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Sagatavots atbilstoši 
 biedrības “Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācija”, 

 reģistrācijas Nr. 50008137521,  
valdes S01/02/2016, 07.02.2016. sēdes lēmumam 

 
 

07.02.2016. 
Rīgā 

Akadēmiskās kapacitātes stiprināšanas  
stipendija farmācijā Rīgas Stradiņa universitātē 

 
NOLIKUMS 

 

 
Akadēmiskās kapacitātes stiprināšanas stipendija farmācijā Rīgas Stradiņa universitātē (turpmāk tekstā 

stipendija) izveidota, lai stiprinātu Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk tekstā RSU) Farmācijas fakultātes 

akadēmisko kapacitāti, pieaicinot ārvalstu viespasniedzējus RSU studējošo, kā arī RSU Farmācijas fakultātes 

akadēmiskā personāla apmācībai. Stipendijas ieviešana balstās nepieciešamībā nepārtraukti pilnveidot studiju 

procesa kvalitāti, tā nodrošinot atbilstību izglītības aktualitātēm kopumā un darba tirgū pieprasītus nozares 

profesionāļus. Stipendija paredzēta dažādu farmācijas studiju kursu kvalitātes pilnveidei. Farmācijas fakultātes 

dome, kuras sastāvā ir gan fakultātes akadēmiskais personāls, gan studējošie, gan profesionālo organizāciju 

pārstāvji, pieņem lēmumu par prioritāro jomu, izsludinot stipendijas konkursu, tādējādi veicinot farmācijas 

izglītības saikni ar nozares aktivitātēm pasaulē. 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Stipendijas administrators ir Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācija (turpmāk tekstā 

RSU Absolventu asociācija), kas izsludina stipendijas konkursu, nodrošina publicitāti mērķa 

auditorijai un stipendijas izmaksu. 

1.2. Stipendijas nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums) un saistošā informācija par stipendiju ir 
publicēta Rīgas Stradiņa universitātes mājas lapā www.rsu.lv  

 
2. STIPENDIJAS MĒRĶIS UN RAKSTUROJUMS 
2.1. Stipendijas nolūks ir sekmēt ārvalstu viespasniedzēju starptautiskās pieredzes un zināšanu 

efektīvu integrāciju RSU Farmācijas fakultātē. 

2.2. Stipendijas mērķis ir nodrošināt finansiālu atbalstu ārvalstu viespasniedzēju zināšanu nodošanai 

un integrācijai RSU Farmācijas fakultātē. 

2.3. Stipendija atbalsta dažādu ārvalstu pasniedzēju piesaisti: 

2.3.1.  RSU Farmācijas fakultātes studējošo apmācībai; 

2.3.2.  RSU Farmācijas fakultātes akadēmiskā personāla apmācībai. 

2.4. Pirms stipendijas konkursa izsludināšanas ar RSU Farmācijas fakultātes domes sēdes lēmumu 

tiek noteiktas prioritārās jomas konkrētajā stipendijas izsludināšanas periodā.  

2.5. Stipendijas prioritātes tiek paziņotas kopā ar stipendijas izsludināšanas konkursu.  
 

3. PRASĪBAS STIPENDIJAS PRETENDENTIEM 
3.1. Ārvalstīs iegūts Ph. D grāds vai atsevišķos gadījumos – profesionālā pieredze, kas uzskatāma par 

līdzvērtīgu.  

3.2. Akadēmiskā pieredze farmācijas nozarē augstākās izglītības institūcijās ārpus Latvijas vai 

profesionālā pieredze nozarē, ne mazāka par 5 gadiem. 

3.3. Publikācijas farmācijā starptautiski citētos izdevumos. 

http://www.rsu.lv/
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3.4. Izstrādāts individuālais aktivitāšu plāns (aktualitātes pamatojums, mērķis, uzdevumi, plānoto 

aktivitāšu apraksts), ko plānots īstenot uzturēšanās laikā.  

 
4. PIETEIKŠANĀS UN PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA  
4.1. Viespasniedzēju elektroniski piesaka RSU Farmācijas fakultātes akadēmiskā personāla pārstāvis, 

iesniedzot šādus dokumentus:  

4.1.1.  aizpildītu pieteikuma veidlapu ar iekļautu aktivitāšu īstenošanas plānu; 

4.1.2.  pretendenta CV ar pēdējo 3 gadu publikāciju sarakstu.  

4.2. Stipendiju komisija (turpmāk tekstā Komisija) izvērtē pretendentu pieteikumu atbilstību 

konkursa prasībām. 

4.3. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā trīs Komisijas locekļi, no kuriem viens ir 

Komisijas priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks. Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Ja 

balsu skaits balsojumā ir identisks, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. Komisija ir tiesīga 

noteikt stipendiju piešķiršanas skaita limitu atbilstoši aktivitāšu īstenošanai piešķirtajam 

finansējumam. 

4.4. Komisijas sastāvs: stipendijas administrators RSU Absolventu asociācija – līdz 2 pārstāvjiem, RSU 
Farmācijas fakultātes dekāns (Komisijas priekšsēdētājs), attiecīgās studiju programmas vadītājs, 
stipendijas fonda ziedotāji – līdz 2 pārstāvjiem. Komisija var pieaicināt tās katedras vadītāju, 
kuras realizētajā kursā plānota viespasniedzēja iesaiste. Nepieciešamības gadījumā Komisija ir 
tiesīga pieaicināt papildu ekspertus. 
 

5. PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 
5.1. Pretendenta atbilstība Nolikumā norādītajām prasībām. 

5.2. Atbilstoši noformēta pretendenta stipendijas pieteikuma veidlapa.  

5.3. Pieteikuma pamatojuma racionalitāte, atbilstība izvirzītajām prioritātēm, inovativitāte, 

ieguldījums studiju procesa pilnveidē un ilgtspēja nozarē. 

5.4. Individuālā īstenošanas plāna rezultatīvie rādītāji un ietekme pēc viespasniedzēja vizītes. 

5.5. Individuālā īstenošanas aktivitāšu plāna pamatojums un apjoma atbilstība. 

 

6. STIPENDIJAS APMĒRS UN IZMAKSAS KĀRTĪBA 
6.1. Stipendijas tiek izmaksātas, balstoties uz stipendiju komisijas lēmumu. 

6.2. RSU Farmācijas fakultātes studējošo un akadēmiskā personāla apmācībai vienas stipendijas 

apmērs ir: 

6.2.1.  viespasniedzējiem no Amerikas Savienotajām Valstīm, Kanādas, Austrālijas un 

Dienvidamerikas līdz 5000 EUR (pieci tūkstoši eiro, nulle centu); 

6.2.2.  viespasniedzējiem no Eiropas valstīm līdz 3000 EUR (trīs tūkstoši eiro, nulle centu); 

6.2.3.  viespasniedzējiem no Baltijas valstīm līdz 1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro, 

nulle centu). 

6.3. Izmaksas tiek veiktas ar pārskaitījumu uz stipendiāta kontu, kas norādīts stipendiāta pieteikuma 

veidlapā un stipendijas līgumā.  

6.4. Izmaksas tiek veiktas vienreizējā maksājumā pēc viespasniedzēja vizītes. 
 

7. STIPENDIJAS FINANSĒŠANAS AVOTI 
7.1.  Stipendiju fondu veido: 

7.1.1.  ziedojumi, ko RSU Absolventu asociācija saņēmusi tieši šai konkrētai stipendijai; 

7.1.2.  līdzekļi, kuri netiek izmantoti attiecīgajā akadēmiskajā gadā, bet paliek RSU Absolventu 

asociācijas stipendiju fonda rīcībā un tiek izmantoti stipendiju piešķiršanai nākamajos 

akadēmiskajos gados. 
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8. STIPENDIJAS IZMAKSAS LAIKA POSMS 
8.1. Stipendijas konkursa izsludināšana un stipendijas izmaksa var tikt organizēta vienu reizi katra 

akadēmiskā gada semestrī. Saskaņā ar RSU akadēmiskā gada kalendāru akadēmiskajā gadā ir divi 

semestri: rudens semestris, kas ilgst no septembra līdz februārim (pieci mēneši), un pavasara 

semestris, kas ilgst no februāra līdz jūlijam (pieci mēneši).  

8.2. Stipendiju plānots izmaksāt par laika posmu, kas nav mazāks par vienu darba nedēļu.  

8.3. Stipendijas izmaksas regularitāte un kopējais termiņš ir atkarīgs no stipendijas izmaksai 

pieejamo ziedojuma līdzekļu apjoma stipendijai. Ja ir pieejami līdzekļi, konkursu var izsludināt 

atkārtoti katru RSU akadēmisko gadu. 

 

9. PRETENDENTU UN PRETENDENTU PIETEICĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA  
9.1. Pretendenta pieteicējs ir atbildīgs par viespasniedzēja stipendijas ietvaros izmantoto materiālu 

(lekciju un nodarbību prezentācijām, testiem, videolekcijām u. tml.) saglabāšanu un izvietošanu 

attiecīgā studiju kursa e-studijās jeb UNIVERSUM.  

9.2. Pretendenta pieteicējs ir atbildīgs par viespasniedzēja videolekciju ierakstu nodrošināšanu 

sadarbībā ar RSU IT departamentu.  

9.3. Pretendents un pretendenta pieteicējs ir atbildīgs par stipendijas saņemšanai sniegtās 

informācijas patiesumu un atbilstību šajā Nolikumā minētajām prasībām. 

9.4. Pretendents un pretendenta pieteicējs, iesniedzot pieteikumu stipendijas saņemšanai, uzņemas 

atbildību ievērot Nolikumā izvirzītās prasības. 

9.5. Ja pretendents stipendijas saņemšanas laikā zaudē tiesības saņemt stipendiju un vairs neatbilst 

Nolikumā izvirzītajām prasībām, viņam ir pienākums par to ziņot stipendijas administratoram un 

šī pretendenta dalība tiek pārtraukta. 

9.6. Stipendijas piešķiršana pretendentam var tikt atcelta, ja pēc lēmuma pieņemšanas par 

stipendijas piešķiršanu tiek konstatēta pretendenta vai rezultatīvo rādītāju neatbilstība 

Nolikumam. 

9.7. Ja tiek konstatēts, ka stipendijas piešķiršanu ietekmējusi nepatiesas vai Nolikumam neatbilstošas 

informācijas sniegšana, pretendentam ir pienākums jau izmaksātu stipendiju atmaksāt. 

9.8. Komisijai ir tiesības lemt par stipendijas izmaksas apmēra samazināšanu konkrētam tās 

saņēmējam, ja tam ir pamatots iemesls.  

 
 

 

 

 

 

Biedrības “Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācija” 

valdes priekšsēdētājs  

Romans Lācis __________________________________________ 

 


