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Stipendijas dos maznodrošinātajiem, 

nevis izcilajiem studentiem 
Zane STANKEVJČA, tālr. 67886827 

Lai esošajā ekonomiska
jā situācijā neliegtu ie
spēju izglītoties arī soci
āli neaizsargātākiem vi
dējās izglītības ieguvē
jiem, 29. maijā apstipri
nāti grozijumi Ministru 
kabineta noteikumos 
par stipendijām. 

T ie paredz jau no 1. jū
lija mainīt prioritātes, pēc 
kurām tiek piešķirtas par 
valsts budžeta līdzekfiem 
finansētās stipendijas. Kā 
galvenais papildu kritērijs 
sekmīgiem studentiem 
tiks izvirzīti sociālie 
apstākfi. 

Izglītības un zmatnes 
ministrijas (IZM) Komuni
kācijas nodajas vecākā refe
rente Inese Strode skaidro, 
ka uz šādas iniciatīvas ne
pieciešamību, izvertejot 
augstākās izglītības sistē
mu, norādījuši arī Pasaules 
bankas eksperti. Augstākās 
izglītības speciālisti atzīst, 
ka ideja atbalstīt sociāli 
mazāk aizsargātos studen
tus nav pejama, taču tādā 
veidā tiktu lāpīti caurumi 
studentu labklājībā, bet ne 

veicināta augsti motivētu 
studentu piesaiste. 

Saskaņā ar pieņemta
jiem grozījumiem arī turp
māk stipendijas tiks pie
šķirtas konkursa kārtībā, 
taču prioritāri vairs nebūs 
izcili mācību sasniegu
mi. Uz stipendiju va-
rēs pretendēt ik-
viens students, kas J 
sekrnīgi noteikta-
jā termiņā no-
kārtojis nepie· 
ciešamos pār
baudījumus un 
ieguvis pare-
dzēto kredīt-
punktu skaitu. 
S t i p e n d i j u  
prioritāri sa-
ņems students, 
kurš ir inva-
lids, bārenis vai � 
bez vecāku gādī-
bas palikušais; 
kura ģimenei sti- � 
pendiju konkursa 
brīdī piešķirts trūcī- � 
gas ģimenes statuss; ir 
no ģimenes, kurā audzina ..,. 

trīs vai vairāk bērnu; kura 
ģimenē ir bērni. Lidz šim 
šie kritēriji tika ievēroti 
gadījumā, ja uz vienu sti
pendiju kandidēja divi stu
denti ar līdzvērtīgiem mā
cību sasniegumiem. 

Latvijas Universitātes 
prorektors Indriķis Muiž
nieks šādu iniciatīvu vērtē 
kā apsveicamu, jo tādējādi 
tiktu dota iespēja studēt 
tiem, kuri bez šā atbalsta to 

lo. nespētu atjauties. «Diez 
vai 70 latu mēnesī ir 

motivācija mācīties. 
Motivāciju vaja-

dzētu radīt izcilī
bas stipendijām, 

kā arī izcilāko 
studentu ie
spējām pre
tendēt uz 
akadēmisko 
karjeru un 
sākt piedalī
ties zināt
niskajā dar
bā. Patlaban 
mūsu izglītī

bas sistēmā 
notiek tā, ka 

budžeta vietas 
un stipendijas 

iegūst tie, kam ir 
bijušas iespējas ap

meklēt labākās skolas 
un saņemt vairāk izglī

tības posmā lidz augstsko
lai,» ziņu aģenrūrai LETA 
teica 1. Muižnieks, norā
dot, ka patlaban stipendiju 
saņēmējiem šie 70 latu ne
ko būtiski neizšķir. Viņš 
uzskata, ka lēmums mainit 
stipendiju piešķiršanas kri
tērijus studentu motivāciju 
mācīties neietekmēs. 

Pretēju uzskatu Neatka
rīgajai pauda Rīgas Tehnis
kās universitātes rektors 
Ivars Knēts: «Tos, kam ir 
smags materiālais stāvoklis, 
nav tik labi apstākfi, lai mā
cītos, trūkums traucē attīs
tīties. Tomēr tas nenozīmē, 
ka šāds cilvēks ir labākais 
kandidāts studijām. Ir jābūt 

konkursam, un tajā ir jāuz
var, lai augstāko izglītību 
iegūtu spējīgāk.ie un gudrā
kie. Kāds būs ārsts, kas vi
sus studiju gadus knapi tu
rējies līmenī? Ideja ir šķēr
sām - it kā grib atbalstīt 
maznodrošinātos, bet, ja  
cīnās par augstāko izglītī
bu, ir jāatbalsta tie, kas ir 
spējīgi mācīties.» 

Arī Latvijas Studentu 
apvienība (LSA) šādus 
grozījumus pēc būtības at
balsta, jo tie augstāko iz
glītību padara pieejamāku 
arī maznodrošinātajiem. 
Studenti jau iepriekš aici
nājuši IZM un Labklājības 
ministriju domāt par soci
ālo stipendiju piešķiršanu 
kā atbalsta mehānismu to
pošajiem un esošajiem stu
dentiem ar apgrūtinā tu so
ciālo stāvok.li. «Tomēr no
teikumos ietvertie kritēriji 
ir pārāk plaši, jo pēc tiem 
netiek identificēti cilvēk.i, 
kuriem patiešām ir nepie
ciešama palīdzība, lai varē
tu studēt. Piemēram, tas, 
ka studējošais ir no ģime
nes, kurā audzina trīs vai 
vairāk bērnu, vēl nav 
priekšnoteikums tam, lai 
būtu nepieciešams finansi
āls atbalsts, lai cilvēks va
rētu studēt,» uzsver LSA 
prezidente Anna Cīrule. 

LSA sociālā virziena va
dītājs Rinalds Gulbis norā
da, ka 70 latu stipendija 
maznodrošināto studentu 
problēmas neatrisinās, tā 
būs tikai «piliens jūrā». Vi
ņaprāt, studentu un studiju 
kvalitāti šāds lēmums gan 
īpaši neietekmēs, taču tā
dējādi IZM skaidri parādī
jusi, ka valstij izcili studen
ti nav vajadzīgi. • 


