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Kredītu piešķiršanas kārtība 

 

Izdoti saskaņā ar  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

72.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

I. Vispārējie jautājumi 

1. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Kredītu piešķiršanas kārtība izstrādāta saskaņā 

ar Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumiem Nr.220. „Kārtība, kādā tiek 

piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes 

līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”, Augstskolu likumu, Izglītības likumu un 

citiem normatīvajiem aktiem.  

2. Kārtība nosaka studiju kredīta un studējošā kredīta (turpmāk - kredīti) 

piešķiršanas gaitu no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā (turpmāk - koledža).  

 

II.  Kredītu piešķiršanas komisija 

3. Kredītu piešķiršanas komisijas (turpmāk - Komisija) personālsastāvu 

apstiprina koledžas direktors. Komisija sekmīgiem pirmā līmeņa profesionālo studiju 

programmu pilna un nepilna laika studējošajiem izsniedz apstiprinājumu kredīta 

saņemšanai studiju programmām piešķirto kreditēšanas līdzekļu ietvaros. 

4. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktors ar rīkojumu izveido Kredītu 

piešķiršanas komisiju, kurā tiek iekļauti Jēkabpils Agrobiznesa koledžas administrācijas 

pārstāvis, akadēmiskā personāla pārstāvji un studējošo pašpārvaldes pārstāvji. Studējošo 

īpatsvars Kredītu piešķiršanas komisijā nav mazāks par 20%; 

5. Komisijas sastāvu apstiprina direktors. 

6. Komisijas priekšsēdētājs ir atklātās vēlēšanās ievēlēts un koledžas padomē 

apstiprināts Komisijas sastāva loceklis. 
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III. Kredītu piešķiršanas komisijas darba reglaments 

7. Komisijas sēdes organizē un vada komisijas priekšsēdētājs. Sēdes tiek 

protokolētas. 

8. Lēmumus Komisija pieņem ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu, balsojot 

atklāti. 

9. Komisija tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse tās 

locekļu. 

10. Ja klātesošo Komisijas locekļu balsu sadalījums ir vienāds, lēmumu 

pieņemšanu nosaka Komisijas priekšsēdētāja balss. 

 

IV. Kredītu piešķiršanas kārtība 

11. Studējošo pieprasījumus kredītu piešķiršanai izskata koledžas Kredītu 

piešķiršanas komisija.  

12. Komisija nosaka šādu kredītu piešķiršanas kārtību: 

12.1. Komisija, izskatot pieprasījumus kredītu piešķiršanai, izvērtē studējošā 

sekmes un sociālos apstākļus. 

12.2. Lai varētu saņemt kredītu, studējošajam katrā akadēmiskā gada semestrī 

jāiegūst ne mazāk kā 75% no studiju programmā attiecīgajam semestrim paredzēto 

kredītpunktu skaita. Minētie nosacījumi līdz pirmajai pārbaudījumu sesijai neattiecas uz 

pirmajā kursā uzņemtajiem studējošajiem. 

13. Komisija izskata iesniegtos pieprasījumus kredītu piešķiršanai un apstiprina 

kredītu piešķiršanu. Kredītu apmērs nedrīkst pārsniegt izglītības iestādei iedalītos kredītu 

līdzekļus, par kuriem tiek sniegts valsts galvojums. Komisija sagatavo un iesniedz 

Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju un zinātnes administrācijas (turpmāk— Studiju 

un zinātnes administrācija) apstiprinātos kredītu pieprasītāju sarakstus atbilstoši Izglītības 

un zinātnes ministra apstiprinātam veidlapas paraugam.  

14. Studiju kredīts– naudas summa, kas daļēji vai pilnīgi sedz studiju maksu 

konkrētas studiju programmas apguvei. Studiju kredītu var saņemt nepilna laika 

studējošie. 

15. Studējošā kredīts– naudas summa, kuru kredītiestāde ik mēnesi ieskaita 

studējošā norēķinu kartes kontā un kura paredzēta studējošā ikdienas vajadzībām. 

Studējošā kredītu var saņemt tikai pilna laika studējošie. Studējošā kredīta apjoms 

vienam studējošajam nepārsniedz 170,74 euro mēnesī. 

16. Uz kredītu saņemšanu var pretendēt studējošie— Latvijas Republikas pilsoņi 

un personas, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase— kuri sekmīgi apgūst valsts 

akreditētas studiju programmas.  

17. Kredītus var saņemt ne vairāk kā vienas pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, turklāt ne ilgāk par attiecīgās studiju 

programmas apguvei paredzēto laiku. Studiju pārtraukums netiek ieskaitīts studiju 

programmas apguvei paredzētajā laikā.  

18. Students adresē pieprasījumu– iesniegumu Kredītu piešķiršanas komisijas 

priekšsēdētājam, kurā norāda vēlamo studējošā kredīta summu mēnesī, kredīta 
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saņemšanas ilgumu, studiju programmas nosaukumu. Iesniegumam pievieno pases 

kopiju, kā arī pēc studējošā ieskatiem ģimenes apstākļus apliecinošo dokumentu kopijas. 

19. Informācija par apstiprinātajiem kredītu pieprasījumiem ir atklāta. 

20. Kredītu piešķiršanas komisija trīs darba dienu laikā pēc katras komisijas sēdes 

sniedz informāciju Studiju un zinātnes administrācijai par izsniegtajiem apstiprinājumiem 

kredītu saņemšanai. 

21. Kredītu pieprasījumu iesniegumi tiek uzglabāti studējošo personas lietās. 

22. Kredītu izmaksu pārtrauc kredīta ņēmējiem, kuri izslēgti no studējošo 

saraksta. 

 

V. Kredītu piešķiršanas komisijas uzdevumi 

23. Informēt studējošos par kredīta saņemšanas iespējām. 

24. Izskatīt studējošo kredītu pieprasījumus un lemt par kredītu piešķiršanu. 

25. Komisija tiesīga piešķirt priekšrocības: 

25.1. invalīdiem, bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušajiem, kā arī 

studējošiem no daudzbērnu (trīs un vairāk bērnu) ģimenēm; 

25.2. studējošiem, kuru ģimenēs ir bērni; 

25.3. studējošiem, kuriem abi vecāki ir nestrādājoši pensionāri vai invalīdi; 

25.4. studējošiem, kuriem viens no vecākiem miris; 

25.5. studējošiem, kuru sadzīves apstākļi un materiālais nodrošinājums ir sliktāks 

nekā pārējiem kredītu pieprasītājiem, un šo novērtējumu apstiprina pašvaldības izsniegta 

izziņa. 

26. Izsniegt studējošiem apstiprinājumus kredīta saņemšanai piešķirto 

kreditēšanas līdzekļu ietvaros. 

27. Iesniegt kredītu pieprasītāju pārskatus Studiju un zinātnes administrācijai, kas 

pārbauda pieprasītājus un viņiem apstiprināto kredītu atbilstību MK noteikumiem, ziņot 

par grozījumiem studiju un studējošā kredīta saņēmēju sarakstā. Par studējošiem kredīta 

ņēmējiem, kuriem piešķirts akadēmiskais atvaļinājums vai kuri izslēgti no studējošo 

saraksta, vai par to, ka šādu studējošo kredīta ņēmēju nav, Kredītu piešķiršanas komisija 

sagatavo un iesniedz Studiju un zinātnes administrācijā apstiprinātos kredītu pieprasītāju 

sarakstus atbilstoši Izglītības un zinātnes ministra apstiprinātam veidlapas paraugam.  
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