
Informācija par studiju un studējošā kredīta ar valsts vārda sniegtu galvojumu 

piešķiršanu Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) 

 

Studiju un studējošā kredīta ar valsts vārdā sniegtu galvojumu piešķiršana RSU notiek 

saskaņā ar LR MK 29.05.2001. noteikumiem Nr. 220 „Kārtība, kādā tiek piešķirts un dzēsts 

studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu” 

un RSU 24.02.2009. Senātā apstiprināto „Studiju kredīta un studējošā kredīta piešķiršanas 

nolikumu” (turpmāk – Nolikums), pieejams RSU mājaslapā www.rsu.lv. 

 

1. Pieprasījumus uz šiem kredītiem pieņem ne retāk ka divas reizes akadēmiskajā gadā 

Studentu servisā katru darba dienu P.-C. no plkst. 8.30 – 17.00, Pk. no plkst. 8.30-18.00 un 

S. no plkst. 8.00 – 15.00, K-100.kabinetā.  

2. Pieprasījumus rudens semestrī pieņem līdz 15.09., bet pavasara semestrī – 15.02.  

3. Pieprasījumus var iesniegt arī pēc noteiktā termiņa, ja vien augstskolai vēl ir pieejami 

līdzekļi studiju un/vai studējošā kredītiem konkrētajā studiju jomā. Interesentam 

individuāli jāsazinās ar Mācību departamenta stipendiju un kredītu administratoru, lai 

noskaidrotu situāciju uz konkrēto brīdi.  

4. Kredītu pieprasījumu izskatīšana, izvērtēšana un lēmumu pieņemšana RSU Kredītu 

piešķiršanas komisijā nepārsniedz 10 darba dienas no brīža, kad beidzies pieprasījumu 

iesniegšanas termiņš. 

5. RSU Kredītu piešķiršanas komisija izskata tikai tos pieprasījumus, kuri atbilst MK 

noteikumos un RSU Nolikumā atrunātajām prasībām.  

6. Uz kredīta pieprasījuma veidlapas jābūt studējošā personīgajam parakstam par to, ka 

studējošais ir iepazinies ar LR MK 29.05.2001. noteikumiem Nr. 220 „Kārtība, kādā tiek 

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

līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”. MK noteikumi aktuālajā versijā pieejami 

elektroniski www.sza.gov.lv, www.likumi.lv un RSU mājaslapā www.rsu.lv sadaļā pie 

arējiem normatīvajiem dokumentiem. 

7. Paziņojums par kredītu piešķiršanas komisijas lēmumu tiek ievietots Studējošo portālā 

(UNIVERSUM) ziņu sadaļā, bet informācija par to, vai Izglītības un zinātnes ministrijas 

Studiju un zinātnes administrācija apstiprina vai noraida kredītu pieprasījumu, tiek izsūtīta 

individuāli uz kredītu pieprasītāju RSU piešķirtajām studējošo e-pasta adresēm. 

8. Pēc paziņojuma saņemšanas studējošajam jādodas uz banku slēgt kredīta līgumu, lai līdz 

Studiju līgumā paredzētajam datumam semestra studiju maksa varētu tikt pārskaitīta RSU 

kontā. 

9. Par kredītlīguma savlaicīgu noslēgšanu ir atbildīgs studējošais. 

http://www.rsu.lv/
http://www.sza.gov.lv/
http://www.likumi.lv/

