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APSTIPRINĀTS  

Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācijas valdes sēde 

 

 

09.03.2010. RSU AA  valdes sēdes lēmums  

 

Nr.: S02/03/2010 

 

 

RSU Absolventu asociācijas Veselības centra 4 izcilības stipendija 

 

RSU Absolventu asociācijas Veselības centra 4 izcilības  stipendija ir izveidota 2010. gada 24. septembrī ar 

Veselības centra 4 (www.vc4.lv) valdes priekšsēdētāja Māra Rēvalda atbalstu. Stipendija ietver Rīgas Stradiņa 

universitātes (turpmāk tekstā RSU) medicīnas un veselības aprūpes studentu atbalstu un RSU personu 

vienreizējās stipendijas  par ieguldījumiem zinātnē un pētniecībā. Stipendiju pamatā piešķir spējīgākiem 

medicīnas un veselības aprūpes studentiem, kuru sociālais stāvoklis apdraud vai neļauj turpināt studijas. Par 

izciliem sasniegumiem zinātnē un pētniecībā tiek piešķirta vienreizēja stipendija . 

1. STIPENDIJAS MĒRĶIS 

1.1.  RSU Absolventu asociācijas Veselības centra 4 izcilības stipendijas mērķis ir: 

a) finansiāli atbalstīt talantīgus un centīgus medicīnas un veselības aprūpes RSU 

studentus, it īpaši tādus, kam ir grūti materiālie un sociālie apstākļi, piešķirot ik 

mēneša stipendiju (turpmāk tekstā – studējošā stipendija), un  

b) piešķirt vienreizēju stipendiju RSU saistītām personām par  sasniegumiem 

zinātnē un pētniecībā . 

 

2. PRASĪBAS PRETENDENTIEM 

2.1.  Uz studējošā stipendiju var pretendēt tie Latvijas Republikas pilsoņi  un pastāvīgie iedzīvotāji, 

kuri studē RSU medicīnas un veselības aprūpes pilna laika pamatstudiju programmās, priekšroku 

dodot personām, kurām ir apgrūtinātāki materiālie vai sociālie apstākļi. 

2.2.  Uz vienreizējo stipendiju  var pretendēt RSU strādājošie vai pensionētie zinātnieki un pētnieki. 

2.3.  Vienu apbalvojumu, saskaņojot ar Stipendijas ziedotāju, ik gadu var izvirzīt RSU rektors.  

2.4. Apbalvojumu pieteikumus var iesniegt gan viena persona, gan personu grupa. 

2.5. Uz studējošā stipendijām iespējams pretendēt atkārtoti. 

 

3. STIPENDIJAS PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 

3.1.  Pretendentiem uz studējošo stipendiju vidējā atzīme par iepriekšējo semestri ir ne mazāk kā 7,5 

balles.  

3.2. Dokuments, kas apliecina pretendentam uz studējošo stipendiju ir īpaši sociālie apstākļi: 
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3.2.1. Izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas )statusam; 

3.2.2. Apliecinājums par to, ka studējošais ir no ģimenes, kurā audzina trīs vai vairāk bērnu; 

3.2.3. Apliecinājums, ka studējošam ģimenē ir bērns; 

3.2.4. Apliecinājums par citiem sociāliem apstākļiem, kas pamatoti un objektīvi apgrūtina 

studējošā iespējas iegūt studijām nepieciešamos līdzekļus. 

3.3.  Pretendenti uz apbalvojuma stipendijām ir uzrādījuši īpašus sasniegumus zinātnē un pētniecībā 

vai RSU labā. 

3.4. Par pretendenta atbilstību un konkrētākiem pieļaujamības kritērijiem, t.sk. vadoties no saņemto 

pieteikumu satura, lemj Stipendiju fonda komisija. 

 

4. STIPENDIJAS LAIKA POSMS 

4.1. Studējošā stipendija var tikt  piešķirta uz laika periodu līdz vienam akadēmiskam gadam (desmit 

kalendārajiem mēnešiem). 

4.2. Vienreizējā stipendija  ir vienreizēja tās saņēmējam veikta izmaksa tekošā akadēmiskā gada 

ietvaros.  

 

5. STIPENDIJAS APMĒRS UN IZMAKSAS KĀRTĪBA 

5.1. Stipendiju un apbalvojuma izmaksas veic RSU Absolventu asociācija, balstoties uz Stipendiju 

fonda komisijas lēmumu. 

5.2. Studējošajam piešķirto studējošo stipendiju izmaksā ik mēnesi šī nolikuma 4.1.punktā norādītajā 

laika posmā. 

5.3. RSU medicīnas un veselības aprūpes pilna laika pamatstudiju programmās studējošam, sociālo 

un studiju procesa segšanai ik mēnesi piešķirtais un izmaksājamais studējošā stipendijas apmērs 

nevar pārsniegt  divu, izmaksas brīdī valsts noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu.      

5.4. Vienreizējās stipendijas apmērs vai izvirzītās balvas apmērs (punkti 2.2, 2.3) tās saņēmējam 

nepārsniedz LVL 300 (trīs simtus latu) akadēmiskajā gadā. 

5.5. Izmaksas tiek veiktas uz saņēmēja kontu, kas norādīts pieteikumā. 

5.6. Apbalvojuma summu nosaka Stipendijas fonda komisija, kas šo summu var grozīt, atbilstoši 

lēmuma pieņemšanas brīdī pieejamajiem finanšu līdzekļiem.  

 

6. STIPENDIJAS FINANSĒŠANAS AVOTI 

6.1.  Stipendijas fondu veido: 

6.1.1. Ziedojumi, ko RSU Absolventu asociācija saņēmusi no SIA Veselības centra 4. 

6.1.2. Līdzekļi, kuri netiek izmantoti attiecīgajā akadēmiskajā gadā, paliek RSU Absolventu 

asociācijas Stipendiju fonda rīcībā un tiek izmantoti nākamo akadēmisko gadu 

stipendiju piešķiršanai. 

 

7. PIETEIKŠANĀS UN IZVIRZĪŠNAS KĀRTĪBA STIPENDIJAS KONKURSAM  

7.1. Pieteikšanos stipendijām izsludina un izvirza RSU Absolventu asociācija. 

7.2. Pretendenti pieteikuma dokumentāciju iesniedz elektroniski un rakstiski, termiņā, ko nosaka 

RSU Absolventu asociācijas Stipendiju fonds.  

7.3. Piesakoties uz stipendiju, pretendentam jāiesniedz:  

7.3.1. noteikta parauga aizpildīta pieteikuma anketa, skatīt www.rsu.lv/absolventi 

7.3.2. CV. 

7.3.3. Apliecināts RSU mācību daļas sekmju izraksts ar vidējo semestra atzīmi studējošo 

stipendijai. 
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7.3.4. Viena rekomendācija (atbalsta vēstule), skatīt paraugu  www.rsu.lv/absolventi no 

fakultātes profesora vai rekomendācija no pētnieciskā darba vadītāja (nav obligāta 

prasība). Vienreizējai stipendijai, rekomendācijas vēstuli raksta stipendiāta izvirzītājs. 

7.3.5. Pretendējot uz vienreizējo stipendiju , jāiesniedz dokumentus, kas apliecina 

pretendenta zinātniskās darbības  rādītājus (publikācijas, piedalīšanās konferencēs, 

līdzdalība projektos, patenti, u.c. rādītāji). 

7.3.6. Citi dokumenti pēc stipendijas pretendenta paša ieskatiem, kas varētu palīdzēt 

izvērtēt pieteikumu. 

7.4. Stipendiju fonda komisija (turpmāk tekstā arī – Komisija) ir tiesīga nepieciešamības gadījumā 

pieprasīt papildus dokumentus un informāciju. 

 

8. STIPENDIĀTU SAŅĒMĒJU PIENĀKUMI 

8.1. Stipendiātam ir pienākums: 

8.1.1.  stipendijas saņemšanas laikā saglabāt atbilstību stipendijas saņēmēja statusam un 

par neatbilstību nekavējoties informēt komisiju, pēc attiecīga pieprasījuma atmaksāt 

nepamatoti saņemto stipendiju. 

8.1.2.  studēt sekmīgi, bez akadēmiskiem parādiem un ar priekšzīmīgu uzvedību, ievērot LR 

normatīvos aktus un RSU noteikto studiju iekšējo kārtību, studiju reglamentu Nr. 1 kā 

arī ievērot Stipendiju fonda komisijas norādījumus. 

8.2. Studējošam stipendiātam jāiesniedz nākamā semestra RSU mācību daļas apliecināts sekmju 

izraksts ar vidējo atzīmi, kas apliecina viņa/-as  sekmības atbilstību stipendijas saņemšanai 

līdz paredzētā perioda beigām. 

8.3. Gadījumā, ja stipendiāts izmanto akadēmisko atvaļinājumu, pārtrauc darba attiecības ar RSU, 

kļūst nesekmīgs, nepilda studiju plānā paredzētās saistības, sniedz nepatiesu informāciju vai 

iestājas citi apstākļi, kas nav savienojami ar stipendijas  turpmāku saņemšanu vai stipendijas 

izsniegšanas mērķi, viņam/-ai jāinformē Komisija. 

8.4. Stipendiātam atrodoties studiju pārtraukumā, Stipendija netiek izmaksāta. Piešķīrums tiek 

saglabāts un Stipendijas izmaksa atjaunota pēc atgriešanās no studiju pārtraukuma 

8.5. Stipendiātiem ir pienākums kopumā veicināt RSU un RSU Absolventu asociācijas labo tēlu. 

Pēc RSU Absolventu asociācijas uzaicinājuma piedalīties stipendijas saņemšanas periodā kā 

minimums vienā sabiedriskā aktivitātē, kas rīkota, lai celtu RSU un RSU Absolventu asociācijas 

prestižu un tēlu. 

8.6. Pieteikšanās stipendijai nozīmē, ka studējošais civiltiesiski piekrīt šim nolikumam, atzīst par 

sev saistošām un apņemas izpildīt nolikumā ietvertās saistības. 

8.7. Lēmumā par stipendijas piešķiršanu Komisija var ietvert papildus nosacījumus, ko saņēmējam 

jāievēro saistībā ar stipendijas vai apbalvojuma saņemšanu. Ja saņēmējs šiem papildus 

nosacījumiem nepiekrīt, tas par to nekavējoties informē Komisiju un stipendija vai 

apbalvojums netiek izmaksāta vai, ja jau ir tikusi izmaksāta, tiek atgriezta. 

 

9. STIPENDIJAS FONDA KOMISIJA 

9.1. Stipendijas komisija izvērtējot Stipendijas pretendentu sekmību, tā materiālo stāvokli un 

atbilstību šajā nolikumā minētajām prasībām, lemj par Stipendijas piešķiršanu. Komisija lemj 

arī par stipendijas apmēru. Stipendijas komisijas sastāvs tiek izveidots atbilstoši RSU 

Absolventu asociācijas Stipendiju fonda nolikumam. 

9.2. Stipendiju fonda komisija, izvērtējot pieejamos stipendijas vai apbalvojuma līdzekļus, 

pretendentu loku un citus aspektus, ir tiesīga noteikt arī atšķirīgu regulējumu no šajā 

nolikumā noteiktā, par to informējot. 



4 

9.3. Stipendiju fonda komisija ir tiesīga pārtraukt vai koriģēt stipendijas vai apbalvojuma izmaksu, 

ja tam ir dibināts iemesls, piemēram, saņēmēja neatbilstība statusam, kā arī atprasīt izmaksu, 

kurai nebija pamata (piemēram, saņēmēja apzināta Komisijas maldināšana par atbilstību 

saņēmēja statusam). 

 


