APSTIPRINĀTS
ar RA Senāta 25.04.2006.
lēmumu Nr.4
(Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta
31.05.2006. lēmumu Nr.13,
05.03.2013. lēmumu Nr.2)
RA Senāta priekšsēdētājs
______________________________ A.Teilāns

NOLIKUMS PAR RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJAS (RTA)
KLAUSĪTĀJU
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1.RTA klausītāja statusu reglamentē LR Augstskolu likums un šis nolikums.
1.2.Par RTA klausītāju (turpmāk – Klausītājs) var kļūt persona, kura RTA noteiktā kārtībā ir
reģistrējusies studiju kursa vai studiju moduļa apguvei, ja tai ir atbilstoša iepriekšējā
izglītība, kas atbilst uzņemšanas noteikumiem attiecīgajā studiju programmā. (Ar
grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 05.03.2013. lēmumu Nr.2.)
1.3. Izslēgts ar RA Senāta 05.03.2013. lēmumu Nr.2.
1.4.Studiju kursu apguve Klausītājiem ir maksas pakalpojumus, tās apjomu nosaka RTA
Senāts.
2. PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA
2.1.Pieteikšanās par Klausītāju uz vienu vai vairākiem studiju kursiem vai studiju moduļiem
notiek fakultāšu dekanātos rudens semestrī no 1.septembra līdz 10.septembrim un
pavasara semestrī no 1.februāra līdz 10.februārim. (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA
Senāta 05.03.2013. lēmumu Nr.2.)
2.2.Piesakoties uz studiju kursiem vai studiju moduļiem, fakultātes dekanātā (ar grozījumiem,
kas veikti ar RA Senāta 05.03.2013. lēmumu Nr.2.):
2.2.1.Jāaizpilda iesnieguma veidlapa (iesnieguma paraugu skat.1.pielikumā).
2.2.2. Jāiesniedz iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu un pases kopijas, uzrādot
oriģinālus. (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 05.03.2013. lēmumu Nr.2.)
2.2.3.Jāiesniedz 2 fotokartiņas (3x4).
2.3.Pamatojoties uz pretendenta iesniegumu, fakultātes dekanātā tiek sagatavots līgums par
studiju kursu vai studiju moduļu apguvi un veicamajiem maksājumiem (turpmāk –
Līgums) noteiktā laikā un kārtībā (Līguma tekstu skat. 2.pielikumā). (Ar grozījumiem, kas
veikti ar RA Senāta 05.03.2013. lēmumu Nr.2.)
2.4. Pamatojoties uz pretendenta iesniegumu, fakultātes dekāns izdod rīkojumu par

pretendenta reģistrāciju RTA Klausītāja statusā konkrēta/-u studiju kursa/-u apguvei.
3. KLAUSĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
3.1. Klausītāja pienākumi ir:
3.1.1.Izpildīt studiju kursa programmā noteiktās akadēmiskās saistības.

3.1.2.Veikt maksājumus par RTA sniegtajiem pakalpojumiem Līgumā noteiktajā
apmērā un termiņā.
3.2. Klausītāja tiesības:
3.2.1. Līguma darbības laikā izmantot RTA bibliotēkas, laboratorijas, datorzāļu
pakalpojumus atbilstoši RTA noteikumiem.
3.2.2. Saņemt Līgumā noteikto studiju kursu docētāju konsultācijas atbilstoši docētāja
konsultāciju grafikam.
3.2.3. Pēc pieprasījuma saņemt Klausītāja apliecību.
3.3. Klausītājs ir atbildīgs:
3.3.1. Par Līgumā noteikto saistību savlaicīgu un precīzu izpildi.
3.3.2.

Par RTA iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.
4. STUDIJU DOKUMENTĀCIJA

4.1. Fakultātē tiek veidota un līdz nodošanai RTA Arhīvā uzglabāta Klausītāja studiju karte.
4.2. Studiju kursa akadēmisko saistību kārtošanai Klausītājs fakultātes dekanātā izņem
individuālo eksāmenu/ieskaišu protokolu, kuru pēc saistību nokārtošanas docētājs
personiski iesniedz atpakaļ dekanātā.
4.3. Pēc līguma norādīto studiju kursu apguves Klausītājs saņem apliecību par izpildītajām
akadēmiskajām saistībām. (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 05.03.2013.
lēmumu Nr.2.)

Sagatavoja
RTA Studiju daļas A.Kazinika

1.pielikums

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas
__________________________ fakultātes
dekānam____________________________


(vārds)


(uzvārds)
dzīv. ________________________________________________________________
(dzīves vieta, tālr., pasta indekss)

________________________________________________________________
(pieraksta vieta, tālr., pasta indekss)

studē ________________________________________________________________
(augstskolas nosaukums)

IESNIEGUMS
Rēzeknē
20__. gada “____.”_______________
Lūdzu atļaut apgūt studiju kursu/studiju moduli _______________________________
___________________________________________________________________________
un izpildīt studiju kursa/studiju moduļa programmā paredzētās saistības.

PARAKSTS:

/

/

2.pielikums

LĪGUMS NR.____________
par studiju kursu/studiju moduļu apguvi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā
Rēzeknē,
20__.gada ____.__________
RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA (turpmāk tekstā RTA), reģ.Nr.3143001444,
Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, akreditācijas lapa Nr.010 no 21.06.1999., rektora Edmunda
TEIRUMNIEKA personā, kurš darbojas uz RTA Satversmes pamata, no vienas puses, un
________________________________________________________________________________,
personas vārds, uzvārds (drukātiem burtiem), personas kods

turpmāk tekstā Klausītājs, no otras puses, un tekstā abi divi saukti - Puses, noslēdza šāda satura līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Klausītāja izvēlēto studiju kursu apguve par maksu RTA pilna laika studijās 20__./20__. studiju
gada _______________ semestrī atbilstoši attiecīgo studiju kursu programmu prasībām un RTA studiju
procesu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
2. RTA APŅEMAS:
2.1. RTA noteiktajā kārtībā uz rakstiska iesnieguma pamata reģistrēt Klausītāju Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmijā pilna laika studijām izvēlēto studiju kursu/studiju moduļu apguvei.
2.2. Klausītāja izvēlētie studiju kursi/studiju moduļi ir:
2.2.1. _____________________________________________________________________________
2.2.2. _____________________________________________________________________________
2.2.3. _____________________________________________________________________________
2.3. RTA noteiktajā kārtībā nodrošināt izvēlēto studiju kursu apguvi, kā arī tam nepieciešamos RTA
resursus, t.sk., bibliotēkas, laboratorijas, datortīklus un citus.
2.4. Nodrošināt Klausītājam iespēju saņemt studiju kursu docētāju konsultācijas atbilstoši konsultāciju
grafikam.
2.5. Pēc pieprasījuma par atsevišķu samaksu izsniegt Klausītājam apliecību.
2.6. Uzskaitīt un kontrolēt Klausītāja akadēmisko un finansiālo saistību izpildi.
2.7. Pēc studiju kursu/studiju moduļu sekmīgās apguves izsniegt Klausītājam apliecību par studiju
kursu/studiju moduļu apguvi RTA, ja viņš ir izpildījis šajā līgumā paredzētās akadēmiskās
saistības.
2.8. Klausītāja izvēlēto studiju kursu/studiju moduļu apguves laikā negrozīt šajā līgumā noteikto
maksu par studiju kursu apguvi.
2.9. Nodrošināt Klausītājam nepieciešamās informācijas pieejamību par RTA darbību
reglamentējošiem normatīvajiem dokumentiem, par studiju procesu un iespējām izmantot RTA
papildus maksas pakalpojumus.
3. KLAUSĪTĀJS APŅEMAS:
3.1. Godprātīgi studēt un izpildīt izvēlēto studiju kursu/studiju moduļu programmu akadēmiskās
saistības, šajā līgumā noteiktas finansiālās saistības, ievērot RTA noteikto kārtību, akadēmiskā
darba ētikas normas, kā arī pildīt šo līgumu.
3.2. Ievērot un pildīt RTA iekšējās kārtības, darba drošības un ugunsdrošības noteikumus.
3.3. Šī līguma noteiktajos termiņos pārskaitīt maksu par studiju kursu apguvi RTA norādītājā norēķinu
kontā.
3.4. Izvēlēto studiju kursu akadēmisko saistību kārtošanai attiecīgas fakultātes dekanātā savlaicīgi
izņemt individuālos eksāmenu/ieskaišu protokolus.
3.5. Atbilstoši RTA iekšējiem noteikumiem savlaicīgi brīdināt RTA (fakultātes dekānu) par iemesliem,
kuru dēļ Klausītājs nevar pildīt šajā līguma noteiktās saistības.
3.6. Ievērot RTA bibliotēkas, laboratoriju, datorzāļu izmantošanas noteikumus un, studiju kursu apguvi
beidzot, nokārtot visas saistības ar bibliotēku, ja tādas pastāv. Ja saistības netiek nokārtotas, RTA
piedzen no Klausītāja zaudējumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4. PUSES VIENOJAS:
4.1. RTA nekādā gadījumā neatmaksā saņemto maksu par studiju kursu/studiju moduļu apguvi.
4.2. Maksa par studiju kursu/studiju moduļu apguvi ir pietiekama, lai sekmīgi izpildītu Klausītāja
izvēlēto studiju programmu prasības.
4.3. Puses tiek atbrīvotas no savstarpējām saistībām, ja to pienācīga izpilde nav iespējama
nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā, kurus iepriekš nevarēja paredzēt un novērst.

4.4. Puses viena otru nedēļas laikā informē par savu rekvizītu (nosaukuma, vārda, uzvārda, pasta
adreses, elektroniskā pasta adreses utt.) maiņu.
4.5. RA paziņojumus Klausītājiem ievieto RTA mājas lapā, kā arī RTA informatīvajos izdevumos kā
arī uz fakultātes paziņojumu stendiem.
4.6. Papildus studiju kursu/studiju moduļu apguvei Klausītājs RTA noteiktajā kārtībā var saņemt citus
RTA maksas pakalpojumus.
4.7. Informāciju par studiju procesa reglamentāciju RTA Klausītājs var saņemt fakultātēs un RTA
mājas lapā.
5.
NORĒĶINU KĀRTĪBA:
5.1. Maksa par Klausītāja izvēlēto studiju kursu/studiju moduļu apguvi saskaņā ar RTA Senāta
___.___.20__. lēmumu Nr.______ (prot.Nr.___________) ir noteikta šādā apmērā un maksājamā
sekojošā termiņā:
N.p.k.
Studiju kursa/studiju moduļa nosaukums
Maksa, Eur
Samaksas termiņš

5.2. Klausītājam ir tiesības, rakstiski vienojoties ar fakultātes dekānu, veikt studiju kursu apguves
apmaksu pēc individuāla grafika.
5.3. Studiju apmaksu var veikt kā pats Klausītājs, tā arī trešā persona, nepieciešamības gadījumā
noslēdzot par to atsevišķu trīspusīgu līgumu ar Klausītāju un RTA.
5.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums tiek ieskaitīts RTA norēķinu kontā.
5.5. Maksas par studiju kursu apguvi novēlotas maksāšanas gadījumā RTA ir tiesīga noteikt līgumsodu
1% (viens procents) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru kavēto kalendāra dienu.
6. LĪGUMA TERMIŅŠ UN LĪGUMA IZBEIGŠANA
6.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un darbojas līdz _____________________.
6.2. RA ir tiesības izbeigt šo līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma sakarā ar līguma neizpildi, t.sk., ja:
6.2.1. Klausītājs neievēro šī līguma 3.2.punkta noteikumus;
6.2.2. Klausītājs aizkavē kādu no šī līguma noteiktajiem maksājumiem par vienu mēnesi un vairāk.
6.2.3. Klausītājs ir tīši bojājis RTA īpašumu vai citādā veidā ir nodarījis RTA zaudējumus.
6.3. Klausītājs var jebkurā laikā vienpusēji izbeigt šo līgumu, rakstveidā brīdinot par to RTA
(iesniedzot iesniegumu fakultātes dekānam), un ņemot vērā šī līguma 4.1.punkta noteikumus.
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. Pušu strīdi tiek risināti sarunu ceļā. Jā sarunu ceļā nav iespējams panākt vienošanos, strīds tiek
nodots izskatīšanai LR tiesai pēc LR likumiem.
7.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros, katra no Pusēm saņem vienu eksemplāru. Abiem
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
7.4. Pušu rekvizīti (adreses):
RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA
KLAUSĪTĀJS
PVN reģ.Nr.90000011588
______________________________________
Pasta indekss LV4601
Adrese:________________________________
Adrese: Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē
______________, pasta indekss ____________
Tālrunis 64623709
Tālrunis ____________________
Fakss 64625901
Pase: ser.___Nr.______________
Valsts kase, kods TRELLV22
Izd. datums __________________
Konts Nr. LV97TREL2150160030100
Kas izdevis ____________________________
______________________________________
___________________ E.Teirumnieks

__________________ (

)
atšifrējums

z.v.
Piezīme:
 Maksājot par studiju kursu apguvi, bankas pārskaitījumā obligāti jānorāda KLAUSĪTĀJA VĀRDS,
UZVĀRDS, PERSONAS KODS, KURSA NOSAUKUMS UN KLAUSĪTĀJA LĪGUMA NUMURS.

