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Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācijas Prakses stipendija 
 

NOLIKUMS 

 

 
1. Stipendijas mērķis 

 
1.1. Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācijas Prakses stipendija  (turpmāk – 

Stipendija) ir nodibināta ar mērķi atbalstīt ar izglītību, zinātni un kultūru tieši saistītas 
personas, tajā skaitā skolēnus, studentus, maģistrantus, doktorantus, pedagogus, 
zinātniekus, izcilus izglītības, zinātnes, kultūras un sporta darbiniekus. 

 

2. Prasības stipendijas pretendentiem 

 

2.1. Uz stipendiju var pretendēt personas, kas mācās LR vispārējās mācību iestādēs,  studē  
bakalaura, maģistratūras vai doktora studijās, kā arī pedagogi  un zinātnieki, kas ir vai ir 
bijuši  augstskolu mācībspēki, kā arī izglītības, zinātnes, kultūras un sporta darbinieki. 

 

3. Stipendijas piešķiršanas noteikumi 
 

3.1. Sekmes mācībās, sasniegumi studijās un pētnieciskajā darbā. 
3.2. Pretendenta zinātniskā vai pētnieciskā darbība. 
3.3. Pretendenta pieredze un spējas strādāt patstāvīgi izvēlētajā jomā, jaunrade. 

3.4. Pretendenta intelektuālais potenciāls, spēja radīt jaunas inovatīvas idejas. 

3.5. Stipendija nevar tikt piešķirta pretendentam, kam attiecīgajā mācību gadā jau ir piešķirta 
kāda Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācijas finansēta stipendija. 

 

4. Stipendijas komisija 

 
4.1. Stipendijas pretendentu izvērtēšanu un   lemšanu par Stipendijas piešķiršanu 

veic Stipendijas komisija (turpmāk – Komisija). 
4.2. Komisiju, tās priekšsēdētāju un vietnieku apstiprina Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu 

asociācijas valde. 
 

5. Stipendijas saņemšanas periods 

 

5.1. Stipendija tiek piešķirta, sākot no viena mēneša līdz vienam akadēmiskajam gadam 
(10 mēnešiem). Atsevišķos gadījumos, Komisija var lemt par stipendijas 
piešķiršanu studiju brīvlaika mēnešos - no 1. jūlija līdz 31. augustam. 

 
6. Stipendijas apmērs un izmaksas kārtība 

 
6.1 Stipendijas apmērs tiek noteikts līdz trijām minimālajām mēnešalgām mēnesī. Apmēra 

noteikšanā tiek ņemta vērā Stipendijas izmaksas brīdī Latvijas Republikā noteiktā 
minimālā mēnešalga.  Piešķirto Stipendiju izmaksā reizi mēnesī, sākot ar Stipendijas 



piešķiršanas perioda pirmo mēnesi līdz Stipendijas piešķiršanas perioda pēdējam 
mēnesim, pārskaitot Stipendiju uz stipendiāta norādīto bankas norēķinu kontu līdz 
attiecīgā mēneša 25.datumam un/vai veicot maksājumu par studiju maksu attiecīgajā 
stipendiāta mācību iestādes kontā. 

 

7. Stipendijas finansēšanas avoti 

 

7.1. Stipendijas fondu veido: 

7.1.1. Ziedojumi, ko Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācijai 

nodrošina fiziskas un juridiskas personas kā Latvijā, tā arī ārpus tās. 
7.1.2. Citi likumdošanā paredzētie finanšu avoti. 
7.1.3. Stipendiju fonda  līdzekļi,  kuri  netiek  izmantoti  attiecīgajā gadā, paliek 

Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācijas rīcībā un tiek izmantoti nākamo gadu 

stipendiju piešķiršanai. 

 

8. Stipendiātu pienākumi 

 

8.1. Stipendiātam ir pienākums ne retāk kā reizi sešos mēnešos iesniegt Stipendijas komisijai 

pārskatu par savu mācību procesu, studiju un/vai pētniecisko darbu. 

8.2. Stipendiātiem ir pienākums kopumā veicināt Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu 

asociācijas mecenātu labo slavu, kā arī pēc Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu 

asociācijas uzaicinājuma vismaz vienu dienu Stipendijas saņemšanas periodā iesaistīties 

sabiedriskā labuma aktivitātēs. 

 

9. Stipendijas piešķiršanas ētiskie apsvērumi 

 

9.1. Stipendijas piešķiršanā iesaistītie Komisijas locekļi, Rīgas Stradiņa universitātes 

Absolventu asociācijas darbinieki, kā arī viņu ģimenes locekļi, nedrīkst paši pretendēt uz 

Stipendiju, kā arī sniegt rekomendācijas pretendentiem, izņemot kā zinātniskā un 

pētnieciskā darba vadītāji. 

 

10. Stipendijas nolikuma pieņemšana un grozīšana 

 

10.1. Stipendijas nolikumu un tā grozījumus apstiprina Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu 

asociācijas valde. 

10.2. Veicot grozījumus stipendijas nolikumā un pēc to apstiprināšanas Rīgas Stradiņa 

universitātes Absolventu asociācijas valdē, attiecīgais Stipendiju nolikums tiek iesniegts 

Valsts Ieņēmuma dienestā reģistrēšanai. 

 

 

Biedrības “Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācija” 

 

valdes priekšsēdētājs Dins Šmits 

___________________       
(paraksts) 

Rīgā, 2018. gada 6 aprīlī 


