem. Šo vienošanos apstiprina abu Pušu atbildīgie prorektori. 

 
2.6. Pēc studiju kursa apguves viesaugstskolā, students saņem RTU Studiju daļas 
Tālākizglītības nodaļas vai ViA Studiju, zināņu un starptautiskās sadarbības departamenta 
apliecību ar sekmju atspoguļojumu iesniegšanai nosūtītāja augstskolā. Studiju kursi tiek atzīti 
atbilstoši nosūtītājas augstskolas studiju kārtībai. 

 
2.7. Katra akadēmiskā semestra noslēgumā, nosūtītāja augstskola un viesaugstskola veic 
savstarpējos finansiālos norēķinus, par pamatu ņemot viesstudentu skaitu un noklausīto 
studiju kursu kredītpunktu skaitu, piemērojot viena kredītpunkta izmaksas, saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikto kārtību. Norēķini tiek veikti 10 (desmit) dienu laikā pēc 
abpusējiem Pušu piestādītiem rēķiniem. 
 
2.8. Izbeidzot Līgumu, studentiem, kuri studē vai veic zinātnisko darbu Līguma ietvaros, ir 
tiesības pabeigt uzsākto studiju vai pētniecības darbu uz tādiem pašiem noteikumiem kā 
Vienošanās darbības laikā. 
 

3. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA 
 

3.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījuši abu Pušu pārstāvji un ir noslēgts uz laiku. 
 
3.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā ar brīdi, kad tie noformēti 
rakstveidā un tos parakstījuši abu Pušu pārstāvji un tie ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. 
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3.3. Jebkura Puse Līgumu var izbeigt par to rakstveidā informējot otru Pusi vismaz 30 
(trīsdesmit) darba dienas iepriekš. 

 
4. PAPILDUS NOTEIKUMI 

 
4.1. Līguma 1.1.1.–1.1.5.punktos paredzētās sadarbības apjomu un regularitāti Puses precizē 
savstarpējo pārrunu ceļā, organizējot konkrētus sadarbības pasākumus. Nepieciešamības 
gadījumā Puses slēdz atsevišķas rakstveida vienošanos sadarbības precizēšanai. 
 
4.2. Visus strīdus, kuri var rasties Līguma izpildes laikā, Puses risina abpusēji vienojoties. Ja 
vienošanās netiek panākta, strīdu izskata Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 
 
4.3. Līgums ir sastādīta divos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām. Abiem eksemplāriem ir vienāds 
juridisks spēks. 
 

5. PUŠU PARAKSTI 

 

Rīgas Tehniskās universitātes 

rektors 

 

_____________________/ L. Ribickis/ 

 

 

Zīmogs 

 

 

Vidzemes Augstskolas rektore 

 

 

____________________/ V. Daukšte/ 

 

 

Zīmogs 

 

 
 

 
 

 

 


