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APSTIPRINĀTS 
LKA Latvijas Kultūras koledžas Padomes  

2016.gada 20.jūnija sēdē 
 

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA KREDĪTAM AR VALSTS VĀRDĀ 
SNIEGTO GALVOJUMU 

 
Izdots, ievērojot Augstskolu likuma 49.panta pirmās daļas 4.punktā un Ministru kabineta noteikumi Nr.220 
“Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes 
līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu” noteikto, saskaņā ar Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas 
Kultūras koledžas nolikuma 4.3., 5.7.10.,6.3. apakšpunktiem, Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas 
Kultūras koledžas Padomes darbības nolikuma 19.16. apakšpunktu 
 
  

1. Vispārīgie noteikumi 
 

1.1. Šie noteikumi nosaka Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūras “Latvijas Kultūras 
akadēmijas Latvijas Kultūras koledža” (turpmāk tekstā – Koledža) kārtību, kādā 
studējošie piesakās studiju un studējošo kredītam ar valsts vārdā sniegto galvojumu. 

1.2. Kredītus var saņemt ne vairāk kā viena bakalaura grāda, viena maģistra grāda, viena 
doktora grāda vai augstākās profesionālās izglītības profesionālās kvalifikācijas un 
profesionālo grādu secīgai iegūšanai, turklāt ne ilgāk par attiecīgās studiju 
programmas apguvei paredzēto laiku. Studiju pārtraukums (akadēmiskais 
atvaļinājums) netiek ieskaitīts studiju programmas apguvei paredzētajā laikā. 

1.3. Kredītus 1.2. punktā minēto viena un tā paša līmeņa studiju programmu atkārtotai 
apguvei jau apgūtā vai citā specialitātē var saņemt, ja iepriekš izsniegtie kredīti ir 
atmaksāti. 

1.4. Kredītus studijām katrā studiju semestrī var saņemt vienu reizi. Atkārtotām studijām 
vienā un tajā pašā studiju semestrī kredītus neizmaksā. 

1.5. Kredītus pārtrauc izmaksāt studiju pārtraukuma laikā. Kredītu izmaksu var atjaunot 
pēc studiju pārtraukuma, ja kredīta ņēmējs sekmīgi turpina studijas. 

1.6. Studējošais var vienlaicīgi pieteikties un saņemt gan studiju, gan studējošo kredītu, 
ja atbilst 2.punktā minētajām kredīta pretendentu prasībām. 

1.7. Kredītus izsniedz un administrē kredītiestāde, kura konkrētā studiju gada ietvaros ir 
ieguvusi tiesības izsniegt studējošajiem kredītus ar valsts galvojumu (turpmāk – 
Banka) Finanšu ministrijas izveidotās komisijas organizētā konkursā. 

1.8. Katra kalendārā gada sākumā Izglītības un zinātnes ministrija informē augstskolas, 
tajā skaitā – Koledžu, par studiju un studējošā kredītu līdzekļu sadalījumu augstākās 
izglītības iestādēm (turpmāk – Finansējums). 
 

2. Kredīta pretendenti 
 

2.1. Studējošais var pieteikties šādiem kredītiem: 
2.1.1. Studiju kredītam – līdzekļi mācību maksas segšanai; 
2.1.2. Studējošā kredītam - līdzekļi studenta ikdienas vajadzību segšanai studiju 

laikā. 
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2.2. Kredītam var pieteikties: 
2.2.1. Studiju kredītam - uz kredīta saņemšanu var pretendēt visi pilna un nepilna 

laika studējošie, kas studē par fiziskas vai juridiskas personas līdzekļiem, – 
Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī Eiropas Savienības valstu 
pilsoņi, kuriem izsniegta reģistrācijas apliecība vai pastāvīgās uzturēšanās 
apliecība –, ja viņi sekmīgi apgūst valsts akreditētas studiju programmu. 

2.2.2. Studējošā kredītam - uz kredīta saņemšanu var pretendēt tikai pilna laika 
studējošie, kas studē par fiziskas vai juridiskas personas līdzekļiem vai par 
valsts budžeta līdzekļiem, – Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī 
Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kuriem izsniegta reģistrācijas apliecība vai 
pastāvīgās uzturēšanās apliecība –, ja viņi sekmīgi apgūst valsts akreditētas 
studiju programmu. 
 

3. Kredītu piešķiršanas komisija 
 

3.1. Kredīta piešķiršanas komisija (turpmāk – Komisija) sastāv no pieciem locekļiem. 
Komisijas sastāvā ir Koledžas administrācijas un akadēmiskā personāla pārstāvji un 
vismaz viens pārstāvis no studējošo pašpārvaldes.  

3.2. Direktora vietnieks Studiju darbā sagatavo priekšlikumu par Komisijas sastāvu un 
iesniedz to izskatīšanai nākamajā tuvākajā Koledžas padomes sēdē. Pēc 
priekšlikuma apstiprināšanas Padomes sēdē Koledžas direktors izdod rīkojumu par 
Komisijas sastāvu. 

 
4. Studiju kredīts 

 
4.1. Studējošais var pieteikties studiju kredītam, kas sedz studiju maksu par konkrētu 

studiju semestru skaitu, bet ne vairāk par pilnas studiju programmas apguves 
kopējo studiju semestru skaitu. 

4.2. Ja studējošais ir pieteicies studiju kredītam mazākam studiju semestru skaitam nekā 
kopējais studiju semestru skaits pilnai studiju programmas apguvei, studējošajam ir 
tiesības atkārtoti pieteikties kredītam tiem studiju semestriem, par kuriem studiju 
kredīts vēl nav saņemts. 

4.3. Studiju kredīta summa nepārsniedz noteikto maksu par pilnas studiju programmas 
apguvi. 

4.4. Studējošais studiju kredītam var pieteikties ne vēlāk kā katra jaunā studiju semestra 
pirmo divu nedēļu laikā 

4.5. Pirmā studiju gada studējošie, kas uzsāk studijas, var pieteikties studiju kredītam, 
sākot ar otru studiju maksas maksājumu. Atbilstoši Studiju līgumam pirmais studiju 
maksas maksājums studējošajam jāveic septiņu dienu laikā no Studiju līguma 
parakstīšanas, t.i. laika posmā, kad pieteikšanās studiju kredītiem vēl nav sākusies. 

4.6. Lai pieteiktos studiju kredītam, studējošais Studiju daļā aizpilda Kredītu 
pieprasījuma veidlapu, pievienojot dokumentus, kas apliecina sociālo statusu 
(bārenis; bez abu vecāku apgādības palikušais (līdz 24 gadu vecumam); invalīds; 
ģimenei piešķirts trūcīgas ģimenes statuss; ģimenei piešķirts daudzbērnu ģimenes 
statuss), ja attiecas. 
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4.7. Komisija izskata pieteikumus studiju kredītam un apstiprina studiju kredītu 
piešķiršanu atbilstoši kalendārā gada ietvaros piešķirtajam Finansējumam. 

4.8. Komisija, izskatot pieprasījumus studiju kredītu piešķiršanai, izvērtē studējošā 
sekmes un sociālos apstākļus. Pirmajā kursā uzņemtajiem studējošajiem līdz pirmā 
studiju semestra beigām vērtē iestājpārbaudījumu rezultātus. 

4.9. Prioritāte studiju kredīta piešķiršanai ir studentiem ar šādu sociālo statusu: 
4.9.1. bārenis;  
4.9.2. bez abu vecāku apgādības palikušais (līdz 24 gadu vecumam);  
4.9.3. I vai II grupas invalīds; 
4.9.4. ģimenei piešķirts trūcīgās ģimenes statuss; 
4.9.5. ģimenei piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss. 

4.10. Pēc studiju kredītu piešķiršanas apstiprināšanās Komisija sagatavo un apstiprinātos 
studiju kredītu pieprasītāju sarakstus iesniedz Studiju un zinātnes administrācijā 
(turpmāk – Administrācija). 

4.11. Administrācija izskata iesniegtos studiju kredītu pieprasītāju sarakstus un pārbauda 
pieprasītāju un viņiem piešķirto kredītu apmēra atbilstību, kā arī reģistrē 
apstiprinātos kredītu pieprasītāju sarakstus datu bāzē un iesniedz Bankai 
apstiprinātus kredītu pieprasītāju sarakstus. 

4.12. Administrācija informē Komisiju par reģistrētajiem studiju kredītu pieteikumiem 
un informē par datumu, no kura studējošie, kuru kredītu pieprasījumi ir apstiprināti 
un reģistrēti, var doties uz Banku noslēgt studiju kredīta līgumu. Komisija informē 
studentus par minēto datumu un prasībām līguma slēgšanai. 

4.13. Pēc kredīta piešķiršanas Komisija informē Administrāciju par visām izmaiņām 
studējošā statusā, kas var ietekmēt kredīta izmaksu (atskaitīšana no studējošo 
skaita, finansējuma avota maiņa, studiju programmas maiņa, studiju pārtraukuma 
piešķiršana u.c.). 

4.14. Studiju kredīta izmaksu pārtrauc studējošajiem, kuri  
4.14.1. ir izslēgti no Koledžas studējošo saraksta; 
4.14.2. atrodas studiju pārtraukumā; 
4.14.3. ir ieskaitīti valsts budžeta grupā (studē par valsts budžeta līdzekļiem); 
4.14.4. ir saņēmuši diplomu. 
 

5. Studējošā kredīts 
 

5.1. Studējošais var pieteikties studējošā kredītam konkrētam studiju semestru skaitam, 
bet ne vairāk par studiju programmas apguves kopējo studiju semestru skaitu. 

5.2. Studējošais studējošā kredītam var pieteikties ne vēlāk kā katra semestra pirmo 
divu nedēļu laikā. 

5.3. Studējošā kredīta apmērs vienam studējošajam mēnesī nepārsniedz 170,74 EUR. 
5.4. Lai pieteiktos studējošā kredītam, studējošais Studiju daļā aizpilda Kredītu 

pieprasījuma veidlapu, pievienojot dokumentus, kas apliecina sociālo statusu 
(bārenis; bez abu vecāku apgādības palikušais (līdz 24 gadu vecumam); invalīds; 
ģimenei piešķirts trūcīgas ģimenes statuss; ģimenei piešķirts daudzbērnu ģimenes 
statuss), ja attiecas. 

5.5. Komisija izskata pieteikumus studējošā kredītam un apstiprina studējošā kredītu 
piešķiršanu atbilstoši kalendārā gada ietvaros piešķirtajam Finansējumam. 
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5.6. Komisija, izskatot pieprasījumus studējošo kredītu piešķiršanai, izvērtē studējošā 
sekmes un sociālos apstākļus. Pirmajā kursā uzņemtajiem studējošajiem līdz pirmā 
studiju semestra beigām vērtē iestājpārbaudījumu rezultātus. 

5.7. Prioritāte studējošo kredīta piešķiršanai ir studentiem ar šādu sociālo statusu: 
5.7.1. bārenis;  
5.7.2. bez abu vecāku apgādības palikušais (līdz 24 gadu vecumam);  
5.7.3. I vai II grupas invalīds; 
5.7.4. ģimenei piešķirts trūcīgās ģimenes statuss; 
5.7.5. ģimenei piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss. 

5.8. Pēc studējošā kredītu piešķiršanas apstiprināšanās Komisija sagatavo un 
apstiprinātos studējošā kredītu pieprasītāju sarakstus iesniedz Studiju un zinātnes 
administrācijā (turpmāk – Administrācija). 

5.9. Administrācija izskata iesniegtos studējošā kredītu pieprasītāju sarakstus un 
pārbauda pieprasītāju un viņiem piešķirto kredītu apmēra atbilstību, kā arī reģistrē 
apstiprinātos kredītu pieprasītāju sarakstus datu bāzē un iesniedz Bankai 
apstiprinātus kredītu pieprasītāju sarakstus. 

5.10. Administrācija informē Komisiju par reģistrētajiem studējošā kredītu pieteikumiem 
un informē par datumu, no kura studējošie, kuru kredītu pieprasījumi ir apstiprināti 
un reģistrēti, var doties uz Banku noslēgt studiju kredīta līgumu. Komisija informē 
studentus par minēto datumu un prasībām līguma slēgšanai. 

5.11. Pēc kredīta piešķiršanas Komisija informē Administrāciju par visām izmaiņām 
studējošā statusā, kas var ietekmēt kredīta izmaksu (atskaitīšana no studējošo 
skaita, studiju programmas maiņa, studiju pārtraukuma piešķiršana u.c.). 

5.12. Studējošā kredīta izmaksu pārtrauc studējošajiem, kuri: 
5.12.1. ir izslēgti no Koledžas studējošo saraksta; 
5.12.2. atrodas studiju pārtraukumā; 
5.12.3. ir ieskaitīti valsts budžeta grupā (studē par valsts budžeta līdzekļiem); 
5.12.4. ir saņēmuši diplomu. 

 
6. Kredīta atmaksa 

 
6.1. Kredīta pamatsummu sāk atmaksāt ar divpadsmito mēnesi pēc studiju programmas 

pabeigšanas vai ar trešo mēnesi pēc studējošā izslēgšanas no studējošo saraksta. 
6.2. Studiju laikā (studiju pārtraukumu ieskaitot) studiju kredīts ir bezprocentu kredīts. 

Šajā laikā procentus maksā no valsts budžeta līdzekļiem. Studiju kredīta procentus 
sāk aprēķināt ar divpadsmito mēnesi pēc attiecīgās studiju programmas 
pabeigšanas. Ja studējošais nepabeidz studijas un tiek izslēgts no studējošo 
saraksta, studējošais sāk atmaksāt studiju kredīta procentus 2 mēnešus pēc 
izslēgšanas. 

6.3. Studējošā kredīta procentus sāk aprēķināt ar kredīta izmaksas dienu. 
6.4. Studējošajam pēc studiju programmas absolvēšanas ir tiesības pretendēt uz kredīta 

dzēšanu likumā noteiktajā kārtībā. 
 
 
        


