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Par studiju pārtraukuma kārtību augstākās izglītības iestādēs
ORGANIZĀCIJA
Latvijas Studentu apvienība (turpmāk — LSA) pārstāv Latvijas studējošo intereses nacionālā un
starptautiskā līmenī. Saskaņā ar Augstskolu likumu apvienības biedri ir visu Latvijas augstskolu
studējošo pašpārvaldes. LSA pauž demokrātiskā procedūrā formulētu, reprezentatīvu Latvijas
studējošo viedokli.
SITUĀCIJA
Augstskolu likums nosaka, ka studējošajiem ir tiesības noteiktā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas.
Šī kārtība tiek izstrādāta un apstiprināta katrā augstākās izglītības iestādē, kas ļauj tām iekšēji
atrunāt savas iestādes studiju pārtraukumu piešķiršanas procedūru. Līdz ar to ir izveidojusies
situācija, ka augstākās izglītību iestāžu starpā ļoti atšķiras kārtība, kādā tiek piešķirti studiju
pārtraukumi.
Ir iestādes, kur studentam pirms aiziešanas studiju pārtraukumā jāiemaksā kāda daļa no studiju
maksas attiecīgajā studiju programmā, neskatoties uz to, ka students nav plānojis iesaistīties
studiju procesā. Vairumā Eiropas valstu augstākās izglītības iestādēs studentam nav jāmaksā par
studiju pārtraukuma ņemšanu.
Augstākās izglītības iestādēs ir atrunāti gadījumi, kādos studentiem tiek piešķirts studiju
pārtraukums un uz kādu laika periodu. Ir iestādes, kur studiju pārtraukumu var ņemt pat līdz 3
gadiem. Studiju pārtraukumā 2015./2016. akadēmiskajā gadā vairumā augstākās izglītības iestāžu
atradās līdz 9% no studentu kopskaita, bet vienā gadījumā 28,7% no studējošajiem. Pamatojums
tam, kāpēc kādā augstākās izglītības iestādē studenti lemj vairāk doties studiju pārtraukumā,
pašlaik nav izskaidrojams.
Ne visās augstākās izglītības iestādēs tiek ievākta informācija, kāpēc studenti vēlas doties studiju
pārtraukumus un kāpēc daļa pēc tam neatjaunojas studijām.
NOSTĀJA
LSA pauž nostāju, ka:





Latvijas augstākās izglītības iestādēm, kuras vēl to var izdarījušas, jāatceļ nosacījums, ka
studentam pirms aiziešanas studiju pārtraukumā jāiemaksā kāda daļa no studiju maksas
attiecīgajā studiju programmā, pamatojoties uz to, ka students uz kādu laika periodu
neiesaistīties studiju procesā.



Visām augstākās izglītības iestādēm jānosaka minimālais viena studiju pārtraukuma
ilgums, kā arī maksimālais. Kā maksimālo ilgumu būtu jānosaka 1 gadu ar iespēju, ka
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pēc tā beigšanās, studentam ir iespēja sniegt pieprasījumu pēc vēl viena pārtraukuma. Starp
diviem studiju pārtraukumiem būtu jābūt studiju periodam, kura ilgums ir vismaz 1
semestris. Gadījumos, kas saistīti ar veselības, finansiālo stāvokli, jāpiešķir vairākus
studiju pārtraukumus pēc kārtas, ja students to pieprasa, tāpat arī jāizvērtē citi izņēmuma
gadījumi.


Augstākās izglītības iestādēm būtu jāievāc dati, kāpēc studenti dodas studiju pārtraukumos,
kāpēc pēc tiem atjaunojas vai arī neatjaunojas studijām. Ievāktie dati būtu jāanalizē kopā
ar studējošo pašpārvaldēm, cenšoties pēc tam novērts cēloņus studiju kvalitātes vai
pieejamības jautājumos, kas noveduši pie tā, ka students lēmis doties studiju pārtraukumā.

REZULTĀTS
Augstākās izglītības iestādēs ir sakārtota un studentiem skaidri saprotama kārtība, kādā tiek
piešķirti studiju pārtraukumi.
Studiju pārtraukuma iegūšana bezmaksas vairs nav tikai atsevišķās augstākās izglītības iestādēs,
bet visās.
Augstākās izglītības iestādes ievāc un analizē datus par to, kāpēc studenti nolemj doties studiju
pārtraukumā un kāpēc pēc tiem atjaunojas vai arī neatjaunojas studijām. Pamatojoties uz tiem, tiek
novērsti pamatcēloņi, kas saistīti ar studiju vidi un kvalitāti.
Prezidente

M. Belova
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