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APSTIPRINĀTS  

Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācijas valdes sēde 

 

09.03.2010. RSU AA  valdes sēdes lēmums  

Nr.: S01/03/2010 

 

Rīgas Stradiņa universitātes  Absolventu asociācijas 

STIPENDIJU FONDA NOLIKUMS 

 

Biedrība ‘’Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācija’’, reģ. nr. 50008137521, 

(turpmāk tekstā RSU Absolventu asociācija), dibināta 09.03.2009.  ir apolitiska, nevalstiska 

organizācija, kas nodibināta 2009. gada 9. martā, lai vienotu bijušo Rīgas Medicīnas institūta 

(RMI), Latvijas Medicīnas akadēmijas (AML) un šobrīd Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) 

absolventus. RSU Absolventu asociācija ir intelektuāla organizācija, kura darbojas kā 

absolventu saiknes ar savu universitāti uzturēšanas kontaktpunkts, ar mērķi saistīt dažādas 

paaudzes, attīstīt izglītības procesus un veicināt jaunu personību izaugsmi.  

1. STIPENDIJU FONDA MĒRĶI 

1.1. RSU Absolventu asociācijas Stipendiju fonda mērķis ir: 

1.1.1.  atbalstīt Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk tekstā RSU) personālu un 

absolventus.  

1.1.2.  Veicināt izglītošanās iespējas, atbalstīt mūžizglītību, apbalvot personas par 

ieguldījumu zinātnē un pētniecībā un citādi motivēt un atbalstīt sekmīgu ar RSU saistītu 

darbību. 

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

2.1. RSU Absolventu Asociācijas Stipendiju fondu veido RSU Absolventu asociācijas 

privātpersonu stipendijām sniegtie naudas līdzekļi, uzņēmumu un organizāciju 

mērķziedojumi un citi normatīvajos aktos paredzēti finanšu avoti, piemēram, 

organizāciju , privātpersonu un RSU Absolventu asociācijas finanšu līdzekļi.  

2.2. Katrai stipendijai un apbalvojumam tiek izstrādāti atsevišķi noteikumi, kuros iekļauta 

atšķirīga pieteikšanās kārtība, stipendiju pretendentu prasības, apmērs, izmaksas 

kārtība un citi saistošie noteikumi (turpmāk tekstā „stipendijas nolikums”).  

2.3. RSU Absolventu asociācijas Stipendiju fonda atsevišķos stipendijas nolikumus 

izstrādā RSU Absolventu asociācijas Stipendiju fonda komisija.  

2.4. Atsevišķo stipendiju nosaukumi var tikt veidoti, ievērojot arī stipendijas finanšu 

avota vēlmes un saturēt finanšu avota ieteiktu nosaukumu, it īpaši, ja finanšu avota 

ieguldījums gada laikā sasniedz vismaz Ls 5000. Par nosaukumu lemj Stipendiju 

fonda komisija. 

2.5. Stipendijas un apbalvojumi tiek primāri piešķirti RSU studējošiem , absolventiem, 

mācībspēkiem un pētniekiem. Stipendijas un apbalvojumus var saņemt arī  citu 

organizāciju pārstāvji. 
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2.6. Privāto un organizāciju stipendiju mecenāti patur tiesības noteikt stipendijas 

nosacījumus, ja tiem piekrīt arī Stipendiju fonda komisija, piemēram, par stipendiju 

fonda apjomu, stipendiju fonda mērķi un stipendiātu loku.  

2.7. Šā nolikuma noteikumi par stipendijām vienlīdz piemērojami arī attiecībā uz 

apbalvojumiem, ja vien konkrētā apbalvojuma nolikumā nav noteikts citādi. 

Atsevišķos gadījumos, piemēram, atbilstoši stipendijas finanšu avota vēlmei, var tikt 

piešķirta arī individuāla stipendija vai apbalvojums, nepiemērojot procedūras 

saskaņā ar šo nolikumu.  

2.8. Atsevišķu stipendiju nolikumos var tikt noteikts cits regulējums. Ja stipendiju 

nolikums nav noteikts citādi, attiecībā uz katru stipendiju piemērojams šis nolikums 

 

3. STIPENDIJU IZSLUDINĀŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Informāciju par piešķiramajām stipendijām un apbalvojumiem, to nolikumus 

Absolventu asociācijas mājas lapā (www.rsu.lv/absolventi) izsludina Stipendiju 

fonda komisija (turpmāk tekstā arī – KOMISIJA ). 

3.2. Informācija par pieteikšanos uz aktuālajiem stipendiju fondiem un apbalvojuma 

fondiem tiek publicēta RSU mājas lapas Absolventu Asociācijas sadaļā. 

3.3. Stipendiju nolikumi glabājas RSU Absolventu asociācijā un pie RSU Absolventu 

asociācijas Stipendiju Fonda KOMISIJAS. Ar to var iepazīties pie RSU Absolventu 

asociācijas Stipendiju fonda priekšsēdētāja un pie RSU Absolventu asociācijas 

Stipendiju fonda KOMISIJAS.  

 

4. STIPENDIJU PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA STIPENDIJĀM 

4.1. Uz stipendijām var pretendēt attiecīgās stipendijas nolikumā noteiktais personu loks. 

4.2. Uz stipendijām iespējams pretendēt atkārtoti. 

4.3. Stipendiju pieteikumus var iesniegt viena persona vai cilvēku grupa. 

4.4. Pieteikšanās kārtību stipendijām nosaka stipendiju nolikumi, kuri satur informāciju:    

4.4.1. Par stipendiju (ziedotāja fondu); 

4.4.2. Par piešķiramo stipendiju apjomu; 

4.4.3. Par pieteikumu iesniegšanas termiņiem; 

4.4.4. Par pieteikumiem pievienojamiem dokumentiem; 

4.4.5. Par pieteikumu izvērtēšanas kritērijiem; 

4.4.6. Par citiem nosacījumiem pēc ieskatiem. 

4.5. Stipendiju pretendentiem savlaicīgi jāiesniedz visus stipendiju nolikumā norādītos 

dokumentus, t.sk.:  

4.5.1. Aizpildītu pieteikuma anketu; 

4.5.2. Dzīves aprakstu (CV); 

4.5.3. Citus dokumentus  un ziņas, kas uzskaitīti katras atsevišķās Stipendijas 

nolikumā.  

4.6. Atsevišķo stipendiju nolikumos var tikt noteikts arī atšķirīgs regulējums. 

 

5. STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. KOMISIJA pieņem lēmumu par stipendijas vai apbalvojuma piešķiršanu, tās apjomu, 

kā arī par atteikumu piešķirt stipendiju.  

5.2. Lēmumu par stipendijas vai apbalvojuma piešķiršanu pieņem, balstoties uz  

kritērijiem, kas minēti katrā atsevišķā stipendijas nolikumā. 

5.3. Ja konkrētās stipendijas vai apbalvojuma nolikumā nav noteikts savādāk vai 

precizētāki, par piešķiršanas kritērijiem uzskatāmi šādi:.  

5.3.1. Stipendijas un apbalvojuma saņemšanas pamatotība, pamatojoties uz 

pieteikumu; 

http://www.rsu.lv/absolventi
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5.3.2. Pretendenta zināšanas  un pieredze pamatojoties uz dzīves aprakstu (CV); 

5.3.3. Pretendenta līdzšinējā darbība RSU, piemēram, pretendenta piemērotību un 

citi kritēriji, kas noteikti atsevišķā stipendiju fonda nolikumā. 

5.3.4. Dokumentus, kas apliecina pretendenta zinātniskās darbības (ja tādas veiktas) 

rādītājus (publikācijas, piedalīšanās konferencēs, līdzdalība projektos, patenti, 

u.c. rādītāji). 

5.4. KOMISIJA ir tiesīga nepieciešamības gadījumā pieprasīt papildus dokumentus , ja tas 

nepieciešams pieteikuma izvērtēšanai.  

 

6. STIPENDIJAS FONDA KOMISIJA  

6.1. KOMISIJA sastāv no: 

6.1.1.  pieciem RSU Absolventu asociācijas valdes locekļiem,  

6.1.2.  RSU mācību prorektora,  

6.1.3.  diviem RSU Senāta deleģēto pārstāvjiem,  

6.1.4. kā arī katrai stipendijai vai apbalvojumam atsevišķi: no stipendijas finanšu 

avota pārstāvja, ja finanšu avots izrāda šādu vēlmi, par ko jāpaziņo Absolventu 

asociācijai iepriekš. 

6.2. Komisiju apstiprina Absolventu asociācija priekšsēdētājs  

6.3. Komisijas priekšsēdētājs ir RSU Absolventu asociācijas priekšsēdētājs, un viņa vietnieks 

prombūtnes laikā ir RSU Absolventu asociācijas priekšsēdētāja vietnieks. 

6.4. Komisijas priekšsēdētājs apstiprina Komisijas pieņemtos lēmumus. 

6.5. Komisijas priekšsēdētājs organizē Komisijas darbu, un, ja Komisija nelemj citādi, vada 

sēdes. 

6.6. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz puse locekļu. Katram KOMISIJAS 

loceklim ir viena balss. KOMISIJA lēmumus pieņem ar klātesošu komisijas locekļu vairākumu. 

Gadījumos, kad KOMISIJAS locekļu viedoklis dalās vienādās daļās, izšķirošā balss pieder 

KOMISIJAS priekšsēdētājam, vai viņa prombūtnes  laikā – viņa vietniekam. 

6.2. KOMISIJAS sēdes sasauc RSU Absolventu asociācijas priekšsēdētājs vai vismaz divi 

Komisijas locekļi.  

7. STIPENDIĀTU PIENĀKUMI 

7.1. Stipendiātam ir pienākums izpildīt un atbilst ar konkrētās stipendijas saņemšanu 

saistītajām prasībām un kritērijiem, piemēram, studēt sekmīgi, bez akadēmiskiem 

parādiem un ar priekšzīmīgu uzvedību, ievērot LR normatīvos aktus un RSU noteikto 

studiju kārtību.  

7.2. Stipendiātam ir pienākums pēc pieprasījuma un noteiktā termiņā sniegt informāciju 

par savu atbilstību stipendijas saņēmēja prasībām (piemēram, par sekmēm) 

KOMISIJAI un stipendijas  mecenātam. 

7.3. Gadījumā, ja stipendiāts pāriet uz citu studiju programmu, izmanto akadēmisko 

atvaļinājumu, pārtrauc darba attiecības ar RSU, vai iestājas citi apstākļi, kas nav 

savienojami ar stipendijas turpmāku saņemšanu vai stipendijas izsniegšanas mērķi, 

viņam/-ai jāinformē KOMISIJA. 

7.4. Stipendiātiem ir pienākums kopumā veicināt RSU un RSU Absolventu asociācijas labo 

tēlu. Pēc RSU Absolventu asociācijas uzaicinājuma piedalīties stipendijas 

saņemšanas periodā sabiedriskās aktivitātēs, kas rīkotas, lai celtu RSU un RSU 

Absolventu asociācijas prestižu un tēlu. 

7.5. Stipendiātiem ir pienākums, ne retāk kā reizi sešos mēnešos iesniegt KOMISIJAS 

sekretāram pārskatu par sekmēm studijās, pētniecisko darbu norisi vai citiem ar 

stipendijas izsniegšanu saistītiem aspektiem. Balstoties uz stipendiāta iesniegtajiem 

pārskatiem, KOMISIJA izvērtē, vai stipendiāts ir tiesīgs arī turpmāk saņemt 

stipendiju. 
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7.6. Tie stipendiāti, kuri nepilda  pienākumus, var zaudēt tiesības saņemt Stipendiju.  

7.7. Stipendijas saņēmējam pēc Komisijas pieprasījuma jānoslēdz attiecīgs līgums par 

stipendijas saņemšanu un uzņemtajām saistībām. 

 

8. STIPENDIJU IZMAKSAS KĀRTĪBA 

8.1. Stipendijas izmaksu organizē RSU Absolventu asociācija.  

8.2.  Stipendiju izmaksā vai apbalvojumu piešķir saskaņā ar katras atsevišķās stipendijas 

nolikumā minēto kārtību. 

8.3. Stipendiātam atrodoties studiju pārtraukumā, kas ir piešķirts stipendiāta veselības 

stāvokļa dēļ, stipendija netiek izmaksāta. Piešķīrums tiek saglabāts un Stipendijas 

izmaksas tiek atjaunotas pēc atgriešanās no studiju pārtraukuma, ja Stipendiāts 

atbilst saņemšanas kritērijiem. Ja stipendiāts atrodas studiju pārtraukumā citu 

iemeslu dēļ vai pabeidz studijas, stipendijas izmaksa tiek pārtraukta. Jebkurā 

gadījumā stipendiātam ir pienākums nekavējoties informēt Stipendijas komisiju-, ja 

tas pārtrauc vai pabeidz studijas.  

 

9. STIPENDIJAS PIEŠĶIRŠANAS ĒTISKIE APSVĒRUMI 

9.1. Stipendijas piešķiršanā iesaistītie KOMISIJAS locekļi nedrīkst paši pretendēt uz 

stipendiju vai apbalvojumu, un tie nedrīkst atrasties interešu konflikta vai citādā 

ieinteresētības stāvoklī.   

9.2. KOMISIJAS locekļi nedrīkst sniegt rekomendācijas pretendentiem, kas pretendentus 

nostāda nevienlīdzīgā stāvoklī. 

 

10. STIPENDIJAS  NOLIKUMA PIEŅEMŠANA UN GROZĪŠANA 

10.1. RSU Absolventu asociācijas Stipendijas fonda nolikumu apstiprina RSU Absolventu 

asociācijas valde.  

10.2. Grozījumus RSU Absolventu asociācijas Stipendiju fonda nolikumā apstiprina RSU 

Absolventu asociācijas valde. 

 

 

 

 

 

 

RSU Absolventu asociācijas valdes priekšsēdētāja/-s   ____________ 

Romans Lācis 


