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Paaugstinātās stipendijas nolikums 
Rīgā 

 
1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Šis nolikums nosaka paaugstinātās stipendijas piešķiršanas kārtību Rīgas Tehniskās 

universitātes (turpmāk - RTU) Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes 

studējošajiem. 

1.2. Ja paaugstinātās stipendijas piešķiršana tiek izskatīta situācijās, kuras nav paredzētas šajā 

nolikumā, tad tiek izmantots RTU stipendiju piešķiršanas nolikums. 

1.3. Paaugstināto stipendiju piešķir ar mērķi veicināt fakultātes studējošo sekmes. 

1.4. Paaugstināto stipendiju piešķir no fakultātes sadalītā RTU stipendiju fonda. 

 

2. Stipendijas piešķiršanas kārtība 

2.1. Paaugstinātā stipendija var tikt piešķirta pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, 

akadēmiskā un profesionālā bakalaura un maģistra studiju programmu studentiem, kuri 

atbilst šādiem nosacījumiem: 

2.1.1. students studē valsts budžeta finansētajā studiju vietā; 

2.1.2. studentam nav akadēmisko parādu; 

2.1.3. students iepriekšējos divos semestros ar pirmo reizi sesijas laikā ir nokārtojis visus 

viņam paredzētos pārbaudījumus RTU noteiktajos termiņos; 

2.1.4. studenta iepriekšējos divos semestros iegūtā vidējā svērtā atzīme ir vienāda, vai 

lielākā par 9.8.  

2.2. Pirmā studiju gada otrā semestra studentiem, izvērtējot šī nolikuma 2.1.3.un 

2.1.4.apakšpunktos minētos nosacījumus, ņem vērā tikai iepriekšējā semestra darbības 

rezultātus.  

2.3. Paaugstināto stipendiju nepiešķir pirmā studiju gada pirmā semestra studentiem. 

2.4. Paaugstinātās stipendijas apmērs katrā mēnesī nepārsniedz ikmēneša stipendijas divkāršu 

apmēru.  

2.5. Paaugstināto stipendiju piešķir uz vienu semestri. 

2.6. Lai pretendētu uz paaugstināto stipendiju, šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktos minētais 

studējošais ne vēlāk kā līdz kārtējā semestra 10.darba dienai aizpilda un iesniedz 

1.pielikumā esošo iesniegumu fakultātes Stipendiju komisijai.  

2.7. Kandidātus paaugstinātās stipendijas saņemšanai atbilstoši 2.1.punktā definētajiem 

nosacījumiem var izvirzīt arī fakultātes Studentu pašpārvalde, RTU un fakultātes 

struktūrvienības.   

2.8. Fakultātes Stipendiju komisija izvērtē pretendentus uz paaugstināto stipendiju un piešķir 

stipendiju tajā pašā kārtībā, kāda ir pieņemta ikmēneša stipendijas piešķiršanai un aprakstīta 

RTU stipendiju piešķiršanas nolikumā.  

2.9. Fakultātes Stipendiju komisija semestrī var piešķirt ne vairāk kā sešas paaugstinātās 

stipendijas. 

 



Pielikums Nr. 1 

 

Iesniegums paaugstinātās stipendijas saņemšanai 
 
 

 

1. Studējošais   

(vārds)                                     (uzvārds) 

2. Stipendijas veids 
 

 
 paaugstinātā 

3. Paaugstinātās stipendijas pieprasījuma pamatojums 

 

 

 

 

4. Personas kods  

5. Studenta apliecības 

numurs 
 

6. Studiju programma 

(atzīmēt punktu, kas 

atbilst ) 

 bakalaura profesionālās augstākās 
izglītības: 

 pirmā līmeņa 

 otrā līmeņa 

 maģistra 

7. Studiju programmas nosaukums  

8. Studiju programmas šifrs  

9. Fakultāte  

10. Studiju gads un semestris  

11. Dzīvesvietas adrese  

12. Tālruņa numurs, e-pasts  

13. Atzīmējiet atbilstību kritērijiem  (gadījumā, ja studējošo sekmju rādītāji ir 

vienādi, stipendiju piešķir studējošajam, kurš atbilst kādam no zemāk minētajiem 

kritērijiem, prioritārā secībā):* 

13.1. 1. kritērijs: persona, kurai noteikta invaliditāte   jā  nē 

13.2. 2. kritērijs: bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 
gadu vecuma 
sasniegšanai 

  jā  nē 

13.3. 3. kritērijs: studējošais, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta 
saimniecība, 
uz stipendiju konkursa norises dienu piešķirts trūcīgas ģimenes 

statuss 

  jā  nē 

13.4. 4. kritērijs: studējošais no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja 

attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem 

un mācās vispārējās vai 
profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē) 

  jā  nē 

13.5. 5. kritērijs: studējošais, kuram ir viens vai vairāki bērni   jā  nē 

14. Ziņas par studējošo (atzīmēt punktu, kas atbilst ) 

14.1. sociāli apdrošināta persona (persona, kura veic vai par kuru ir jāveic sociālās 

apdrošināšanas iemaksas (bezdarba gadījumam, maternitātes un slimības, pensijas 

apdrošināšanai u.tml.) (likuma „Par 
valsts sociālo apdrošināšanu” 5. un 6.pants)) 

 

  jā 
 

 nē 

14.2. pašnodarbinātais (piemēram, individuālais komersants; cita fiziskā persona, kuras 

pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kura reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā 

gūtā ienākuma nodokļa 
maksātāja (likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1.panta 3.punkts)) 

  jā  nē 

14.3. darba ņēmējs (likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1.panta 2.punkts)   jā  nē 

14.4. valsts sociālā pabalsta saņēmējs (attiecas uz pensiju apdrošināšanu, darba 

negadījumu apdrošināšanu, sociālo apdrošināšanu bezdarba gadījumam, maternitātes un 

slimības apdrošināšanu, 
vecāku apdrošināšanu, invaliditātes apdrošināšanu) 

  jā  nē 

14.5. invaliditātes/apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējs   jā  nē 



15. Apgādājamie, ar kuru studējošais dzīvo nedalītā saimniecībā 

 apgādājamā 
vārds, uzvārds 

dzimšanas 
gads 

radniecība nodarbošanās (mācību iestādes 

nosaukums) 

    

    

    

    
 

16. Vai studējošais saņem mērķstipendiju no Eiropas Sociālā 

fonda finansēto projektu līdzekļiem 

  jā  nē 

17. Dokumenti, kas apliecina iesniegumā norādītos datus (pielikums): 

18. Stipendijas pieprasītāja apliecinājums: 
Es,                                                        , apliecinu, ka visas šajā iesniegumā sniegtās 

ziņas ir patiesas. Ja nepieciešams, pilnvaroju Stipendiju komisiju pārbaudīt un precizēt 

sniegtās ziņas, kā arī iegūt informāciju no pirmavotiem. 

Ja man tiks piešķirta stipendija no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem, 

informēšu augstākās izglītības iestādi piecu darbdienu laikā. Esmu informēts(-a), ka par 

nepatiesu ziņu sniegšanu Stipendiju komisija var atteikties piešķirt stipendiju vai pieprasīt 

atmaksāt nepamatoti saņemto stipendiju. 

19. Informācija par studējošā bankas kontu (uz kuru stipendijas piešķiršanas gadījumā pārskaitīt 

stipendiju) 

banka  

filiāle  

norēķinu konts  
 

* Kritēriju apliecinošie dokumenti jāpievieno iesniegumam. 
 

 
Studējošais  ____________________________________________________________                                                                           

                   (vārds, uzvārds)      (paraksts)                                                        (datums) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


