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Studiju kredīta un studējošo kredīta piešķiršanas kārtība 

Starptautiskajā Kosmetoloģijas koledžā 
 

(Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 21. aprīļa noteikumi Nr. 231 "Noteikumi par 

studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no 

valsts budžeta līdzekļiem".) 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1.Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, atmaksā un dzēš studiju un studējošo kredītus no 

kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem; 

1.2.Šajos noteikumos paredzētā kārtība piemērojama studējošajiem, kuri saskaņā ar līgumu starp 

SKK un studējošo studē par maksu. 

1.3.Šajos noteikumos paredzētā kārtība attiecībā uz studējošo kredītu piemērojama studējošajiem, 

kuri saskaņā ar līgumu starp SKK un studējošo studē par maksu pilna un nepilna laika studiju 

programmā. 

2. Jēdzienu un saīsinājumu skaidrojums 

2.1.Studiju kredīts — aizdevums no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēts no valsts budžeta, 

Eiropas Savienības fondu vai starptautisko finanšu institūciju līdzekļiem, lai segtu maksu par 

studijām;1 

2.2.studējošais kredīts — aizdevumu no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēts no valsts 

budžeta, Eiropas Savienības fondu vai starptautisko finanšu institūciju līdzekļiem, lai 

nodrošinātu studējošo sociālās vajadzības;2 

2.3.kredītiestāde- uzņēmums, kurš savā vārdā izmaksā kredītus; 

2.4.Altum-  valsts attīstības finanšu institūcija, kas ar finanšu instrumentiem; 

2.5.VISC - valsts izglītības satura cents; 

2.6.Akadēmiskais gads -  uz kalendāro laiku attiecināms studiju periods augstskolā’;3 

2.7.EURIBOR - likme, ar kādu bankas aizņemas līdzekļus Eiropas Savienības valstu starpbanku 

tirgos.4 

 

3. Kredīta ņēmēji 

3.1.Studiju kredīts būs pieejams gan ES/EEZ pilsoņiem un nepilsoņiem un Eiropas Kopienas 

pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja studijām Latvijas akreditētu un 

licencētu augstskolu studiju programmās gan bakalauriem, gan maģistriem un doktorantiem;5 

                                                           
1 Augstskolu likums. Latvijas Vēstnesis, 179, 17.11.1995. https://likumi.lv/ta/id/37967  
2 Augstskolu likums. Latvijas Vēstnesis, 179, 17.11.1995. https://likumi.lv/ta/id/37967  
3 https://www.rsu.lv/studentiem/studiju-informacija/terminu-skaidrojums 
4 https://www.citadele.lv/lv/private/euribor/ 
5 https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/studentiem/studiju-un-studejoso-kreditesana/studiju-un-studejoso-

kreditesana/ 
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3.2.Uz kredītu saņemšanu var pretendēt Augstskolu likuma 45. panta otrajā daļā minētais 

studējošais (https://likumi.lv/ta/id/37967-augstskolu-likums#p45), kurš ir imatrikulēts 

Latvijas augstākās izglītības iestādes akreditētā un licencētā studiju programmā studijām grāda 

vai kvalifikācijas iegūšanai (turpmāk – arī kredītņēmējs); 

3.3.Studiju kredītu var saņemt pilna laika un nepilna laika studējošie; 

3.4.Studējošā kredītu var saņemt pilna laika un nepilna laika studējošie6. 

 

4. Kreditēšanas nosacījumi 

4.1.Studiju kredīta apmērs vienam studējošam nepārsniedz augstskolas noteikto maksu par 

studijām; 

4.2.Studiju kredītu vienlaikus var piešķirt vienas studiju programmas apguvei; 

4.3.Studējošā kredīta apmērs vienam studējošam mēnesī ir 350 euro. 

4.4.Studējošā kredītu var izsniegt atkārtoti tā paša studiju līmeņa programmas apgūšanai un 

secīgai pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, bakalaura, otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības, maģistra un doktorantūras studiju programmas apgūšanai, taču studējošā 

kredīta atmaksa netiek atlikta un notiek saskaņā ar šo noteikumu 42. punktu. 

4.5.Studējošā kredīta summu var palielināt jau uzsākto, bet nepabeigto studiju programmas 

turpināšanai, ja sākotnēji tas netika paņemts pilnam studiju programmas apgūšanas laikam. 

4.6.Studiju kredītu vai studējošā kredītu izmaksā ne ilgāk par attiecīgās studiju programmas 

apguvei paredzēto laiku. Studiju pārtraukums netiek ieskaitīts studiju programmas apguvei 

paredzētajā laikā. 

5. Kredītu piešķiršanas kārtība SKK 

5.1.Interesents noslēdz studiju līgumu izvēlētajā SKK studiju programmā – “Estētiskajā 

kosmetoloģijā” vai “Ārstnieciskā masāža”; 

5.2.Pēc līguma noslēgšanas, biroja administrators/e iesniedz informāciju VISC (Valsts izglītības 

satura centrs) norādot studiju ilgumu un studiju maksu; 

5.3.Lai saņemtu valsts galvoto studiju vai studējošo kredītu, studentam jābūt Valsts noteiktās 

Bankas, kurai ir tiesības izsniegt Valsts galvotos kredītus, klientam un pirms studiju kredīta 

saņemšanas bankā jāatver norēķinu konts; 

5.4.Students internetbankā  aizpilda  studiju kredīta pieteikumu, norādot izglītības iestādi, studiju 

līgumā norādīto studiju summu par visu studiju periodu un studiju maksu semestrī; (Skatīt 

1.pielikumu.)  

5.5.Kredītiestāde pārbauda studējošā un pieprasītā kredīta atbilstību Ministru kabineta 2020. gada 

21. aprīļa noteikumu Nr. 231 "Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā 

no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem" 

6., 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 16. punktā minētajām prasībām, 49. punktā noteiktajā kārtībā 

5.6.Students līdz kredīta ieskaitīšanai SKK bankas kontā maksā studiju maksu saskaņā ar studiju 

līgumā noteikto norēķinu kārtību. Pārmaksāto summu SKK atmaksā Studentam pēc viņa 

                                                           
6 Ministru kabineta 2020. gada 21. aprīļa noteikumi Nr. 231 "Noteikumi par studiju un studējošo 

kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem".  
 

https://likumi.lv/ta/id/37967-augstskolu-likums#p45
https://likumi.lv/ta/id/314184#p42
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https://likumi.lv/ta/id/314184#p15
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iesnieguma saņemšanas uz viņa norādīto bankas kontu, nākamajā mēnesī, pēc kredīta summas 

ieskaitīšanas SKK kontā. 

5.7.Pēc personu datu pārbaudes  banka  kredītņēmēju informē par pieņemto lēmumu pa telefonu; 

5.8.Paraksta kredītlīgumu internetbankā vai kredītņēmējam tuvākajā “Swedbank” AS filiālē. 

 

6. Kredīta izmaksas, atmaksas un dzēšanas kārtība 

6.1.Studiju kredītu kredītiestāde ieskaita attiecīgās augstākās izglītības iestādes norēķinu kontā, 

pamatojoties uz VISC sniegtajiem datiem.   

6.2.Pēc studiju kredīta saņemšanas, grāmatvede, biroja administrators veic atzīmi SKK studentu  

maksājumu uzskaites tabulā, norādot studiju kredīta apmēru un iemaksas grafiku.  

6.3.Kredītiestāde izmaksā studiju kredītu divas reizes akadēmiskā gada ietvaros martā un 

septembrī, bet pirmo studiju kredīta summu izmaksā pēc tam, kad kredītiestāde Kredītu 

reģistrā ir pārbaudījusi, vai ir reģistrēta informācija par tās noslēgto kredītlīgumu ar studējošo 

un vai studējošam nav jau noslēgts kredītlīgums ar citu kredītiestādi par studiju kredīta 

piešķiršanu. Ja studējošam jau ir noslēgts kredītlīgums ar citu kredītiestādi par studiju kredīta 

piešķiršanu, kredītiestāde kredītlīgumu ar studējošo neparaksta. Ja kredītlīgums jau ir noslēgts, 

kredītiestāde vienpusēji lauž kredītlīgumu un neizmaksā studiju kredītu. 

6.4.Kredītlīgums par studējošā kredītu var tikt noslēgts uz visu studiju programmas laiku vai uz 

īsāku termiņu. Pirms kārtējā akadēmiskā gada sākuma kredītiestāde nosūta kredītņēmējam 

informāciju par iespēju pārtraukt kredīta turpmāko izsniegšanu. 

6.5.Studējošā kredīta procentu likme kredītņēmējam ir kredītlīgumā noteiktā aizņēmuma likme. 

Studējošā kredīta procentus kredītiestāde sāk aprēķināt ar kredīta pirmās izmaksas dienu, 

bet studējošā kredīta procentus studējošais sāk maksāt ar nākamo mēnesi, piemērojot 

kredītlīgumā noteikto procentu likmi. Ja minētā likme attiecīgajā laikposmā ir augstāka par 

pieciem procentiem gadā, kredītņēmējs maksā piecu procentu likmi gadā. Starpību starp 

likmēm sedz no valsts budžeta līdzekļiem. Kredītņēmējiem, kuri tiek eksmatrikulēti bez 

diploma, starpību starp likmēm, ja tā ir virs pieciem procentiem, nepiemēro (izņemot 

eksmatrikulētos pēc doktora studiju programmas apguves). 

6.5.1. Procentu likme ir 3,5% gadā + 6 mēnešu Euribor, bet ne mazāk par 0; 

6.5.2. Noformējot studiju vai studējošo kredītu netiek ieturēta noformēšanas maksa; 

6.5.3. Iespēja noteikt sev izdevīgu ikmēneša atmaksas datumu.7  

6.6.Studējošā kredītu kredītiestāde 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu) ieskaita katru 

mēnesi kredītņēmēja norēķinu kontā. Pirmo studējošā kredīta summu izmaksā pēc tam, kad 

kredītiestāde pārbaudījusi kredītņēmēja atbilstību kredīta saņemšanai.  

6.7.Kredītus pārtrauc izmaksāt studiju pārtraukuma laikā. Kredītu izmaksu atjauno pēc 

studiju pārtraukuma, ja kredītņēmējs turpina studijas un studiju pārtraukums kopā nepārsniedz 

731 kalendāra dienu un kredītiestāde ir saņēmusi kredītņēmēja pieprasījumu par kredītu 

izmaksu atsākšanu. Kredītiestāde pārbauda informāciju par studējošo, iestādi un studiju 

programmu atbilstoši šo8 noteikumu 49. punktam. Ja studiju pārtraukums pārsniedz 731 

                                                           
7 https://www.swedbank.lv/private/credit/loans/study 
8 Ministru kabineta 2020. gada 21. aprīļa noteikumi Nr. 231 "Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu 

studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem".  
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kalendāra dienu, taču studējošais nav izslēgts no studējošo saraksta (eksmatrikulēts) bez 

diploma, kredītņēmējam, sākot ar 732. dienu, aprēķina studiju kredīta procentus un, sākot ar 

nākamo kalendāra mēnesi pēc 732. dienas iestāšanās, kredītņēmējs sāk maksāt studiju kredīta 

procentus un atmaksāt studiju un studējošā kredīta pamatsummu.9 

6.8.Ja studiju laikā kredītņēmējs maina studiju programmu vai augstākās izglītības iestādi, kurā 

tiek apgūta attiecīgā studiju programma, kredītu atmaksas termiņš var tikt pagarināts, 

nepārsniedzot kopējo termiņu atmaksas uzsākšanai – 10 gadus kopš katra tā kredītlīguma 

noslēgšanas brīža, kas ir valsts garantēts. Kredītu atmaksu kredītņēmējs uzsāk ar nākamo 

kalendāra mēnesi pēc 10 gadu termiņa iestāšanās; 

6.9.Kredītņēmējs kredītus (kredītu pamatsummu) sāk atmaksāt ar divpadsmito kalendāra mēnesi 

pēc attiecīgās studiju programmas pabeigšanas ar diploma iegūšanu (eksmatrikulēts ar diploma 

iegūšanu) Informāciju par datumu, ar kuru beigta studiju programmas apguve, kredītiestāde 

iegūst no Valsts izglītības informācijas sistēmas.  

6.10. Kredītņēmējs atmaksā kredītus 10 gadu laikā pēc kredītu atmaksas uzsākšanas vai 15 

gadu laikā, ja kredītu summa atmaksas uzsākšanas dienā pārsniedz 20 000 euro. 

6.11. Ja kredītņēmējam studiju laikā vai pēc augstākās izglītības iestādes absolvēšanas piedzimst 

bērns (arī adoptē bērnu), kredītņēmējam pēc absolvēšanas dzēš studējošā kredītu 

30% apmērā no neatmaksātās summas par katru bērnu. Ja abi vecāki ir kredītņēmēji, minētais 

nosacījums attiecas uz abiem vecākiem; 4 

6.12. Ja kredītņēmējam kredītu atmaksas laikā tiek piešķirts bezdarbnieka statuss, kredīta 

pamatsummas atmaksas termiņš var tikt atlikts par faktisko bezdarba laiku, bet ne ilgāk kā uz 

12 mēnešiem, ja kredītņēmējs piesakās uz pamatsummas atmaksas atlikšanu. 

 

7. Visa informācija pieejama šeit: 

8. 6.1 Studiju vai studējošo kredīta pieteikuma anketa: 

https://www.swedbank.lv/private/credit/loans/study 

9. 6.1. Studiju un studējošo kredītu kreditēšana 

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/studentiem/studiju-un-studejoso-kreditesana/studiju-

un-studejoso-kreditesana/ 

  

                                                           
9 Ministru kabineta 2020. gada 21. aprīļa noteikumi Nr. 231 "Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu 

studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem". 

https://likumi.lv/ta/id/314184 
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1.pielikums 

Kā saņemt studiju un studējošo kredītu10 

 

                                                           
10 https://blog.swedbank.lv/nauda/studiju-kredits-544 


