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Universitātes
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padomes sēdē
Rīgā, 2014. gada 14. martā
Protokola Nr. 49

STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS NOLIKUMS

Izstrādāts saskaņā ar
MK noteikumiem Nr. 740
„Noteikumi par stipendijām”
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka stipendiju minimālo apmēru un kārtību, kādā stipendijas saņem augstākās
izglītības programmās studējošie, kuri uzņemti konkursa kārtībā un studē valsts finansētajās
studiju vietās.
2. Šo noteikumu 1.punktā minētais studējošais saņem stipendiju no augstākās izglītības iestādes
(turpmāk tekstā – koledžas) stipendiju fonda, kuru izveido no valsts budžeta līdzekļiem.
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II. Kārtība, kādā stipendiju saņem studiju programmās
Māszinības un Ārstniecība studējošie
Stipendiju konkursa kārtībā var saņemt šo noteikumu 1. apakšpunktā minētais studējošais,
kurš:
3.1. sekmīgi
noteiktajā termiņā nokārto nepieciešamos pārbaudījumus atbilstoši
attiecīgās programmas studiju plānam koledžas padome akadēmiskā gada sākumā
apstiprina studiju kursus, kuros jāiegūst nepieciešamie pārbaudījumus
3.2. pilnībā iegūst attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu.
No koledžas stipendiju fonda var piešķirt:
4.1. stipendiju studiju programmas apguvei profesionālās augstākās izglītības programmas
studentam 10 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir jūlijā un augustā)
4.2. vienreizēju stipendiju reizi semestrī. Vienreizējās stipendijas apmērs nepārsniedz
minimālās stipendijas apmēru;
4.3. paaugstinātu stipendiju. Paaugstinātās stipendijas apmērs nepārsniedz minimālās
stipendijas divkāršu apmēru.
Koledžas padome apstiprina stipendiju piešķiršanas nolikumu un direktors ar rīkojumu
apstiprina stipendiju piešķiršanas komisijas sastāvu. Komisijas sastāvā iekļauj augstākās
izglītības iestādes vienu administrācijas, divus akadēmiskā personāla un sešus studējošo
pašpārvaldes pārstāvjus.
Koledžas stipendiju fondu izveido, paredzot:
6.1. katrai pilna laika profesionālās augstākās izglītības programmas vietai – 145.13 euro
gadā.
6.2. katram pilna laika augstākās izglītības programmā studējošajam – 5.69 euro gadā
stipendijas izmaksām grūtniecības atvaļinājuma laikā.

7. Vienreizējām stipendijām paredz ne vairāk kā piecus procentus no koledžas stipendiju fonda
apmēra.
8. Studējošajiem minimālās mēneša stipendijas nosaka šādā apmērā: - 99.60 euro mēnesī.
9. Lai saņemtu šo noteikumu 4.punktā minēto stipendiju, studējošais koledžas stipendiju
piešķiršanas komisijai iesniedz iesniegumu stipendijas saņemšanai (1.pielikums) un
dokumentus, kas apliecina iesniegumā norādītos datus.
10. Stipendiju piešķiršanas komisija pēc katra akadēmiskā gada semestra un imatrikulācijas:
10.1. izskata iesniegumus stipendiju saņemšanai, izvērtē pretendenta atbilstību šo noteikumu
3.punktā minētajiem kritērijiem, kā arī sekmes, kas tiek izteiktas kā vidējā svērtā atzīme
vai iestājpārbaudījumu rezultātus, zinātniskās darbības rādītājus (publikācijas,
piedalīšanos konferencēs, līdzdalību projektos un citus rādītājus – skat.2. tabulu);
2.tabula
Zinātniskās darbības, līdzdalības projektos un citu rādītāju kritēriji un to novērtējums
punktos
Darbība
Novērtējums Apliecinājums
punktos
Zinātniskā
Dalība starptautiskā konferencē ar lasījumu
1
Publikācija
0.9
Dalība pētījumos Latvijā– līdzautors
0.8
Dalība starptautiskajos projektos (Rainbow, NordPlus u.c.
0.8
Erasmus programmas)
Dalība vietējā studentu konferencē ar lasījumu
0.7
Stenda referāts (atbild uz jautājumiem par referātu, bet
0.6
neuzstājas)
dokumenta
ārzemēs
Stenda referāts (atbild uz jautājumiem par referātu, bet
0.5
kopija, kas
neuzstājas)
apliecina
Latvijākoledžas konferencē, semināros
Dalība
0.4
dalību un/vai
Dalība koledžas pētījumos
0.4
pasākuma
Dalība starptautiskākonferencē kā klausītājs
0.2
atbildīgās
personas
Dalība vietējā konferencē kā klausītājs
0.2
iesniegums
Līdzdalība projektos un citi rādītāji
Koledžas tēla veidošana (avīzes, reklāmas, video u.c.)
0.5
Koledžas pasākumu organizēšana (Hipokrāta svētki, Skola
0.5
2000)
Pašpārvaldes
un stipendiju piešķiršanas komisijas, koledžas
0.3
padomes sēžu apmeklēšana 70% apmērā, komisiju locekļi,
grupas vecākais (katra pozīcija).
Piedalīšanās starptautisku konferenču organizēšanā ārpus
0.1
Latvijas
Piedalīšanās
starptautisku konferenču organizēšanā Latvijā
0.1
10.2. sagrupē iesniegumus atbilstoši noteiktajiem kritērijiem, nepārsniedzot koledžas
stipendiju fonda līdzekļus pa studiju programmām, studiju gadiem un studentu grupām un
nosaka saņemamo stipendiju skaitu proporcionāli faktiskajam studējošo skaitam valsts budžeta
finansētajās vietās. Informācija par apstiprinātajiem stipendiju iesniegumiem ir atklāta.
11. Ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz šo noteikumu 4.punktā minēto
stipendiju, ir līdzvērtīgi sekmju, zinātniskās darbības rādītāji, koledžas piešķiršanas komisija
stipendiju vispirms piešķir:
11.1. invalīdam;
11.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
11.3. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju
konkursa norises dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
11.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau
pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai
profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
11.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.
11.6. koledža stipendijas piešķir un izmaksā saskaņā ar direktora vai viņa pilnvarotas
amatpersonas rīkojumu.

12. Šo noteikumu 3.punktā minētajai personai grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir minimālo
stipendiju, pamatojoties uz darba nespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu
reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
13. Šo noteikumu 12.punktā minēto stipendiju izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības
atvaļinājuma mēnešiem.
14. Augstākās izglītības iestāde stipendijai paredzēto summu ieskaita stipendijas saņēmēja
norēķinu kontā vai norēķinu kartes kontā.
15. Koledža semestra laikā var atcelt lēmumu par stipendijas piešķiršanu, ja tā konstatē, ka
persona, kurai piešķirta stipendija:
15.1. sniegusi nepatiesu informāciju;
15.2. nepilda studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības;
15.3. pārkāpj koledžas iekšējās kārtības noteikumus.
16. Koledžā stipendiju pārtrauc izmaksāt studiju pārtraukuma laikā. Stipendijas izmaksu var
atjaunot pēc studiju pārtraukuma, ja persona sekmīgi turpina studijas.
III. Noslēguma jautājumi
Šis nolikums stājas spēkā pēc apstiprināšanas LU RMK koledžas padomes sēdē. Atzīt par spēku
zaudējušu 2013.gada 27.martā apstiprināto „Stipendiju piešķiršanas nolikumu”.

	
  
1. pielikums
1.

Studējošais
(vārds)

2.
3.

Pieprasītais stipendijas apjoms semestrī (eiro)
minimālā
Stipendijas veids

4.

Vienreizējās stipendijas pieprasījuma pamatojums:

5.
6.
7.

Personas kods
Studenta apliecības numurs
Augstskolas nosaukums

8.

Studiju programma

(uzvārds)
vienreizējā

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža
bakalaura

ý profesionālā
augstākās
izglītības

maģistra

rezidenta

9.
10.
11.
12.
12.1.
12.2.
12.3.

Studiju programmas nosaukums
Dzīvesvieta
E-pasts, tālruņa numurs
Ziņas par studējošo
Invalīds
Bārenis vai bez vecāku agādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai
Studējošā ģimenei piešķirts trūcīgas ģimenes statuss
Studējošais ir no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet
12.4. vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē
vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē)
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.
12.9.
12.10.
13.

14.
15.
16.

17.

Studējošam ir viens vai vairāki bērni
Sociāli apdrošināta persona
Pašnodarbinātais
Darba vieta
Valsts sociālā pabalsta saņēmējs
Invaliditātes/apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējs(-a)
Apgādājamie, ar kuru studējošais dzīvo nedalītā saimniecībā
Dzimšanas
Apgādājamā
Radniecība Nodarbošanās (mācību iestādes nosaukums)
gads
vārds, uzvārds

Informācija par studējošā bankas kontu:
banka
norēķinu konts
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nē

Vai studējošais sanem mērķstipendiju no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu
jā
līdzekļiem?
Dokumenti, kas apliecina iesniegumā norādītos datus /pielikums/
Stipendijas pieprasītāja apliecinājums:
Es,
, apliecinu, ka visas šajā iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas. Ja
nepieciešams, pilnvaroju stipendiju piešķiršanas komisiju pārbaudīt un precizēt sniegtās ziņas, kā arī iegūt
informāciju no pirmavotiem.
Ja man tiks piešķirta stipendija no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem, informēšu augstākās
izglītības iestādi piecu darba dienu laikā. Esmu informēts(-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu stipendiju
piešķiršanas komisija var atteikties piešķirt stipendiju vai pieprasīt atmaksāt nepamatoti saņemto stipendiju.
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