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APSTIPRINĀTS  

 

Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācijas valdes sēdē 

 

Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācijas valdes 2013. gada 20. februāra 

sēdes lēmums Nr. S01/02/2013 

 

NOLIKUMS 

 

Pētera Avena Labdarības fonda “Paaudze” stipendijas pediatrijā  
Rīgas Stradiņa universitātes studentiem 

 
 

Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk tekstā RSU) studējošajiem stipendijas 

pediatrijā (turpmāk tekstā – Stipendija) finanšu līdzekļus nodrošina Pētera Avena 

Labdarības fonds “Paaudze” (reģistrācijas Nr. 40008128300) un šo stipendiju 

administrē Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācija (turpmāk tekstā – RSU 

Absolventu asociācija). Pētera Avena Labdarības fonds “Paaudze” atbalsta 

sabiedrībai noderīgas iniciatīvas mākslas un kultūras un bērnu veselības jomās.  

 

1. STIPENDIJAS MĒRĶIS 

1.1. Pētera Avena Labdarības fonda “Paaudze” stipendijas mērķis ir finansiāli 

atbalstīt: 

1.1.1.  talantīgus un centīgus RSU Medicīnas fakultātes pamata studiju 

studentus pediatrijā, 

1.1.2.  talantīgus un centīgus RSU Tālākizglītības fakultātes rezidentus 

pediatra specialitātē un apakšspecialitātēs. 

 

2. PRASĪBAS PRETENDENTIEM 

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

iedzīvotāji, kuri studē RSU Medicīnas fakultātē un RSU Tālākizglītības fakultātē. 

 

3. STIPENDIJAS PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 

3.1. Stipendiju pretendentiem vidējā atzīme par pēdējo semestri nevar būt mazāka 

par 8.00 (astoņām) ballēm.  

3.2. Par pretendentu priekšrocībām, piešķirot stipendiju, tiks uzskatīta dalība 

zinātniski pētnieciskajā darbā, sabiedriskās aktivitātes un brīvprātīgais darbs 

prioritāri bērnu veselības aprūpē. 
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4. STIPENDIJAS IZMAKSAS LAIKA POSMS 

4.1. RSU Medicīnas fakultātes pamata studiju studentu stipendija var tikt piešķirta uz 

laiku līdz vienam akadēmiskajam gadam (desmit kalendārajiem mēnešiem). 

4.2. RSU Tālākizglītības fakultātes rezidentiem pediatra specialitātē un 

apakšspecialitātēs stipendija var tikt piešķirta uz laiku līdz vienam 

akadēmiskajam gadam (vienpadsmit kalendārajiem mēnešiem). 

 

5. STIPENDIJAS APMĒRS UN IZMAKSAS KĀRTĪBA 

5.1. Studējošo stipendiju izmaksā RSU Absolventu asociācija, balstoties uz Pētera 

Avena Labdarības fonda “Paaudze” stipendijas pediatrijā Rīgas Stradiņa 

universitātes studentiem Stipendijas komisijas (turpmāk tekstā – Stipendijas 

komisija) lēmumu. 

5.2. Studējošajam piešķirto studējošo stipendiju izmaksā ik mēnesi šo noteikumu 4.1. 

punktā norādītajā laika posmā. 

5.3. Stipendiātiem ik mēnesi piešķirtais un izmaksājamais stipendijas apmērs nevar 

pārsniegt izmaksas brīdī valsts noteikto divu minimālo mēnešalgu kopsummu.   

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

noslēgtajā attiecīgajā līgumā. 

5.5. RSU Absolventu asociācija ir stipendijas administrators, asociācijai ir tiesības 

katru studiju gadu izsludināt stipendijas konkursu, nosakot pieteikšanās kritērijus 

(pretendentu dokumentāciju) un kritērijus pretendentiem.  

 

6. STIPENDIJAS FINANSĒŠANAS AVOTI 

6.1. Stipendiju finanšu līdzekļus veido Pētera Avena Labdarības fonda “Paaudze” 

piešķirtie finanšu līdzekļi. 

6.2. RSU Absolventu asociācijai, izsludinot stipendijas konkursu, ir tiesības norādīt 

stipendijas summu atkarībā no pieejamiem finanšu līdzekļiem stipendiju fondā. 

 

7. PIETEIKŠANĀS UN IZVIRZĪŠANAS KĀRTĪBA STIPENDIJAS KONKURSAM 

7.1. Stipendijai var pieteikties arī tie, kuri jau saņem studējošā stipendiju no valsts vai 

citu privāto fondu stipendiju fonda.  

7.2. Pieteikšanos stipendijām izsludina RSU Absolventu asociācija. 

7.3. Pretendenti pieteikuma dokumentāciju iesniedz elektroniski (pieteikuma 

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

Absolventu asociācija. 

7.4. Piesakoties uz stipendiju, pretendentiem jāiesniedz:  

7.4.1.  visiem pretendentiem – pēc noteikta parauga aizpildīta pieteikuma 

anketa (sk. detalizētāk pie www.rsu.lv/absolventi izsludinātās 

stipendijas informācijas); 

7.4.2.  visiem pretendentiem – dzīvesgājuma apraksts (Curriculum Vitae); 

7.4.3.  visiem pretendentiem – dokumenti (ja tādi ir), kas apliecina darbību 

zinātniski pētnieciskajā sfērā (sertifikāti un referātu tēzes, konferences 

programmas, kas apliecina uzstāšanos konferencēs, sertifikāti par 

piedalīšanos konferencēs, publikācijas – publikāciju saraksts un 
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publikācijas kopsavilkums vai pirmā lapa, piedalīšanās projektos – 

projekta nosaukums, projekta vadītājs, amats un aktivitātes projektā, īss 

apraksts par projektu, patenti – patenta apliecība);  

7.4.4.  visiem stipendijas pretendentiem – dokumenti, kas apliecina 

sabiedriskās aktivitātes (darbs nevalstiskās organizācijās, brīvprātīgais 

darbs, ieguldījums RSU, RSU Medicīnas fakultātē vai RSU Tālākizglītības 

fakultātē); 

7.4.5. RSU Medicīnas fakultātes pamata studiju studentiem pediatrijā 

vēlama rekomendācija no RSU pediatrijas katedras; 

7.4.6.  RSU Tālākizglītības fakultātes rezidentiem pediatra specialitātēs un 

apakšspecialitātēs – RSU Tālākizglītības fakultātes apstiprināta rezidenta 

grāmata par pēdējo studiju gadu;  

7.4.7.  RSU Tālākizglītības fakultātes rezidentiem pediatra specialitātēs un 

pediatra apakšspecialitātēs – studiju programmas vadītāja 

rekomendācija. 

7.5. Stipendijas komisija nepieciešamības gadījumā ir tiesīga pieprasīt dokumentus 

papildus iepriekš norādītajiem.  

 

8. STIPENDIJAS KOMISIJA 

8.1. Pēc izsludinātā konkursa termiņa beigām stipendijas administrators un 

Stipendijas komisija izvirza kandidātus intervijai ar Stipendijas komisiju.  

8.2. Stipendijas komisija, izvērtējot stipendijas pretendentu sekmību un atbilstību 

šajā dokumentā minētajām prasībām, lemj par stipendijas piešķiršanu.  

8.3. Stipendiju komisijas sastāvu veido: 

8.3.1.  Pētera Avena Labdarības fonda “Paaudze” pārstāvji; 

8.3.2.  RSU Absolventu asociācijas pārstāvji; 

8.3.3.  RSU Medicīnas fakultātes pārstāvji un RSU Pediatrijas katedras 

mācībspēki;  

8.3.4.  RSU Tālākizglītības fakultātes pārstāvji; 

8.3.5.  RSU Studējošo pašpārvaldes pārstāvis. 

8.4. Stipendijas komisija ir tiesīga pārtraukt vai koriģēt stipendijas 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 Stipendijas komisiju par atbilstību saņēmēja 

statusam). 

 

9. STIPENDIĀTU PIENĀKUMI 

9.1. Stipendiātam ir pienākums: 

9.1.1.  stipendijas saņemšanas laikā saglabāt atbilstību stipendijas saņēmēja 

statusam, par neatbilstību nekavējoties informēt Stipendijas komisiju un 

pēc pieprasījuma atmaksāt nepamatoti saņemto stipendiju; 

9.1.2.  studēt sekmīgi, bez akadēmiskiem parādiem un ar priekšzīmīgu 

uzvedību, ievērot LR normatīvos aktus un RSU noteikto studiju iekšējo 
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kārtību, Studiju reglamentu Nr. 1, kā arī ievērot Stipendijas komisijas 

norādījumus.  

9.2. RSU Medicīnas fakultātes pamatstudiju stipendiātiem vienu reizi stipendijas 

izmaksas periodā līdz stipendijas līgumā norādītajam datumam ir jāsniedz 

atskaite par sekmēm un atskaite teksta formā.  

9.3. RSU Tālākizglītības fakultātes stipendiātiem vienu reizi stipendijas izmaksas 

periodā līdz stipendijas līgumā norādītajam datumam ir jāsniedz atskaite: 

pusgada vērtējums un atskaite teksta formā.  

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

nepilda studiju plānā noteiktās saistības, sniedz nepatiesu informāciju vai rodas 

citi apstākļi, kas nav savienojami ar turpmāku stipendijas saņemšanu vai 

stipendijas izsniegšanas mērķi, viņam/-ai jāinformē par to Stipendijas komisija. 

9.5. Ja stipendiātam ir akadēmiskais atvaļinājums, stipendija netiek izmaksāta. 

Piešķīrums tiek saglabāts, un stipendijas izmaksa atjaunota pēc atgriešanās no 

studiju akadēmiskā atvaļinājuma.  

9.6. Gadījumā, ja stipendiāts izmanto ERASMUS (EuRopean Community Action 

Scheme for the Mobility of University Students) programmu vai dodas stažēties 

uz citām valstīm un atrodas ārpus Latvijas Republikas vairāk nekā divus 

kalendāros mēnešus, tad šajā laika posmā stipendiātam nav tiesības saņemt un 

atgūt stipendiju par laika posmu, kurā stipendiāts nav atradies Latvijas 

Republikā.  

9.7. Stipendijas saņemšanas periodā pēc RSU Absolventu asociācijas vai Pētera 

Avena Labdarības fonda “Paaudze” uzaicinājuma jāpiedalās vismaz vienā 

sabiedriskajā aktivitātē. 

9.8. Pieteikšanās stipendijai nozīmē, ka studējošais civiltiesiski piekrīt šiem 

noteikumiem, noteikumos ietvertās saistības atzīst par sev saistošām un 

apņemas tās izpildīt. 

9.9. Lēmumā par stipendijas piešķiršanu Stipendijas komisija var ietvert papildu 

nosacījumus, kas saņēmējam jāievēro saistībā ar stipendijas saņemšanu. Ja 

saņēmējs šiem papildu nosacījumiem nepiekrīt, tad viņam nekavējoties ir 

jāinformē RSU Absolventu asociācija kā stipendijas administrators, un stipendija 

netiek izmaksāta; ja izmaksa jau tikusi veikta, stipendija ir jāatdod. 

 

10. CITI NOTEIKUMI 

10.1. Pētera Avena Labdarības fonds “Paaudze” iespēju robežās var nodrošināt 

stipendiātus ar attiecīgo teorētisko un praktisko zināšanu apguvi fonda 

realizētājos sadarbības projektos, kas saistīti ar bērnu veselības aprūpi. 

 

 

 

RSU Absolventu asociācijas valdes priekšsēdētājs      Romans Lācis 


