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APSTIPRINĀTS  

Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācijas valdes sēdē 

Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācijas valdes 2015. gada 11. maija sēdes 
lēmums Nr. S06/05/2015 

Rīgā 

 

“Mēness aptieka” 
prakses stipendija Rīgas Stradiņa universitātes studentiem 

 NOLIKUMS 
 

„„Mēness aptieka” prakses stipendija Rīgas Stradiņa universitātes studentiem” ir izveidota, 

balstoties uz aptieku tīkla “Mēness aptieka” zīmola īpašnieka AS “SENTOR FARM APTIEKAS” 

ieinteresētību nozares jaunā personāla kvalifikācijas un praktisko iemaņu celšanā un Rīgas 

Stradiņa universitātes (turpmāk tekstā – RSU) ieinteresētību motivēt studentus pilnvērtīgas 

un kvalitatīvas valsts prakses veikšanā.  

 

1. STIPENDIJAS MĒRĶIS 

1.1. “Mēness aptieka” prakses stipendijas Rīgas Stradiņa universitātes studentiem 

mērķis ir piedāvāt un nodrošināt RSU Farmācijas fakultātes 5. studiju gada pilna 

un nepilna laika studentiem kvalitatīvas prakses vietas valsts praksei aptieku tīklā 

“Mēness aptieka”, sniedzot arī finansiālu atbalstu stipendiju veidā. 

 

2. PRASĪBAS PRETENDENTIEM 

2.1. Uz prakses stipendijām var pretendēt RSU Farmācijas fakultātes 5. kursa pilna un 

nepilna laika pamatstudiju programmas studenti, kas atbilst nolikumā 

noteiktajiem kritērijiem. 

 

3. PRAKSES RAKSTUROJUMS  

3.1. Valsts prakse aptieku tīklā “Mēness aptieka” īstenojama atbilstoši RSU Farmācijas 

fakultātes izstrādāto un attiecīgajā akadēmiskajā gadā apstiprināto valsts prakses 

sadaļu programmu (turpmāk – programmu) Praktiskajā un sociālajā farmācijā, 

Farmaceitiskajā analīzē, Aptiekas zāļu formu tehnoloģijā saturam. 

3.2. Valsts prakse notiek konkrētajā aptiekā nozīmētā prakses vadītāja vadībā un RSU 

prakses vadītāja uzraudzībā. Prakses laikā tiek nodrošināta prakses programmai 

atbilstoša prakses vieta.  

3.3. Stipendiāts apņemas ievērot prakses vietas darba drošības, sanitāri higiēniskos, 

ugunsdrošības, iekšējās kārtības noteikumus, ievērot prakses vietas prakses 

vadītāja norādījumus, saudzīgi apieties ar prakses vietas īpašumu. 

3.4. Prakse iespēju robežās var tikt īstenota jebkurā no aptieku tīkla “Mēness 

aptieka” aptiekām, ņemot vērā studenta dzīves vietu un izteikto interesi par 

prakses vietu. 
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3.5.  Studentam prakses programmā aprakstītie uzdevumi  jāveic 5 (piecas) stundas 

vienas dienas ietvaros, vismaz 2 (divas) stundas nedēļā veltot prakses 

dienasgrāmatas sastādīšanai. 

 

4. STIPENDIJAS PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 

4.1. Stipendijas pretendentiem nedrīkst būt akadēmisko parādu vai citu nenokārtotu 

saistību ar RSU. 

4.2. Par pretendenta atbilstību un konkrētiem pieļaujamības kritērijiem, t. sk., 

vadoties pēc saņemto pieteikumu satura un pieejamo finanšu līdzekļu apjoma, 

lemj Stipendiju fonda komisija. 

4.3. Prakses stipendijai var pieteikties arī tie, kuri jau saņem studējošā stipendiju no 

valsts vai cita finansējuma stipendijas.  

4.4. Stipendijas saņēmējs nedrīkst būt darba attiecībās ar AS SENTOR FARM 

APTIEKAS. 

 

5. STIPENDIJAS IZMAKSAS LAIKA POSMS 

5.1. Prakses stipendija var tikt piešķirta uz laika periodu no 4 (četrām) nedēļām līdz 

24 (divdesmit četrām) nedēļām.  

 

6. STIPENDIJAS APMĒRS UN IZMAKSAS KĀRTĪBA 

6.1. Prakses stipendijas maksimālais apmērs ir līdz 570.00 EUR (pieci simti 

septiņdesmit eiro) mēnesī, izvēloties praksi četrdesmit stundas nedēļā, vai 3.39 

EUR stundā. Students var izvēlēties prakses stundu skaitu, bet ne mazāk kā 5 

(piecas) stundas vienas dienas ietvaros, un vismaz 2 (divas) stundas nedēļā veltot 

prakses dienasgrāmatas sastādīšanai, ko nosaka valsts prakses programmas.  

6.2. RSU Absolventu asociācija, balstoties uz Stipendiju fonda komisijas lēmumu, 

studējošajam piešķirto prakses stipendiju izmaksā ik mēnesi par iepriekšējo mēnesi. Ja 

praktikants nav bijis praksē pilnu mēnesi (slimības vai citu iemeslu dēļ), stipendijas 

apmērs nosakāms proporcionāli laika posmam, kādā praktikants praksē ir bijis. 

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

veidlapā. 

6.4. Studentam, kura dalība ar Stipendiju fonda komisijas lēmumu ir apstiprināta, ir 

tiesības atteikties no turpmākas prakses veikšanas “Mēness aptieka” tīklā un no 

stipendijas saņemšanas, iepriekš nosūtot ieskenētu rakstisku iesniegumu Stipendiju 

fonda komisijai uz rsuaa.stipendijas@rsu.lv 

6.5. Stipendijas saņemšana studentam var tikt atteikta, ja tam ir dibināti iemesli, 

piemēram, ja saņemtas iebildes no prakses vietas par praktikanta saistību nepildīšanu. 

6.6. Lēmumā par stipendijas piešķiršanu Stipendiju fonda komisija var ietvert papildu 

nosacījumus, kas saņēmējam jāievēro saistībā ar stipendijas saņemšanu. 

6.7. Stipendijas izmaksas regularitāte un kopējais termiņš ir atkarīgs no “Mēness 

aptieka” prakses stipendijas Rīgas Stradiņa universitātes studentiem izmaksai AS 

“SENTOR FARM APTIEKAS” piešķirto ziedojuma līdzekļu apjoma. Ja stipendijai ir 

pieejami līdzekļi, konkursu var izsludināt atkārtoti katru RSU akadēmisko gadu. 
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7. STIPENDIJAS FINANSĒŠANAS AVOTI 

7.1. Stipendiju fondu veido ziedojumi, ko stipendijas izmaksai RSU Absolventu 

asociācija saņēmusi no AS “SENTOR FARM APTIEKAS”. 

7.2. Līdzekļi, kuri netiek izmantoti attiecīgajā akadēmiskajā gadā un paliek RSU 

Absolventu asociācijas Stipendiju fonda rīcībā, tiek izmantoti stipendiju 

piešķiršanai nākamajos akadēmiskajos gados. 

 

8. PIETEIKŠANĀS UN IZVIRZĪŠANAS KĀRTĪBA STIPENDIJAS KONKURSAM 

8.1. Pieteikšanos stipendijām izsludina RSU Absolventu asociācija. 

8.2. Pretendenti pieteikuma dokumentāciju iesniedz elektroniski (pieteikuma anketu) 

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

asociācija.  

8.3. Piesakoties uz stipendiju, pretendentam jāiesniedz:  

8.3.1. pēc noteikta parauga aizpildīta pieteikuma anketa elektroniskā formātā 

(jānosūta uz rsuaa.stipendijas@rsu.lv) un parakstīta papīra formātā 

(jāiesniedz RSU Absolventu asociācijā); 

8.3.2. dzīvesgājuma apraksts jeb curriculum vitae (jāiesniedz parakstīta papīra 

formātā RSU Absolventu asociācijā). 

8.4. Stipendijas pretendents pēc saviem ieskatiem var iesniegt citus dokumentus 

papīra formātā, 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.). 

8.5. Stipendiju fonda komisija nepieciešamības gadījumā ir tiesīga pieprasīt papildu 

dokumentus un informāciju, kā arī uzaicināt pretendentu uz interviju. 

 

9. STIPENDIĀTU PIENĀKUMI 

9.1. Stipendiātam ir pienākums: 

9.1.1. stipendijas saņemšanas laikā saglabāt atbilstību stipendijas saņēmēja 

kritērijiem un par neatbilstību nekavējoties informēt Stipendiju fonda 

komisiju, pēc pieprasījuma atmaksāt nepamatoti saņemto stipendiju; 

9.1.2.  studēt sekmīgi un ar priekšzīmīgu uzvedību, ievērot LR normatīvos aktus 

un RSU iekšējos tiesību aktus, tajā skaitā RSU noteikto studiju iekšējo 

kārtību, Studiju reglamentu, kā arī ievērot Stipendiju fonda komisijas 

norādījumus; 

9.1.3. ievērot prakses līguma noteikumus, kas tiek slēgts ar stipendiātu 

atsevišķi. 

9.2. Studējošam stipendiātam noteiktajā termiņā un kārtībā RSU ir jāiesniedz ar 

praksi saistītā dokumentācija atbilstoši RSU norādījumiem, kā arī prakses atskaite 

RSU Absolventu asociācijas atskaites veidlapā.  

9.3. Gadījumā, ja stipendiāts izmanto akadēmisko atvaļinājumu, kļūst nesekmīgs, 

nepilda studiju plānā noteiktās saistības, sniedz nepatiesu informāciju vai rodas 
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citi apstākļi, kas nav savienojami ar turpmāku stipendijas saņemšanu vai 

stipendijas izsniegšanas mērķi, viņam/-ai par to ir jāinformē Stipendiju fonda 

komisija. 

9.4. Ja stipendiātam ir studiju pārtraukums, stipendija netiek izmaksāta. Piešķīrums 

tiek saglabāts, un stipendijas izmaksa atjaunota pēc atgriešanās no studiju 

pārtraukuma. 

9.5. Stipendijas saņemšanas periodā pēc RSU Absolventu asociācijas uzaicinājuma 

stipendiātiem jāpiedalās vismaz vienā sabiedriskajā aktivitātē. 

9.6. Pieteikšanās stipendijai nozīmē, ka studējošais civiltiesiski piekrīt šim nolikumam, 

kā arī nolikumā ietvertās saistības atzīst par sev saistošām un apņemas tās 

izpildīt. 

 

10. STIPENDIJU FONDA KOMISIJA 

10.1. Stipendiju fonda komisija, izvērtējot stipendijas pretendentu atbilstību šajā 

nolikumā minētajām prasībām, lemj par stipendijas piešķiršanu. Stipendiju fonda 

komisija lemj arī par stipendijas apmēru.  

10.2. Stipendiju fonda komisija ir tiesīga pārtraukt vai koriģēt stipendijas izmaksu, ja 

tam ir pamatots iemesls (piemēram, saņēmēja neatbilstība statusam), kā arī 

pieprasīt tādas stipendijas atmaksu, kam nav bijis pamata (piemēram, ja 

saņēmējs apzināti maldinājis par atbilstību saņēmēja statusam). 

10.3. Stipendiju fonda komisiju sasauc RSU Absolventu asociācija.  

10.4. Stipendiju fonda komisijas priekšsēdētājs ir RSU Farmācijas fakultātes dekāns vai 

tā nozīmēta persona, kuram/-ai tiek uzticēts veikt Stipendiju fonda komisijas 

priekšsēdētāja darbu. 

10.5. Stipendiju fonda komisijā ietilpst Stipendiju fonda komisijas priekšsēdētājs, trīs 

AS “SENTOR FARM APTIEKAS” pārstāvji un viens RSU Absolventu asociācijas 

pārstāvis. Stipendiju fonda komisijas priekšsēdētājs pieaicina citus komisijas 

pārstāvjus ar balss tiesībām, tie var būt RSU mācībspēki un farmācijas nozares 

speciālisti. RSU Absolventu asociācija Stipendiju fonda komisijā var pieaicināt 

vienu RSU studējošo pārstāvēt studējošo intereses.  

 

 

 

 

RSU Absolventu asociācijas valdes priekšsēdētājs   ____________ 

Romans Lācis 

 

 


