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Par stipendijām studējošajiem 
  

Latvijas Studentu apvienība (turpmāk — LSA) jau kopš 1994. gada 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. 

Lai nodrošinātu augstākās izglītības (turpmāk - AI) pieejamību ikvienam Latvijas          
iedzīvotājam, ir jāpievērš uzmanība faktoriem, kas nodrošina netraucētu tās attīstību. Viens           
no augstākās izglītības pieejamības nodrošināšanas rīkiem ir stipendiju pieejamība         
studējošajiem. 

Studējošajiem pieejamās stipendijas Latvijā tiek finansētas gan no valsts budžeta          
līdzekļiem, gan privātajiem līdzekļiem. Valsts finansētu stipendiju pieejamību regulē         
nacionāla līmeņa normatīvie akti, bet mecenātu finansēto stipendiju pieejamība saistāma ar           
konkrētā finansētāja mērķiem un izvirzītajām prioritātēm. Saskaņā ar Augstskolu likuma 52.           
panta 3. daļu valsts finansētas stipendijas tiek piesķirtas studējošajiem, kas studē par valsts             1

budžeta finansējumu akreditētās un licencētās studiju programmās Ministru kabineta 2004.          
gada 24. augusta noteikumu Nr. 740 „Noteikumi par stipendijām” (turpmāk — Noteikumi)            2

noteiktajā kārtībā. Savukārt mērķētas valsts finansētas stipendijas pieejamas, lai sekmētu          
studējošo inovāciju radīšanas un sadarbības spējas ar industriju, īstenojot savas idejas           
specifiska atbalsta mērķa (turpmāk - SAM) projekta 1.1.1.3. “Inovāciju granti studentiem”           3

ietvaros.  

1 Augstskolu likums. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/37967-augstskolu-likums  
2Ministru kabineta 2004. 24. augusta noteikumi Nr. 740. “Noteikumi par stipendijām”. Pieejams:            
https://likumi.lv/ta/id/93004-noteikumi-par-stipendijam  
3 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt           
Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo           
finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3. pasākuma "Inovāciju granti         
studentiem" īstenošanas noteikumi. Pieejams:    
https://likumi.lv/ta/id/296608-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-1-1-1-specifiska-atbal
sta-merka-palielinat-latvijas-zinatnisko-instituciju  
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Valsts finansētu stipendiju piešķiršanas principi saistāmi ar akadēmiskajiem        
sasniegumiem, un šobrīd Latvijas AI sistēmā neeksistē valsts atbalsts AI iegūšanai, kas tiktu             
sniegts pēc sociāliem kritērijiem, neņemot vērā akadēmiskos sasniegumus. Saskaņā ar          
Ministru kabineta noteikumu 3. punktu, stipendiju konkursa kārtībā var saņemt studējošais,           
kurš sekmīgi noteiktajā termiņā nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus un pilnībā ieguvis          
attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu. Tikai tajā brīdī, kad           
vairāku studējošo akadēmiskie un zinātniskās darbības rādītāji ir līdzvērtīgi, stipendijas          
piešķiršanā tiek dota priekšroka studējošajam, kas atbilst šādiem kritērijiem: 1) persona ar            
invaliditāti; 2) bārenis vai bez vecāku gādības palikusi persona līdz 24 gadu vecumam; 3)              
studējošais no trūcīgas ģimenes; 4) studējošais no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja            
attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un                
mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, vai studē augstskolā vai koledžā pilna            
laika klātienē); 5) studējošais, kuram ir viens vai vairāki bērni. Izdevumu segšanai, kas saistīti              
ar studiju procesa apguvi (mācību materiāli, ārstniecības pakalpojumi un saistītu preču           
iegāde) iespējams saņemt vienreizējās stipendijas, tomēr stipendiju nolikuma kritēriji var būt           
atkarīgi arī no AII, tāpēc šis stipendiju formāts bieži tiek piešķirts arī par zinātniskiem un               
ārpusstudiju  sasniegumiem. 

Latvijā ir apgrūtinātas iespējas iegūt AI jauniešiem no nelabvēlīgākas sociāli          
ekonomiskās vides. Augstākās izglītības iestādēs, stipendijas piešķirot tikai pēc         
akadēmiskiem kritērijiem, veidojās netaisnīga situācija, ka studējošie no materiāli         
nodrošinātākām ģimenēm var būt ar būtiskām priekšrocībām salīdzinājumā ar citiem. Vairāki           
pētījumi pierāda, ka iegūtā izglītība cieši korelē ar iedzīvotāju sociālekonomisko statusu.            
Latvijā jauniešiem no sociāli nelabvēlīgas vides ir apgrūtināti apstākļi iegūt AI, ko parāda arī              
jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes dati par 2019. gadu. 62.8 % Latvijas iedzīvotāju, kuru             
vecākiem ir bijusi AI, arī ir ieguvuši AI. Savukārt tikai 14,1 % iedzīvotāju gadījumā, ja               
vecāki ir ieguvuši pamatizglītību vai zemāka līmeņa izglītību, ir iegūta AI. Tādējādi gan             4

OECD savā 2017. gada Ekonomikas pārskatā par Latviju, gan Pasaules bankas speciālisti            
savā izvērtējumā ir norādījuši, ka Latvijas AI sistēmas finansēšanā trūkst atbalsta mehānismu            
studējošajiem pēc sociāliem kritējiem, kam sekoja rekomendācija pilnveidot augstākās         
izglītības finansēšanas sistēmu ar atbalsta mehānismiem studējošajiem no nelabvēlīgas         
sociālekonomiskās vides. 

Ņemot vērā augstos studējošo atbiruma rādītājus un augsto studējošo īpatsvaru, kas           5

paralēli studijām strādā, no kuriem aptuveni pusei darba vieta nav saistīta ar studijās             
apgūstamo nozari, ir nepieciešams stiprināt AI sociālo dimensiju. Lai gan šobrīd trūkst            6

informācijas par biežāk minētajiem iemesliem priekšlaikus pametot studijas, Eurostudent         
(2018) pētījuma dati liecina, ka studējošie, kuri studijas apvieno ar pusslodzes, nakts maiņu             

4 Vecāku izglītība ietekmē bērna izglītības un ienākumu līmeni nākotnē. Centrālā statistikas pārvalde,2020.             
Pieejams:https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/socialie-procesi/nabadziba/meklet-tema/2853-vec
aku-izglitiba-ietekme-berna-izglitibas-un  
5 OECD (2019) Education at a Glance. Pieejams:        
https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2019_f8d7880d-en 
6 Eurostudent (2018: 34) Combining Studies and Paid Jobs. Pieejams:          
https://www.eurostudent.eu/download_files/documents/TR_paid_jobs.pdf 

https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/socialie-procesi/nabadziba/meklet-tema/2853-vecaku-izglitiba-ietekme-berna-izglitibas-un
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/socialie-procesi/nabadziba/meklet-tema/2853-vecaku-izglitiba-ietekme-berna-izglitibas-un
https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2019_f8d7880d-en
https://www.eurostudent.eu/download_files/documents/TR_paid_jobs.pdf
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vai neregulāra laika darbu, primāri izvēlas turpināt strādāt, lai, pirmkārt, nodrošinātu sev un             
ģimenei iztiku, otrkārt, varētu atļauties studijas, līdz ar to izvēle gūt attiecīgās jomas pieredzi              
kļūst sekundāra. Taču gadījumā, kad studējošajam ir jāizdara izvēle starp laika resursu            
veltīšanu studijām vai papildus apmaksāta darba stundu veikšanai, sociālekonomiskā situācija          
un citu finansiālo atbalsta mehānismu esamība nosaka studējošā motivāciju veikt izvēli par            
labu vai par sliktu atalgota darba strādāšanai. Pašlaik normatīvajos aktos noteiktais           
stipendijas apmērs nav grozīts kopš 2004. gada, taču īslaicīgi to var ietekmēt            
sociālekonomiskā situācija valstī. Ņemot vērā 17 gadu laikā notikušās patēriņa cenu           7

izmaiņas, bakalaura un maģistra studiju līmeņa stipendijas šī brīža izsniegtajam apmēram           8

vajadzētu būt par 71,2% lielākām nekā tas bija 2004. gadā, sasniedzot 170,52 EUR/mēn.             
Kamēr stipendijas apjoms ir palicis nemainīgs, valstī noteiktā minimālā alga ir palielinājusies            
par 439,25%, proporcionāli samazinot 99,6 EUR/mēn vērtās stipendijas lomu būt par           
motivējošo faktoru mazāk turīgajiem studentiem, lai pilnvērtīgi veltītu savu laiku un resursus            
konkurētspējīga akadēmiskā snieguma nodrošināšanai. Pasaules Bankas pētījuma dati norāda         
uz korelāciju starp augstākās izglītības pieejamību un nabadzības līmeni valstī. AI kļūstot            
pieejamākai, samazinās nabadzības līmenis valstī.  

Atsaucoties uz Augstskolu likuma 52. panta 3. daļu valsts finansētas stipendijas tiek            9

piesķirtas tikai tiem studējošajiem, kas studē par valsts budžeta finansējumu akreditētās un            
licencētās studiju programmās. Esošajā situācijā valstī bieži vien jauniešu izvēlētā studiju           
forma balstās uz dažādiem dzīves apstākļiem. Studējošais savu studiju virzienu un formu var             
izvēlēties, ņemot vērā savu veselības stāvokli, ģimenes dzīvi vai citus faktorus. Šī iemesla dēļ              
daļa studējošo nevar pretendēt uz valsts finansētu atbalstu. Esošajā regulējumā ne stipendiju            
piešķiršanas kritēriji, ne tās apmērs neveicina veselīgu konkurenci starp studējošajiem un           
nepilda finansiālā atbalsta mehānisma funkciju.  
 

LSA pauž nostāju, ka ir nepieciešams pārskatīt un veikt uzlabojumus normatīvajos           
aktos, kā arī veicināt, lai ikvienā akreditētā studiju virzienā studējošajiem būtu pieejamas            
stipendijas. 

1. Tiesībām pretendēt uz valsts finansētu stipendiju ir jābūt ikvienam studējošajam,          
neskatoties uz AII dibinātāju, piederību konkrētam studiju virzienam vai izvēlētajai          
studiju formai.  

2. Lai veicinātu sociāli neaizsargāto studentu grupu – personu ar invaliditāti, personu ar            
zemiem ienākumiem, bāreņu vai bez vecāku gādības palikušu personu līdz 24 gadu            
vecumam, personu no daudzbērnu ģimenes un personu, kuriem ir viens vai vairāki            
bērni - iekļaušanos augstākās izglītības sistēmā, ir nepieciešams izveidot speciālu          

7 Latvijas Studentu apvienības akcijas #GribuStudēt rezultātā uz 2020./2021. akad. mācību gadā tika dubultots 
valsts budžeta stipendijas apmērs no 99.60 EUR/mēn. uz 200 EUR/mēn.  
8 CBS, Inflāciju kalkulators 2004-2021. Pieejams:  
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/ekonomika/pci/kalkulators  
9 Augstskolu likums. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/37967-augstskolu-likums  

POZĪCIJA 

https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/ekonomika/pci/kalkulators
https://likumi.lv/ta/id/37967-augstskolu-likums


LATVIJAS STUDENTU APVIENĪBAS POZĪCIJA PAR STIPENDIJĀM STUDĒJOŠAJIEM 
____________________________________________________________________________________________________ 

sociālo stipendiju fondu, kas būtu atdalīts no izcilības stipendiju fonda, tādā veidā            
nodrošinot garantētu finanšu līdzekļu pieejamību tikai šim mērķim. 

3. Lai veidotu pēc iespējas mērķētāku stipendiju piešķiršanas politiku un principus,          
valstij ir nepieciešams stingri nodalīt akadēmisko stipendiju fondu no sociālā          
stipendiju fonda, tomēr tas neizslēdz iespēju, ka abus atbalsta mehānismus ir           
iespējams saņemt vienlaicīgi.  

4. Valsts finansētu stipendiju saņēmēju skaitam katru gadu jāpalielinās, nodrošinot, ka          
izcilākie studējošie savas studiju programmas un studiju gada ietvaros tās saņem visos            
akreditētajos studiju virzienos neatkarīgi no to novērtējuma. 

5. Valsts finansētu stipendiju apmēram jābūt palielinātam un līdzvērtīgam valstī         
noteiktajai minimālajai mēneša darba samaksai, kas netraucēti ļautu studējošajam         
vērst visu uzmanību studiju procesam. Ja stipendiju apmēra palielināšana tiek veikta           
pakāpeniski, tai ir jābūt vērstai uz to, lai doktorantūrā studējošajiem ir lielāka apmēra             
stipendijas nekā augstākā līmeņa studijām, savukārt augstākā līmeņa studijām         
stipendijām jābūt lielāka apmēra nekā  un pamata līmeņa studējošajiem. 

6. Valstij jānodrošina, lai būtu pieejams stipendiju fonds, kas nodrošina mērķstipendijas          
visiem akreditētos studiju virzienos studējošajiem topošajiem zinātniekiem, lai tie         
spētu doties starptautiskos komandējumos, kas veicinātu jaunas sadarbības iespējas un          
studējošo pētījumu atpazīstamību, kā arī ļautu iegādāties pētniecībai nepieciešamo         
resursu nodrošinājumu un publicēt savus pētījumus pasaulē atzītos zinātniskajos         
žurnālos.  

7. Kritērijiem, pēc kuriem tiek noteikta studējošā atbilstība valsts finansētas stipendijas          
saņemšanai, ir jābūt skaidri pamatotiem, izmērāmiem, novērtējamiem un        
saprotamiem.  

8. Jāparedz, ka vienreizējās un paaugstinātās stipendijas kritērijus nosaka AII stipendiju          
piešķiršanas nolikumā. Vienreizējo un paaugstināto stipendiju piešķiršanas kritēriji        
nedrīkst būt tie paši, kas ikmēneša stipendijas saņemšanai. Vienreizējai stipendijai          
jāpilda sociālā atbalsta funkcija un to drīkst piešķirt, balstoties uz studējošā           
iesnieguma par izdevumiem, par kuriem nav paredzēta kompensācija no valsts          
sociālās apdrošināšanas sistēmas. Paaugstināto stipendiju jāpiešķir par labiem,        
izciliem panākumiem, kas saistīti ar studiju procesu, un aktivitāti izglītības iestādes           
sabiedriskajā dzīvē. 

9. AII jāveicina, lai tās studējošajiem būtu pieejamas arī mecenātu stipendijas visu           
zinātņu nozarēs. 

10. Augstākās izglītības iestāžu Studējošo pašpārvaldēm jādeleģē pārstāvjus, kas        
nodrošina studējošo interešu pārstāvniecību valsts finansētu stipendiju piešķiršanas        
komisijās, kā arī kopīgi ar iestādes administrāciju jānodrošina studējošajiem         
informācijas pieejamību par  stipendijām, tās noteikumiem un piešķiršanas kārtību. 

 

REZULTĀTS  
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Valsts finansētu stipendiju sistēma ir sakārtota un skaidri saprotama visiem          
studējošajiem. Augstākās izglītības iestādēs studējošajiem ir pieejamas mecenātu stipendijas.         
Studējošie — topošie zinātnieki — var saņemt mērķstipendijas zinātniskā darba izstrādei. 

Ikmēneša valsts finansētas stipendijas pēc akadēmiskiem kritērijiem stimulē        
studējošos uzrādīt labākus akadēmiskos rezultātus, savukārt ikmēneša valsts finansētas         
stipendijas pēc sociālajiem kritērijiem ir atbalsts studiju un dzīvošanas izmaksu segšanai.           
Vienreizējās un paaugstinātās stipendijas kritērijus nosaka augstskolas stipendiju piešķiršanas         
nolikumā, precīzi nodalot atbalstu pēc akadēmiskajiem un sociālajiem kritērijiem. 

Stipendiju apmērs ir atbilstošs, lai studējošie spētu pilnvērtīgi pievērsties studiju           
procesam, neuztraucoties par papildus ienākumu gūšanu.  
  

Prezidents  K. Sproģe 
  
 


