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Rīgas Stradiņa universitātes Rezidentūras studiju fakultātes 

otrā līmeņa profesionālās izglītības programmas “Rezidentūra medicīnā” 

specialitātes programmas “Ķirurgs” stipendijas  nolikums 

 
Rīgas Stradiņa universitāte, rīkojoties atbilstoši Antona Pavlovska, miruša 2020.gada 

23.martā pēdējās gribas rīkojumam, kā arī vēloties celt un uzturēt Rīgas Stradiņa Universitātes 

Rezidentūras studiju fakultātē studējošo kompetenču līmeni. 

Atbilstoši augstāk norādītajam, kā arī saskaņā ar  Civillikuma 600.pantu un  Augstskolu 

likuma 52. panta otrās daļas 4.punktu tiek izveidota Rīgas Stradiņa Universitātes Rezidentūras 

studiju fakultātes otrā līmeņa profesionālās izglītības programmas “Rezidentūra medicīnā” 

specialitātes programmas “Ķirurgs” stipendija (turpmāk – RSF ķirurģijas specialitātes 

stipendija).  

 

1. RSF ĶIRURĢIJAS SPECIALITĀTES STIPENDIJAS MĒRĶIS 

Rezidentūras studiju fakultātes  ķirurģijas specialitātes stipendijas mērķis ir materiāli stimulēt 

Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk – RSU) Rezidentūras studiju fakultātes (turpmāk – RSF) 

otrā līmeņa profesionālās izglītības programmas “Rezidentūra medicīnā” specialitātes 

programmas “Ķirurgs” otrā, trešā, ceturtā un piektā studiju gada 2 (divus) sekmīgākos katra 

studiju gada rezidentus (turpmāk – RSF ķirurģijas specialitātes stipendijas saņēmēji).  

 

2. PRASĪBAS RSF ĶIRURĢIJAS SPECIALITĀTES STIPENDIJAS SAŅĒMĒJIEM 

2.1.Uz RSF ķirurģijas specialitātes stipendiju var pretendēt tie studējošie, kuri studē RSU 

Rezidentūras studiju fakultātes otrā līmeņa profesionālās izglītības programmā “Rezidentūra 

medicīnā” specialitātē “Ķirurgs” otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā studiju gadā, un atbilstoši 

iesniegtajai dokumentācijai par studiju sekmēm ir sekmīgākie RSU Rezidentūras studiju 

fakultātes otrā līmeņa profesionālās izglītības programmā “Rezidentūra medicīnā” 

specialitātes “Ķirurgs” iepriekšējā studiju gada rezidenti (turpmāk – pretendenti).  

2.2.RSF ķirurģijas specialitātes stipendijas pretendentam, tās pieteikšanas brīdī ir jābūt sekmīgam 

un bez akadēmiskajiem parādiem RSU Rezidentūras studiju fakultātes otrā līmeņa 

profesionālās izglītības programmā “Rezidentūra medicīnā” specialitātē “Ķirurgs” rezidentam, 

kā arī uz stipendijas pieteikšanās laiku rezidents nevar atrasties akadēmiskajā atvaļinājumā.    

2.3.RSF ķirurģijas specialitātes stipendijas saņēmējs drīkst saņemt arī citas stipendijas vai naudas 

balvas, kā arī, turpinot studijas, atkārtoti pretendēt uz stipendiju šajā nolikumā paredzētajā 

kārtībā. 

 

3. RSF ĶIRURĢIJA SPECIALITĀTES STIPENDIJAS APMĒRS UN IZMAKSAS 

KĀRTĪBA 

3.1.RSF ķirurģijas specialitātes stipendiju piešķir tās pretendentam RSU Rezidentūras studiju 

fakultātes otrā līmeņa profesionālās izglītības programmā “Rezidentūra medicīnā” specialitātē 

“Ķirurgs” otrā, trešā, ceturtā vai piektā studiju gada studiju laikā ik mēnesi 11 (vienpadsmit) 
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mēnešu garumā (ievērojot, ka viens mēnesis ir rezidentūras atvaļinājuma mēnesis) vai līdz 

studiju gada beigām.  

3.2.Stipendiju izmaksu uzsāk no 2021. gada 1.oktobra un tām var pieteikties līdz brīdim, kad ir 

pieejams finansējums stipendiju izmaksai. 

3.3. RSF ķirurģijas specialitātes stipendiju izmaksā balstoties uz RSF ķirurģijas specialitātes 

stipendiju komisijas (turpmāk – Stipendijas komisija) lēmumu un atbilstoši šī nolikuma 

nosacījumiem, termiņam un noteiktajam apmēram. 

3.4.Izmaksas tiek veiktas uz RSF ķirurģijas specialitātes stipendijas saņēmēja bankas kontu, kas 

norādīts pretendenta iesniegtajā iesniegumā “RSF ķirurģijas specialitātes stipendijas 

pieteikšanās iesniegumā” (turpmāk – Iesniegums) (1. pielikums). 

3.5.RSF ķirurģijas specialitātes stipendijas apmērs ik mēnesi ir bruto 129,35 EUR (viens simts 

divdesmit deviņi euro un 35 centi).  

 

4.  RSF ĶIRURĢIJAS SPECIALITĀTES STIPENDIJAS PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

UN STIPENDIJAS KOMISIJA 

 

4.1. RSF ķirurģijas specialitātes stipendijas piešķiršanu veic Stipendijas komisija, kuras sastāvu 

nosaka ar rektora rīkojumu.  

4.2. Pieteikšanos RSF ķirurģijas specialitātes stipendijai izsludina Rezidentūras studiju fakultāte, 

ievērojot Stipendijas komisijas lēmumu par pieteikšanās termiņu, kas tiek publicēts RSU 

mājas lapā Rezidentūras studiju fakultātes sadaļā.    

4.3. Pēc pieteikšanās izsludināšanas pretendenti iesniedz RSU Studentu servisā atbilstoši 

aizpildītu iesniegumu un iesniegumā norādītajai informācijai atbilstošas dokumentu kopijas, 

piemēram, Rezidenta grāmatas vērtējumu sadaļas kopiju (ja attiecināms).   

4.4. Stipendijas komisija var nolemt, ka šajā nolikumā norādītais Iesniegums  var tikt izveidots arī 

atbilstošā elektroniskā formātā. Šādā gadījumā pieteikšanās RSF ķirurģijas specialitātes 

stipendijai notiek elektroniski izmantojot attiecīgo RSU mājas lapas vietni. 

4.5. Par pretendenta atbilstību RSF ķirurģijas specialitātes stipendijai atbilstoši saņemto 

iesniegumu saturam lemj Stipendijas komisija, pamatojoties uz iesniegumā norādīto 

pretendenta vidējo svērto atzīmi par iepriekšējo studiju gadu. Stipendijas komisija ir tiesīga 

veikt norādītās vidējās svērtās atzīmes aritmētisku pārbaudi. Vidējās svērtās atzīmes aprēķinā 

ņem vērā vidējo aritmētisko vērtējumu par konkrētā studiju kursa praktisko un teorētisko daļu 

ar vienu zīmi aiz komata. Ja par studiju kursu ir vairāki vērtējumi, vērā ņem izlikto gala 

vērtējumu studiju kursa praktiskajā un teorētiskajā daļā.  

4.6. Gadījumos, kad divu vai vairāku pretendentu vidējās svērtās atzīmes ir vienādas, salīdzina 

vidējo svērto atzīmi par studiju gadu pirms iepriekšējā studiju gada vai 2. studiju gada 

rezidentiem – vidējo svērto atzīmi pamatstudijās. Ja vidējā svērtā atzīme par studiju gadu 

pirms iepriekšējā studiju gada arī ir vienāda, vērtējumā atkāpjas par vēl vienu studiju gadu, 

vai līdz vidējai svērtajai atzīmei pamatstudijās.  

4.7. Stipendijas komisija nepieciešamības gadījumā ir tiesīga pieprasīt papildu dokumentus, 

informāciju par pretendenta atzīmēm vai uzaicināt pretendentu uz interviju, lai noteiktu 

vairāku pretendentu ar vienādu vidējo svērto atzīmi par iepriekšējo studiju gadu atbilstību 

stipendijas saņemšanai. Šādā gadījumā Stipendijas komisija lēmumā norāda kritērijus 

konkrēta pretendenta izvēlei. 

 

 

 

 

 



3 

5 . RSF ĶIRURĢIJAS SPECIALITĀTES STIPENDIJAS SAŅĒMĒJU 

PIENĀKUMI 

 

5.1. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka RSF ķirurģijas specialitātes stipendijas saņēmējs kļuvis 

nesekmīgs vai pārtraucis studijas RSF ķirurģijas specialitātes rezidentūrā, RSF ķirurģijas 

specialitātes stipendijas izmaksa tiek pārtraukta.  

5.2. Gadījumā, ja RSF ķirurģijas specialitātes stipendijas saņēmējs izmanto akadēmisko 

atvaļinājumu, RSF ķirurģijas specialitātes stipendijas saņēmējam ir pienākums informēt 

Stipendijas komisiju gan par akadēmiskā atvaļinājuma uzsākšanos, gan par akadēmiskā 

atvaļinājuma pārtraukšanu. Uz akadēmiskā atvaļinājuma laiku RSF ķirurģijas specialitātes 

stipendijas izmaksa tiek apturēta, bet RSF ķirurģijas specialitātes stipendijas saņēmējs saglabā 

tiesības, atsākot studijas, saņemt stipendiju šī nolikuma 3.punktā noteiktajā kārtībā, bet ne ilgāk 

kā līdz studiju gada beigām. Šādā gadījumā Stipendijas komisija lemj par RSF ķirurģijas 

specialitātes stipendijas izmaksas apturēšanu uz akadēmiskā atvaļinājuma laiku un RSF 

ķirurģijas specialitātes stipendijas izmaksas turpināšanu pēc RSF ķirurģijas specialitātes 

stipendijas saņēmēja studiju atsākšanas.  

 

Nolikuma 1.pielikums:  “RSF ķirurģijas specialitātes stipendijas pieteikšanās iesniegums”. 

 

 

RSU Rezidentūras studiju fakultātes dekāne     Ilze Grope 

 

   

 


