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NOLIKUMS 
PAR  LSPA  STUDĒJOŠO  KREDITĒŠANU 

 

I Vispārīgie jautājumi 

Valsts garantēts studiju un studējošā kredīts (mācību maksa un ikdienas izdevumi) ir kredītiestādes 

aizdevums studējošajam. Uz kredītu var pretendēt Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, turpmāk 

– LSPA, imatrikulēts studējošais bakalaura, maģistra, kvalifikācijas un doktorantūras pilna vai 

nepilna laika studiju programmās.  

1. Studējošie, kuri noslēguši studiju vai studējošā kredītu līgumu līdz 2020.gada martam, turpina 

saņemt kredītus saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumiem Nr.220 “Kārtība 

kādā tiek piešķirti, atmaksāti un dzēsti studiju kredīti un studējošā kredīti no kredītiestādes 

līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”. 

2. Studējošie, kuri slēdz studiju vai studējošā kredīta līgumu, sākot no 2020.gada 24.aprīļa, vadās 

pēc Ministru kabineta 2020.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.231 “Noteikumi par studiju un 

studējošā kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti ar valsts 

budžeta līdzekļiem”. 

II Finanšu līdzekļi un valsts galvojums 

3. Studiju kreditēšanai paredzētie finanšu līdzekļi ir kredītiestāžu līdzekļi, kas garantēti ar akciju 

sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum", turpmāk – ALTUM, nodrošināto garantiju no 

valsts budžeta līdzekļiem. 

4.  Studiju kreditēšanu realizē kredītiestādes, kuras noslēgušas sadarbības līgumu ar ALTUM 

(šobrīd AS Swedbank ir noslēgusi sadarbības līgumu ar ALTUM). 

III Kreditēšanas nosacījumi un kredīta piešķiršanas kārtība 

5. Kreditēšana notiek atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.321 

“Noteikumi par studiju un studējošā kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas 

ir garantēti ar valsts budžeta līdzekļiem”. 

6. Lai saņemtu studiju  vai studējošā kredītu LSPA studējošajam: 

6.1. Jānoslēdz līgums ar LSPA par studiju uzsākšanu; 

6.2. LSPA Studiju departamenta atbildīgais darbinieks 10 dienu laikā pēc studiju līguma 

noslēgšanas ievada informāciju par studējošo informācijas sistēmā – VIIS; 

6.3. Studējošajam jāiesniedz pieteikums studiju vai studējošā kredīta saņemšanai ar             

ALTUM garantiju AS “Swedbank” internetbankā vai filiālē un turpmākie jautājumi par studiju 

un studējošā kredītu jārisina ar attiecīgo kredītiestādi. 

IV Noslēguma jautājumi 

7. Par šī nolikuma īstenošanu un aktualizāciju atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 

atbild LSPA Studiju departamenta vadītājs. 

8. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē 2002.gada 2.jūnijā apstiprinātais “Nolikums par 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studentu kreditēšanu” un darbību izbeidz tā īstenošanai 

izveidotā komisija. 

9. Nolikums stājas spēkā ar LSPA 2020.gada 1.oktobra Senāta lēmumu. 


