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Par vīzu izsniegšanu ārvalstu studentiem Latvijas Republikā

ORGANIZĀCIJA

Latvijas  Studentu  apvienība  (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

Šobrīd  vīzu  piešķiršanu  studentiem  no  Trešajām  valstīm,  ar  to  saprotot  valstis,  kas
atrodas ārpus Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), pārrauga Iekšlietu
ministrijas pakļautībā esošā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kā arī Ārlietu ministrija, un
regulē Imigrācijas likums un tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi. 

Ārvalstu studentu tiesības un pienākumus nosaka Augstskolu likums un Izglītības likums,
kā arī tiem pakārtotie Ministru kabineta noteikumi, un, ja starptautiskie līgumi neparedz citādāk,
ārvalstu studenti ir tiesīgi studēt pilna laika studiju programmās, ja īsteno Augstskolu likuma 83.
pantā noteiktos kritērijus.

2013.gada septembrī  vairāk  nekā piecdesmit  trešo valstu studenti  saņēma uzturēšanās
atļaujas  atteikumu,  kaut  atbilda  Augstskolu  likumā  noteiktajiem kritērijiem,  viņu  iepriekšējā
izglītībā iegūtie diplomi tika atzīti,  un augstākās izglītības iestādes, kuras gatavojās studentus
uzņemt, bija neizpratnē par vīzu nepiešķiršanu. Līdzīgi gadījumi notikuši arī pirms tam. 

NOSTĀJA

Latvijā pēdējo gadu laikā strauji samazinās studējošo skaits, un valsts, kā arī augstākās
izglītības iestāžu stratēģijas paredz izglītības eksporta veicināšanu. LSA uzskata, ka izglītības
eksports  un  trešo  valstu  studentu  piesaiste  var  sniegt  pozitīvas  pārmaiņas  Latvijas  izglītības
kvalitātei, ko apliecina arī Eiropas Migrācijas tīkla un Eiropas Komisijas 2012. gada pētījums par
ārvalstu studentu migrāciju Latvijā.

LSA  uzsver  vienlīdzīgas,  likumā  noteiktās  augstākās  izglītības  pieejamības
nepieciešamību  kā  ES  un  EEZ  pilsoņiem,  tā  arī  trešo  valstu  pilsoņiem,  un  aicina  izvērtēt
uzturēšanās  atļauju  piešķiršanu  trešo  valstu  studējošā  statusa  pretendentiem  pēc  Latvijas  un
Latvijai  saistošiem  starptautiskajiem  normatīvajiem  aktiem.  Vīzas  atteikuma  gadījumā
studējošajam vai studējošā statusa pretendentam ir jābūt tiesībām pieprasīt un saņemt atteikuma
pamatojumu,  atbilstoši  Imigrācijas  likuma  16.  pantā  uzskaitītajiem  iemesliem.  Atteikums
studējošajam  vai  studējošā  statusa  pretendentam  ir  izsniedzams  kādā  no  Imigrācijas  likumā
noteiktajām valodām (latviešu, angļu vai krievu), kurās ir tiesības apstrīdēt lēmumu par vīzas



atteikumu, pēc studējošā izvēles.
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