
 

2.pielikums 

APSTIPRINĀTS 

ar rektora 29.06.2016. 

rīkojumu Nr.01000-1.2/184 

 
LĪGUMS Nr. _____ 

par studijām Rīgas Tehniskajā universitātē par fizisko un juridisko personu 

līdzekļiem 

Rīgā,                                                                             

20__.gada___________ 

Rīgas Tehniskā universitāte, IZM reģistrācijas numurs 3341000709, juridiskā adrese Kaļķu ielā 1, Rīgā, LV-1658, 

12.07.2001. akreditācijas lapa Nr.023 (turpmāk - RTU) tās struktūrvienības vadītāja ______________________personā, 

kurš(a) rīkojas saskaņā ar RTU rektora 20___. gada __________rīkojumu Nr. _______, no vienas puses, un 

__________________, personas kods: ___________________ (turpmāk - Studējošais), no otras puses (Studējošais un 

RTU  kopā turpmāk saukti - Puses, katrs atsevišķi  - Puse), apzinoties visus šā līguma noteikumus un tiesiskās sekas, 

noslēdz šādu Līgumu: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Studijas Rīgas Tehniskajā universitātē Studējošā 1.2. punktā norādītajā studiju programmā atbilstoši programmas 

prasībām un RTU studiju procesu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 

1.2. RTU reģistrē Studējošo ________________ studijām 20___. gadā akreditētajam studiju virzienam atbilstošā 

studiju programmā ________________________________________________, kuras apguves ilgums ir ___gadi, 

iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija - _______________________________________, studiju virziena 

akreditācijas lapas Nr. ________, derīga līdz 20___. gada ___________. 

1.3. Studiju procesu reglamentējošu informāciju Studējošais var saņemt 1.2. punktā minēto studiju programmu 

īstenojošajā RTU fakultātē, institūtā vai filiālē, kā arī RTU interneta mājas lapā www.rtu.lv. 

1.4.  Ja šā Līguma 1.2. punktā minētā studiju programma šā Līguma darbības laikā netiek akreditēta vai ja Studējošā 

izvēlētajā studiju programmā vai tās specializēšanās virzienā reģistrējušos reflektantu skaits ir mazāks par RTU 

noteikto minimālo studējošo skaitu, RTU piedāvā Studējošajam studiju turpināšanas iespējas citā akreditētā RTU 

studiju programmā vai tās pašas programmas citā specializēšanās virzienā, vai citā izglītības iestādē (augstskolā). 

Studējošais rakstiski informē RTU par savu izvēli izmantot RTU piedāvātās studiju turpināšanas iespējas. 

1.5. Studiju programmās, kuras tiek īstenotas valsts valodā, līdz 20% no kredītpunktu apjoma saskaņā ar Augstskolu 

likumu RTU var īstenot angļu valodā. 

2. Studiju maksa un norēķinu kārtība 

2.1. Par Līguma 1.2. punktā minētajām studijām Studējošais saskaņā ar RTU Senāta 20___. gada __________ lēmumu 

Nr.______ maksā studiju maksu ______ EUR (________________euro, 00 centi) gadā, kas kopā par studiju 

programmas apguvi _____gados ir _______ EUR (______________euro, 00 centi). 

2.2. Līguma 2.1. punktā noteiktais studiju maksas apmērs ir nemainīgs visā Līguma darbības laikā. Studējošais 

informāciju par studiju maksas maksājumiem var saņemt RTU informācijas sistēmā ORTUS. 

2.3. Studējošo imatrikulē studijām tikai pēc tam, kad saskaņā ar studiju maksas samaksas grafiku RTU norēķinu kontā 

ir ieskaitīts pirmais maksājums. 

2.4. Par studiju maksas samaksas dienu ir uzskatāma diena, kad studiju maksa pilnā apmērā ir saņemta RTU kontā. 

Studējošā norādījumi kredītiestādei vai pasta iestādei par studiju maksas pārskaitījumu un pārskaitījuma transakcija 

nerada studiju maksas samaksas attiecības. 

2.5. Studējošais apliecina, ka ir informēts par šādām studiju maksas samaksas iespējām un ir izvēlējies vienu no tām: 

2.5.1. maksa par studiju gadu sadalīta divās daļās – viens maksājums par katru studiju semestri; vai 

2.5.2. maksa par studiju gadu sadalīta astoņās daļās – maksājums četras reizes semestrī, kas ietver vienu maksājumu 

par diviem pirmajiem studiju semestra mēnešiem un trīs maksājumus, kur katrs ir viena mēneša studiju maksas 

apjomā, par katru nākamo studiju semestra mēnesi. 

2.6. Studiju maksu Studējošais apņemas maksāt atbilstoši RTU iekšējos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kāda 

bija noteikta uzņemšanas gadā, turpmāk – Samaksas noteikumi, un Līgumam pievienotajam studiju maksas 

samaksas grafikam un ne vēlāk kā līdz studiju maksas samaksas grafikā norādītajam samaksas datumam (Pielikums 

Nr. 1, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa). Samaksas noteikumi Studējošajam ir pieejami RTU mājas lapā 

internetā www.rtu.lv. Parakstot Līgumu, Studējošais apliecina, ka pilnībā iepazinies ar Samaksas noteikumiem un 

tiem piekrīt. 

2.7. Ja par Studējošo studiju maksu ir samaksājusi trešā persona un Studējošais vēlas atgūt studiju maksu Līguma 

izbeigšanas vai studiju maksas pārmaksas gadījumā, tad Studējošais iesniedz rakstveida iesniegumu, kas ir adresēts 

finanšu prorektoram, studējošo lietvedībā. 

2.8. Ja studiju maksu par Studējošo ir samaksājusi trešā persona, tad Līguma 2.7. apakšpunktā minētajā gadījumā un 

kārtībā samaksātā studiju maksa tiek atmaksāta Studējošajam, kura pienākums ir darīt to zināmu trešajai personai, 

kura samaksājusi studiju maksu un nepieciešamības gadījumā atmaksā studiju maksu trešajai personai, pretējā 

gadījumā Studējošais apņemas segt zaudējumus trešajai personai, savukārt RTU atbildību neuzņemas. 

http://www.rtu.lv/


2.9. RTU ir tiesības vienpusēji mainīt Samaksas noteikumus, neskarot Studējošā tiesības, kas iegūtas Līguma 

noslēgšanas brīdī. Par šādām izmaiņām RTU nosūta elektronisko paziņojumu uz RTU datu bāzē esošo Studējošā 

e-pasta adresi.  

2.10. Studiju maksa var tikt segta ar studiju kredītu normatīvo aktu un RTU iekšējo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

Studiju maksas segšana ar studiju kredītu saglabā Līguma noteikumus. 

2.11. Studiju maksā neietilpst citi RTU maksas pakalpojumi. 

2.12. Ja studijas tiek pārtrauktas Studējošā veselības stāvokļa dēļ vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ, kuri noteikti RTU 

studiju procesu reglamentējošos normatīvos aktos, par studiju pārtraukumu akadēmiskā atvaļinājuma laikā 

studiju maksa netiek iekasēta. Iemaksātā studiju maksa var tikt pārcelta uz nākamo studiju semestri. 

2.13. Gadījumā, ja Līguma 1.2. punktā minētajā studiju programmā tiek organizēts ikgadējais konkurss uz valsts 

budžeta apmaksātām studiju vietām, kura rezultātā Studējošā studiju finansējums tiek mainīts uz valsts budžeta 

finansējumu, starp Pusēm papildus tiek noslēgta vienošanās, kas groza Līguma noteikumus un nosaka studiju 

apmaksas kārtību par valsts budžeta līdzekļiem. 

2.14. Ja Studējošais ir nokavējis noteikto studiju maksas samaksas termiņu, RTU ir tiesības piemērot Studējošajam 

līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no parāda summas par katru nokavēto kalendāro dienu 

(ieskaitot brīvdienas un svētku dienas), bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no pamatparāda (neatmaksātās 

studiju priekšapmaksas vai studiju maksas) summas. RTU var prasīt no Studējošā vienlaicīgi kā līgumsodu, tā 

arī Līguma izpildīšanu.  

3. RTU pienākumi 

3.1. RTU noteiktajā kārtībā nodrošināt studiju programmas apguvei nepieciešamos RTU resursus: bibliotēkas, 

kolekcijas, datortīklu un citus. 

3.2. Piešķirt Studējošajam unikālu datorsistēmu lietotāja identifikatoru un paroli (turpmāk - Piekļuves parametrus) 

Studējošā identificēšanai datortīklā, piekļuves nodrošināšanai datorsistēmām un elektroniskajiem informācijas 

resursiem. 

3.3. RTU noteiktajā kārtībā nodrošināt Studējošajam piekļuvi saviem datiem RTU informācijas sistēmā, pēc 

pieprasījuma izsniegt Studējošajam izziņas par studijām RTU un studiju programmas apguvi.  

3.4. Pēc sekmīgas izvēlētās studiju programmas izpildes un gala pārbaudījumu nokārtošanas piešķirt Studējošajam 

atbilstošu akadēmisko grādu un/vai profesionālo kvalifikāciju, vai zinātnisko grādu un izsniegt atbilstošu diplomu. 

3.5. Nodrošināt Studējošajam informācijas pieejamību RTU interneta mājas lapā www.rtu.lv par iekšējiem 

normatīvajiem aktiem, kas regulē RTU darbību. 

3.6. Savlaicīgi informēt Studējošo par izmaiņām RTU izvēlētās studiju programmas akreditācijas un/vai licencēšanas 

datos. 

3.7. Pēc pirmā maksājuma ieskaitīšanas RTU norēķinu kontā un rīkojuma par Studējošā imatrikulāciju izdošanas 

Studējošais nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs pieprasīt, bet RTU pienākums ir izsniegt izziņu par viņa 

imatrikulāciju. 

4. Studējošā pienākumi 

4.1. Godprātīgi studēt Līguma 1.2. punktā norādītajā studiju programmā atbilstoši studiju plānam, iepazīties 

un ievērot RTU Satversmi, mācībspēku un darbinieku Ētikas kodeksu un citus iekšējos normatīvos aktus, 

kā arī Līgumu. 

4.2. Nokārtot visas saistības ar studiju procesu apkalpojošiem dienestiem un RTU Zinātnisko bibliotēku, izbeidzoties 

šim Līgumam, pabeidzot vai pārtraucot studijas RTU. Ja saistības netiek nokārtotas, RTU piedzen zaudējumus 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4.3. Studējošais apņemas patstāvīgi nodrošināt sevi ar studiju programmas apguvei nepieciešamajiem individuālajiem 

materiāliem. 

4.4. Neizpaust trešajām personām (arī RTU personālam, mācībspēkiem un citiem studējošiem) RTU piešķirtos lietotāja 

Piekļuves parametrus un nepieļaut trešo personu iespējas piekļūt RTU nodrošinātajiem elektroniskajiem 

informācijas sistēmas resursiem, izmantojot Studējošajam piešķirtos Piekļuves parametrus. 

4.5. Studiju programmas izpildes gaitā visus studiju darbus pildīt patstāvīgi, nepieļaujot citu personu intelektuālā 

īpašuma tiesību pārkāpumu vai plaģiātismu - citas personas radošās darbības rezultātu (izteiksmes līdzekļu, 

viedokļu, ideju) tālāku paušanu savā vārdā vai citas personas izstrādāto darbu uzdot kā savējo. Studējošajam ir 

jāievēro autortiesību regulējošo normatīvo aktu prasības. Ja individuālajos darbos tiek ietvertas citu autoru atziņas, 

domas, viedokļi vai idejas, tad ir nepieciešams norādīt atsauci uz šo elementu autorību. 

4.6. Sniegt informāciju par darba gaitām nākamajos trijos gados pēc studiju beigšanas. 

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

apguvis sekmīgi, Studējošā pienākums ir veikt papildu samaksu saskaņā ar RTU iekšējiem normatīvajiem aktiem.  

5. Pušu apliecinājumi 

5.1. Studējošais piekrīt, ka RTU (arī pēc Līguma izbeigšanas) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos atbilstoši 

Fizisko personu datu aizsardzības likumam apstrādā Studējošā personas datus RTU informācijas sistēmā 

(datubāzē) un sniedz Studējošā datus RTU Absolventu asociācijai. Studējošā personas datu apstrāde ir 

nepieciešama, lai noformētu un aktualizētu studējošā personas lietu, zinātniskiem un statistikas pētījumiem, 

studējošā identificēšanai RTU informācijas sistēmā, studējošā (absolventa) informēšanas nolūkos, lai nodrošinātu 

autortiesību aizsardzību un studiju darbu pārbaudi, kā arī lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegtu 

informāciju atbildīgajām valsts iestādēm un aizsargātu RTU likumiskās intereses. 

http://www.rtu.lv/


5.2. RTU datus par studējošā darba gaitām pēc studiju pabeigšanas apstrādā atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības 

likumam un Augstskolu likumam. 

5.3. Studējošais piekrīt, ka RTU, atbilstoši iekšējos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, uzglabā studējošā iesniegtos 

studiju darbus (studiju programmas noslēguma un citus rakstiskos pārbaudes darbus, t.sk. bakalaura, maģistra, 

kvalifikācijas, kursa darbus un projektus) RTU un trešo personu informācijas sistēmās (attiecīgi studējošais piekrīt 

piekļūt studiju darbiem trešajām personām), kā arī pārveido tos tikai ar mērķi nodrošināt studiju 

darbu caurskatāmību, salīdzināšanu un pārbaudīšanu (arī pēc Līguma izbeigšanas). 

5.4. Studējošais apliecina, ka visas mantiskās tiesības (tajā skaitā, bet ne tikai, izplatīt, atsavināt, pārveidot, papildināt 

utt.) uz studiju procesa gaitā izstrādāto autortiesību un/vai izgudrojuma objektu, kas tiek izstrādāts, izmantojot 

RTU materiālus, tehnoloģijas u.c. RTU resursus, pieder RTU, ja vien starp RTU un studējošo (tajā skaitā 

absolventu) nav noslēgta cita rakstveida vienošanās. Visas mantiskās tiesības uz autortiesību un/vai izgudrojuma 

objektu, kura izstrāde ir tikusi uzsākta studiju procesa gaitā, izmantojot RTU materiālus, tehnoloģijas u.c. RTU 

resursus, un pabeigta pēc studiju procesa pabeigšanas (izglītības apliecinoša dokumenta saņemšanas), tiek 

proporcionāli sadalītas starp RTU un absolventu, noslēdzot atsevišķu rakstveida vienošanos. 

5.5. Puses apņemas nedēļas laikā informēt viena otru par savu rekvizītu maiņu. 

5.6. Piekļuves parametri ir konfidenciāla informācija, kuru Puses apņemas neizpaust un nepieļaut trešo personu iespējas 

to uzzināt. 

6. Pušu atbildība 

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

pareizību, kā arī ētikas, komercnoslēpuma, intelektuālā īpašuma un autortiesību normu pārkāpumu (arī pēc Līguma 

izbeigšanas).  

6.2. RTU neatbild par Studējošā vai trešo personu darbībām datortīklā, kas veiktas, piekļūstot datortīklam, RTU 

informācijas sistēmai, izmantojot Studējošajam piešķirtos Piekļuves parametrus. Minēto atbildību uzņemas 

Studējošais. 

6.3. Katra no Pusēm normatīvo aktu noteiktajā kārtībā apņemas atlīdzināt zaudējumus, ko tā radījusi otrai Pusei, 

neizpildot vai pārkāpjot Līguma noteiktumus. 

6.4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, ja pienācīga saistību izpilde 

nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā, kurus nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. 

6.5. Šis Līgums nenodrošina Studējošo ar vietu dienesta viesnīcā. Studējošais ir patstāvīgi atbildīgs par pieteikšanos 

dienesta viesnīcā RTU normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

7. Līguma spēkā stāšanās un izbeigšanās 

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Studējošā eksmatrikulācijai vai līdz brīdim, kad 

Studējošais noslēdz citu līgumu sakarā ar pāreju uz studijām citā studiju programmā. Studiju finansējuma avotu 

maiņas gadījumā Līgums nezaudē spēku.  

7.2. Līgums ir uzskatāms par izbeigtu gadījumā, ja saskaņā ar studiju maksas samaksas grafiku, RTU norēķinu kontā 

nav ieskaitīts maksājums. 

7.3. RTU ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, neatmaksājot samaksāto studiju maksu, ja Studējošais nepilda vai 

pārkāpj Līguma noteikumus. 

7.4. Studējošajam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā informējot par to RTU administrāciju: 

7.4.1. ja Studējošais ne vēlāk kā mēneša laikā no studiju sākuma rakstiski izsaka vēlmi neuzsākt vai neturpināt 

studijas izvēlētajā studiju programmā RTU un izbeigt Līgumu, tad ar Līguma 1.2. punktā minētās studiju 

programmas īstenotāja (dekāna, direktora) piekrišanu Studējošais var saņemt atpakaļ saskaņā ar samaksas 

grafiku samaksāto  studiju maksu, no kuras RTU ietur viena mēneša studiju maksu no viena semestra studiju 

maksas; 

7.4.2. ja RTU nepilda vai pārkāpj Līguma noteikumus, saņemot atpakaļ samaksāto studiju maksu par attiecīgo 

studiju semestri; 

7.4.3. pēc paša vēlēšanās, nesaņemot atpakaļ samaksāto studiju maksu. 

8. Citi noteikumi 

8.1. Ja kāds no Līguma punktiem vai Līguma punktā ietvertajiem noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas neietekmē 

citus Līguma punktos ietvertos noteikumus. 

8.2. Līguma papildinājumi vai grozījumi stājas spēkā ar brīdi, kad Puses par tiem vienojušās rakstiski. Puses apliecina, 

ka nekādas mutiskas vienošanās nepastāv. 

8.3. Ja vienošanās par studiju finansēšanas avota maiņu, ar kuru grozīti Līguma noteikumi, tiek izbeigta vai zaudē 

spēku, tad tiek atjaunoti līdzšinējie Līguma noteikumi. 

8.4. Līgums ir pakļauts Latvijas Republikas jurisdikcijai. Jebkādi strīdi, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma sakarā 

un kurus Puses nevar atrisināt sarunu ceļā, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā. 

8.5. Līgums sastādīts uz trim lapas pusēm divos eksemplāros – pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Līgumam 

pievienotais Pielikums Nr. 1 sastādīts uz vienas lapas divos eksemplāros – pa vienam eksemplāram katrai Pusei. 

Abiem Līguma un Pielikuma Nr. 1 eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

9. Pušu rekvizīti un paraksti: 

 

Rīgas Tehniskā universitāte Studējošais: 



IZM reģistrācijas numurs 3341000709 

Juridiskā adrese Kaļķu ielā 1, Rīgā, LV-1658 

Norēķinu rekvizīti: 

VALSTS KASE 

RTU konts: Nr. LV46TREL915101S000000   

Bankas kods:  TREL LV 22 

 

________________________________ 

/paraksts/ 

______________________________ 

/vārds, uzvārds/  

______________________________ 

 /personas kods/ 

______________________________ 

/deklarētā dzīvesvietas adrese/ 

 

________________________________ 

/paraksts/ 

 

  



Pielikums Nr.1 

20_. gada __.______Līgumam Nr._________ 

 

Studiju maksas apmaksas grafiks 

Rīgā 

20__. gada__.____ 

  

Nr. Summa EUR  Samaksas datums 

1.    

2.    

 

 

 

 

Rīgas Tehniskā universitāte 

IZM reģistrācijas numurs 3341000709 

Juridiskā adrese Kaļķu ielā 1, Rīgā, LV-1658 

Norēķinu rekvizīti: 

VA/S „Latvijas Hipotēku un zemes banka 

Kods: LHZBLV22 

Konts: LV73LHZB1000162842001 

 

 

/paraksts/ 

 

Studējošais: 

/vārds, uzvārds/  

 /personas kods/ 

/deklarētā dzīvesvietas adrese/ 

 

 

/paraksts/ 

 

 

Piezīme: Maksājuma mērķī lūdzam norādīt: Studējošā vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums 

un studiju semestris, par kuru veikts maksājums. 

 


