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2012. gada 14. septembris 

Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācijas  
un „AS SEB bankas Izcilības stipendijas” nolikums 

 

Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk tekstā – RSU) Absolventu asociācijas un “AS SEB banka” Izcilības 

stipendija ir izveidota 2011. gada 3. martā ar “AS SEB banka ” valdes priekšsēdētāja Aināra Ozola iniciatīvu un 

atbalstu. AS SEB bankas Izcilības stipendija ir pirmā RSU sociālo zinātņu studējošo privāto fondu stipendija. SEB 

grupa ir vadošā finanšu pakalpojumu sniedzēja Ziemeļeiropā. Kā banka ciešām un ilgtermiņa attiecībām, SEB 

Zviedrijā un Baltijā piedāvā finanšu konsultācijas un plašu finanšu pakalpojumu klāstu. Dānijā, Somijā, 

Norvēģijā un Vācijā SEB darbības galvenā prioritāte ir korporatīvo un investīciju bankas pakalpojumu sniegšana 

uzņēmumiem un institucionālajiem klientiem. SEB grupas darbību starptautiskā līmenī apliecina klātesamība 20 

pasaules valstīs. 

 

1. STIPENDIJAS MĒRĶIS 

1.1.  RSU Absolventu asociācijas un “AS SEB bankas Izcilības stipendijas” mērķis ir finansiāli atbalstīt: 

1.1.1. talantīgus un centīgus RSU sociālo zinātņu studentus, kas ietver Eiropas studiju 

fakultātes, Komunikācijas studiju fakultātes un Juridiskās fakultātes pilna laika (visi kopā 

turpmāk tekstā RSU sociālo zinātņu studējošie) pamatstudiju studējošos, piešķirot šajā 

nolikumā norādīto studējošo stipendiju (turpmāk - studējošā stipendija) 

1.1.2.  esošos vai bijušos RSU sociālo zinātņu docētājus un pilna laika studiju programmās 

studējošos par izciliem sasniegumiem zinātnē vai ieguldījumu RSU labā, piešķirot šajā 

nolikumā norādīto vienreizējo stipendiju (apbalvojuma) (turpmāk - vienreizējā 

stipendija (apbalvojums) 
 

2. PRASĪBAS PRETENDENTIEM 

2.1.  Uz studējošo stipendijām var pretendēt tie Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, 

kuri studē RSU sociālo zinātņu pilna laika pamatstudiju programmā. 

2.2.  Uz vienreizējo stipendiju (apbalvojumu) var pretendēt RSU sociālo zinātņu fakultātē 

maģistratūrā studējošie.  
 

3. STIPENDIJAS PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 

3.1.  Studējošo stipendiju pretendentiem vidējā atzīme par iepriekšējo semestri nevar būt mazāka 

par 7,5 ballēm.  

3.2. Vienreizējās stipendijas (apbalvojuma) piešķir pretendentiem par izciliem sasniegumiem studijās 

un pētniecībā atbilstoši šī nolikuma 2.2.punkta nosacījumiem.  

3.3. Par pretendenta atbilstību un konkrētākiem pieļaujamības kritērijiem, t. sk., vadoties no 

saņemto pieteikumu satura, lemj Stipendiju fonda komisija (turpmāk - Komisija). 
 

4. STIPENDIJAS IZMAKSAS LAIKA POSMS 

4.1. Studējošā stipendija var tikt piešķirta uz laika periodu līdz vienam akadēmiskajam gadam (desmit 

kalendārajiem mēnešiem). 

4.2. Vienreizējā stipendija (apbalvojums) ir vienu reizi veikta izmaksa kārtējā akadēmiskā gada laikā.  
 

 

 

 

 



2 

5. STIPENDIJAS APMĒRS UN IZMAKSAS KĀRTĪBA 

5.1. Studējošo stipendijas un vienreizējās stipendijas (apbalvojumus) izmaksā RSU Absolventu 

asociācija, balstoties uz Komisijas lēmumu. 

5.2. Studējošajam piešķirto studējošo stipendiju izmaksā ik mēnesi šī nolikuma 4.1. punktā 

norādītajā laika posmā. 

5.3. RSU sociālo zinātņu studējošiem pilna laika pamatstudiju programmā studējošajam ik mēnesi 

piešķirtais un izmaksājamais studējošā stipendijas apmērs nevar pārsniegt izmaksas brīdī valsts 

noteikto divu minimālo mēnešalgu kopsummu.    

5.4. Vienreizējās stipendijas (apbalvojuma) apmērs tās saņēmējam akadēmiskajā gadā nav lielāks par 

Ls 500 (pieci simti latu). 

5.5. Izmaksas tiek veiktas uz saņēmēja kontu, kas norādīts par stipendijas saņemšanu noslēgtajā 

attiecīgajā līgumā. 

5.6. Apbalvojuma summu nosaka Komisija, kas šo summu var grozīt atbilstoši lēmuma pieņemšanas 

brīdī pieejamiem finanšu līdzekļiem.  
 

6. STIPENDIJAS FINANSĒŠANAS AVOTI 

6.1.  Stipendiju fondu veido: 

6.1.1. ziedojumi, ko RSU Absolventu asociācija saņēmusi no “AS SEB banka” ; 

6.1.2. līdzekļi, kuri netiek izmantoti attiecīgajā akadēmiskajā gadā un paliek RSU Absolventu 

asociācijas Stipendiju fonda rīcībā un tiek izmantoti stipendiju piešķiršanai nākamajos 

akadēmiskajos gados. 
 

7. PIETEIKŠANĀS UN IZVIRZĪŠANAS KĀRTĪBA STIPENDIJAS KONKURSAM: 

7.1.Par studējošo stipendiju: 

7.1.1. Pieteikšanos stipendijām izsludina un izvirza RSU Absolventu asociācija. 

7.1.2. Pretendenti pieteikuma dokumentāciju iesniedz elektroniski (pieteikuma anketu) un 

rakstiski (pilnu dokumentācijas paketi) termiņā, ko nosaka RSU Absolventu 

asociācijas Stipendiju fonds.  

7.1.3. Piesakoties uz stipendiju, pretendentam jāiesniedz:  

7.1.3.1. pēc noteikta parauga aizpildīta pieteikuma anketa (skatīt www.rsu.lv/absolventi); 

7.1.3.2. dzīvesgājuma apraksts (Curriculum Vitae); 

7.1.3.3. studējošo stipendijas pretendents pēc saviem ieskatiem var iesniegt citus 

dokumentus, kas var palīdzēt izvērtēt pieteikumus, piemēram, par sasniegumiem 

un darbību zinātniski pētnieciskajā sfērā vai sabiedriskās aktivitātēs (publikācijas, 

piedalīšanās konferencēs, līdzdalība projektos, patenti, ieguldījums fakultātes 

attīstībā u. c.). 

7.1.4.  Komisija nepieciešamības gadījumā ir tiesīga pieprasīt papildus 7.1.3. punktā 

norādītajiem dokumentiem dokumentus, informāciju vai uzaicināt pretendentu uz 

interviju. 

7.2.  Par vienreizējo stipendiju - vienreizējās stipendijas (apbalvojuma) pretendentus izvirza RSU 

sociālo zinātņu fakultātes dekāni. Šos pretendentus apstiprina Komisija. 

 

8. STIPENDIĀTU PIENĀKUMI 

8.1. Stipendiātam ir pienākums: 

8.1.1. stipendijas saņemšanas laikā saglabāt atbilstību stipendijas saņēmēja statusam un 

par neatbilstību nekavējoties informēt Komisiju, pēc pieprasījuma atmaksāt 

nepamatoti saņemto stipendiju; 

8.1.2. studēt sekmīgi, bez akadēmiskiem parādiem un ar priekšzīmīgu uzvedību, ievērot LR 

normatīvos aktus un RSU noteikto studiju iekšējo kārtību, Studiju reglamentu Nr. 1, 

kā arī ievērot Stipendiju fonda komisijas norādījumus. 
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8.2. Studējošam stipendiātam jāiesniedz RSU Mācību daļas apliecināts iepriekšējā semestra 

sekmju izraksts ar vidējo atzīmi, kas apliecina viņa/-as sekmības atbilstību stipendijas 

saņemšanai līdz paredzētā perioda beigām. 

8.3. Ja stipendiātam ir studiju pārtraukums, stipendija netiek izmaksāta. Pēc atgriešanās no 

studiju pārtraukuma stipendiātam stipendijas saņemšanai Komisijā jāiesniedz šī nolikuma 

7.1.2. – 7.1.3. punktos norādītie dokumenti   

8.4. Stipendiātiem ir pienākums veicināt RSU un RSU Absolventu asociācijas labo tēlu. Stipendijas 

saņemšanas periodā pēc RSU Absolventu asociācijas uzaicinājuma jāpiedalās vismaz vienā 

sabiedriskajā aktivitātē, kas rīkota, lai celtu RSU un RSU Absolventu asociācijas prestižu un 

tēlu. 

8.5. Pieteikšanās stipendijai nozīmē, ka studējošais civiltiesiski piekrīt šim nolikumam, kā arī 

nolikumā ietvertās saistības atzīst par sev saistošām un apņemas tās izpildīt. 

8.6. Lēmumā par stipendijas piešķiršanu Komisija var ietvert papildu nosacījumus, kas saņēmējam 

jāievēro saistībā ar stipendijas vai vienreizējās stipendijas (apbalvojuma) saņemšanu. Ja 

saņēmējs šiem papildu nosacījumiem nepiekrīt, tad viņam nekavējoties ir jāinformē RSU 

Absolventu asociācijas stipendijas administrators un stipendija vai apbalvojums netiek 

izmaksāts; ja izmaksa jau tikusi veikta, stipendija vai apbalvojums ir jāatdod. 
 

9. STIPENDIJU FONDA KOMISIJA 

9.1.  Komisija, izvērtējot stipendijas pretendentu sekmību, un atbilstību šajā nolikumā minētajām 

prasībām, lemj par stipendijas piešķiršanu. Komisija lemj arī par stipendijas apmēru.   

9.2. Komisijas sastāvā: 

9.2.1. ietilpst: 

9.2.1.1. RSU Absolventu asociācijas valdes locekļi,  

9.2.1.2. RSU Komunikācijas fakultātes, RSU Eiropas studiju fakultātes un RSU Juridiskās 

fakultātes dekāni vai to pārstāvji, 

9.2.1.3. RSU mācību prorektors vai tā deleģētā persona,  

9.2.1.4. divi RSU studējošo pašpārvaldes pārstāvji  

9.2.2. ir tiesības piedalīties: 

9.2.2.1. RSU Senāta deleģētajiem pārstāvjiem. 

9.3.  Komisija, izvērtējot pieejamos stipendijas vai apbalvojuma līdzekļus, pretendentu loku un 

citus aspektus, ir tiesīga noteikt arī atšķirīgu regulējumu no šī nolikumā 5.3. panta un 5.4. 

panta noteiktā. 

9.4.  Komisija ir tiesīga pārtraukt vai koriģēt stipendijas vai apbalvojuma izmaksu, ja tam ir 

pamatots iemesls (piemēram, saņēmēja neatbilstība statusam), kā arī pieprasīt tādas 

stipendijas vai apbalvojuma atmaksu, kam nav bijis pamata (piemēram, ja saņēmējs apzināti 

maldinājis Komisiju par atbilstību saņēmēja statusam). 

 

 

 

RSU Absolventu asociācijas valdes priekšsēdētājs     Romans Lācis 


