
   
 

 Pielikums  

Pie 2021. gada rīkojuma “Par maksas studiju līgumu formu” 

 

LĪGUMS Nr. _____ 

par studijām Rīgas Tehniskajā universitātē par fizisko un juridisko personu līdzekļiem 

 

Rīgā, 20__. gada___________ 

 

Rīgas Tehniskā universitāte (turpmāk - RTU), tās struktūrvienības vadītāja 

______________________personā, kurš(a) rīkojas saskaņā ar RTU rektora 20___. gada 

__________rīkojumu Nr._______, no vienas puses, un  

__________________, personas kods/identifikācijas numurs: ___________________ 

(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 RTU Studējošā 1.2. punktā norādītajā studiju programmā atbilstoši programmas 

prasībām un RTU studiju procesu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 

1.2. RTU reģistrē Studējošo __________ laika _____________ studijām 20__. gada ___________ 
akreditētajam studiju virzienam atbilstošā studiju programmā 

__________________________________________, kuras apjoms ir ____KP un apguves ilgums ir 

___ gadi, iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija - _______________________________________, 

studiju virziena akreditācijas lapas Nr. ________. 

1.3. Studiju programmās, kuras tiek īstenotas valsts valodā, Augstskolu likumā noteiktajā apjomā 

RTU var īstenot angļu valodā. 

1.4. RTU ir tiesības Līguma 1.2. punktā norādītās studiju programmas daļu īstenot attālināti drošības 

apsvērumu dēļ, kā arī ārējos normatīvajos aktos noteiktajās situācijās. 

1.5. Studējošais apņemas veikt RTU noteiktās maksas par studijām (turpmāk – studiju maksa) 

apmaksu Līgumā noteiktā kārtībā un termiņos.  

 

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 ar šī Līguma spēkā stāšanās dienu.  

2.4. Studējošais apliecina, ka ir informēts par šādām studiju maksas samaksas iespējām un ir izvēlējies 

vienu no tām: 

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

vai 

2.4.2. 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. 



   
 

2.5. Studiju maksu Studējošais apņemas maksāt atbilstoši RTU iekšējos normatīvajos aktos noteiktajai 

kārtībai, kāda ir noteikta Studējošā 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, 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. 

2.6. Studējošajam ar Līguma noslēgšanas brīdi rodas pienākums veikt maksājumu par pirmo studiju 

semestri, atbilstoši izvēlētajam samaksas veidam (Līguma 2.4. punkts), ne vēlāk kā līdz studiju 

maksas rēķinā norādītajam samaksas datumam. 

2.7. Par studiju maksas samaksas dienu ir uzskatāma diena, kad studiju maksa ir saņemta RTU kontā. 

Studējošā norādījumi kredītiestādei vai pasta iestādei par studiju maksas pārskaitījumu un 

pārskaitījuma transakcija nerada studiju maksas samaksas attiecības. 

2.8. 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 RTU finanšu prorektoram, studējošo lietvedībā. 

2.9. Ja studiju maksu par Studējošo ir samaksājusi trešā persona, tad Līguma 2.8. apakšpunktā 

minētajā gadījumā un kārtībā samaksātā studiju maksa tiek atmaksāta uz Studējošā iesniegumā 

norādīto Studējošā vai trešās personas, kura samaksājusi studiju maksu, bankas kontu. Ja studiju 

maksa tiek atmaksāta Studējošam, tad Studējošā pienākums ir darīt to zināmu trešajai personai, kura 

samaksājusi studiju maksu un nepieciešamības gadījumā atmaksāt studiju maksu trešajai personai, 

pretējā gadījumā Studējošais pats uzņemamas visu atbildību par jebkuriem mantiska rakstura trešās 

personas prasījumiem saistībā ar studiju maksas atmaksu, izslēdzot jebkādu RTU atbildību. 

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

Līguma noslēgšanas brīdī. Par šādām izmaiņām RTU nosūta elektronisko paziņojumu uz  Studējošā 

e-pasta adresi (Līguma 3.9. apakšpunktā minēto). 

2.11. Studiju maksa var tikt segta ar studiju kredītu normatīvajos aktos  noteiktajā kārtībā. Studiju 

maksas segšana ar studiju kredītu nemaina Līguma noteikumus.  

2.12. Studiju maksā neietilpst citi RTU iekšējos normatīvajos aktos noteiktie maksas pakalpojumi. 

2.13. Ja Studējošajam atbilstoši RTU akadēmisko atvaļinājumu piešķiršanas noteikumiem tiek 

piešķirts akadēmiskais atvaļinājums, par studiju pārtraukumu akadēmiskā atvaļinājuma laikā studiju 

maksa nav jāmaksā. Iemaksātā, bet neizmantotā studiju maksa var tikt pārcelta uz nākamo studiju 

periodu saskaņā ar Samaksas noteikumos noteikto. Studējošais apņemas veikt studiju maksas 

apmaksu par periodu līdz akadēmiskā atvaļinājuma sākumam. 

2.14. 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. 

2.15. Ja Studējošais ir nokavējis noteikto studiju maksas vai citu maksājumu, kas saistīti ar studijām, 

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 summas. RTU var prasīt no 

Studējošā vienlaicīgi kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu. 

 

3. RTU pienākumi 

3.1. Nodrošināt Studējošajam Līguma 1.2. punktā minētās studiju programmas apguves iespējas 

atbilstoši RTU noteiktajai studiju kārtībai. 



   
 

3.2. RTU noteiktajā kārtībā nodrošināt studiju programmas apguvei nepieciešamos RTU resursus: 

bibliotēkas, kolekcijas, datortīklu un citus. 

3.3. Studējošā identificēšanai datortīklā, piekļuves nodrošināšanai datorsistēmām un elektroniskajiem 

informācijas resursiem piešķirt Studējošajam unikālu datorsistēmu lietotāja identifikatoru un 

piekļuves līdzekļus (turpmāk - Autentifikācijas līdzekļi). 

3.4. RTU noteiktajā kārtībā nodrošināt Studējošajam piekļuvi saviem datiem RTU informācijas 

sistēmā, pēc pieprasījuma izsniegt Studējošajam izziņas par studijām RTU un studiju programmas 

apguvi. 

3.5. 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. 

3.6. Nodrošināt Studējošajam informācijas pieejamību par iekšējiem normatīvajiem aktiem, kas 

regulē RTU darbību. 

3.7. Savlaicīgi informēt Studējošo par izmaiņām RTU izvēlētās studiju programmas akreditācijas 

un/vai licencēšanas datos. 

3.8. Pēc Līguma noslēgšanas un  rīkojuma par Studējošā imatrikulāciju izdošanas Studējošais 

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

imatrikulāciju. 

3.9. Noslēdzot Līgumu, RTU piešķir Studējošajam piekļuvi RTU informācijas sistēmai ORTUS 

(turpmāk – ORTUS) un piešķir RTU izveidotu Studējošā e-pasta adresi (turpmāk - E-pasts). 

Studējošais apņemas izmantot ORTUS un E-pastu atbilstoši lietošanas noteikumiem un privātuma 

politikai, ar ko Studējošais tiek iepazīstināts elektroniskā formātā, uzsākot šo informācijas resursu 

lietošanu. Studējošais apņemas studiju vajadzībām un saziņai ar RTU izmantot vienīgi ORTUS un E-

pastu. 

3.9.1. RTU ir tiesības izmantot E-pastu ar studiju procesa nodrošināšanu un Līguma izpildi saistītu 

paziņojumu nosūtīšanai; 

3.9.2. noslēdzot šo Līgumu Puses vienojas, ka Studējošais atzīst sev par saistošiem ORTUS paziņotos 

rīkojumus, tajā skaitā, administratīvos aktus un izsaka vēlmi un piekrišanu tos saņemt ORTUS 

atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai un otrajai daļai un Paziņošanas likuma 

9.panta trešajai daļai. Dokuments, kas paziņots, izmantojot ORTUS, uzskatāms par paziņotu otrajā 

darba dienā pēc tā publicēšanas. 

 

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 un 

ārējos normatīvos aktus, kā arī Līgumu. 

4.2. Neizpaust trešajām personām (arī RTU personālam, mācībspēkiem un citiem studējošiem) 

Autentifikācijas līdzekļus un nepieļaut trešo personu iespējas piekļūt RTU nodrošinātajiem 

elektroniskajiem informācijas sistēmas resursiem, izmantojot Studējošā Autentifikācijas līdzekļus. 

Puses vienojas, ka RTU var uzskatīt elektronisko identifikāciju par notikušu un pielīdzināmu 

Studējošā identitātes pārbaudei klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, ja Studējošais 

reģistrācijai RTU informācijas sistēmā ORTUS izmantojis tam RTU piešķirtos Autentifikācijas 

līdzekļus, saskaņā ar kuriem Studējošā identitātes pārbaude veikta elektroniskajā vidē, neizmantojot 

kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektronisko identifikāciju. 

4.3. Izbeidzoties šim Līgumam, pabeidzot vai pārtraucot studijas RTU, nokārtot visas Līguma laikā 

uzņemtās saistības ar RTU, tostarp saistības ar studiju procesu apkalpojošiem dienestiem un RTU 



   
 

Zinātnisko bibliotēku. Ja saistības netiek nokārtotas, RTU piedzen zaudējumus normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

4.4. Līguma izbeigšanās gadījumā, apmaksāt studiju maksu par pilnu tekošo studiju semestri, izņemot 

Līguma 8.3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā.  

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

intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu vai plaģiātismu. 

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

beigšanas. 

 

5. Studējošā personas datu apstrāde 

5.1. Studējošais ir informēts, ka atbilstoši fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem 

normatīvajiem aktiem, tai skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 

27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 

un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), RTU Līguma izpildes, tai 

skaitā RTU Zinātniskās bibliotēkas pakalpojumu, nodrošināšanai apstrādās Studējošā iesniegtos 

personas datus. 

5.2. Studējošais ir informēts, ka RTU Vispārīgās datu aizsardzības regulā noteiktajā kārtībā apstrādā 

Studējošā datus grāmatvedības vai iekšējās uzskaites vajadzībām (arī pēc Līguma izbeigšanās), kā arī, 

lai saskaņā ar Vispārīgā datu aizsardzības regulu normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos sniegtu 

informāciju atbildīgajām valsts iestādēm. 

  

6. Pušu apliecinājumi 

6.1. Studējošais ir informēts, ka RTU Līguma izpildei nepieciešamajā apjomā, kā arī pēc Līguma 

izbeigšanas RTU un trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai, atbilstoši iekšējos normatīvajos aktos 

noteiktajai kārtībai, uzglabā Studējošā iesniegtos studiju darbus (studiju programmas noslēguma un 

citus rakstiskos pārbaudes darbus, tajā skaitā, elektroniska dokumenta formā) RTU un trešo personu 

informācijas sistēmās (attiecīgi Studējošais ir informēts, ka trešajām personām ir piekļuves tiesības 

Studējošā studiju darbiem), kā arī pārveido tos tikai ar mērķi nodrošināt studiju darbu caurskatāmību, 

salīdzināšanu un pārbaudīšanu (arī pēc Līguma izbeigšanas). 

6.2. 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. 

6.3. Studējošais apņemas nedēļas laikā informēt RTU par savu datu vai rekvizītu maiņu. 

 

7. Pušu atbildība 

7.1. 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). 

7.2. Studējošais ir informēts, ka Studējošā maksājumu saistību neizpildes gadījumā RTU ir tiesības 

bez personas piekrišanas un brīdināšanas nodot Studējošā datus parāda atgūšanas pakalpojuma 

sniedzējam, kā arī, nolūkā dot ieguldījumu atbildīgas kreditēšanas un atbildīgas un godprātīgas 



   
 

aizņemšanās veicināšanā, sekmējot Studējošā kredītvēstures veidošanos, kredītinformācijas birojam 

spēkā esošo normatīvo aktu ietvaros. 

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

datortīklam, RTU informācijas sistēmai, izmantojot Studējošā Autentifikācijas līdzekļus. Minēto 

atbildību uzņemas Studējošais. 

7.4. Ja šā Līguma 1.2. punktā minēto studiju programmu šā Līguma darbības laikā pārtrauc īstenot, tā 

netiek akreditēta, vai tai tiek atņemta licence, RTU piedāvā Studējošajam studiju turpināšanas iespējas 

citā RTU studiju programmā vai citas augstākās izglītības iestādes studiju programmā. Studējošais 

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

7.5. Katra no Pusēm normatīvo aktu noteiktajā kārtībā apņemas atlīdzināt zaudējumus, ko tā radījusi 

otrai Pusei, neizpildot vai pārkāpjot Līguma noteikumus. 

7.6. 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. 

7.7. Šis Līgums nenodrošina Studējošo ar vietu dienesta viesnīcā. Studējošais ir patstāvīgi atbildīgs 

par pieteikšanos dienesta viesnīcā RTU normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

8. Līguma spēkā stāšanās un izbeigšanās 

8.1. 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.  

8.2. RTU ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, neatmaksājot saņemto studiju maksu, ja Studējošais 

nepilda vai pārkāpj Līguma noteikumus. 

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

8.3.1. ja Studējošais ne vēlāk kā mēneša laikā no pirmā studiju semestra 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 samaksāto studiju maksu, no kuras RTU ietur viena mēneša 

studiju maksu no viena semestra studiju maksas; 

8.3.2. ja RTU nepilda vai pārkāpj Līguma noteikumus, saņemot atpakaļ samaksāto studiju maksu 

par attiecīgo studiju semestri; 

8.3.3. pēc paša vēlēšanās jebkurā brīdī, ievērojot Līguma 4.4. punktu. 

 

9. Citi noteikumi 

9.1. Ja kāds no Līguma punktiem vai Līguma punktā ietvertajiem noteikumiem zaudē juridisku spēku, 

tas neietekmē citus Līguma punktos ietvertos noteikumus. 

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

Puses apliecina, ka nekādas mutiskas vienošanās nepastāv. 

9.3. Ja vienošanās par studiju finansēšanas avota maiņu, ar kuru grozīti Līguma noteikumi, tiek 

izbeigta vai zaudē spēku, tad tiek atjaunoti līdzšinējie Līguma noteikumi. 

9.4. 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. 

9.5. Līgums sagatavots uz 7 (septiņām) lapaspusēm divos eksemplāros, ieskaitot Līgumam pievienoto 

Pielikumu – pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks 

spēks. 



   
 

9.6. Ja Līgums tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, Puse, kura pēdējā 

paraksta Līgumu, nosūta Līgumu uz Līgumā norādīto otras Puses e-pasta adresi. Līguma parakstīšanas 

datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 

 

10. Pušu rekvizīti un paraksti: 

Rīgas Tehniskā universitāte Studējošais: 

Reģistrācijas numurs 90000068977 

Izglītības iestādes reģ. numurs 3391000709 

Akreditācijas lapas numurs 023 

Akreditācijas lapas reģ. datums 12.07.2001. 

______________________________ 

/vārds, uzvārds/ 

______________________________ 

/personas kods/ identifikācijas numurs/ 

______________________________ 

/deklarētā dzīvesvietas adrese/ 

______________________________ 

/e-pasta adrese/ 

 

 

_ 

_______________________________ 

Juridiskā adrese Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā,  

LV-1048 

Norēķinu rekvizīti: 

VALSTS KASE 

RTU konts: Nr. LV46TREL915101S000000 

Bankas kods: TREL LV 22 

E-pasts: ________ 

 

_______________________________ 

/paraksts/ 

 

/paraksts/ 

  



   
 

Pielikums 

20_. gada __.______Līgumam Nr._________ 

 

Studiju maksas apmaksas grafiks 

Rīgā 

20__. gada__.____ 

 

Nr.1 Summa EUR Samaksas datums 

1.   

2.   

 

 

 

 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Reģistrācijas numurs 90000068977 

Izglītības iestādes reģ. numurs 3391000709 

Akreditācijas lapas numurs 023 

Akreditācijas lapas reģ. datums 12.07.2001. 

Juridiskā adrese Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā,  

LV-1048 

Norēķinu rekvizīti: 

VALSTS KASE 

RTU konts: Nr. LV46TREL915101S000000 

Bankas kods: TREL LV 22 

 

 

 

_______________________________ 

/paraksts/ 

 

Studējošais: 

______________________________ 

/vārds, uzvārds/ 

______________________________ 

/personas kods/ identifikācijas numurs/ 

______________________________ 

/deklarētā dzīvesvietas adrese/ 

______________________________ 

/e-pasta adrese/ 

 

 

 

 

 

________________________________ 

/paraksts/ 

 

 

 

 

 

 

Piezīme: Maksājuma mērķī jānorāda: Rēķina numurs, Studējošā vārds, uzvārds, personas kods, 

studiju programmas nosaukums un studiju semestris, par kuru veikts maksājums. 
 


