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LSA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
10.11.2018.     Jelgava     Nr. 2018/DP8 

 

Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdes sasauktā un rīkotā Domes sēde 

Domes sēdes norises vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lielā iela 2 

Sēde izsludināta: ar e-pasta starpniecību 2018. gada 10. oktobrī 

Sēdes sākums: 12:13 

Sēdē piedalās: 29 no 51 balsstiesīgā – konstatēts kvorums 

 

LSA domnieki: 

Marta Megija Blumbaha (BA) 

Gustavs Edvards Ķēniņš (BA) 

Ance Skopane (JVLMA) 

Monta Rakšte (LiepU) 

Rodrigo Gruntmanis (LiepU) 

Kitija Lagzda (LJA) 

Rēzija Veronika Laumane (LKA) 

Endija Maraka (LLU) 

Ēriks Belcāns (LLU) 

Alise Lutinska (LLU) 

Anna Zara (LNAA) 

Aiva Staņēviča (LU) 

Alise Pokšāne (LU) 

Signe Skutele (LU) 

Laura Keiša (LU) 

Kaspars Ločmelis (RTA) 

Kaspars Miezis (RTA) 

Silva Pole (RCK) 

Mārtiņš Brīdiņš (RISEBA) 

Laima Ērkšķe (RISEBA) 

Liene Vaivode (RSU) 

Mārtiņš Danefelds (RSU) 

Evita Terēze Tēberga (RSU) 

Edijs Ozols (RTU) 

Rebeka Birziņa (RTU) 

Gustavs Ēvalds (RTU) 

Aivars Lucijanovs (RTU) 

Kate Zonberga (VeA) 

Dāvis Freidenfelds (LSA) 

 

Viesi: 

Santa Katrīna Meikališa (LSA) 

Justīne Širina (LSA) 

Baiba Puisīte (LSA) 

Evelīna Puzo (LSA) 

Lāsma Zelča (LLU) 

Roberta Freiberga (VeA) 

Kristofers Volkovs (VeA) 

Aigars Pluģis (LLU) 

Daina Taupmane (LLU) 

Dāvis Vēveris (vecbiedrs) 

Reinis Cīpars (LLU) 

Ainars Balcers (FNA) 

Māris Lapšovs (RSU) 

Jānis Galakrodznieks (LU) 

Ksenija Tarasova (RSU) 

Diāna Galūzo (BA) 

Lāsma Zaķe (BA) 

Deniss Celuiko (LU) 

Viesturs Baltušs (BAT) 

Aiga Kalniņa (BAT) 

Anete Jankovska (BAT) 

Alvīne Pampe (BAT) 

Olga Bogdanova (RISEBA) 

Renards Ozoliņš (LU) 

Anna Holberga (LU) 

Sabīne Krēsliņa (LU) 

Ernests Tomass Auziņš (LU) 

Austra Bebre (LU) 

Kristiāna Paula Lībiete (LKA) 

Arkādijs Zvaigzne (vecbiedrs) 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Domes sēdes atklāšana 

2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana 

3. Finanšu nozares asociācijas prezentācija par studiju kredīta sistēmas potenciālajām 

izmaiņām 

4. Valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes 

5. Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana 

6. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes 

7. LSA pašreizējā pārstāvja Augstākās izglītības padomē atskats par padarīto 2 gadu laikā 

8. LSA pārstāvja Augstākās izglītības padomē vēlēšanas 

9. Sociālā virziena vadītāja vēlēšanas 

10. Balsojums par kandidātiem 

Pauze 

11. Vēlēšanu rezultātu paziņošana un apstiprināšana 

12. Aktuālā informācija par grozījumiem normatīvajos aktos 
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13. Atskats uz Starptautiskajām apmācībām studentiem-ekspertiem augstākās izglītības 

kvalitātes novērtēšanā 

14. Pozīcija par studiju un studējošo kredītiem 

15. Informācija par Zinātnes fonda attīstību 

16. Aptauja par studējošo iesaisti pētniecībā 

17. D. Freidenfelda skatījums par LSA attīstību, nākotni un studējošo iesaisti tajā 

18. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes 

 

1. Domes sēdes atklāšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

Domes sēdi atklāj LLU SP priekšsēdētājas E.Marakas uzruna. 

LSA biroja vadītāja B.Puisīte informē, ka kvorums ir konstatēts. 

 

2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

D.Freidenfelds: Izsludinu balsojumu: 

“Par 2018. gada 10. novembra Domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu”. 

 

Mandātus ‘par’ paceļ vairākums. ‘Pret’ vai ‘atturas’ neviens nebalso. 

 

Lēmums: 2018. gada 10. novembra Domes sēdes darba kārtība ir apstiprināta. 

 

3. Finanšu nozares asociācijas prezentācija par studiju kredīta sistēmas potenciālajām 

izmaiņām 

_____________________________________________________________________________ 

 

D.Freidenfelds: Deputāts Imants Parādnieks Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) iesūtīja 

rosinājumu mainīt studiju kredītu piešķiršanas sistēmu, tad tika izveidota darba grupa. Darba grupā 

Finanšu nozares asociācija (FNA) nāca ar saviem priekšlikumiem. 

 

A.Balcers: Esmu FNA Kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētājs, gribu pastāstīt par mūsu 

priekšlikumiem studiju un studējošā kredīta sistēmas pilnveidošanai. Ja paskatāmies pēdējo gadu 

notikumus, šajā sistēmā ir identificētas būtiskas lietas, kas traucē. Process ir smagnējs, nereti par 

studiju maksām izdodas norēķināties tikai otrajā semestrī, jo ir daudzas iesaistītās puses. Ir viena 

banka, kas uzvarējusi konkursā un apkalpo kredītus – nākas pārlikt savu ikdienu uz citu banku, 

kur ir kredīts. Obligātā prasība par privāto galvojumu papildus valsts galvojumam – rodas 

jautājums, vai tas vispār ir valsts galvots kredīts. Te ir divas fundamentālas problēmas – atrast 

bankas akceptējamu galvotāju un atrast galvotāju vispār. 

Mūsu priekšlikums ir veidot efektīvu, plašam studējošo lokam pieejamu valsts atbalstītu 

studiju kreditēšanas programmu, runājam par jaunas sistēmas uzbūvi. Pēdējos gados 

komercbankas nelabprāt piedalījās konkursā iepriekš minēto iemeslu dēļ, sarežģīts izsniegšanas 

un atgūšanas process – process, lai tiktu pie valsts garantijām, ir gana smagnējs un nereti ir 

ekonomiski neizdevīgs. Pēdējos gados izsolē piedalījās tikai SEB banka, bet pēdējā gadā izsole 

beidzās bez rezultāta. Pēc ilgām sarunām SEB banka piekrita vēlreiz piedalīties uz diviem gadiem, 

līdz ar to jārēķinās, ka vai nu mums 2020. gadā ir jauna sistēma, vai nav nekā. 

Priekšlikumu būtība ir, ka valsts galvots kredīts ir bez papildu galvojuma. Valsts vārdā 

galvojumu parakstītu un apkalpotu finanšu institūcija “Altum”. Šai institūcijai ir gan infrastruktūra, 



3 

 

gan pieredze šādu galvojumu apkalpošanā, un ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar kredītiestādēm. 

Otra lieta ir vienkāršots kredīta piešķiršanas un noformēšanas process, kurā redzam trīs posmus – 

students, banka un augstskola. Tam būtu jādarbojas tā, ka bankām ir pieeja kopējai datu bāzei vai 

sistēmai, kurā banka var pārbaudīt, vai konkrētais students ir noslēdzis līgumu ar augstskolu. Tad 

students aizpilda pieteikumu bankai, banka pārbauda, students noslēdz līgumu ar banku, banka 

pārskaita naudu augstskolai. Priekšnoteikumi ir pieejama sistēma un attālināts organizēšanas 

process caur digitāliem kanāliem. Noslēdzot līgumu notariāla akta formā, vēlāk, ja kredītu 

neatmaksā, kreditoriem nav jāiet caur tiesu, bet pa tiešo var vērsties pie tiesu izpildītāja. 

Kreditoriem mazāku risku radītu iespēja slēgt līgumu ar e-parakstu notariāla akta formā. Šajā 

posmā parādītos vēl notārs, bet tas ir priekšlikumu līmenī, jo ir jārunā par izmaksām, kas pašlaik 

šāda līguma slēgšanai ir 60 EUR. Tas ir jautājums par to, kā sarunas attīstīsies. Vēl būtisks faktors 

priekšlikumiem ir brīva konkurence starp kredītiestādēm – students var izvēlēties, kurā 

kredītiestādē saņemt kredītu. Tas būtu tā, ka kādas 4-5 universālās bankas ir noslēgušas ar “Altum” 

vienu līgumu par portfeļa garantiju un students brīvi izvēlas, kurā iestādē saņemt aizdevumu. Tad 

parādās konkurence. Bankas ir vienisprātis, ka kredīta nosacījumiem ir jābūt līdzīgiem, 

pieejamiem un līdzvērtīgiem, kā tie ir šodien, konkurence varētu būt vairāk ar servisu u.tml. 

Šis uzlabotu pieejamību, būtu efektīvāks un ātrāks process, students pats varētu izvēlēties 

kredītiestādi un būtu plašākas iespējas izvēlēties sev vēlamo studiju programmu, jo būtu plašākas 

iespējas iegūt kredītu. Kredītiestāde nodrošinātu administrēšanu, veidotu aizdevuma portfeli, 

novērtētu atbilstību. Mēs gribētu, lai no vecās sistēmas tiek saglabāts procentu subsīdiju 

mehānisms, jo studiju laikā procentus kompensē no valsts kases. Būtu vienkāršots atgūšanas 

process, kredītriska sadalījums un garantijas segums tādā apjomā, kas nodrošinātu pieejamu 

kredīta procenta likmi. Jā, bez privātā galvojuma valstij iestājas lielāks risks, bet tieši tāpēc esam 

gatavi runāt par kredītriska sadalījumu. Bankas ir gatavas paņemt lielāku administrēšanas atbildību 

un pārskatīt kredītriska sadalījumu. Kāpēc? Jo bankas ir ļoti ieinteresētas jauniešos, bet līdzšinējais 

process ir pārāk smags. 

Par valsts galvojumu, ko sedz “Altum” portfeļa garantijas instrumentu veidā. Banka izveido 

[piemēram] 10 milj. EUR lielu kredītportfeli, no kura zināmu daļu garantē “Altum”. Nevis katru 

līgumu atsevišķi, bet portfeli, kura portfeļa garantijas apjoms jeb griesti varētu būt 30%, ko valsts 

caur “Altum” ir gatavi garantēt. Gadījumā, ja no 10 milj. 3 milj. sāks nemaksāt, tad no valsts puses 

kredītiestāde saņems šos 3 milj. Ja bankai nemaksās jau 4 milj., tad šis ir kredītrisks, ko banka 

uzņemas uz sevi. Samazināsies valsts risks, jo daļa riska būs jāuzņemas bankai. 

Atvērtie jautājumi, pie kā mums visiem jāstrādā, ir vienotās datu bāzes izveide, studiju vai 

studējošo kredītu izsniegšana studijām ārpus Latvijas, programmas paplašināšana, piemēram, 

diviem paralēliem kredītiem, subsidētās profesijas specialitātēs, kurās kredītu dzēš no valsts kases 

līdzekļiem. Ļoti svarīgi būtu jums nodefinēt un darīt mums zināmu, kas ir prioritāte šajā sarakstē, 

jo budžeta līdzekļi ir ierobežoti. Ja aiziesim ar šādu atvērtu un pieejamu programmu, tad 

pieprasījums būs ievērojami lielāks, kas izdarīs spiedienu uz valsts budžeta līdzekļiem. Iespējams, 

tad nevis novirzīt naudu subsidēšanai, bet drīzāk novirzīt jaunu kredītu segumam. 

Līdz šim esam darbojušies IZM darba grupā, izsūtījuši priekšlikumus iesaistītajām pusēm. 

Plānojam stāstīt par priekšlikumu, tikties ar iesaistītajām pusēm. Tad, kad būs atbildes uz 

atvērtajiem jautājumiem, varēsim paralēli aprēķināt aptuvenās aplēses, cik lielam jābūt portfeļa 

garantijas apmēram, lai banka varētu piedāvāt procentu likmi, kas nebūtu augstāka par esošo. Jo 

lielāku risku uzņemas banka, jo bankai ir dārgāk jāceno. Mūsu mērķis ir atrast balansu, lai būtu 

iespēja aizņemties par ļoti labu cenu. Šodien tā procentu likme ir Euribor + 2,5. Lētākie 

komerckredīti ir Euribor + 4,5 un valsts nesubsidē. 

 

E.Ozols: Vai plānots pacelt studējošo kredīta apmēru mēnesī? 
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A.Balcers: Par apmēru neesam diskutējuši, šobrīd vairāk koncentrējamies uz programmas 

struktūru. Pieejamie līdzekļi budžetā ir atkarīgi no programmas satura. Lūgums iekļaut viedokli 

par šo jūsu komentāros par mūsu priekšlikumu, norādīt vēlamo summu. 

 

M.Brīdiņš: Par cik varētu paātrināties kredīta piešķiršana? 

 

A.Balcers: Ja ir pieejama vienotā datubāze, tiklīdz esat parakstījuši līgumu ar augstskolu un 

augstskola ir iekļāvusi informāciju datu bāzē, tad tikai tik, cik aizpildīt pieteikumu. Bankai tas ir 

vienas vai divu dienu jautājums. Ja par notariāla akta formā slēdzamu līgumu, tad jautājums ir, cik 

ilgi notāram aizņem apstiprināt – nedēļu vai mazāk. Notāru procesa digitalizācija arī šobrīd ir 

dienaskārtībā, nešaubos, ka 2020. gadā tas būs iespējams. Ja nav pieejama datubāze, tad students 

nāk uz banku ar līgumu un banka pārbauda atbilstību Ministru kabineta (MK) noteikumiem. Tad 

process ir ilgāks, bet ne vairs divi mēneši. 

 

G.Ēvalds: Šobrīd procentu likme ir noteikta ar likumu. Vai pēc izmaiņām tā augs, vai bankas 

varēs pašas izvēlēties? 

 

A.Balcers: Bankas neiebilstu, ja MK noteikumi paredzētu griestus, bet mūsu priekšlikums būtu 

paredzēt koridoru. Likme vienmēr atkarīga no kredītriska. Iespējams, ka kāds dabū zemāku. 

 

J.Širina: Vai esat diskutējuši ar IZM par studējošo un absolventu reģistra izmantošanu datubāzei? 

 

A.Balcers: Esam teikuši, ka to vajag, bet nav bijušas padziļinātas diskusijas. Šis ir viens no 

jautājumiem darba grupas darba kārtībā. Datubāze ir ārkārtīgi kritiska šai sistēmai. 

 

A.Balcers dodas prom. 

 

4. Valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes 

_____________________________________________________________________________ 

 

Prezidents D.Freidenfelds: 

o Intervijas Latvijas Radio Ziņu dienestam par izmaiņām invaliditātes likumu un par studiju kredīta 

sistēmas pilnveidi. 

o Piedalīšanās diskusijā par jauniešiem politikā un pilsonisko aktīvismu. 

o Dalība Latvijas platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) rīkotajā starpnozaru diskusijā par 

Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. 

o ESU&LV Quality Assurance Pool training. 

o Dalība konferencē Excellent Science: How?, Akadēmiskās informācijas centra (AIC) Akadēmiskā 

godīguma kultūras veidošana izglītībā un AIC seminārs par augstākās izglītības iestāžu stratēģisko 

partnerību. 

o Tikšanās ar finanšu ministri D.Reiznieci-Ozolu. 

o Apaļā galda diskusija par LSA ziņojumu “Kā veicināt AI kvalitāti, pilnveidojot finansēšanas 

sistēmu”. 

o Tikšanās ar D.Laipnieci un D.Jansoni (IZM) par valdības deklarācijas un šī gada budžeta 

sastādīšanu. 

o Tikšanās ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību. 
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o Parakstīti sadarbības memorandi ar politiskajiem spēkiem – Jauno VIENOTĪBU, “Saskaņu” 

sociāldemokrātisko partiju, Attīstībai/Par!, Nacionālo apvienību “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK”, Zaļo un Zemnieku savienību un Jauno konservatīvo partiju. 

o Tikšanās ar “Attīstībai/Par!” un Jauno konservatīvo partiju (vakar arī ar Nacionālo apvienību). 

o Atzinumu sniegšana par rīkojuma projektiem “Rīgas 1. Medicīnas koledžas reorganizācija” un 

“Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas reorganizācija”. 

o Darba grupa par LSA iesaisti valdības deklarācijas veidošanā un vēstuļu sagatavošana ministru 

kandidātiem. 

o Dalība seminārā “Kam rūp students?” (KRS). 

o Tikšanās ar FNA par studiju kreditēšanas sistēmas pilnveidi, kā arī darba grupa. 

o IZM darba grupa par studiju un studējošo kredītu sistēmas pilnveidošanu. 

 

Starptautiskā virziena vadītāja K.Sproģe [pārskats sagatavots iepriekš]: 

o Starptautiskā pārstāvniecība: dalība Eiropas Studentu konventā Vīnē, Austrijā (23.09.-16.09.). 

o Mobilitātes aptaujas datu aktualizēšana EK. Uzsāktas sarunas par kopīga pasākuma veidošanu 

aptaujas rezultātu un jaunās Erasmus+ programmas prezentēšanai. 

o Darbs pie aptaujas izstrādes ārvalstu studentiem. Jautājumu melnraksts, izsludināta darba grupa. 

o Starptautisko virzienu vadītāju un aktīvistu tikšanās. 

o Nordic Organizational Meeting (NOM). 

o Iesaiste Eiropas Studentu apvienības un European Youth Forum projektā par sociālo iekļaušanu. 

 

Akadēmiskā virziena vadītāja J.Širina: 

o Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšana: 

• darba grupa par LSA studentu-ekspertu tīkla attīstību (22.10); 

• deleģēts 1 students-eksperts uz Biznesa vadības koledžas studiju virziena "Tiesību zinātne" 

akreditāciju; 

• tikšanās ar SP akadēmisko virzienu vadītājiem, aktīvistiem un dalība SP semināros; 

• akadēmisko tikšanās par akadēmiskā godīguma politiku (9.10.); 

• darbs pie akadēmiskā virziena zināšanu minimuma izveides 15.10. un 31.10.; 

• uzstāšanās AIC seminārā "Akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana: izaicinājumi 

un pieredze" (8.11.); 

• Starptautiskās apmācībās studentiem-ekspertiem augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā 

(3.10. - 6.10). 

o Studiju procesa sasaiste ar zinātni un atbalsts jaunajiem zinātniekiem: 

• LSA Zinātnes fonda attīstība; 

• aptauja studējošajiem par iesaisti zinātnē un to motivējošajiem faktoriem. 

o Augstākas izglītības sistēmas pilnveide un LSA politiskā lobija nostiprināšana: 

• aktīvs darbs pie LSA apaļā galda diskusijās izstrādāto priekšlikumu prezentācijas un virzīšanas; 

• 12.09. politisko partiju debates par augstāko izglītību un zinātni. 

o Regulāri veicamie darbi: 

• Augstskolu likuma grozījumi (Nr. 923/Lp12); 

• izmaiņas MK noteikumos, kas skar augstākās izglītības ārējās kvalitātes novērtēšanas procesus, 

sagatavoti kopskaitā 7 atzinumi (3 pirmreizējā saskaņošanā, 4 atkārtotā elektroniskā 

saskaņošanā). 

o Citi darbi: 

• dalība Augstākās izglītības padomes (AIP) sēdēs un LSA viedokļa sagatavošana (20.09., 4.10., 

19.10., 1.11.); 

• Banku augstskolas SP sēdes apmeklēšana (17.09.), badiju SP; 
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• Rīgas Tehniskās universitātes SP kopsapulces apmeklēšana (19.09.), badiju SP; 

• Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo padomes sēdes apmeklēšana (19.09.); 

• tikšanās ar finanšu ministri D.Reiznieci-Ozolu (21.09.); 

• dalība darba grupā par FNA priekšlikumiem uzlabot studiju kreditēšanas sistēmu (31.10.); 

• dalība RSU SP sēdē (17.10.) un LU SP kopsapulcē (25.10.); 

• tikšanās ar A.Staņēviču par Nākotnes studiju forumu (NSF) 2019 (26.10.); 

• LSA pozīcijas “Par nepieciešamajām izmaiņām kārtībā, kādā tiek piešķirts, dzēsts un atmaksāts 

studiju un studējošo kredīts” labojumu sagatavošana; 

• Dalība seminārā KRS (2.-4.11.). 

 

Iekšējā virziena vadītāja S.K.Meikališa: 

o Komunikācijas plūsma un resursi: uzsākts veidot un publicēti vairāki informatīvie materiāli par 

nedēļas gaidāmajām darba grupām un sēdēm. 

o Palīdzība SP un cilvēkresursi: 

• viesošanās RCK SP; 

• organizēts Studentu nakts pārgājiens; 

• darbs pie lekciju cikla “Iepazīsties, LSA!”; 

• prezentēšana VeA SP un BAT SP jauno biedru semināros. 

o Projekti 

• KRS – organizēšana, valdes koordinēšana, statistikas izveide, intervija radio; 

• Gada balva – intervija ar projekta vadītāju, konsultēšana; 

• NSF – intervija ar projekta vadītāju; 

• Mērķis – izsludināta pieteikšanās projekta vadītāja amatam. 

o Turpināts darbs ar Studentu līderu foruma darba grupu – organizēta Cēliena koncepta attīstības 

tikšanās. 

o Atjaunota informācija Biedru zonas diska sadaļā. 

o Deleģējums pārstāvēt LSA Nacionālajā darba grupā ES Strukturētā dialoga īstenošanai Latvijā. 

o Ikdienas darbs ar cilvēkresursu pārvaldi iekšējās sistēmās. 

 

Finanšu un sadarbības vadītāja D.Roga [pārskats sagatavots iepriekš]: 

o Studentu ekspertu rēķinu sagatavošana un izsūtīšana. 

o Valdes sēžu apmeklējums. 

o Salīdzināšanas aktu izsūtīšana. 

o Dalība tikšanās reizē ar semināra KRS organizatoriem un valdi. 

o Zinātnes fonda sadarbības piedāvājuma izveide. 

o Saziņa ar studējošo pašpārvaldēm par biedru naudas rēķinu apmaksu. 

o Saziņa ar Latvijas Biznesa koledžas studējošajiem par izziņu iegūšanu. 

o Radio Naba intervija raidījumā “Studentu pietura” kopā ar S.K.Meikališu. 

o Pastiprināts darbs pie KRS, semināra apmeklēšana. 

 

Sabiedrisko attiecību vadītāja E.Puzo [pārskats sagatavots iepriekš]: 

o Lasītākā ziņa lsa.lv “Vai Latvija pietiekami iegulda augstākajā izglītībā?” – #piesAIsti (84 

skatījumi, 83 unikāli apmeklētāji). 

o 30 dienu laikā – 1280 apmeklējuma sesijas, 803 unikāli apmeklētāji. 

o Populārākās ziņas LSA Facebook lapā: 

• atskats uz KRS (sasniegti 7,8 tūkstoši lietotāju, ierakstam 77 reakcijas un 35 dalījušies); KRS 

video (sasniegti 8,9 tūkstoši); 
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• aicinājums aizpildīt aptauju par studējošo iesaisti pētniecībā (Sasniegt 5,7 tūkstoši, dalījušies 

43 lietotāji); 

• atskats uz politisko partiju debatēm (1,167 foto skatījumi, dalījušies 43 lietotāji). 

o Populārākie tvīti: 

• Latvijas Studentu apvienība un @AttistibaiPar šodien parakstīja sadarbības memorandu par 

augstākās izglītības pilnveidi. Turpinās sarunas arī ar citiem politiskajiem spēkiem par šādu 

memorandu parakstīšanu. (7 RT, 23 Like) 

• Latvijas Studentu apvienība un @Jauna_Vienotiba šodien parakstīja sadarbības memorandu par 

augstākās izglītības pilnveidi. Turpinās sarunas arī ar citiem politiskajiem spēkiem par šādu 

memorandu parakstīšanu. (2 RT, 18 Like) 

 

E.T.Tēberga: Kādēļ netika izsludināta pieteikšanās NOM? 

 

D.Freidenfelds: NOM praksē uzņemošā valsts nesūta savus delegātus. 

 

E.T.Tēberga: Dīvaini, jo esmu iepriekš satikusi uzņemošās valsts pārstāvjus. 

 

D.Freidenfelds: Jā, ja viņi ir organizatori, tie nav deleģēti pārstāvji. Šo var precizēt ar K.Sproģi. 

 

S.Skutele: Vai tas nozīmē, ka aktīvisti nevar iesaistīties arī organizēšanā? 

 

D.Freidenfelds: Var, bet nebija nepieciešama liela organizēšanas komanda, tāpēc Katrīna 

uzņēmās organizēt viena ar savu palīgu. 

 

A.Staņēviča: Lūgums turpmāk informēt, kad kas tāds notiek. 

 

L.Vaivode: Studentu-ekspertu tīkla koordinators pametis savu amatu, kā klājas ar aizvietotāja 

atrašanu? 

 

J.Širina: Aizvietotājs tiek meklēts neoficiāli, sarunās ar cilvēkiem, kas interesējušies par 

akadēmiskā virziena darbību. Šobrīd pildu šīs funkcijas. Tiklīdz būs mazāk citu prioritāru darbu, 

aktīvāk pieslēgšos meklēšanai. Ja kādam ir interese, labprāt satikšos. 

 

M.Danefelds: Kādas ir tālākās darbības ar ECTS ieviešanu un ko plānots deleģēt aktīvistiem? 

 

J.Širina: Sagatavotas vēstules ministru amata kandidātiem, šis jautājums pozicionēts kā viens no 

prioritārajiem tajās. Aicinām to iekļaut valdības deklarācijā un rīcības plānā. Novembra beigās vai 

decembra sākumā plānots sasaukt darba grupu par šo jautājumu, vienoties par tālākajām darbībām. 

Darbs iekļauj tikšanos ar sadarbības partneriem. 

 

D.Freidenfelds: Tikšanās reizēs ar politiskajiem spēkiem ECTS jautājums arī pacelts. 

Attīstībai/Par! uzskata, ka nav jāiekļauj valdības deklarācijā, jo tā ir tehniska nianse. 

 

R.Ozoliņš: Kad plāno sākt darbu pie stratēģijas padomes izveides? Jau oktobrī bija plānots. 

 

D.Freidenfelds: Esmu saticies ar Mairu Belovu, lai pārrunātu šo. Šī nav bijusi lieta, kas ir ļoti 

izdarīta. 
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L.Vaivode: Sociālais virziens? 

 

D.Freidenfelds: Gribētu teikt, ka šogad, bet laikam nē. 

 

L.Vaivode: Lūgums paziņot iepriekš, ja valdes locekļi neieradīsies, lai jautājumus varētu pajautāt 

laicīgi. 

 

E.T.Tēberga: Kādi bija rezultāti saziņai ar Lāsmu Runcīti, kāda varētu būt sadarbība ar Latvijas 

Koledžu asociācijas Studentu padomi? 

 

S.K.Meikališa: Bija plānota tikšanās, bet neparedzētu iemeslu dēļ tā tika atcelta. Paralēli tika 

novērotas interesantas darbības no Koledžu asociācijas puses, tāpēc gribam pārdomāt tālāko 

sadarbību. 

 

A.Staņēviča: Vai iekšējam virzienam ir notikusi kāda darba grupa pārskata periodā? 

 

S.K.Meikališa: Ceru, ka nākamajā pārskata periodā būs, ir vairākas ieplānotas – par 

reglamentējošajiem dokumentiem, Cēlienu. 

 

R.Ozoliņš: Iepriekšējā Domes sēdē minēji, ka nav iespējams pilnvērtīgi strādāt, kamēr nav 

atrisinātas valdes iekšējās problēmas. Vai tās ir atrisinātas? Ja nē, tad kāpēc? 

 

D.Freidenfelds: Es domāju, ka jā. Domāju, ka jautājums, vai problēmas var būt atrisinātas pilnībā, 

ir ļoti filozofiski neiespējami. 

 

R.Ozoliņš: Tad iekšējās problēmas Tev vairs netraucē pilnvērtīgi strādāt? 

 

D.Freidenfelds: Jā. 

 

Ierodas E.Puzo. 

 

S.Skutele: Līdz Domes sēdei ir ielikts tikai viens raksts no kampaņas #piesAIsti. Kad beidzot tiks 

publicēti citi raksti? 

 

E.Puzo: Nav sanācis iedot vienu rakstu labošanai, bet tas būtībā gatavs. Un tad nākamais arī būs. 

 

S.Skutele: Domes sēde bija pirms diviem mēnešiem. Ir sagatavoti 5 raksti, 4 raksti stāv rindā. 

Cilvēki ir strādājuši. Šī kampaņa nav paredzēta gada garumā, tai ir noteikts termiņš. Kampaņai 

nav jēgas, ja tiek publicēts viens raksts reizi divos mēnešos. Lūdzu dariet kaut ko lietas labā! 

Kur būs pieejama informācija par citu valstu apvienībām? 

 

J.Širina: Nākamnedēļ notiks starptautiskā virziena darba grupa, kur tiks runāts par komunikāciju 

ar citām studentu apvienībām un gatavošanos ESU Biedru sapulcei. Atbildot uz RSU jautājumu – 

jūs varētu savus jautājumus uzdot, pēc sēdes valdes locekļi varēs sniegt atbildi. 

 

R.Ozoliņš: Kurus no iepriekšējā Domes sēdē izteiktajiem ieteikumiem savai darbībai esi realizējis? 

 

D.Freidenfelds: Nevarēšu atbildēt. 



9 

 

S.Skutele: Kāpēc? 

 

D.Freidenfelds: Es nevarēšu šobrīd galvā iziet visiem priekšlikumiem cauri. 

 

S.Skutele: Priekšlikumu nebija nemaz tik daudz. 

 

D.Freidenfelds: Visus neatceros. 

 

S.Skutele: Tu nepierakstīji un nepiefiksēji? 

 

D.Freidenfelds: Es iepazinos protokolā un noklausījos ierakstu. Lielākais bija par saziņu un 

informēšanu. Uzskatu, ka šo esmu darījis kvalitatīvi šajā periodā. Es nesaskatīju neko darītu 

patvaļībā šajā periodā. 

 

S.Skutele: Vai Dagnijai ir izdevies iegūt papildu finanšu līdzekļus LSA bez biedru naudām? 

 

D.Freidenfelds: Šobrīd tikai no studentu-ekspertu tīkla. Dagnijai bija KRS, bet viņa ir veidojusi 

sadarbības piedāvājumus. 

 

J.Širina: Dagnija šajā pārskata periodā ir vadījusi KRS un palīdzējusi Zinātnes fonda atbalstītāju 

piesaistē, šobrīd notiek komunikācija ar potenciālajiem atbalstītājiem. 

 

R.Ozoliņš: Man nav skaidrs, kāda organizācijai ir pievienotā vērtība visām Tavām tikšanās reizēm. 

 

D.Freidenfelds: Kontakti, lai pēc tam var izlobēt lēmumus. Par katru pasākumu var jautāt 

atsevišķi. 

 

5. Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

L.Vaivode izvirza E.T.Tēbergu, S.Skutele izvirza A.Pokšāni, E.Maraka izvirza Ē.Belcānu, 

A.Zvaigzne izvirza V.Baltušu. 

Visi kandidāti uztur kandidatūru. 

 

D.Freidenfelds: Izsludinu balsojumu: 

“Par balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu Evitas Terēzes Tēbergas, Alises Pokšānes, Ērika 

Belcāna un Viestura Baltuša sastāvā”. 

 

Mandātus ‘par’ paceļ vairākums. ‘Pret’ vai ‘atturas’ neviens nebalso. 

 

Lēmums: Balsu skaitīšanas komisija ir apstiprināta Evitas Terēzes Tēbergas, Alises Pokšānes, 

Ērika Belcāna un Viestura Baltuša sastāvā. 

 

6. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes 

_____________________________________________________________________________ 

 

Konta pārskats pielikumā. 
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7. LSA pašreizējā pārstāvja Augstākās izglītības padomē atskats par padarīto 2 gadu laikā 

_____________________________________________________________________________ 

 

A.Zvaigzne: AIP ir institūcija, kas apkopo augstākās izglītības sfērā iesaistītās puses, tur ir 12 

locekļi. AIP apstiprina Saeima. Ja kādu ievēlēsiet, pārstāvi vajadzēs apstiprināt Saeimā un viņa 

pilnvaras sāksies janvārī, kad beigsies manas. AIP studentu pārstāvi ievēl uz diviem gadiem, 

pārējos uz 4 gadiem. Tāpēc kadru nomaiņa notiks tikai no mūsu puses, bet, sakarā ar to, ka AIP 

papildināsies ar 13 organizāciju – Latvijas Universitāšu asociāciju – būs 2 jauni locekļi. AIP lemj 

par augstskolu akreditāciju, arī ārkārtas, piemēram, par LBK ārkārtas akreditāciju. AIP lemj par 

nozares profesoru padomēm, kurās nozarēs tās ir veidojamas, pārrauga to darbību. Nesen ir 

aktualizētas zinātnes nozares un apakšnozares. AIP lemj par akadēmisko programmu atvēršanu, 

kur paredzēti mazāk par 250 pilna laika studējošo. Šī ir norma, kas palikusi no agrajiem 

divtūkstošajiem gadiem, kad šī tika iestrādāta kā ideja, kā samazināt programmu skaitu. Problēma 

tāda, ka AIP netika dots deleģējums, kuros aspektos neļaut atvērt programmas. Tāpēc šī darbība ir 

vairāk birokrātiska. AIP arī saskaņo papildu uzņemšanas prasības. AIP sniedz rekomendācijas 

saistībā ar augstskolu un koledžu reorganizāciju, manā termiņā esam snieguši rekomendācijas par 

RPIVA un vairākām koledžām, kā arī virzienu atvēršanu, no kuriem dzirdamākais bija studiju 

virziena “Mākslas” atvēršana BAT. 

Darbības laikā izveidota Google mape ar visiem AIP sēžu materiāliem un protokoliem, tā ir 

pieejama Biedru zonā. Ja ir kādi SP svarīgi jautājumi, par tiem pirms sēdēm sazinos ar konkrētajām 

SP. AIP esmu izmantojis kā platformu LSA viedokļa paušanai. AIP izmantoju kā platformu, uz 

kuras pamata šovasar organizējām tikšanās par idejām augstākās izglītības finansēšanas sistēmas 

pilnveidošanai. Lēmums attaisnojies, tikšanās bija labi apmeklētas. Šobrīd ir izveidota jauna 

akreditācijas aģentūra un no AIP ir trīs cilvēki, kas šajā projektā ir iesaistīti, no kuriem viens esmu 

es. Veidojam pārskatus un pētījumus saistībā ar augstāko izglītību, esmu veidojis anketu un pēc 

tam pārskatu par situāciju, kāda šobrīd ir ar studentcentrētas izglītības ieviešanu Latvijā pēc 

augstskolu domām. Veidojam anketas par akadēmiskā personāla kompetences celšanas 

pasākumiem augstskolās, palīdzējām veidot visādus seminārus, testējām akreditācijas aģentūras 

izveidoto e-platformu, kur būs iespēja LSA deleģēt ekspertus. 

Demonstrē populārākos AIP sēžu darba kārtības punktus. 

AIP sniedz rekomendācijas, kā būtu jāpiešķir valsts finansētās studiju vietas. Pagājušajā 

gadā bija uzstādījums ministrijai nesamazināt doktorantūras budžeta vietas. Ministrija to izpildīja. 

AIP ir ļoti eklektiska, katrā sēdi var parādīties negaidīti jautājumi. AIP loceklim ir svarīgs 

aktīvs kontakts ar LSA valdi, jo ir jābūt ātrai iespējai uzzināt, ko LSA par kaut ko domā. Tāpēc 

negrasos kandidēt atkārtoti, jo man vairs šīs saiknes nav. 

Nākotnes izaicinājumos ir aktualizēt Latvijas augstākās izglītības un augstskolu attīstības 

nacionālo koncepciju, ko ideālā gadījumā apstiprina MK. Iepriekšējā reizē to neapstiprināja, jo 

ministram Robertam Ķīlim bija ļoti sliktas attiecības ar nozari. Šobrīd ir aktualizējušies budžeta 

vietu piešķiršanas principi un pati struktūra, gan arī AIP mērķu un lomas augstākajā izglītībā 

pārskatīšana un aktualizēšana, jo uz ko norādījusi Valsts kontrole. Arī ne visas partijas, kas 

ievēlētas Saeimā, līdz galam atbalsta AIP darbību esošajā formā. 

 

8. LSA pārstāvja Augstākās izglītības padomē vēlēšanas 

_____________________________________________________________________________ 

 

D.Freidenfelds: Tika saņemts pieteikums no J.Širinas. Rosinām 5 minūtes prezentācijai un 7 

minūtes jautājumiem. (Nav iebildumu) 
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J.Širina: Īsumā par mani. Sācies viss ir LU SZF domē, kur biju domniece, tāpat esmu bijusi LSA 

domniece. Šajā periodā esmu guvusi priekšstatu, kas notiek augstskolās, fakultātēs, kā tiek 

organizēts studiju process, kā tiek izveidotas programmas un to specifiku, ar ko arī strādā AIP. Ir 

bijis laiks, kad man kā fakultātes domniecei ir rakstījis Arkādijs un jautājis, vai manā fakultātē 

programmu atvēršana ir saskaņota un ka tāda notiek. Vēlos pieminēt NSF un dalību 2 Vizionāru 

simpozijos. Man interesē skatīties uz priekšu, skatīties ar vizionāra skatu nākotnē, kā augstākā 

izglītība attīstīsies, kādas būs tendences pēc 5, 10 gadiem, domāt ārpus rāmjiem. Šīs lietas devušas 

man iemaņas un sociālo kapitālu. 

Kopš jūlija esmu LSA akadēmiskā virziena vadītāja un AIP sēžu apmeklēšana ir mans darba 

pienākums. Esmu bijusi visās AIP sēdēs kopš ievēlēšanas, arī pirms tam diezgan bieži apmeklēju. 

Kā jau Arkādijs minēja, ar laiku zūd saikne ar valdi, tāpēc esmu centusies palīdzēt saiti nodrošināt. 

Pēdējais spilgtais jautājums bija koledžu pievienošana RTU un LU. Esmu bijusi eksperte studiju 

programmu licencēšanā un padziļinātāk izpratusi kvalitātes novērtēšanas jautājumus. Es biju viens 

no cilvēkiem, kas aktīvi palīdzēja Arkādijam organizēt apaļā galda diskusijas, pēc tam sagatavot 

kopsavilkumu un prezentēt Saeimā un citās institūcijās priekšlikumus, kurus kopā ar dažādu 

nozares organizāciju pārstāvjiem esam saģenerējuši kā konsensa viedokli. 

AIP kā platforma diskusijām ar nozari un LSA pārstāvniecībai, AIP ir nerealizēts potenciāls, 

kur vajag nedaudz vairāk iniciatīvas, lai mēs varētu realizēt ieceres, attīstītu, piem., šādas apaļā 

galda diskusijas un veidotu sekmīgāku dialogu starp valsts pārvaldi, nozari, dažādām institūcijām. 

Arī man tā ir iespēja mācīties un attīstīties, pēc tam zināšanas nodot citiem. Pēctecībā man paliek 

Latvijas augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālā koncepcija, LSA priekšlikumu 

virzīšana, terminēto līgumu ieviešanas iespējas Latvijā, budžeta vietu piešķiršanas principi, 

turpmākās darbības plānošana un, iespējams, akreditācijas aģentūras projekts. 

 

D.Freidenfelds: Tagad AIP papildinās ar LUA. Vai LSA vajadzētu lobēt, lai LUA neiekļauj, 

ņemot vērā, ka Latvijas universitātes jau pārstāv Rektoru padome? 

 

J.Širina: Neuzskatu, ka LSA ir lobija organizācija, LSA ir interešu pārstāvības organizācija. Tas 

jau ir minēts Augstskolu likumā, kur iepriekšējie LSA valdes locekļi iesaistījās, šī lieta ir pieņemta 

un notiek. Ja gribam kaut ko mainīt, ir jāskatās ilgākā perspektīvā. 

 

R.Ozoliņš: Cik lietderīga ir AIP? Vai nepieciešams to likvidēt? 

 

J.Širina: Par šo ir dzirdētas daudz diskusijas, arī Valsts kontrole ir rosinājusi pārdomas. Domāju, 

ka dotajā brīdī mums kā studējošajiem AIP ir platforma, kur paust un stiprināt savu viedokli, un 

gūt atbalstu. To es šobrīd aktīvi sajūtu ejot uz MK noteikumu saskaņošanu, kad LSA pauž viedokli, 

AIP stiprina mūsu viedokli un pauž 12 organizāciju viedokli. 

 

S.Skutele: Tu šobrīd izej praksi, Tev ir darbs LSA, iespējams, kaut kādi papildu uzdevumi, 

studijas. Vai Tev pietiks laika visam un laiks AIP? 

 

J.Širina: Dalība AIP sēdēs tāpat ir mans darba pienākums, es tur esmu un esmu sagatavojusies. 

Gatavojāmies kopā ar Arkādiju. Līdz šim man ir bijis laiks un uzskatu, ka man būs laiks to darīt 

pilnvērtīgi. 

 

D.Freidenfelds: Rosinājumā nebija izteikšanās daļa. Varam šīs 4 minūtes izmantot priekš 

izteikšanās? (Nav iebildumu) 

J.Širina pamet telpu. 
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S.Skutele: Aicinām Justīni atbalstīt. Justīne sevi ir lieliski pierādījusi akadēmiskajā virzienā, 

projektu organizēšanā un iesaistē institūcijās, man liekas, ka Justīne ir labs cilvēks, ko sūtīt uz AIP. 

Viņa tur tāpat darbojas, par jautājumiem ir informēta, tāpēc neredzu problēmu, kāpēc Justīni varētu 

neievēlēt. 

 

L.Vaivode: Aicinātu atbalstīt, ņemot vērā to, ka akadēmiskā virziena vadītājam ir jābūt AIP, jo 

viņš ir kontaktā ar visu, kas notiek augstākās izglītības telpā. 

 

A.Zvaigzne: Aicinu atbalstīt. Cik esmu strādājis ar viņu, viņa ir apguvusi, kā darbojas AIP, nākusi 

uz sēdēm. AIP locekļi viņu ir atzinuši par ietekmīgu politikas veidotāju, tādēļ konsultē viņu par to 

pašu kreditēšanas sistēmu. Domāju, ka viņai darbs AIP būs loģisks un dabīgs piedēklis darbībai 

akadēmiskajā virzienā. Vienīgais iemesls neievēlēt ir Signes jautājumā izteiktās bažas par noslodzi, 

varbūt apvienošana ar amatiem, ar kuriem nevajadzētu apvienot, bet to jums lemt. 

 

G.Ēvalds: Aicinu atbalstīt, jo viņa ir ja ne vis-, tad viens no kompetentākajiem cilvēkiem šim 

amatam. 

 

Atgriežas J.Širina. 

 

9. Sociālā virziena vadītāja vēlēšanas 

_____________________________________________________________________________ 

 

Nenotiek, jo nav pieteikumu. 

 

10. Balsojums par kandidātiem 

_____________________________________________________________________________ 

 

Balsu skaitīšanas komisija iepazīstina ar balsošanas procedūru. 

Izsludināta pauze, kurā notiek balsošana. 

 

11. Vēlēšanu rezultātu paziņošana un apstiprināšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

Balsu skaitīšanas protokols pielikumā. 

 

V.Baltušs: Balsojums par LSA pārstāvja Augstākās izglītības padomē amata kandidātu. 

Sagatavots 51 biļetens, izsniegti 29 biļeteni, dzēsti 22 biļeteni, urnā atrasti 29 biļeteni, par 

nederīgiem atzīti 0 biļeteni. Par kandidāti Justīni Širinu: 

 

PAR 29 

PRET 0 

 

Lēmums: Par Latvijas Studentu apvienības pārstāvi Augstākās izglītības padomē ievēlēta 

Justīne Širina. 
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D.Freidenfelds: Izsludinu balsojumu: 

“Par LSA pārstāvja Augstākās izglītības padomē vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu”. 

 

PAR PRET ATTURAS 

29 0 0 

Lēmums: LSA pārstāvja Augstākās izglītības padomē vēlēšanu rezultāti ir apstiprināti. 

 

12. Aktuālā informācija par grozījumiem normatīvajos aktos 

_____________________________________________________________________________ 

 

J.Širina: Pagājušā gada pavasarī notika ļoti garas diskusijas par Augstskolu likuma grozījumiem, 

kuru viens no mērķiem bija paredzēt studiju virzienu akreditācijas viļņa sadalīšanu. Šie grozījumi 

jūnija vidū tika pieņemti. Tabulā redzat 4 gadus – 2020.-2023. Tie ir galējie termiņi, kad katram 

no studiju virzieniem jābūt akreditētiem. Tad, kad tiek gatavots pašnovērtējuma ziņojums un kad 

pie jums nāks ciemos eksperti uz klātiene vizīti, tiks vērtēta arī studējošo pašpārvaldes darbība. 

Oktobrī Saeimā trešajā lasījumā tika apstiprināti vēl vieni Augstskolu likuma grozījumi, kur bija 

daudz Inta Dāldera priekšlikumu, kas lielākoties netika atbalstīti. Starp tiem bija iecere, ko bija 

aktualizējusi LSA, bet pamatā ieceri bija aktualizējušas SP. Tā bija saistībā ar to, kā augstskolas 

ietvaros tiek sadalītas valsts finansētās studiju vietas. Grozījumu rezultātā visu augstskolu 

senātiem un koledžu padomēm ir pienākums izveidot kārtību, kā no valsts budžeta līdzekļiem 

finansētās studiju vietas tiek piešķirtas studējošajiem. Iesaku jums aktualizēt šo jautājumu jūsu 

augstskolās un sākt strādāt pie tā, lai jūsu studējošie netiku apcelti un viss notiktu godīgi. 

Šobrīd notiek darbs pie izmaiņām MK noteikumos, kas paredz studiju programmu 

licencēšanu, studiju virzienu atvēršanu un akreditēšanu, augstskolu akreditēšanu, studiju 

uzņemšanas noteikumus utt. Šobrīd notiek saskaņošanas sapulces, jo nozare, tostarp LSA, nav 

apmierināta, mums ir daudz iebildumu par IZM sagatavotajiem noteikumu projektiem. Vakar 

saskaņošanas sapulcē tika rasts kompromiss, ka paliks vecie studiju virzieni. IZM sākotnēji vēlējās 

izslēgt normu, ka LSA var deleģēt novērotājus uz šīm vizītēm, sakot, ka Augstākās izglītības 

kvalitātes aģentūras (AIKA) vadlīnijās tas būs noregulēts. Kamēr nav pieņemts, tikmēr nav spēka, 

bet izskatās, ka novērotāji mums paliks, lai topošie eksperti varētu mācīties un pilnveidoties. 

 

L.Vaivode: Vai ir nepieciešams atrunāt novērotāju MK noteikumos, ja tas ir minēts AIKA 

vadlīnijās? Varbūt nevajag, lai ir lielākas manevrēšanas iespējas? 

 

J.Širina: Ministrija uzdod tādu pašu jautājumu. Saskaņošanas sapulcē nevienam no citām 

institūcijām nav iebildumu, ka tas tiek atstāts. Tā ir ļoti laba prakse no 2006. gada, ka LSA deleģē 

savus novērotājus. Vadlīnijām ir rekomendējošs raksturs, tas neuzliek pienākumus augstskolai 

novērotājus paņemt. Augstskola var nevēlēties uzņemt novērotājus. Šobrīd nevienam tas nav 

traucējies. Ja esat gatavi rosināt, lai neaizstāvu šo priekšlikumu, tad labi. 

 

D.Freidenfelds: Saeimā tika pieņemti grozījumi likumā par Rīgas Ekonomikas augstskolu un 

likumprojekts "Rīgas Juridiskās augstskolas likums". Abi likumi ir līdzīgi, tajos atrunāta valsts 

valodas prasmes vajadzības samazināšana rektoram. Bija divi rīkojumprojekti par Rīgas 1. 

Medicīnas koledžas reorganizāciju un Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžas reorganizāciju. 

Par abiem rīkojumu projektiem ir sniegti atzinumi, saistībā ar R1MK tika rīkota tikšanās, kur tika 

pārstāvēta R1MK SP, LU SP un RSU SP, lai saprastu studējošo viedokli. Savukārt ar OMTK 

reorganizāciju komunicēju ar RTU SP un OMTK SP. LSA iebildumi, ka reorganizācijas komisijā 

būtu obligāti jāiekļauj arī studējošo pārstāvji, nav ņemti vērā uz pirmo saskaņošanas kārtu. Uz otro 
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saskaņošanas kārtu ir atkal sniegti atzinumi, noņemot prasību pēc LSA pārstāvja reorganizācijas 

komisijās. 

 

E.Ozols: Man ir aizrādījums – pirmajā atzinumā ir rakstīts “Rīgas Tehniskās universitātes 

Studējošo pašpārvalde”, mēs esam Studentu parlaments. 

 

D.Freidenfelds: Jā un nē, tāpēc, ka Augstskolu likums nosaka, ka ir studējošo pašpārvaldes. Lai 

nebūtu tā, ka es sajaucu ar visām pašpārvaldēm, es izvēlējos korekti tās visas nosaukt par studējošo 

pašpārvaldēm. 

 

13. Atskats uz Starptautiskajām apmācībām studentiem-ekspertiem augstākās izglītības 

kvalitātes novērtēšanā 

_____________________________________________________________________________ 

 

D.Vēveris: Šobrīd Latvijā tiek veiktas 3 kvalitātes novērtēšanas procedūras – studiju virzienu 

akreditācija, augstskolu un koledžu akreditācija un studiju programmu licencēšana. Studējošajiem 

tas ir svarīgi, jo šajās procedūrās viens no ekspertiem tiek deleģēts LSA pārstāvis, tāpēc ir svarīgi, 

lai pārstāvji būtu labi sagatavoti. 

Apmācības notika 4.-6. oktobrī, tās notika LU SP projekta ietvaros. Tajās piedalījās ap 50 

dalībniekiem, apmēram puse no Latvijas, puse no ESU studentu-ekspertu tīkla. Apmācības rīkoja 

no LU SP, AIKA, ESU un LSA pārstāvji, iesaistoties arī LU un AIC. Pirmā diena fokusējās uz 

kvalitātes nodrošināšanas starptautisko ietvaru, kas Latvijas un ESU gadījumā ir balstīts uz Eiropas 

augstākās izglītības telpu, Boloņas procesu un Standartiem un vadlīnijām kvalitātes 

nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā. Otrā mācību diena fokusējās uz nacionālo 

regulējumu, skatoties uz atšķirībām praksēs dažādās valstīs, labās prakses pārņemšanu, studentu 

iesaisti un pieredzi, kā arī notika augstskolas institucionālās akreditācijas simulācija. Trešajā 

mācību dienā fokuss bija uz studējošo lomu kvalitātes nodrošināšanas procesos – kā var tikt 

novērtēta studentcentrēta izglītība un sociālā dimensija, paskatījāmies Ārējās kvalitātes 

novērtēšanas ziņojumu datubāzes (DEQAR) izmantošanu un arī skatījāmies, kā varam attīstīt LSA 

studentu-ekspertu tīklu. 

 

J.Širina: Man būtu lūgums pastāstīt, kāpēc ir svarīgi ierasties uz studentu-ekspertu tīkla darba 

grupu un kāpēc vajadzētu aizdomāties par šo jautājumu. 

 

D.Vēveris: Lielākā daļa studiju virzienu ir akreditēti līdz 2019. gadam un ir apstiprināti grozījumi, 

lai šo vilni sadalītu pa četriem gadiem. Šajā laika periodā notiks aptuveni 200 virzienu akreditācijas, 

uz katru no kurām jādeleģē viens students-eksperts. Tas nozīmē to, ka ir jāsagatavo ļoti liels skaits 

ekspertu, kas varētu izbraukāt visus studiju virzienus. Principā būs jāvērtē visa augstākā izglītība. 

Tāpēc ir svarīgi izdomāt plānu un kādas ir kompetences, kuras ekspertiem jāiegūst. 

 

E.Maraka: Eksperti tiek piemeklēti konkrētai programmai no konkrētā studiju virziena? Eksperti 

vērtē globāli vai arī specifiskas programmas nianses? 

 

D.Vēveris: Jebkurā novērtēšanā cenšas pielāgot studiju jomai, piemēram, ekonomikas virzienam 

cilvēku, kurš studē ekonomiku. Ne vienmēr ir iespējams to izdarīt, tad nākas deleģēt citus. Studiju 

virzienu akreditācijas ietvaros skatās visas virziena programmas, to saturu, kursus, tāpēc ir 

noderīgi, ja tos pārzina. 
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E.Maraka: LLU ir unikālās programmas. Nesanāk interešu konflikts, ja es studēju 

veterinārmedicīnu LLU un to vērtēju? 

 

D.Vēveris: Lai novērstu interešu konfliktu, pēc absolvēšanas 2 gadus nevar vērtēt savu augstskolu. 

Šādā gadījumā visdrīzāk tiktu piesaistīti eksperti no ārvalstīm, kā, piemēram, RSU “Veselības 

aprūpē”. 

 

J.Širina: Kas ir ieguvumi, ko iegūst students-eksperts? 

 

D.Vēveris: Pieredzi, iespēju gūt papildu kontaktus, darbs tiek atalgots atbilstoši Eiropas līmenim. 

 

14. Pozīcija par studiju un studējošo kredītiem 

_____________________________________________________________________________ 

 

Pozīcijas projekts pielikumā. 

 

J.Širina: Aizvadītajā nedēļā norisinājās darba grupa par šo jautājumu, kur daudz plašākā sastāvā 

bija ieradušies FNA un “Altum” pārstāvji. Diemžēl uz darba grupu bija ieradušies tikai RSU SP 

un DU SP pārstāvji, tāpēc daudzus jautājumus būsim spiesti pārrunāt šodien. 

Šobrīd pozīcija neko nesaka par to, vai vajadzētu finansēt studijas ārvalstīs. Es atturēšos no 

viedokļa paušanas, šobrīd esam atstājuši kā robu, primāri fokusējoties uz tiem, kas vēlas studēt 

Latvijā. Domes pārstāvji bija jautājuši, vai nepieciešams tik detalizēti uzstādīt prasības. Ir jāsaprot, 

ka šobrīd esam tie, kas var uzstādīt prasības un noteikumus, kā vēlamies redzēt sistēmu. Kā redzat, 

FNA sestdienā vai darba dienā pēc darba laika ir gatavi ierasties pie mums un prezentēt šo modeli. 

Viņiem ir interese šo ieviest un būtisku zemūdens akmeņu tur nav. 

Es gribētu atvērt diskusiju par atvērtajiem jautājumiem. 

 

E.T.Tēberga: Vai mums nevajadzētu iekļaut punktu, cik liels procents galvojumam ir no valsts 

puses? 

 

D.Freidenfelds: Mans viedoklis ir, ka nē, jo kredītam jābūt maksimāli pieejamam, līdz ar to 

nodrošinot pilnīgu valsts galvojumu. Studējošajiem ir pēc iespējas mazāka procentu likme. Primāri 

jāskatās uz mazāku procentu likmi, kas ietekmē procentus, nevis jādomā, kādu procentu likmi 

noregulēt, jo tas ir atkarīgs no ļoti daudz mainīgajiem. 

 

J.Širina: Šeit vairāk ir jautājums valstij, Finanšu ministrijai, Valsts kasei un “Altum”, cik lielu 

risku pati valsts ir gatava uzņemties. 

Ja mums ir 4 izvēles opcijas, ko deva FNA, vai jūs uzskatāt, ka studiju un studējošo kredītam 

jābūt pieejamam arī studējošajiem, kas dodas studēt uz ārzemēm? 

 

E.Auziņš: Vai tas iekļauj arī Erasmus studentus? 

 

J.Širina: Nē. Ja mēs sakām jā kredītiem studijām ārvalstīs, tur parādās vairākas nesakārtotas lietas, 

piem., par informācijas ieguvi, jo viens no faktoriem šīs sistēmas ieviešanai, ir datubāze, kur banka 

varētu ātri atrast informāciju par studējošā statusu. Studējošo un absolventu reģistrs nevar savākt 

informāciju. Var rasties riski naudas atgūšanai un saziņai ar studējošo. 

 

D.Freidenfelds: Nav skaidrs, cik ārzemju kredīti tiek atgriezti, bet tie ir grūtāk atgūstami. 



16 

 

L.Vaivode: Piekrītu tam, ka nevajadzētu piešķirt ārvalstīs studējošajiem, ņemot vērā, ka liela daļa 

brauc uz ārvalstīm ar nosacījumu, ka tur ir labāki kredīta nosacījumi. Ieteiktu neatbalstīt, ņemot 

vērā, ka šobrīd ir nesakārtota sistēma. 

 

G.Ēvalds: Ieteiktu neatbalstīt ārzemēs studējošo kreditēšanu, jo daudzām ārzemju universitātēm 

ir atstrādātas sistēmas, piemēram, Skotijā. Ja izdotos savest kārtībā Latvijas sistēmu, pēc tam 

varam apsvērt ideju. 

 

A.Zvaigzne: Tas, ko Gustavs saka, ir pareizi. Šeit varētu diskutēt, vai tas ir visās sistēmās. Primāri 

tie, kas dodas studēt uz ārvalstīm, ņem studējošā kredītu, jo tas sedz dzīvošanas izmaksas. Līdz 

šim neesam izmantojuši visu studiju kredītu studijām ārvalstīs resoru un parasti paliek pāri nauda, 

savukārt studējošā kredīts tiek izsmelts. Aicinu šo ņemt vērā. 

 

G.Ēvalds: Vai vajadzētu šādā veidā nodalīt studiju un studējošā kredītu, varbūt noņemot studiju 

kredītu, ja redzam šo atšķirību? 

 

A.Holberga: Kad pabeidzu vidusskolu, gribēju studēt Skotijā, bet nevarēju paņemt kredītu kā 

Latvijas pilsonis. Tas ne vienmēr ir viegli un ir atkarīgs no valsts. Mums būtu jāizpēta sistēma 

dziļāk. 

 

A.Zvaigzne: Manuprāt, jāpaliek pie esošās sistēmas. Ja Latvijā studējošie nevar paņemt kredītu, 

jo to izsmeļ studējošie, kas brauc studēt uz ārzemēm, tad tā ir problēma. Līdz tam vēl ir tālu, tāpēc 

man šķiet, ka labāk to atstāt, kā ir. 

 

D.Freidenfelds: Mēs nevaram zināt, kāda būs situācija, ja tiktu ieviests pilnībā valsts galvots 

kredīts. Mēs nevaram galvot, ka pie pilnībā valsts galvota kredīta ieviešanas būs tāda pati daļa, jo 

daudzi saskaras ar grūtībām saņemt kredītu, tāpēc kredīta saņēmēju skaits palielināsies drastiski. 

 

J.Širina: Vai kādam ir iebildumi, ja šobrīd fokusētos tikai uz to, kas notiek Latvijā, jo mums ir 

jāizvēlas prioritātes, ko mēs no visa vēlamies atstāt? Vai mēs vēlamies vairāk atbalsta mehānismu 

un noteikt dažādas atbalsta grupas, kas var saņemt atvieglojumus kredīta apmaksai? Vai vēlamies 

to, ka tiek noteiktas profesijas, kurās primāri tiek dzēsts kredīts? Vai vēlamies kredītus studijām 

ārvalstīs? Kas ir tas, par ko iestāsimies visvairāk? 

 

A.Skopane: Skatoties no mana punkta – mums nav citas vietas, kur iet studēt, mums ir tikai 

JVLMA. Studiju maksas ir diezgan lielas, līdz ar to prioritāte būtu sakārtot sistēmu Latvijā, pēc 

tam varam domāt par ārzemēm. Ja cilvēks grib studēt un viņam nav līdzekļu, tad labāk ļaut viņam 

studēt Latvijā, nekā vispār nestudēt. 

 

A.Lutinska: Vai kredīta piešķiršanas gadījumā students atgriežas atpakaļ Latvijā? 

 

D.Freidenfelds: Nē. Var arī palikt uz dzīvi tur. 

 

A.Lutinska: Varbūt jāiekļauj punkts, ka obligāti jāatgriežas Latvijā? 

 

S.Skutele: Eiropas Savienībā ir pārvietošanās brīvība un darbaspēka kustība. Tas būtu būtisks 

cilvēktiesību ierobežojums. 
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A.Lutinska: Tad tāpēc varētu neatbalstīt, jo mēs veicinātu studējošo izbraukšanu no valsts. 

 

D.Freidenfelds: Tā varētu teikt, ka šobrīd sistēma atbalsta studijas ārvalstīs un lielā mērā arī 

palikšanu ārvalstīs. 

 

L.Vaivode: Jautājumus, par kuriem jāizšķiras, tēžu veidā varētu uzlikt uz ekrāna. (Priekšlikums 

pieņemts) 

 

E.Auziņš: Kā ir tad, kad valstī augstākās izglītības iestādes nevar piedāvāt tādas studijas iespējas, 

kādas studentam interesē? Vai valstij šādā gadījumā nevajadzētu atbalstīt? 

 

M.Brīdiņš: Es ieteiktu kā pirmo prioritāti uzlikt valsts atbalsta paplašināšanu, jo tas iekļautu visus 

studējošos un netiktu tēmēts uz kādām konkrētām grupām. Ja no kaut kā vajadzētu atteikties, tad 

tas ir studiju kreditēšana ārvalstīs, jo tā veicina studentu izbraukšanu no Latvijas. Diskutēt varētu 

par profesijām, kurām valsts dzēš kredītu. 

 

J.Širina: Vai kāds iebilst pret šādu prioritāšu sadalījumu? 

 

M.Danefelds: Valsts atbalstu vajadzētu paplašināt tādā gadījumā, ja nav iepriekšējās 

kredītsaistības pabeigtas. 

 

D.Freidenfelds: Šobrīd MK noteikumi paredz, ka var secīgi iegūt bakalauru, maģistru un doktoru 

un tad sākt atmaksāt. Ja pabeidz vides zinātni un sāk studēt medicīnu, tad vides zinātnes bakalaura 

kredīts ir jāatmaksā. Arī ja netiek pabeigtas studijas, ir jāsāk atmaksāt. Vai nodrošināt to, ka var 

turpināt neatmaksāt kredītu līdz brīdim, kad ir pabeidzis studijas jaunuzsāktajā studiju programmā? 

 

J.Širina: Šī pozīcijas redakcija atbalstītu to, ka studentam ir tiesības uzņemties lielākas 

kredītsaistības, bet turpināt iegūt izglītību. Kad students ir pabeidzis un ieguvis darba saistības, tad 

sāk atmaksāt. 

 

D.Freidenfelds: Vienīgais risks, kas pastāv, ir mūžīgie studējošie un milzīgas kredītsaistības. 

 

J.Širina: Šīs nianses varam risināt tālāk sarunās ar bankām un nozari, ja jūsu atbalsts idejai tiktu 

dots. 

Vai piekrītat M.Brīdiņa nosauktajai prioritāšu kārtībai? (Nav iebildumu) 

 

E.Auziņš: Kurām jomām tika dzēsts kredīts? 

 

J.Širina: Šī brīža redakcijā tas ir atrunāts. 

Darba grupā tika izdiskutēts, ka kredītu dzēšanas prognozei jābūt pieejamai par trīs gadiem. 

Vai kādam ir iebildumi? Šobrīd tas ir tikai gads. Mēs cenšamies dzēšanu padarīt paredzamāku un 

caurspīdīgāku. 

 

D.Celuiko: Varbūt labāk 4 gadus, jo ir arī 4 gadus ilgas studiju programmas? 

 

L.Vaivode: Ir arī 6 gadus ilgas. 

 

J.Širina: Vai kādam ir iebildumi, ka liekam 4 gadus? 
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L.Vaivode: Cik precīza būs prognoze 4 gadus uz priekšu? Man liekas, ka 3 gadi ir optimāli, jo tie 

ir paredzamāki. 

 

J.Širina: Varētu piekrist. Šis būs mūsu uzstādījums, un trīs gadi būs kompromisa variants, ko 

panāksim diskusijā. (Visi piekrīt, pozīcijā tiek nomainīts uz 4 gadiem) 

Nākamais jautājums ir par procentu likmēm, ka ultimāti ir pārāk ierobežojoši. Šobrīd MK 

noteikumos ir minēta aprēķināšanas kārtība procentu likmei. Es aicinātu saglabāt, ka procentu 

likmes kārtības veidošanās ir jābūt vienādai un regulētai saistošajos noteikumos. Šobrīd MK 

noteikumi nosaka, ja bankai procentu likme pārsniedz 5% gadā, tad starpību, kas rodas starp 5% 

un reālo likmi, sedz valsts. 

 

L.Vaivode: Lai formulējums neizklausītos pēc ultimāta, mēs varētu rakstīt, ka saglabājam šī brīža 

kārtību. 

 

J.Širina: Šeit jau ir skaidri noteiktas lietas, par kurām vajadzētu iestāties, un, lai nerastos plašākas 

interpretācijas mums un iesaistītajām pusēm, aicinu saglabāt sākotnējo redakciju. 

 

L.Vaivode: Man ir bažas, ka, ja kaut kas pēkšņi mainīsies, tad jūs kā viedokļa paudēji tiksiet 

ierobežoti tajā tekstā. 

 

J.Širina: Reizi divos mēnešos notiek Domes sēde, varam mainīt. 

 

E.T.Tēberga: Tā arī tagad ir uzrakstīts MK noteikumos. Domāju, ka varam saglabāt sākotnējo 

redakciju. 

 

J.Širina: Vai kādam ir iebildumi pret esošo redakciju? (Nav iebildumu) 

Nāca papildinājums par studiju kreditēšanas termiņiem, kādā laikā būtu jāsaņem kredīts. 

Papildinājums no manas puses ir atrunāt, ka konkrēti atrunāt viena mēneša laikā saņemšanu. 

 

M.Brīdiņš: Jau šobrīd kredītu ir iespējams paņemt, neejot uz banku. Es šobrīd eju tam procesam 

cauri. 

 

E.T.Tēberga: Tas ir tikai SEB klientiem un tikai tad, ja arī galvotājs ir SEB klients. 

 

K.Tarasova: Būtu nepieciešams noteikts, ka visiem tā jābūt. 

 

J.Širina: Vai kādam ir iebildumi pret šādu redakciju? (Nav iebildumu) 

Par atbalstu jaunajām ģimenēm saglabāts no vecās pozīcijas, tikai pievienoti precizējumi. 

Lai aicinātu atbildīgās instances analizēt datus, klāt tika pievienots “analizējot līdzšinējo dzēšanas 

kārtību”. Mēs prasām, ka vajadzētu būt 50% dzēšanai jaunajiem vecākiem un diskusijās pieprasām 

konkrētus datus. 

M.Brīdiņš: Kā ir jaunajiem vecākiem, kuriem jau ir bērns? Vai tas uz viņiem attiektos? 

 

J.Širina: Nē. 

 

M.Brīdiņš: Vai būtu iespējams arī jaunajiem vecākiem, kuriem jau ir bērns? 

 

Diskusija par to, kas ir jaunie vecāki. 
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S.Skutele: Šajā redakcijā tas nozīmē jaundzimušo vecāki, kam bērns piedzimis studiju laikā. 

 

J.Širina: Vai kādam ir iebildumi pret sākotnēju redakciju? (Nav iebildumu) 

Pašreizējā situācijā studējošā kredīta apmērs ir 80% no minimālās mēnešalgas valstī. Šī 

summa nenosedz visas izmaksas. Mums ir jāuzstāda augstākas prasības. Aicinu, ka sarunas sākam 

ar to, ka prasām studējošā kredītu, kas mēnesī sasniedz divu minimālo mēnešalgu apmēru. Vai 

kādam ir iebildumi? (Nav iebildumu) 

Šai pozīcijai no E.T.Tēbergas puses pievienota sadaļa “Rezultāts”. Mums nav izstrādātas 

vadlīnijas pozīciju sadaļām, arī iepriekš šai pozīcijai nebija pievienots rezultāts. Vai uzskatāt, ka 

pozīcijai nepieciešama šī sadaļa? 

 

D.Freidenfelds: Uzskatu, ka rezultātus nevajag minēt, jo ir minēts tas pats, kas ir pozīcijas 

principos un rezultāts ir tāds, ja visi principi ir ievēroti. Kas notiek tad, ja kāds princips nav ievērots? 

Aicinu neievietot rezultātu sadaļu. 

 

E.T.Tēberga: Zinu, ka rezultāti atkārto principus. Iekļāvu, lai būtu kopsavilkums, kur īsi un 

kodolīgi var izlasīt panākamo rezultātu. 

 

S.Skutele: Rezultātu sadaļas teikumus par pāreju uz citām studiju programmām un jaunajiem 

vecākiem iespējams nekorekti interpretēt. 

 

J.Širina: Jūs jūtat, ka jautājums ir ļoti karsts, ceram, ka mums visiem kopā izdosies šo sistēmu 

izvirzīt kā vienu no prioritātēm, ko iekļaut valdības deklarācijā. Ja jums ir visus apmierinošs 

piedāvājums, tad šo sadaļu varam atstāt, bet, ja nē, aicinu izņemt rezultātu sadaļu un strādāt ar 

pozīciju, kāda tā ir šobrīd. 

 

G.Ēvalds: Uzskatu, ka sadaļa nav nepieciešama, jo saturs atkārtojas un tas nav līdz galam precizēts. 

 

J.Širina: Vai kādam ir iebildumi pret rezultātu sadaļas izņemšanu? (Nav iebildumu) 

 

D.Freidenfelds: Izsludinu balsojumu: 

“Par pozīcijas “Par nepieciešamajām izmaiņām kārtībā, kādā tiek piešķirts, dzēsts un atmaksāts 

studiju un studējošo kredīts” apstiprināšanu”. 

 

PAR PRET ATTURAS 

29 0 0 

Lēmums: Pozīcija “Par nepieciešamajām izmaiņām kārtībā, kādā tiek piešķirts, dzēsts un 

atmaksāts studiju un studējošo kredīts” ir apstiprināta. 

 

15. Informācija par Zinātnes fonda attīstību 

_____________________________________________________________________________ 

 

K.Tarasova: Kopš augusta strādāts pie Zinātnes fonda. Tā ir iniciatīva, kas tika izstrādāta 

pagājušajā gadā, fonda mērķis ir atbalstīt studējošos, lai viņiem būtu iespēja braukt uz 

starptautiskiem semināriem vai konferencēm. Pagājušajā gadā šis projekts pirmo reizi tika realizēts, 

tad bija 41 derīgs pieteikums, atbalstu saņēma 10 studējošie. Finansējums bija ierobežots, bet, ja 

gribētu atbalstīt visus pretendentus, būtu nepieciešami gandrīz 44 000 EUR. Pagājušajā gadā fonda 

finansējums bija no deputātu kvotām – kā jau zināt, tāda finansējuma vairs nav. 
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No septembra ir notikušas vairākas darba grupas, paldies visiem, kas nāca! Svarīgs diskusiju 

punkts bija par atbalsta paplašināšanu, piemēram, vasaras skolu dalībai u.tml. Ņemot vērā, ka 

fonds šogad pieredzējis lielu transformāciju tieši finansējuma piesaistes dēļ, tad izlēmām, ka 

neriskēsim un paskatīsimies, kā izdodas piesaistīt finansējumu, varbūt nākotnē paplašinot atbalsta 

iespējas. Uz atbalstu joprojām varēs pretendēt jebkurš studējošais, kurš pieteikšanās brīdī studē 

Latvijā akreditētā augstākās izglītības iestādē. Maksimālā summa, ko viens cilvēks varēs saņemt, 

paliks 2000 EUR, jo pagājušajā gadā neviens lielāku summu īsti neprasīja. Šobrīd aktīvi strādājam 

pie tā, lai piesaistītu dažādu fizisko un juridisko personu finanšu līdzekļus. Pieticīgais mērķis ir 

piesaistīt divreiz lielāku finansējumu, bet reāli ceram piesaistīt 50 000 EUR, jo pieteikumi bija 

kvalitatīvi. Tiks atvērts atsevišķs bankas konts fonda administrēšanai, jo tās ir lielas naudas 

summas. Tas ir sarežģīts process, atsevišķais konts padara naudas plūsmu caurspīdīgāku. Iepriekš 

pretendentiem par studējošā statusu vajadzēja liecināt tikai ar studējošā apliecības numuru, kuru 

mums nav iespējas pārbaudīt. Šogad pretendentiem būs jāiesniedz izziņa par studējošā statusu un 

sekmību, lai netiktu atbalstīti nesekmīgi studējošie. Ir doma lielākajiem atbalstītājiem dot vietu 

pieteikumu izvērtēšanas žūrijā. 

Šobrīd aktuālākie darbi ir atbalstītāju uzrunāšana, plānojam veidot arī klātienes tikšanos, kur 

izklāstīsim fonda konceptu, lai veidotu personīgāku kontaktu ar atbalstītājiem. Jāatver konts, kad 

naudas summas iezīmēsies pie apvāršņa. Plānojam, ka janvārī būs piesaistīts finansējums, tad 

varētu būt atgādinājuma ziņa un konkursa izsludināšana. Pasākumiem, kurus varētu atbalstīt, būtu 

jānotiek no marta līdz maija sākumam. 

 

J.Širina: Ar valdi vēl diskutējam par bankas konta atvēršanu, jo tur ir vēl citi tehniskie aspekti un 

tas ir akmenī neiekalts aspekts. 

 

L.Vaivode: Kādas garantijas par atbalstītājiem? Kas tiek uzrunāt? Kā izskatās? 

 

K.Tarasova: Izveidojām sarakstu ar uzņēmējiem, kam varētu būt interese par šo. Pārsvarā tie ir 

IT uzņēmumi, konkrētāk – MikroTik, Microsoft, Grindeks un Olainfarm. 

 

J.Širina: Esam sadalījuši, kurš kurus uzņēmumus vai cilvēkus uzrunās. 

 

L.Vaivode: Vai ir kāda atbilde? 

 

K.Tarasova: Pagaidām vēl nav. 

 

E.Maraka: Kāpēc tieši no marta līdz maijam? Vai pastāv iespēja, ka, ja konference ir februārī, es 

samaksāju no saviem personīgajiem līdzekļiem un tad no fonda saņemu atlīdzību? 

 

K.Tarasova: Šādi termiņi ir fonda rīkošanas laikā šogad. Ideālā gadījumā tās būtu divas reizes 

akadēmiskajā gadā – rudens un pavasara semestrī. Mans subjektīvais novērojums ir, ka pavasarī 

ir vairāk konferenču un citu pasākumu. Par otro daļu – nē. 

 

L.Vaivode: Kāpēc? 

 

J.Širina: Ja jums ir šādas iniciatīvas, tad laicīgi nāciet uz darba grupām vai iesūtiet tās elektroniski, 

jo šobrīd darba grupa ir vienojusies par nolikuma redakcionālajām izmaiņām un tāds variants nav 

paredzēts. 
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16. Aptauja par studējošo iesaisti pētniecībā 

_____________________________________________________________________________ 

 

K.Tarasova prezentē aptaujas rezultātus. 

 

K.Tarasova: Rezultātus plānots apkopot un publicēt arī kādā rakstā vai citā formā. 

 

17. D. Freidenfelda skatījums par LSA attīstību, nākotni un studējošo iesaisti tajā 

_____________________________________________________________________________ 

 

D.Freidenfelds: No 1. decembra es vairs nebūšu LSA prezidents un atkāpjos no amata. Man 

organizācija vienmēr būs mīļa un svēta. Man ir liels lūgums visiem domāt par to, kāpēc jūs šeit 

esat, un darīt tās darbības, kas sasniedz mērķi, nevis kas ‘čakarē’ mūsu visu kopējo darbību. 

 

J.Širina: Izklāstīšu mūsu tālāko darbību, kā tiks ievēlēts jaunais prezidents. Mēs jums piedāvājam 

divus variantus. Dāvis 1. decembrī atstāj amatu un LSA turpina vadīt 3 valdes locekļi līdz 

prezidenta ievēlēšanai. Lai atvieglotu saziņu ar ārējiem partneriem, mēs ar paraksttiesībām 

pilnvarosim vienu valdes locekli, un ar pārstāvības tiesībām pārstāvēt citu valdes locekli, kurš var 

doties pozicionēt LSA viedokli un kaut kādos apstākļos pieņemt lēmumu, par kuru atskaitās gan 

valdei, gan organizācijas biedriem. Šādi organizācija tiek vadīta, līdz tiek ievēlēts jaunais 

prezidents. Par prezidenta ievēlēšanu mums ir divi piedāvājumi. Pirmais piedāvājums ir izsludināt 

Kongresu jaunā gada pirmajā ceturksnī, kur tiek ievēlēts jauns prezidents un ir parastā kongresa 

darba kārtība, šo prezidentu ievēl uz 2 gadiem. Tad mēnesi pēc Kongresa tiek vēlēta jaunā valde 

uz gadu, esošo valdes locekļu pilnvaras beidzas mēnesi pēc šīm vēlēšanām. Par riskiem – jo ilgāks 

ir laiks, kad valde trijatā vada organizāciju, jo grūtāk ir valdei, jo jāpilda savi, prezidenta un sociālā 

virziena vadītāja pienākumi, un mēs esam lemtspējīgi tikai trijatā. Otrs scenārijs ir sarežģītāks un 

straujāks. Tajā valdei nākamnedēļ jāizsludina ārkārtas Kongress, kas norisinās decembrī. Tas 

nozīmē, ka ir pāris nedēļas, kad valde funkcionē un vada organizāciju līdz jauna prezidenta 

ievēlēšanai, ja ir kandidāts. Tad gada pirmajā ceturksnī ir ikgadējais Kongress, kurā ir parastā 

darba kārtība. 

 

S.Skutele: Pēc tam, kad prezidents atstāj amatu, šo organizāciju vada valde kopumā, valde nevar 

deleģēt visas kopīgās pārstāvības tiesības vienam cilvēkam. Valde ir tā, kas atbildēs Domei par 

lēmumiem, savukārt paraksttiesīgā persona atbildēs valdei, ja kaut ko ‘nočakarēsies’. Tiesvedība 

būtu pret trim valdes locekļiem, pārstāvības tiesības ir tikai trijatā. 

LSA normatīvos un reglamentā nav simtprocentīgi atrunāts, ka valdes modelis mainās ar 

prezidenta ievēlēšanu. Tehniski valdes modeli ir apstiprinājis Kongress un valde var palikt savos 

amatos arī bez pārvēlēšanas. Prezidentam būtu jāņem vērā šis valdes modelis un jāveido savas 

darbības turpinājums atlikušo termiņu pēc apstiprinātā valdes modeļa. Tāpēc arī ievēlētajiem 

valdes locekļiem nebūtu jāpārkandidē. Tas ir pēc Statūtiem un neiet pretrunā ar Biedrību un 

nodibinājumu likumu. Valdes locekļus ievēl uz gadu, gads nav beidzies. Statūtos ir ļoti daudz robu, 

kas neregulē šādas situācijas. 

 

J.Širina: Prezidents tiek ievēlēts uz iepriekšējā prezidenta termiņu. 

 

S.Skutele: Jā, jo pretējā gadījumā mēs aiziesim pretrunā ar citiem Statūtu punktiem. Šis punkts 

nav juridiski korekti izstrādāts, jo, piemēram, Sandis aizgāja no amata novembrī, viņa vietā 
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ievēlēja Katrīnu, un Katrīnai tehniski būtu jābeidz termiņu arī janvārī. Ir daudz pretrunas, kuras 

var noregulēt ar Kongresa lēmumu. 

 

J.Širina: Vai kāds ir gatavs un vēlas komentēt? 

 

V.Baltušs: Kuri būs pēdējie darbi no Dāvja? 

 

D.Freidenfelds: Valdes sēžu vadīšana. Ir jāpabeidz tas ar visu politisko, bet man nav ne jausmas, 

vai būs valdība līdz 1. decembrim. Vakar tikos ar Nacionālo apvienību – viņiem arī nav skaidrs. 

Nav tā, ka es līdz 1. decembrim sēžu un kūkoju, es vēlos solīdi aiziet no šīs organizācijas un darbus 

izdarīt līdz 1. decembrim. Pieļauju, ka pēc 1. decembra būs kaut kādi darbi, kas jāveic. Šobrīd 

esmu IZM darba grupā par kreditēšanas sistēmas pilnveidi, kur darbs man nebeigsies. 

 

M.Brīdiņš: Vai plāno ilgstoši strādāt ar jaunievēlēto prezidentu? 

 

D.Freidenfelds: Jā. 

 

M.Brīdiņš: Valdei – vai jums ir idejas par cilvēkiem, kas varētu kandidēt? 

 

D.Freidenfelds: To lemj Kongress. 

 

M.Brīdiņš: Vai ir vispār izskatīti varianti? 

 

J.Širina: Jā, ir. 

Tikko bija LU SP ierosinājums paņemt pauzi, lai cilvēki varētu apspriesties, jo mums 

jāvienojas par scenāriju, kad sasaucam Kongresu. 

 

S.Skutele: Darba kārtības punkts ir “D.Freidenfelda skatījums par LSA attīstību, nākotni un 

studējošo iesaisti tajā”, šo redzējumu es diemžēl neredzēju. Domāju, ka vajadzētu paņemt pauzi, 

jo šis lēmums ir ‘uzmests’ dienas kārtībā. 

 

J.Širina: Vai pret šādu priekšlikumu kādam ir iebildumi? (Nav iebildumu) 

 

Tiek izsludināta 10 minūšu pauze. 

 

J.Širina: Esam gatavi uzklausīt viedokļus. Lai būtu raitāk, aicinu izteikties pašpārvaldes vārdā. 

 

L.Vaivode: RSU SP ierosina Kongresu rīkot decembrī, lai pēc iespējas ātrāk tiktu ievēlēts 

prezidents un LSA varētu normāli funkcionēt, labi izskatoties gan ārēji, gan iekšpusē. 

 

E.Maraka: LLU SP uzskata, ka labāks būtu pirmais variants [Kongress februārī/martā], jo mums 

radās šaubas par kvoruma savākšanu. 

 

R.Ozoliņš: Es arī aicinātu atbalstīt Kongresa rīkošanu decembrī, jo tas atvieglotu slogu, kas uzlikts 

valdes 3 cilvēkiem. Mums ir svarīgi, lai LSA funkcionē. 

 

E.Ozols: RTU pievienojas RSU un LU, ka Kongresam vajadzētu notikt decembrī, ņemot vērā 

iepriekšminētos iemeslus. 
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R.Laumane: Arī mēs atbalstam Kongresa rīkošanu decembrī, jo nevajag uzlikt šādu slogu 3 

cilvēkiem, šī būs laicīga sistēmas sakārtošana. 

 

V.Baltušs: BAT SP uzskata, ka Kongresu vajadzētu rīkot decembrī. 

 

M.M.Blumbaha: Mēs arī piekrītam otrajam variantam, tikai ierosinām ņemt ārā to, ka tiek veikta 

valdes modeļa maiņa. 

 

K.Miezis: Mēs uzskatām, ka labāks būtu otrais variants. 

 

M.Brīdiņš: Mēs pievienojamies visiem pārējiem. 

 

J.Širina: Paldies par viedokļiem, vairākums ir par Kongresu decembrī. Bažas izskanēja par 

kvoruma savākšanu, vai Santa var komentēt? 

 

S.K.Meikališa: Mums to ir grūti ietekmēt, pašpārvaldēm jābūt ļoti atbildīgām, ja ir pieņēmušas 

lēmumu Kongresu rīkot decembrī. Kvorums ir 76 kongresmeņi. 

 

J.Širina: Šī ir Domes un valdes vienošanās. Kongress tiks izsludināts nākamnedēļ, provizoriski 

notiks 15. decembrī. 

 

E.Auziņš: Kas ir tiesīgi piedalīties Kongresā? 

 

S.K.Meikališa: To lemj katra SP. 

 

K.Tarasova: Vai uz šo Kongresu mandātu sadalījums paliek tāds pats? 

 

J.Širina: Paliek tas pats. 

 

18. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes 

_____________________________________________________________________________ 

 

BA: 

o Aizvadīta tikšanās ar LSA badiju. 

o Notikušas iesvētības, sākusies jauno aktīvistu piesaiste. 

o Notiks boulinga turnīrs, noris gatavošanās Ziemassvētku ballei un prepārtijam. 

o Notiek gatavošanās biznesa simulāciju konkursam “Bizness 24H”. 

o Parakstīts sadarbības līgums starp BA, RSU un RTU par kiberdrošības nozares stiprināšanu. 

o Paredzēta tikšanās ar BA vadību, kurā apspriedīs studentu veiktās aptaujas rezultātus. 

BAT: 

o Notika biedru seminārs. 

o Notiek gatavošanās Ziemassvētku ballei un dzimšanas dienai. 

o Brauksim uz Tartu Universitāti apmaiņas programmā. 

 

JVLMA: 

o Norisinājās jaunā mācību gada balle. 

o Oktobrī notika radošo braucienu konkurss, 11 studenti atbalstīti 2600 EUR apmērā. 
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o Palīdzam veidot jaunu JVLMA mājaslapu un vizuālo tēlu. 

 

LiepU: 

o Aizvadīti fukši. 

o Aizvadīts SP stratēģiskais seminārs. 

 

LJA: 

o Rīkotas iesvētības. 

o Tiek veidots jauns SP logo. 

o Kopā ar EKA SP un JVLMA SP tiks rīkota Ziemassvētku balle. 

o Organizēts Erasmus vakars un vēstures lasījumi. 

 

LKA: 

o Aizvadītas iesvētības. 

o Aizvadīta konference “Kultūras krustpunkti”. 

o Notiek biedru vēlēšanas, gatavojamies jauno biedru semināram. 

o Gatavojamies nakts lekciju pasākumam un Ziemassvētku ballei. 

 

LNAA: 

o Plānojam Ziemassvētku balli. 

 

LU: 

o Notiek Culture Exchange Programme. 

o Norisināsies Gada balva un LU SP vēlēšanas. 

o Notiek foto orientēšanās. 

o Noslēgusies sociālā programma, notiek aptauja par dienesta viesnīcām. 

o Uz senātu virzīti studiju programmu padomes grozījumi. 

o Studiju maksas jautājums. 

 

RTA: 

o Notika iesvētības un Divali pasākums. 

o Ievēlēta jauna valde. 

o Gatavojamies LV100 pasākumam un Ziemassvētku ballei. 

 

RISEBA: 

o Gatavojamies Ziemassvētku ballei, boulinga turnīram un saliedējošajam semināram “Risebinārs”. 

o Notika iesvētības, Helovīnu balle un RISEBA dzimšanas diena. 

o Strādājam pie iesnieguma senātam par RISEBA finansētajām budžeta vietām. 

o Ievēlēti kultūras un mārketinga virziena vadītāji. 

 

RSU: 

o Noslēgušās padomes vēlēšanas, notiks valdes vēlēšanas, plānotas arī RSU Ārvalstu studējošo 

studentu asociācijas vēlēšanas. 

o Notiek Zinātnes mēnesis, notiks “Pētnieku akadēmijas” lekcija par zinātnes komunikācijas 

kanāliem un instrumentiem. 

o Notiks jauno studiju gadu vecāko un fakultāšu domnieku informēšana. 
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RTU: 

o Notiks jauna prezidenta vēlēšanas. 

o Norisinājās fukšu balle. 

o Strādājam pie stipendiju piešķiršanas nolikuma labošanas. 

o Esam izveidojuši dienesta viesnīcu un SP anketas. 

o Norisinājās biedru vēlēšanas, izveidots mūzikas video – Singapūras satīnam ļoti patīk. 

 

VeA: 

o Palīdzējām neredzīgo biedrībā uzkopt teritoriju. 

o Norisinājās pašizaugsmes seminārs “Iestūmiens”, notika sadraudzības pasākums ar LLU SP. 

o Rīkojām nakts orientēšanos, pirmkursnieku iesvētības, notika kursu kari un Helovīnu balle. 

o Beidzot izveidota velo novietne. 

o Augstskolai piešķirtas 4 veidu stipendijas no uzņēmumiem. 

o Sadarbībā ar iepriekšējo sasaukumu esam izveidojuši studentu atpūtas telpu. 

o Valde piedalījās simulācijas spēlē Paņevežā. 

o Izveidots starpkultūru klubs. 

o Uzsākts VeA apzaļumošanas un atdzīvināšanas projekts. 

o Notiks Gada balva un Ziemassvētku balle. 

 

LLU: 

o Notika valdes vēlēšanas. 

o Nomainīts SP logo. 

o Organizējam erudīcijas konkursu “LLU gudrās pūces” un sporta spēles. 

o Bijām ciemos pie LU SP un VeA SP. 

o Piedalījāmies orientēšanās sacensībās VeA un LU HZF. 

o Notika Helovīnu pasākums. 

o Strādājam pie dienesta viesnīcu uzlabošanas. 

o Izveidota LLU SP stipendija. 

o Darbs pie Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akreditācijas. 

o Notiks pateicības koncerts mācībspēkiem un Ziemassvētku balle. 

 

Valde pateicas mēneša aktīvistei K.Tarasovai par darbu un LLU SP par Domes sēdes uzņemšanu. 

 

Sēde tiek slēgta 16:36 

 

 

Sēdi vadīja                   D.Freidenfelds 

 

Sēdi protokolēja                 B.Puisīte 
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POZĪCIJA 

Apstiprināta LSA Domes sēdē 

xx.xx.2018. 

Protokola nr. 2018/DPX 

XX.XX.2018.      Rīgā      Nr. 2018/NPX 

 

Par nepieciešamajām izmaiņām kārtībā, kādā tiek piešķirts, dzēsts un 

atmaksāts studiju un studējošo kredīts 

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  

Lai nodrošinātu augstākās izglītības (AI) pieejamību ikvienam Latvijas iedzīvotājam, ir jāpievērš 

lielāka uzmanība faktoriem, kas nodrošina netraucētu tās attīstību. AI pieejamību veicina studiju 

un studējošo kredīti, ko regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 220. Pašlaik studiju kredīts ir 

balsts studējošajiem, kuri nav ieguvuši valsts finansētās studiju vietas, iegūst izglītību augstākās 

izglītības iestādēs, kurās nav valsts finansētu studiju vietu, vai arī ir nepilna laika studējošie. 

Studējošo kredīti ir paredzēti ikdienas izdevumu segšanai studējošajiem, lai nenāktos studijas 

apvienot ar darbu, gadījumā, ja viņam nav pieejami citi finansējuma avoti. Par savām studijām 

maksā aptuveni 58% Latvijas studējošo.1 Par spīti 2017. gada rudenī pieņemtajiem grozījumiem 

Ministru kabineta noteikumos Nr.220, šobrīd pastāvošā kreditēšanas sistēma vēl joprojām nespēj 

pilnībā veikt savu tiešo funkciju – nodrošināt augstākās izglītības pieejamību ikvienam Latvijas 

iedzīvotājam. 

Eurostudent 2017. gada dati norāda, ka aizvien vairāk studentu izvēlas strādāt studiju laikā, lai 

segtu studiju maksu un ikdienas tēriņus, kas negatīvi ietekmē studiju rezultātus (37% norāda, ka 

nestrādājot nevarētu atļauties studēt). 45% studējošo norāda, ka pirmkārt strādā un studē paralēli 

algotam darbam. Algotais darbs tiešā veidā saistīts ar studijām izvēlēto specialitāti ir mazāk nekā 

pusei respondentu. 

NOSTĀJA 

LSA pauž nostāju, ka, lai nodrošinātu AI pieejamību visiem studēt gribētājiem, tādējādi 

uzlabojot studējošo sociālos apstākļus un AI kopumā, studiju un studējošā kreditēšanas sistēmas 

pilnveidē būtu jāievēro šādi principi: 

                                                           
1 http://www.izm.gov.lv/images/statistika/augst_izgl/AII_2017_parskats.pdf 



1. Kredīts ir pieejams visiem interesentiem, kam šāds atbalsts nepieciešams. Par 

apgrūtinājumu kredīta ieguvei studējošie uzskata nepieciešamību pēc papildus galvotāja. 

Galvotāji mēdz tikt atzīti par kredītnespējīgiem nepietiekamu ienākumu vai iepriekšēju 

kredītsaistību dēļ. Pilnībā valsts galvots kredīts nodrošinātu AI pieejamību ikvienam 

studentam neatkarīgi no viņa vai galvotāja sociālā stāvokļa. 

2. Kredītņēmējs jāinformē par kredītsaistībām, uzlikto atbildību un riskiem. Kredīta 

izsniedzējiem ir pienākums izglītot potenciālos kredīta ņēmējus par visiem ar kredīta 

ņemšanu saistītajiem aspektiem – procentlikmēm, atmaksas termiņiem, atmaksas sistēmu, 

pēc tam atgriežamo summu, dzēšanas iespējām, riskiem un sekām kredīta 

neatmaksāšanas gadījumā. 

3. Sabiedrība ir informēta par kredītu piešķiršanas un dzēšanas procedūru. Pašlaik 

esošā kredītu dzēšanas sistēma ir necaurspīdīga, nav paredzams nākamajos gados 

dzēšamo kredītu skaits, kā arī nav sniegts pamatojums, kā tiek noteikts dzēsto kredītu 

sadalījums. LSA uzskata, ka jānodrošina procesa caurspīdīgums, informējot sabiedrību 

par kredītu piešķiršanas un dzēšanas statistiku, vismaz četru gadu prognozes par dzēšamo 

kredītu skaitu un prioritārajām jomām, kurās kredīti tiks dzēsti. Aktuālajai informācijai 

par kredītu piešķiršanu un dzēšanu ir jābūt publicētai atbildīgo institūciju mājas lapās, kā 

arī izplatot to citos sabiedrībai pieejamos veidos. 

4. Procentu likmes apmēram vai aprēķināšanas kārtībai ir jābūt noteiktam saistošajos 

Ministru kabineta noteikumos. Kredīta procentu likmei ir jābūt noteiktai saistošos 

normatīvajos aktos, nosakot atmaksas procentu likmes griestus visām kredītu 

izsniedzošajām iestādēm un nodrošinot vienlīdzīgas iespējas kredīta ņēmējiem. Ja 

maksājamā kredīta procentu likme pārsniedz 5% gadā, tad starpība starp procentu 

likmēm jāsedz no valsts budžeta līdzkļiem.  

5. Ātra, viegli pieejama un efektīva kredīta noformēšana. Pašreizējā sistēmā no brīža, 

kad tiek iesniegts pieteikums kredītam, līdz tā saņemšanai paiet vairāki mēneši, ko rada 

vienotas datubāzes trūkums un dažādu pušu iesaistīšanās procedūrā. LSA uzskata, ka 

situācija, kurā studentam jāmeklē citi finansēšanas avoti, kamēr vairākus mēnešus notiek 

kredītu noformēšana, nav pieņemama. Studējošie par kredītu piešķiršanas komisijas 

lēmumu ir jāinformē ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc tam, kad noslēgusies dokumentu 

iesniegšana kredīta saņemšanai, un finansējumam no bankas augstskolas kontā jāienāk ne 

vēlāk kā divas nedēļas pēc kredītu piešķiršanas komisijas lēmuma paziņošanas. Kredīta 

saņemšanas procedūrai iespēju robežās jātiek nodrošinātai elektroniski, izmantojot jau 

izstrādātas centralizētas datu bāzes, piemēram, studējošo un absolventu reģistru. 

6. Studiju kredītam jāsedz pilnas studiju izmaksas. Vēl joprojām kārtība, kādā tiek 

piešķirts kredīts, nav pielāgota visu augstskolu studiju maksu pieprasījumam. Vairākās 

augstākās izglītības iestādēs, piemēram, Rīgas Ekonomikas augstskolā un Rīgas Biznesa 

skolā, noteiktā studiju maksa ir augstāka par maksimālo pieejamā kredīta apmēru. LSA 

uzskata, ka maksimālajam kredīta apjomam jāspēj pilnībā segt studiju maksa visās 

augstākās izglītības iestādēs. 

7. Ņemot studējošā kredītu, ir jābūt iespējai izvēlēties termiņu, uz cik ilgu laiku tiek 

paņemts kredīts, ja tas ir nepieciešams. Pašlaik ņemot studējošā kredītu, līgums tiek 

slēgts uz visu studiju laiku, izmaksājot noteikto summu 10 mēnešus katru studiju gadu, 

sekmīgu studiju gadījumā. Gadījumā, ja aizdevums nepieciešams uz īsāku termiņu, lai 

segtu īslaicīgus izdevumus, tomēr turpinot studijas, to nav iespējams izdarīt. Jāsniedz 



iespēja īslaicīgi paņemt studējošā kredītu, saglabājot iespēju to atmaksāt 12 mēnešus pēc 

studiju noslēguma. 

8. Atbalsts jaunajām ģimenēm. Pēc 2017. gada Eurostudent pētījuma datiem, kopš 

iepriekšējā pārskata perioda pirms četriem gadiem studējošo skaits, kuriem ir bērni, ir 

palielinājies par 8.7% – no 6% uz 14.7%.2 Lai veicinātu demogrāfisko situāciju Latvijā, 

LSA uzskata, ka jaunajām ģimenēm, analizējot līdzšinējo dzēšanas kārtību, par katru 

jaundzimušo piešķiramā kredīta atlaide palielināma līdz 50% no visas atlikušās summas. 

Kredīta dzēšana attiecināma uz abiem vecākiem gan studiju, gan studējošā kredītam.  

9. Studējošā kredītam jāspēj segt studiju un dzīvošanas izmaksas. Pašreizējais kredīta 

apjoms mēnesī ir līdzvērtīgs valstī noteiktajai minimālajai mēneša darba samaksai, kas 

sedz dzīvošanas pamatizmaksas, bet neparedz studiju un pētniecības izdevumus. LSA 

uzskata, ka studējošā kredīta apmēram mēnesī jāsasniedz divas valstī noteiktās minimālās 

mēneša darba samaksas apjomu.  

2017. gada 15. sept. MK noteikumu Nr.220. grozījumi paaugstina studējošā kredīta maksimālo apmēru līdz 

80% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas apjoma. Eurostudent pētījums par studentu sociālajiem un 

ekonomiskajiem apstākļiem Latvijā 2017. gadā norāda, ka papildusikdienas un dzīvošanas tēriņiem, ko 

segtu minimālai mēneša darba samaksai līdzvērtīgs aizdevums, studentiem ir arī papildus izdevumi 

studijām, kas iekļauj mācību maksas, reģistrācijas maksas, maksājumus par eksāmeniem, materiāliem un 

citiem ar studijām saistītiem maksājumiem, kas kopsummā mēnesī sasniedz 137.81 Eur. Par šādu vai 

līdzvērtīgu summu būtu palielināms arī studējošā kredīta apjoms, lai spētu segt studentu ikmēneša studiju 

un dzīvošanas izdevumus. 

10. Kredīta atmaksa atbilstoši ienākumiem. Pamatsummas un procentu atmaksu veic pēc 

pēdējo secīgo studiju programmu absolvēšanas, kad studējošā ikmēneša ienākumi ir 

vismaz vienas minimālās mēnešalgas apmērā. Persona atmaksā bankai noteiktu procentu 

no summas, kas tiek nopelnīta virs minimālās mēnešalgas. 

11. Kredīts netiek piesaistīts studiju programmai. Studējošajiem, kuri vēlas studēt citā 

studiju programmā, neabsolvējot iesākto, jāļauj kredītu atmaksāt pēc jaunizvēlētās studiju 

programmas absolvēšanas. Ir jāparedz iespēja studējošajiem kredīta apmēru palielināt, lai 

būtu iespējas segt jaunās studiju programmas izmaksas. 

 

Prezidents                     D. Freidenfelds 

 

 

                                                           
2 http://www.izm.gov.lv/images/izglitiba_augst/eurostudent/Eurostudent-VI-Latvijas-zinojums.pdf  

http://www.izm.gov.lv/images/izglitiba_augst/eurostudent/Eurostudent-VI-Latvijas-zinojums.pdf

	DSP 10.11.18.pdf
	DS 10.11.18. reg. sar..pdf
	DS 10.11.18. bals. sar.pdf
	DS 10.11.18. bals. prot.pdf
	Copy of Pozīcija par studiju un studējošo kredītiem - November 10, 3_14 PM.pdf

