
 

       Latvijas Lauksaimniecības universitātes rekvizīti 

 
Studiju centrs informē, ka visi maksājumi universitātei par doktora studijām ir veicami pēc norādītajiem rekvizītiem visās Latvijas bankās: 
 

Maksājuma mērķis/iemaksas mērķis 

 

STUDIJU MAKSA SEMESTRĪ: 

pilna laika doktora studiju – (no EUR 1000.00 līdz 

EUR 1600.00) 
nepilna laika doktora studiju – (no EUR 800.00 līdz 

EUR 1250.00) 

CITI MAKSAS PAKALPOJUMI  /obligāti ierakstīt maksājuma uzdevumā: 

par dokumentu noformēšanu doktora studijām - EUR 30.00 

uzņemšanas iestājeksāmens izvēlētajā zinātnes apakšnozarē – EUR 40.00 
atkārtots promocijas eksāmens vai studiju kursa pārbaudījums – EUR 30.00 (1 KP) 

atkārtota studiju kursa apguve – EUR 50.00 (1 KP) 
akadēmiskās izziņas sagatavošana – EUR 5.00  

izziņas sagatavošana (latviešu/angļu valodā) – EUR 3.00. 

aizpildot skaidras naudas iemaksas kvīti bankā jānorāda:  
Maksātājs: Jūsu vārds un uzvārds, personas kods 

aizpildot skaidras naudas iemaksas kvīti bankā jānorāda:  
Maksātājs: Jūsu vārds un uzvārds, personas kods un maksas pakalpojuma veids/ 

Maksātāja banka: (tā, kurā maksājat) parasti Jums nav 

nekas jāraksta  
Saņēmējs:LLU reģistrācijas Nr. 90000041898  

Valsts kase.TREL LV22 

Maksātāja banka: (tā, kurā maksājat) parasti Jums nav nekas jāraksta  

Saņēmējs: LLU reģistrācijas Nr. 90000041898  
Valsts kase.TREL LV22  

Konta Nr. LV29TREL9160030000000 Konta Nr. LV76TREL9160031000000 

Maksājuma mērķis (arī "iemaksas mērķis", arī 

"pamatojums"): Ieņēmumu kods 21351, tās fakultātes 
nosaukuma saīsinājums, kurā studējat (piem., ESAF, TF 

utml.), studiju forma (pilna vai nepilna laika doktora studijas) 

un par kuru semestri maksājat. 

Maksājuma mērķis (arī "iemaksas mērķis", arī "pamatojums"): Ieņēmumu kods 

21379, pakalpojuma pamatojums 

Tātad aizpildīta maksājuma mērķa ailīte varētu izskatīties 

apmēram tā: 

Kods 21351, ESAF, nepilna l. doktora, 1.sem. 
Kods 21351, TF, pilna l. doktora, 3.-4.sem. 
Pārskaitot studiju maksu izmantojot Internetbanku, jānorāda 
visi iepriekš nosauktie rekvizīti, tikai maksātāja vārds, 

uzvārds, personas kods un maksājuma mērķis jānorāda ailītē 
"informācija saņēmējam" (t.i. LLU), kas varētu izskatīties 

apmēram tā:  

Jānis Bērziņš, p.k.111191-12345, kods 21351, LF, nepilna l. 
doktora, 5.-6.sem. 

Tātad aizpildīta maksājuma mērķa ailīte varētu izskatīties apmēram tā: 

Kods 21379,  par dokumentu noformēšanu doktora studijām 
Kods 21379, par iestājeksāmena kārtošanu doktora studijām  
Kods 21379, par izziņas sagatavošanu doktora studijās 

pārskaitot studiju maksu izmantojot Internetbanku, jānorāda visi iepriekš nosauktie rekvizīti, 
tikai maksātāja vārds, uzvārds, personas kods un maksājuma mērķis jānorāda ailītē 

"informācija saņēmējam" (t.i. LLU), kas varētu izskatīties apmēram tā:  
Anna Kalniņa, p.k.010191-12121, kods 21379, par iestājeksāmena kārtošanu doktora 
studijām   

Bankā, kurā Jūs pārskaitīsiet maksu par studijām vai citiem maksas pakalpojumiem LLU, skaidras naudas iemaksas kvīts var nedaudz atšķirties no šeit 

redzamā, tomēr norādītās pozīcijas tajā būs atrodamas.  
Lūgums "maksājuma mērķī" ("informācijā saņēmējam") ļoti precīzi norādīt prasīto informāciju. 


