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     APSTIPRINĀTS    

                                                                                        LSPA Senāta sēdē                                                                

                                                                                        2002.gada 20.jūnijā                                                           

 

NOLIKUMS 
PAR  LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĢIJAS  AKADĒMIJAS 

STUDENTU  KREDITĒŠANU 
 

1. Akadēmijā ar studentu kreditēšanu saistītos jautājumus kārto Senātā 

apstiprināta komisija, kas darbojas saskaņā ar 2001.gada 29.maija Latvijas 

Republikas Ministru Kabineta Noteikumiem Nr.220 un šo Nolikumu. 

 

2. Šie Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts 

studiju un studējošā kredīts no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā 

sniegtu galvojumu. 

Uz kredītu saņemšanu var pretendēt studējošie – Latvijas Republikas pilsoņi 

un personas, kurām ir Latvijas nepilsoņa pase – kuri sekmīgi apgūst Valsts 

akreditētās studiju programmas. 

Studējošā kredītu 10 mēnešus gadā var saņemt pilna laika studējošie. 

Studiju kredītu var saņemt gan pilna laika, gan neklātienes studenti. 

Pieprasījumu par kredītu piešķiršanu studenti iesniedz LSPA komisijai 

nedēļas laikā pēc pēdējā sesijas pārbaudījuma, bet pirmā kursa studenti – 

līdz 10.septembrim. 

 

3. LR Izglītības un zinātnes ministrija nosaka kredītu sadalījumu un maksimālo 

kredītu summu. 

Kredītu sadale ir proporcionāla studējošo skaitam bakalaura, maģistra un 

doktora studijās. Ja kādai studiju programmai vai studiju kursam paredzētie 

līdzekļi netiek izlietoti, komisijai ir tiesības to piešķirt pieprasītājiem no 

citiem studiju kursiem. 

 

4. Komisija, izskatot kredīta pieprasījumu, izvērtē studējošo sekmes (vidējo 

atzīmi). Pirmā kursa studentiem, piešķirot kredītu septembrī, vērtē sekmes 

iestājpārbaudījumos. Ja sekmju rādītāji ir vienādi, tad kredītu vispirms 

piešķir: 

- bāreņiem, invalīdiem, studentiem no daudzbērnu (trīs un vairāk bērni, kuri 

  mācās) ģimenēm; 

- studējošiem, kuru ģimenēs ir tikai viens no vecākiem; 

- studējošiem, kuru abi vecāki ir nestrādājoši pensionāri vai invalīdi. 

 

5. Pēc kredītu piešķiršanas komisija triju dienu laikā izsniedz studentiem 

apstiprinājumu kredīta noformēšanai un saņemšanai kredītiestādē. 

Apstiprinājumu kredīta saņemšanai izsniedz reizi semestrī – pēc attiecīgās 
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pārbaudījumu sesijas rezultātiem. Komisija šajā termiņā informē arī 

kredītiestādi. 

   
     

6. Kredītu atmaksu jāsāk ar 12.mēnesi pēc studiju beigšanas vai ar 3.mēnesi 

pēc studiju pārtraukšanas. Kredīta ņēmējs ir atbildīgs par kredīta 

pamatsummas un kredīta procentu atmaksu noteiktajā termiņā saskaņā ar 

līgumu, kas noslēgts ar kredītiestādi. 

Kredīta izsniegšana tiek pārtraukta akadēmiskā atvaļinājuma laikā un pēc 

studenta atskaitīšanas. Par to kredīta ņēmējam 10 dienu laikā rakstiski 

jāinformē kredītu iestāde. 

Studentam ir tiesības pretendēt uz kredīta dzēšanu vai atmaksas termiņa 

pagarināšanu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 220. 

 

7. Reizi mēnesī komisija sniedz kredītiestādei informāciju par kredīta 

ņēmējiem, kuriem piešķirts akadēmiskais atvaļinājums vai atskaitīti no 

akadēmijas, bet Izglītības un zinātnes ministrijas studiju fondam informāciju 

par saņemtajiem kredītu pieprasījumiem un izsniegtiem apstiprinājumiem 

kredītu saņemšanai. 

 

8. Par savu darbību kredītu piešķiršanas komisija reizi semestrī sniedz pārskatu 

Senātam. 


