
Stipendiju politika 
sanikno studentus

0 2020./2021. gadā studentiem, kuri mācās par valsts līdzekļiem, uz pusi tiks palielinātas stipendijas. Lai gan kopumā šāds valdības 
lēmums tiek vērtēts atzinīgi, tas nevienlīdzīgā situācijā nostādījis tos, kuri studē par maksu.  F o t o – k r i s ta p s k a l n s , d i e na s m e d i j i

kompensējot ārkārtējās situācijas radītās 
sociālekonomiskās sekas, ar lielākām stipendijām 
plāno aplaimot tikai par valsts līdzekļiem studējošos. 
tas izraisījis neapmierinātību studentu saimē 5. lpp.

WWW.DiEna.lV    seko līdzi jaunākajām ziņām ne tikai portālā, bet arī sociālajos tīklos, piedalies konkursos un laimē ielūgumus uz dažādiem koncertiem!
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lai ir skaisti un ar pama-

tojumu. Viens no profe-
sionalitātes rādītājiem ir 

spēja pamatot savus 
lēmumus, uzskata 
interjera dizainere 

Ieva Grustiņa-Milbrete 
14. lpp.

No ezera līdz es-
trādei. Rīgas triat-
lonā notiks arī Ei-
ropas Junioru 
kauss un Baltijas 
čempionāts 
Triatlona diena

rezidence pedvā-
lē. tēlnieks ojārs 
Feldbergs par  
atjaunoto muižu  
un pieminekļu  
gāšanu

kas seko slepenībai
Pārmaiņu plānotāji un veicēji nav gatavi at-
klātai spēlei, izvēlas autoritāru pieeju – sa-
gatavo projektu, tad ātri un ar šantāžu, ka 
visi, kas iebilst, ir kaitnieki, izdzen cauri ap-
stiprināšanas procedūrām.

2. lpp.

Šajā pusē enerģētiskajai 

spēka līnijai

Elmārs un Inese Bieles: pirms iegādājamies 
dzīvniekus, izzinām, kā visi kopā sadzīvo-
sim. Bijušie rīdzinieki savu saimniecību at-
rada sludinājumā.

12. lpp.

kremļa propagandisti 

metas aizstāvēt vakcīnu

Rietumvalstu zinātnieku un mediķu piesar-
dzīgos izteikumus par vakcīnu Krievija rak-
sturo kā  skaudību.

6. lpp.

Zvaigžņu gaisma skan kā 

blūzs

Andris Bumbieris: pareiza izglītība un dzi-
ļas simpātijas starp cilvēkiem atrisinās vi-
sas problēmas.

8. lpp.
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Aisma Orupe

StudējOšie valsts finan-
sētajās budžeta vietās 
2020./2021. mācību gadā sa-
ņems uz pusi lielāku stipen-
diju nekā iepriekš. Līdz šim 
tā jau desmit gadu bijusi 
99,60 eiro, bet turpmāk – 200 
eiro. Palielināts arī kopējais 
stipendiju saņēmēju skaits – 
tās varēs piešķirt vēl 743 stu-
dentiem. Šādu soli Izglītības 
un zinātnes ministrija (IZM) 
skaidro ar to, ka krīzes laikā ir 
mazinājušies ienākumi gan 
ģimenēm, gan pašiem studē-
jošajiem, nelabvēlīgāka kļu-
vusi arī situācija darba tirgū, 
tāpēc stipendiju fonda palie-
lināšana varētu mazināt stu-
dējošo atbiruma risku. 

Šī vienreizējā atbalsta īste-
nošanai papildus piešķirts 
5,1 miljons eiro, kas tiks sa-
dalīts IZM, Veselības minis-
trijas, Zemkopības ministri-
jas, Labklājības ministrijas 
un Kultūras ministrijas pa-
dotībā esošajām koledžām 
un augstskolām proporcio-
nāli valsts finansēto studiju 
vietu skaitam 2020. gadā. 
IZM uzsver, ka augstskolu un 
koledžu stipendiju piešķirša-
nas komisijām ir jādod 
priekšroka tiem studējoša-
jiem, kuriem ārkārtējās si-
tuācijas laikā ir samazināju-
šies ienākumi un kuri pašlaik 
nesaņem kādu no sociālā at-
balsta veidiem Covid-19 seku 
mazināšanai (piemēram, 
bezdarbnieka vai dīkstāves 
pabalstu, bezdarbnieka sti-
pendiju studējošo – bezdarb-
nieku darbam nepieciešamo 
iemaņu attīstības program-
mā). Pēc terminētā atbalsta 
beigām atbilstoši valsts bu-
džeta iespējām IZM sola iz-
vērtēt studējošo sociālā at-
balsta nodrošinājumu.    

Paužot neapmierinātību ar 
šādu IZM rīcību, proti, atstā-
jot aiz žoga tos, kas studē par 
maksu, sabiedrības iniciatīvu 
portālā Manabalss.lv sākta 
parakstu vākšana par atbalsta 
piešķiršanu visiem studējoša-
jiem – ne tikai tiem, kuri mā-
cās valsts budžeta vietās. Arī 
Rīgas Stradiņa universitātes 
Studējošo pašpārvaldes val-
des priekšsēdētāja Anna Jete 
Gauja pievienojas tiem, kas 
uzskata, ka šāda nostāja rada 
nevienlīdzību. RSU studentu 
saime aicinot IZM nodrošināt 
atbalstu visiem studējoša-
jiem, lai veicinātu augstākās 
izglītības pieejamību Latvijā. 
«Šāds lēmums diemžēl neat-
risina visu studējošo grūtības, 
jo par valsts līdzekļiem studē 
tikai 41% no visiem Latvijas 
studentiem. Tas nozīmē, ka 
konkrētais atbalsts sasniedz 
mazāk nekā pusi. Būtiski arī 
akcentēt, ka šis lēmums ir 
spēkā tikai uz vienu studiju 
gadu un strauja stipendijas 
samazināšana nākamajā va-
sarā izraisīs ļoti lielu sašutu-
mu gan studentu, gan studēt-
gribētāju vidū,» brīdina A. J. 
Gauja. Ministrija uzsverot, ka 
atbalsts tiek sniegts trīs vei-

dos, tomēr pārējos gadījumos 
tas nebūtu uzskatāms kā tiešs 
finansiālais atbalsts, bet gan 
studentu iespēja meklēt citus 
risinājumus situācijas uzla-
bošanai, respektīvi, piedalī-
ties prasmju un iemaņu attīs-
tības pasākumos, par kuriem 
var saņemt stipendiju kā atal-
gojumu, vai arī pieteikties 
valsts galvotam kredītam.

Arī Rīgas Tehniskās univer-
sitātes Studentu parlamenta 
prezidente Lāsma Reisa uz-
skata, ka atbalsta nozīmību 
mazina tas, ka stipendijas sa-
ņems tikai daļa: «Diskusijas 
par to, ka stipendijas saņem 
tikai budžeta vietās studējo-
šie, notiek jau ļoti ilgi, taču 
nav sasniegušas politikas vei-
dotāju redzesloku. Šāds 
punkts šobrīd ir iekļauts 
Augstskolu likumā, un mums 
visiem zināms, ka šajā laikā 
šis jautājums ir daudz sensi-
tīvāks.» Viņa piebilst, ka gluži 
bešā maksas studenti un arī 
absolventi nav atstāti. RTU 
jau izsenis studentiem pie-
dāvājot iegūt apmaksātas 
prakses vietas, kā arī gan 
prakses, gan studiju, gan zi-

nātnes un pētniecības sti-
pendijas, kas kalpo kā atbal-
sta mehānisms visiem stu-
dentiem. Patlaban ar RTU 
vadību tiek strādāts vēl pie 
citām iespējām, kā palīdzēt 
studentiem šajā periodā. 

Latvijas Studentu apvienī-
bas prezidente Justīne Širina 
uzteic šādu atbalstu, jo 
skaidrs, ka tas ir labāk nekā 
100 eiro. Ar šādu summu ne-
bija pietiekami, lai segtu ik-
dienas tēriņus, tāpēc vairā-
kums studentu bija spiesti 
strādāt paralēli mācībām. Vi-
ņa tomēr neslēpj, ka ar to 
vien nepietiek, lai uzlabotu 
situāciju, sociālā atbalsta 
mehānisms prasa krietni ie-
vērojamākus pasākumus. 
Turklāt lēmums ir aizkavē-
jies, jo solīts tika jau jūlijā. 
Līdz ar to ir bažas, ka varētu 
aizķerties naudas izmaksa. 
Esot dzirdētas sūdzības, ka 
arī augstskolas aizkavējušās 
ar vajadzīgās informācijas ie-
vadīšanu, tāpēc bankām ir 
grūtības nodrošināt finanšu 
plūsmu.   

Arī Latvijas Lauksaimnie-
cības universitātes (LLU) stu-
diju prorektors Aigars Lai-
zāns valsts stipendijas pa-
augstināšanu kopumā vērtē 
ļoti pozitīvi, jo tas ir būtisks 
stimuls labākajiem studen-
tiem un novērtējums viņu 
darbam. Lai gan šobrīd valsts 
pārvaldes motivācija stipen-
dijas paaugstināšanai ir Co-
vid-19 seku mazināšana, par 
tās apjomu spriests jau ilgā-
ku laika periodu pirms ārkār-
tējās situācijas izsludināša-
nas. «Vissvarīgāk būtu sti-
pendijas lielumu un piešķir-
to stipendiju skaitu saglabāt 
ne tikai uz vienu studiju ga-

du, bet arī pēc tam, lai šis ri-
sinājums būtu ilgtspējīgs,» 
akcentē A. Laizāns.

Patlaban LLU pārskata 
līdzšinējos stipendiju pie-
šķiršanas kritērijus un veiks 
grozījumus universitātes 
normatīvajos dokumentos 
atbilstoši valstī noteiktajai 
kārtībai, taču vēl esot daudz 
neskaidru jautājumu. «Jau-
nais Ministru kabineta notei-
kumu projekts paredzēja, ka 
studējošajam, kurš pretendē 
uz valsts stipendiju, ir jāpie-
rāda ienākumu samazināša-
nās. Rodas jautājums – stu-
denta paša ienākumi vai viņa 
vecāku ienākumi? Tāpat vēl 
diskutējam par jautājumu 
par stipendijas piešķiršanas 
primāro kritēriju. Līdz šim 
stipendiju ieguva studenti ar 
visaugstākajiem studiju re-
zultātiem, bet kā rīkoties si-
tuācijā, kad studējošais pie-
rāda ienākumu samazināša-
nos Covid-19 dēļ, taču viņa 
studiju rezultāti nav tie aug-
stākie? Pagaidām neatbildē-
tu jautājumu ir daudz, taču 
ceram, ka līdz augusta bei-
gām radīsim skaidrību, lai 
jau septembrī studentiem 
būtu iespēja pieteikties sti-
pendijai un to saņemt,» A. 
Laizāns.5

Studentu nevienlīdzība aug
Nākamajā mācību gadā tikai budžeta studenti saņems lielākas stipendijas

Strauja stipen-

dijas samazi-

nāšana nāka-

majā vasarā 

izraisīs lielu 

sašutumu gan 

studentu, gan 

studētgribētāju 

vidū
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