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POZĪCIJA 

12.12.2009. Rīgā Nr. 2009/NP2 

 

Augstākās izglītības iestādes finansējums studējošo pašpārvaldei 

 

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 

         Pašlaik LSA biedri - Latvijas augstskolu studējošo pašpārvaldes - rod sev finansējumu 

dažādos veidos. Ir atbalstāma jebkāda studējošo pašpārvaldes vēlme un rīcība iegūt finansējumu 

savām aktivitātēm ārpus augstskolām, nodrošinot studējošo akadēmiskās, materiālās un kultūras 

intereses. Savukārt studējošo pašpārvaldes iniciatīva, meklējot sev papildu iespējas, neatsvabina 

augstskolas no pašpārvalžu finansēšanas pienākuma, kas noteikts Augstskolu likumā. Daudzās 

augstskolās nav saprotams, cik liels finansējums un vai vispār jāvelta studējošo pašpārvaldēm. 

Dažām pašpārvaldēm augstskolu vadības nevelta gandrīz nekādu materiālo atbalstu. 

 

AUGSTSKOLU LIKUMS 

 Augstskolu likuma 53.panta 3.daļa nosaka, ka studējošo pašpārvalde:  

1) aizstāv un pārstāv studējošo intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos 

augstskolā un citās valsts institūcijās;  

2) reprezentē augstskolas studējošos Latvijā un ārvalstīs;  

3) nosaka kārtību, kādā studējošie tiek ievēlēti augstskolas koleģiālajās institūcijās.  
              

 Savukārt šā panta 4.daļa nosaka, ka “augstskolas un koledžas vadības institūciju pienākums 

ir atbalstīt un sekmēt studējošo pašpārvaldes darbību. Studējošo pašpārvaldi no augstskolas vai 

koledžas budžeta finansē apmērā, kas nav mazāks par vienu divsimto daļu no augstskolas vai 

koledžas gada budžeta. Šos līdzekļus studējošo pašpārvalde izmanto šā panta trešajā daļā minēto 

funkciju veikšanai.” 
  

 Augstskolu likuma 77.panta 3.daļa nosaka, ka“augstskolas atsevišķu struktūrvienību finanšu 

resursi kā patstāvīga daļa ietilpst augstskolas budžetā.” 

 

 Ņemot vērā visu iepriekš minēto, secināms, ka studējošo pašpārvalžu finansiālo atbalstu 

no augstskolas budžeta augstskola nodrošina ne mazāk kā vienas divsimtās daļas no visa 

budžeta, ko apstiprina augstskolas senāts, apmērā. 
 

KĀ PIEMĒROT  TO KONKRĒTAI SITUĀCIJAI? 

      Katras augstskolas obligāts pienākums ir sniegt finansējumu augstskolas studējošo 

pašpārvaldei vismaz vienas divsimtās daļas apmērā no budžeta, ko apstiprina augstskolas senāts. 

 Prezidente A.Cīrule 
Ratnieks 

26137767 


