
APSTIPRINĀTS 

RTU zinātņu prorektors 

2013.gada 9.septembrī 

 

 

Vadlīnijas 
Par RTU doktorantu kredītam pielīdzināto stipendiju piešķiršanu 

 

1. Vadlīnijas kredītam pielīdzinātās stipendijas (turpmāk tekstā – Stipendija) piešķiršanai 

Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk tekstā – RTU) doktorantiem zinātniskā grāda 

ieguvei tiek realizētas atbilstoši Ministru kabineta 24.08.2004. noteikumiem Nr. 740 

„Noteikumi par stipendijām” (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr.740), kā arī Ministru 

kabineta 29.05.2001. noteikumiem Nr.219 „Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un 

dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem” (turpmāk tekstā – MK noteikumi 

Nr.219) un RTU 27.06.2011. Senāta  lēmumam Nr.551 „Par RTU stipendiju piešķiršanas 

nolikumu” (turpmāk tekstā – RTU Senāta lēmums) ar grozījumiem 24.09.2012. (Senāta 

lēmums Nr.562), 26.06.2013. (Senāta lēmums Nr.571) un 23.09.2013. (Senāta lēmums 

Nr.572). 

 

Stipendijas apjoms un piešķiršanas kārtība 
 

2. Stipendijas  apjoms zinātniskā grāda ieguvei - 60 Ls jeb 85,37 EUR  mēnesī.  
(MK noteikumi Nr.740, 8. punkta 8.2.2.  apakšpunkts) 

3. Finansējumu RTU Stipendiju fondam piešķir no valsts budžeta līdzekļiem – no dotācijas 

no vispārējiem ieņēmumiem. 
(MK noteikumi Nr.740, 2. punkts) 

4. RTU stipendiju fondu izveido, paredzot katrai pilna laika doktora studiju programmas 

vietai Izglītības un zinātnes ministra apstiprinātajā izglītības tematiskajā jomā – 720 latu 

gadā. 
(MK noteikumi Nr.740, 6.3. punkts) 

5. Uz Stipendijas saņemšanu var pretendēt visi no valsts budžeta finansētajās studiju vietās 

studējošie, kuri atbilstoši RTU Studiju rezultātu vērtēšanas nolikuma prasībām ar pirmo 

reizi ir nokārtojuši visus viņiem paredzētos pārbaudījumus iepriekšējā sesijā un kuriem 

nav akadēmisko parādu. 
(RTU Senāta lēmums, 3. punkts) 

6. Doktoranti Stipendijas saņemšanai Zinātņu prorektoram adresētu Iesniegumu iesniedz 

Doktorantu studiju daļā (1. pielikums).  
(RTU Senāta lēmums, 11. punkts) 

7. Doktorantiem Stipendiju sadala Doktorantu kredītam pielīdzināto stipendiju piešķiršanas 

komisija, ievērojot MK noteikumus Nr.219 un MK noteikumus Nr.740. Stipendiju 

piešķiršana un izmaksa notiek saskaņā ar fakultātes dekāna vai RTU filiāles direktora 

rīkojumu. 
(RTU Senāta lēmums, 25. punkts) 

8. Līgumu Par kredītam pielīdzinātās stipendijas piešķiršanu Rīgas Tehniskās universitātes 

doktorantam no RTU puses paraksta Zinātņu prorektors.  

9. Lai saņemtu Stipendiju, doktorants un RTU noslēdz Līgumu par kredītam pielīdzinātās 

stipendijas  piešķiršanu Rīgas Tehniskās universitātes doktorantam (turpmāk tekstā – 

Līgums) (2. pielikums) . Līgumā starp doktorantu un RTU tiek norādīts: 

9.1. RTU saistības studiju un pētniecības darba un radošā darba nodrošinājumam; 

9.2. Doktoranta saistības promocijas darba izstrādei un zinātniskā grāda ieguvei, 

paredzot, ka saistības izpildāmas piecu gadu laikā pēc imatrikulācijas; 

9.3. termiņa pagarinājuma nosacījumus; 

9.4. strīdu un domstarpību risināšanas kārtību; 

9.5. informācijas apmaiņas kārtību. 



(MK noteikumi Nr.740, 12. punkts) 

10. Līgums tiek slēgts uz pilnu studiju periodu no iesniegšanas brīža (nepārsniedzot  četrus 

gadus). 

11. Ja doktorants ir noformējis studiju pārtraukumu (akadēmisko atvaļinājumu), viņam 

piešķirto Stipendiju pārtrauc izmaksāt.  
(MK noteikumi Nr.740, 19. punkts) 

12. Stipendijas izmaksu var atjaunot pēc studiju pārtraukuma, ja Doktorantam ar fakultātes 

Domes lēmumu tiek mainīts maksas statuss no studijām par maksu ar 100% studiju 

maksas atlaidi uz studijām par valsts budžeta dotācijas līdzekļiem un Doktorants sekmīgi 

turpina studijas. 

13. Doktorantam, kuram ir piešķirta mērķstipendija no Eiropas Sociālā fonda finansēto 

projektu līdzekļiem, Stipendijas izmaksu pārtrauc ar pirmo mēnesi pēc mērķstipendijas 

piešķiršanas.  
(MK noteikumi Nr.740, 11

2
.  punkts) 

 

Kreditēšanas nosacījumi un atmaksas kārtība 
 

14. Ja piecu gadu laikā pēc imatrikulācijas studējošais neiegūst zinātnisko grādu vai pārtrauc 

studijas, viņš atmaksā Stipendiju MK noteikumu Nr.219 noteiktajā kārtībā. 
(MK noteikumi Nr.740, 13. punkts)  

15. Stipendijas procentus sāk aprēķināt ar: 

15.1. trešo mēnesi pēc eksmatrikulācijas par līguma „Par studijām Rīgas Tehniskajā 

universitātē” saistību neizpildi;  

15.2. trešo mēnesi pēc termiņa, līdz kuram pēc imatrikulācijas doktorantūrā 

pretendents nav ieguvis zinātnisko grādu.  

Kredīta procentus aprēķina katru mēnesi no kopējās kredīta summas atlikuma, piemērojot 

piecu procentu likmi gadā. 
(MK noteikumi Nr.219, 16.

1 
punkts) 

16. Stipendijas kopējās pamatsummas un procentu atmaksu administrē Studiju un zinātnes 

administrācija, un tā notiek saskaņā ar vienošanos par kredītam pielīdzinātās stipendijas 

atmaksas grafiku, ko pirms šīs atmaksas sākuma kredīta ņēmējs noslēdz ar Studiju un 

zinātnes administrāciju. Vienošanās nepieciešamība noteikta Līgumā, ko doktorants 

noslēdz ar RTU. 
(MK noteikumi Nr.219, 33. punkts) 

17. Kredīta atmaksas termiņš tiek pagarināts un procenti netiek uzskaitīti par laiku, kamēr 

doktorants: 

17.1. ir grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumā; 

17.2. ir bērnu kopšanas atvaļinājumā līdz pusotram gadam un nestrādā pilnu darba 

laiku. 
(MK noteikumi Nr.219, 49. punkts) 

 

Stipendijas atmaksas termiņa pagarināšana 
 

18. Termiņu, kādā jāsāk atmaksāt saņemto Stipendiju, iespējams pagarināt, iesniedzot 

pamatotu iesniegumu RTU Doktorantu studiju daļā un uzrādot iesniegumā minētos 

iemeslus pamatojošus dokumentus (ārsta izziņa, protokola par priekšaizstāvēšanos kopiju 

u.tml.).  

19. Iesniegums par termiņa, kādā jāsāk atmaksāt Stipendiju, pagarināšanu tiek adresēts 

Zinātņu prorektoram un to vīzē promocijas darba vadītājs. 

20. Doktorantu studiju daļa izskata iesniegumu un slēdz Vienošanos par promocijas darba 

izstrādāšanas, aizstāvēšanas un doktora grāda iegūšanas termiņa pagarināšanu. 

21.  Vienošanos no RTU puses paraksta Zinātņu prorektors.  

22. Termiņu, kādā jāsāk atmaksāt Stipendiju, iespējams pagarināt līdz pusgadam (6 

mēnešiem).  



 

RTU pārskatu sniegšanas kārtība 
 

23. RTU reizi gadā, bet ne vēlāk kā līdz 1. Novembrim, aizpilda Studiju un zinātnes 

administrācijas izstrādāto veidlapu par doktora studiju programmas pilna laika 

studējošajiem, kuri noslēguši ar augstskolu Līgumu par Stipendijas saņemšanu, un 

iesniedz aizpildīto veidlapu Studiju un zinātnes administrācijā.  
(MK noteikumi Nr.219, 28.

1 
 punkts) 

24. Mēneša laikā pēc eksmatrikulācijas vai pēc Līgumā noteiktā termiņa zinātniskā grāda 

ieguvei, RTU iesniedz Studiju un zinātnes administrācijā sarakstu, kurā norādīti tie 

doktora studiju programmas pilna laika studējošie, kuri eksmatrikulēti no augstskolas 

līguma saistību neizpildes vai personisku iemeslu dēļ vai, kuri līgumā noteiktajā termiņā 

pēc imatrikulācijas doktorantūrā nav ieguvuši doktora grādu. Šādā gadījumā RTU 

iesniedz  Studiju un zinātnes administrācijā arī apliecinātas attiecīgo Līgumu kopijas. 
(MK noteikumi Nr.219, 28.

2
 punkts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Pielikums 

Vadlīnijām par RTU doktorantu  

kredītam pielīdzināto stipendiju piešķiršanu 

 

 

 

Rīgas Tehniskās universitātes  

Zinātņu prorektoram  

prof. T.Juhnam 

 

 

 

RTU  
       (fakultātes nosaukums)  
 

 ,           . kursa  
         (programmas nosaukums) 
 

doktoranta  
       (vārds, uzvārds) 
 

 
     (Studentu apliecības numurs) 

 

 

 

 

iesniegums. 

Lūdzu piešķirt man kredītam pielīdzināto stipendiju 60 LVL (sešdesmit lati) jeb 85,37 

EUR (astoņdesmit pieci eiro, trīsdesmit septiņi eiro centi) apmērā. 

 

  

 

 

 

 

 
               (paraksts) 
 

 

 

Rīgā, 
                                   (datums)           
 

 

 

 

 

 

Promocijas darba vadītājs:  
(amats, zinātniskais grāds, vārds un uzvārds, paraksts) 

 

 

 

 



2. Pielikums 

Vadlīnijām par RTU doktorantu  

kredītam pielīdzināto stipendiju piešķiršanu 
 

LĪGUMS Nr. __________ 

 

Par kredītam pielīdzinātās stipendijas piešķiršanu Rīgas Tehniskās universitātes doktorantam 

 

 

Rīgā,                20___ . gada ___. ______________

        

 

Rīgas Tehniskā universitāte (turpmāk tekstā – RTU), tās Zinātņu prorektora Tāļa Juhnas personā, kurš 

rīkojas saskaņā ar RTU Satversmi un rektora rīkojumu par paraksta tiesībām no vienas puses, un  

  

_____________________________________________     _____________- _____________ 
      (doktoranta vārds un uzvārds)                                      (personas kods) 

 

_____________________________________________________________ ,       __________________________________ ,  

       (fakultāte)                (institūts, katedra, profesora grupa) 

 

______________________________________________________________ ,   ____________________________________ 

(doktora studiju programmas nosaukums)      (programmas šifrs) 

 

(turpmāk tekstā – Doktorants) no otras puses, turpmāk RTU un Doktorants abi kopā saukti Puses, 

pamatojoties uz Ministru kabineta 24.08.2004. noteikumu Nr.740 „Noteikumi par stipendijām” 12. 

punktu noslēdz šādu līgumu: 
 

1. RTU apņemas: 

1.1. Atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 Noteikumi par stipendijām un RTU Stipendiju 

piešķiršanas nolikumam, maksāt Doktorantam kredītam pielīdzināto stipendiju Ls 60 

(sešdesmit latu, 00 santīmu) jeb  85,37 EUR (astoņdesmit pieci eiro, trīsdesmit septiņi eiro 

centi) apmērā mēnesī.  

1.2. Kredītam pielīdzināto stipendiju Doktorantam izmaksāt, pārskaitot to uz Doktoranta norādīto 

bankas kontu.  

1.3. Nodrošināt Doktorantam studiju programmas apguves iespējas atbilstoši RTU Doktorantūras 

nolikumam un līgumam „Par studijām Rīgas Tehniskajā universitātē”. 

1.4. Apturēt kredītam pielīdzinātās stipendijas izmaksu akadēmiskā atvaļinājuma laikā. Stipendijas 

izmaksa ir atjaunojama pēc akadēmiskā atvaļinājuma, ja Doktorantam ar fakultātes Domes 

lēmumu tiek mainīts maksas statuss no studijām par maksu ar 100% studiju maksas atlaidi uz 

studijām par valsts budžeta dotācijas līdzekļiem un Doktorants sekmīgi turpina studijas. 

1.5. Pārtraukt kredītam pielīdzinātās stipendijas izmaksu ar pirmo mēnesi pēc mērķstipendijas 

piešķiršanas, Doktorantam, kuram ir piešķirta mērķstipendija no Eiropas Sociālā fonda 

finansēto projektu līdzekļiem. 

1.6.Pārtraukt kredītam pielīdzinātās stipendijas izmaksu, ja zudis kredītam pielīdzinātās 

stipendijas izmaksas      pamats, tai skaitā, izbeigtas Doktoranta un RTU studiju attiecības 
 

2. Doktorants apņemas: 

2.1. Izstrādāt promocijas darbu, to aizstāvēt un iegūt doktora zinātnisko grādu ne ilgāk kā piecu 

gadu laikā pēc imatrikulācijas.  

2.2. Sākt atmaksāt kredītam pielīdzinātās stipendijas pamatsummu un procentus ne vēlāk kā: 

2.2.1. ar trešo mēnesi pēc eksmatrikulācijas, par līguma „Par studijām Rīgas Tehniskajā 

universitātē” saistību neizpildi; 

2.2.2. ar trešo mēnesi pēc termiņa, līdz kuram pēc imatrikulācijas doktorantūrā (piecu gadu 

laikā) nav iegūts zinātniskais grāds.  

2.3. Pirms kredīta pamatsummas un procentu atmaksas sākuma ar Studiju un zinātnes 

administrāciju noslēgt vienošanos par kredīta atmaksas grafiku. 

2.4. Atmaksāt nepamatoti saņemtos naudas līdzekļus, gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Doktorants 

šā līguma ietvaros saņēmis nepamatotus maksājumus. 



2.5. Rakstiski informēt RTU par datu un apstākļu izmaiņām, kas skar šo līgumu. 
 

3. Citas Pušu saistības: 

3.1. Puses ir atbildīgas par savu saistību izpildi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 

3.2. RTU ir tiesības vienpusēji atlikt vai izbeigt kredītam pielīdzinātās stipendijas izmaksu, ja: 

3.2.1.  RTU nav pieejams attiecīgais finansējums; 

3.2.2.  Doktorants nepilda kredītam pielīdzinātās stipendijas saņemšanai nepieciešamās 

saistības; 

3.2.3.  Tiek pārtraukts vai izbeigts šis līgums; 

3.2.4.  Šā līguma 1.4. punktā, 1.5. punktā un 1.6. punktā paredzētajos gadījumos. 

3.3. Pusēm vienojoties, ir iespējams pagarināt kredītam pielīdzinātās stipendijas 2.1. punktā 

minēto termiņu, uz laiku, kas nepārsniedz pusgadu (6 mēnešus), ja Doktorants RTU 

Doktorantu studiju daļā iesniedz termiņa  pagarināšanu pamatojošus dokumentus. 

3.4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju šā līguma saistību neizpildi, ja 

pienācīga saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā, 

kurus nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmi: 

stihiskas nelaimes, dabas katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšēji valsts nemieri, 

blokādes, valsts pārvaldes iestāžu rīcība, normatīvo aktu pieņemšana un stāšanās spēkā.  

3.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā četrus mēnešus, jebkura Puse var vienpusēji 

lauzt Līgumu par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei. 
 

4. Līguma darbības laiks: 

4.1. Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses, un ir spēkā līdz Doktoranta 

eksmatrikulācijai. 

4.2. No šā līguma izrietošās saistības ir spēkā līdz to pilnīgai izpildei.  
 

5. Nobeiguma noteikumi: 

5.1. Doktorants piekrīt, ka RTU reizi gadā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, 

apstrādā un/vai nodod datus par Doktorantu, kas nepieciešami Studiju un zinātnes 

administrācijai par doktorantiem, kuriem piešķirta kredītam pielīdzinātā stipendija (personas 

kodu, informāciju par promocijas darba gaitu un citu informāciju, ja tāda ir nepieciešama).  

5.2. Šis līgums ir sastādīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas 

RTU, otrs – nodots Doktorantam. Šo līgumu var grozīt un papildināt Pusēm vienojoties 

rakstveidā. Grozījumi un papildinājumi ir šā līguma neatņemamas sastāvdaļas. Jebkuras 

nesaskaņas un strīdi starp Pusēm vispirms tiek risināti pārrunu ceļā. Ja tādējādi vienošanās 

netiek panākta, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem.  
 

Pušu rekvizīti un paraksti: 

 

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

 

 

____________________________________ 
                        (doktoranta vārds un uzvārds) 

PVN reģ. nr. 90000068977 

Reģ. nr. 3341000709  

Adrese: Kaļķu iela 1, Rīga 

  

Personas kods: ___________  - _____________  

Deklarētā dzīvesvietas adrese: 

Pasta indekss: LV – 1658  Pasta indekss: LV – ___________________ 

Tālr.: 67089300  Tālr. nr: ______________________________ 

Valsts Kase, TRELLV21  Bankas nosaukums:: ___________________ 

Konta nr.: LV37TREL915011D000000  Konta nr.: __________________________ 

 

Rīgas Tehniskās universitātes vārdā Doktorants:           

Zinātņu prorektors:  

.................................................... /T.Juhna/                    ................................................................... 

 

Z.v. 


