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Noteikumi studiju  un/vai studējošā  kredīta ar valsts 
galvojumu administrēšanai 

___________________________________________________
APSTIPRINĀTS Senāta sēdē 2010.gada 20.decembrī, protokols Nr.6, lēmumsNr.2010/79 
____________________________________________________________________ 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 220  
 
 

1. Vispār īgie jautājumi 
1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā studējošie var pretendēt uz studiju un studējošo 
kredīta ar valsts galvojumu saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī kredītu 
pārtraukšanas un atmaksāšanas administrēšanas kārtību Liepājas Universitātē (turpmāk 
– LiepU).  
1.2. Studiju un/vai studējošā kredīta saņemšanu reglamentē LR Ministru kabineta 
noteikumi 
1.3. Kredītu piešķiršanu studentiem koordinē LiepU  kreditēšanas komisija, kuras 
sastāvu apstiprina ar rektora rīkojumu.  
1.4. Kreditēšanas komisijas sastāvā ir administrācijas, akadēmiskā personāla un 
studējošo pašpārvaldes pārstāvji, kuru īpatsvars komisijā nav mazāks par 20 
procentiem.   
1.5. Kreditēšanas komisijas darbu organizē un vada konsultants kreditēšanas 
jautājumos.  
1.6. Studiju kredītu ar valsts galvojumu  pilnas vai daļējas studiju maksas segšanai var 
saņemt katrs sekmīgs pilna vai nepilna laika akreditētā studiju programmā studējošais. 
1.7. Studiju kredītu bez valsts galvojuma var saņemt licencētās studiju programmās 
studējošie, noslēdzot līgumu ar kredītiestādi, kura piedāvā šādu pakalpojumu. 
1.8. Studējošā kredītu (ikmēneša kredītu studenta sociālajām vajadzībām) var saņemt 
sekmīgie pilna laika akreditētā studiju programmā studējošie. 
1.9. Studējošajam ir tiesības vienlaicīgi iesniegt pieteikumu gan studiju, gan studējošā 
kredīta saņemšanai. 

 
2.Kredītu piešķiršanas kārt ība 

2.1. Lai saņemtu studiju un/vai studējošā kredītu ar valsts galvojumu studējošajam: 

2.1.1. Studiju semestra sākumā 5 darba dienu laikā jāaizpilda pieteikuma 
veidlapa, saņemot to pie konsultanta kreditēšanas jautājumos vai LiepU mājas lapā, un 
jāiesniedz konsultantam kreditēšanas jautājumos;  

2.1.2. Konsultants kreditēšanas jautājumos apkopo saņemtos pieteikumus, 
sagatavo studiju un studējošo kredītņēmēju sarakstus atbilstoši LR Izglītības un 
zinātnes ministrijas apstiprinātam veidlapas paraugam; 

2.1.3. Kredītņēmēju sarakstus izskata un apstiprina LiepU kreditēšanas 
komisija. Pēc studiju un studējošo kredītņēmēju sarakstu apstiprināšanas un 
parakstīšanas konsultants kreditēšanas jautājumos tos iesniedz LR Izglītības un zinātnes 
ministrijas Studiju fondā; 

2.1.4. Studējošajiem kredītlīguma noslēgšanai jāvēršas noteiktajā bankā, kā arī 
studējošā galviniekam šajā bankā jānoslēdz galvojuma līgums LR Izglītības un zinātnes 
ministrijas Studiju fonda apstiprinātajos termiņos. 
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2.2. Informāciju par kredītu ar valsts galvojumu piešķiršanas apstiprinājumu, 
kredītlīgumu noslēgšanas termiņiem bankās, kreditēšanas pārtraukšanu, kredītu 
atmaksāšanu, kredītu dzēšanu u.c. ar kreditēšanu saistītiem jautājumiem sniedz 
konsultants kreditēšanas jautājumos.  

2.3. Studiju kredīts vienu reizi semestrī tiek ieskaitīts LiepU kontā. 

2.4. Studējošā kredītu katru mēnesi desmit mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu) 
kredītiestāde ieskaita kredīta ņēmēja norēķinu kontā.  

 

3. Kredītu pārtraukšana un atmaksa 
3.1. Kredīta izmaksu pārtrauc studējošajiem, kuri izslēgti no studējošo saraksta, kā arī 
kredīta izmaksu pārtrauc izmaksāt studiju pārtraukuma laikā. Kredītu izmaksu pēc 
studiju pārtraukuma var atjaunot, ja kredīta ņēmējs sekmīgi turpina studijas. Lai 
atjaunotu studiju vai studējošā kredītu ar valsts galvojumu pēc akadēmiskā 
atvaļinājuma, studējošajam 5 darba dienu laikā pēc studiju atsākšanas jāpiesakās pie 
LiepU konsultanta kreditēšanas jautājumos. 

3.2. Pēc līguma noslēgšanas noteiktajā bankā un studiju kredīta ar valsts galvojumu 
ieskaitīšanas LiepU kontā studējošais, lai saņemtu atpakaļ iemaksāto studiju maksu, 
iesniedz Studiju daļā personīgu iesniegumu (norādot savu bankas kontu un 
atmaksājamo summu).  

3.3. Ja studējošais eksmatrikulēts kā neatgriezies no akadēmiskā atvaļinājuma laika 
posmā, par kuru viņam ieskaitīts valsts galvotais kredīts, konsultants kreditēšanas 
jautājumos nodod informāciju referentei uz kā pamata tiek sagatavots rektora rīkojuma 
projekts par kredīta, vai kredīta daļas atmaksu kredītiestādei, kas kredītu izmaksājusi.   

3.4. LiepU grāmatvedība uz rektora rīkojuma pamata atmaksā studējošajam iemaksāto 
studiju maksu vai to iemaksātās studiju maksas daļu, kuru sedz ieskaitītais studiju 
kredīts.  

3.5. Ja studiju kredīts nesedz pilnu attiecīgā studiju gada semestra studiju maksu, 
studējošais katra semestra sākumā  Līgumā par studijām noteiktajos termiņos samaksā 
studiju maksas un ieskaitītā kredīta starpību. 

3.6. LiepU konsultants kreditēšanas jautājumos regulāri apkopo informāciju par 
izmaiņām kredītņēmēju sarakstos un pārskatu veidā 1 reizi mēnesī iesniedz LR 
Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju fondam. 

3.7. Studējošajam ir tiesības pārtraukt kreditēšanu,  semestra sākumā 5 darba dienu 
laikā par to informējot konsultantu kreditēšanas jautājumos, kurš sagatavo un iesniedz 
informāciju par kreditēšanas pārtraukšanu LR Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju 
fondam. 

3.8. Kredītus jāsāk atmaksāt ar divpadsmito mēnesi pēc studiju pabeigšanas vai ar trešo 
mēnesi pēc kredīta ņēmēja izslēgšanas no studējošo saraksta. 

 
Nolikums stājas spēkā ar 2010.gada 20.decembri. 

   

 

Senāta priekšsēdētāja      (paraksts)        Z.Gūtmane 


