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Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonda  
stipendiju nolikums „Par sasniegumiem studijās” 

Nr. RTUAF-2021/14 

1. Stipendijas nodibināšanas mērķis  

Stipendiju konkurss tiek izsludināts sadarbībā ar privātpersonām, uzņēmumiem un 
organizācijām, kuras vēlas atbalstīt 2. punktā minētās personas, piešķirot finanšu 
līdzekļus stipendiju izmaksai. Stipendija paredzēta kā stimuls studentiem un 
audzēkņiem, kuri mācību/studiju procesa ietvaros uzrādījuši labus un teicamus 
rezultātus, izstrādājuši pētniecības projektus vidējās, augstākās izglītības iestāžu vai 
to sadarbības partneru attīstībai, veikuši esošās situācijas analīzi un jaunu risinājumu 
piedāvāšanu, turpmāko studiju, mācību un darba pētniecības projektu veicināšanai. 

2. Prasības personām, kuras var pretendēt uz stipendijas piešķiršanu 

Personām, kuras vēlas pieteikties uz Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonda 
stipendijām par sasniegumiem studijās, uz stipendijas konkursa pieteikumu 
iesniegšanas brīdi ir jābūt: 

2.1. jebkuras Latvijā licencētas augstākās izglītības iestādes jebkura līmeņa pilna laika, 
nepilna laika vai neklātienes studentam;  

2.2. jebkuras Latvijā licencētas vidējās profesionālās izglītības iestādes audzēknim; 

2.3. jebkuras Latvijā licencētas vispārējās vidējās izglītības iestādes audzēknim. 

 

3. Stipendijas piešķiršanas noteikumi 
3.1. Stipendijas piešķiršanai tiek veidota stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija 3 vai 5 

cilvēku sastāvā un noteikts stipendiju konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs 
un priekšsēdētāja vietnieks, balstoties uz nodibinājuma izpilddirektora vai 
izpilddirektora vietnieka izdotu rīkojumu, kura vērtē šādus stipendijas piešķiršanas 
kritērijus: 

3.1.1. studenta/audzēkņa sekmes iepriekšējā studiju/mācību periodā; 

3.1.2. studenta/audzēkņa sasniegumus pētnieciskajā darbā; 

3.1.3. studenta/audzēkņa dalību un lomu starptautiskas un vietējas nozīmes 
projektos un aktivitātēs, kuri veicina vidējās un/vai augstākās izglītības vides 
attīstību, pilnveidošanu un pieejamību. 

3.2. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija izveido un izpilddirektors vai Izpilddirektora 
vietnieks izsludina kārtību stipendijas piešķiršanai, nosakot: 

3.2.1. stipendiju piešķiršanas kārtības nosaukumu; 

3.2.2. stipendijas pieteikumu iesniegšanas termiņu; 

3.2.3. stipendijas apmēru un izmaksas kārtību; 

3.2.4. stipendiju pretendentiem iesniedzamos dokumentus; 

3.2.5. studiju/mācību virzienus vai līmeņus, atbilstoši stipendijas finansētāja 
(ziedotāja) nosacījumiem, kuriem jāatbilst studentiem/audzēknim, lai tie varētu 
piedalīties Stipendiju konkursā, ja finansētājs šādus ierobežojumus noteicis. 

3.3. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija vienlaicīgi ar stipendiju kārtības izveidi, 
nosaka katra 3.1.punktā minētā stipendiju konkursa kritērija koeficientu, stipendiju 
pieteikumu izvērtēšanai un kopējā rezultāta aprēķināšanai. 

3.4. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija pirms 3.2.punktā minētās kārtības 
izsludināšanas, atbilstoši stipendijas finansētāja (ziedotāja) nosacījumiem, drīkst 
noņemt kādu no esošajiem, precizēt vai papildināt ar kādu jaunu 3.1.punktā minētos 
kritērijus, precīzākai konkursa prasību definēšanai.  

3.5. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija nosaka stipendiju ieguvējus, katru 
stipendijas kritēriju vērtējot 10 ballu skalā un iegūstot kopējo rezultātu, reizinot 
3.1.punktā minētā kritērija koeficientu ar kritērijā iegūto punktu skaitu.  
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3.6. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija līdz gala lēmuma pieņemšanai drīkst 
pieaicināt stipendiju konkursa dalībniekus intervijai klātienē. 

4. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisijas lēmuma pieņemšana 

4.1. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija novērtē un apkopo stipendiju pieteikumu 
vērtēšanas rezultātus. 

4.2. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija apstiprina lēmumu piešķirt stipendiju 
balsojot. 

4.3. Gadījumos, kad stipendijas pieteikumu novērtējums ir vienāds diviem vai vairāk 
studentiem, stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija nosaka stipendijas saņēmēju/-
us balsojot. 

4.4. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija ir balsstiesīga, ja tajā piedalās vismaz 60% 
no žūrijas komisijas locekļiem.  

4.5. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisijas sēdē, kurā piedalās tikai divi tās locekļi, ja 
tā ir balsstiesīga saskaņā ar 4.4.punktu, balsojumā atšķiroties komisijas locekļu 
vērtējumam, tiek pieņemts lēmums, kuru atbalsta komisijas priekšsēdētājs vai viņa 
prombūtnes gadījumā viņa vietnieks. 

4.6. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija stipendiju pieteikumu izvērtēšanai drīkst 
piesaistīt ekspertus, kuri sniedz vērtējumu par iesniegtajiem darbiem. Šim vērtējumam 
ir tikai rekomendējošs raksturs un par gala stipendiju saņēmējiem lemj žūrijas 
komisija. 

5. Laikposms, uz kādu stipendija tiek piešķirta 

Stipendiju konkursu var izsludināt laika periodā no  2021. gada 1.septembra līdz 2022. 
gada 30.jūnijam, un stipendiju piešķirt laika periodam no 1 līdz 12 mēnešiem. Gadījumos, 
kad stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija lemj un izpilddirektors vai tā vietnieks 
apstiprina ierosinājumu par stipendijas piešķiršanas lietderīgumu arī studiju/mācību 
brīvlaikā, stipendiju konkursu var izsludināt arī laika periodā  no 1.jūlija līdz 31.augustam. 

6. Stipendiju konkursa rezultātu pārskatīšana 

6.1. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisijai ir tiesības pārskatīt stipendiju konkursa 
rezultātus un apturēt stipendijas piešķiršanu gadījumā, ja kļūst zināmi fakti, kas 
apstiprina stipendiju konkursā iesniegto dokumentu vai žūrijai apgalvoto faktu 
nepatiesumu vai sagrozīšanu. 

6.2. Stipendiju konkursa rezultāti 6.1.punktā minētajā gadījumā tiek pārskatīti attiecībā uz 
stipendijas saņēmēju, kurš tiek atzīts par stipendiju negodīgi ieguvušu, un stipendiju 
izmaksa tiek pārtraukta ar brīdi, kad tiek fiksēts šis fakts. Stipendiju konkursa 
izvērtēšanas komisija ar savu lēmumu var pieprasīt atmaksāt arī iepriekš attiecīgā 
stipendiju konkursa ietvaros stipendijas saņēmēja izmaksātās stipendijas.  

7. Stipendijas apmērs un tās izmaksas kārtība 

7.1. Stipendija atbilstoši stipendiju konkursa izvērtēšanas komisijas lēmumam var tikt 
izmaksāta vairākos maksājumos, veicot iemaksu stipendijas saņēmēja kontā reizi 
mēnesī vai vienā maksājumā, iemaksājot stipendijas saņēmēja kontā vairāku mēnešu 
stipendijas, iepriekš vienojoties ar stipendijas saņēmēju.  

7.2. Stipendijas iemaksa stipendiāta kontā notiek ne vēlāk kā līdz attiecīgā kalendārā 
mēneša 28.datumam, par kuru stipendija tiek izmaksāta.  

7.3. Stipendijas viena mēneša apmērs nav mazāks par 50 EUR un nepārsniedz 2 
minimālās mēnešalgas. Precīzs stipendijas apjoms tiek noteikts, balstoties uz fondam 
pieejamajiem finanšu līdzekļiem, izsludinot 3.2.punktā minēto pieteikšanās kārtību.  

 

 

 

8. Stipendijas finansēšanas avoti 
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Stipendijas tiek finansētas no privātu un juridisku personu ziedojumiem vai finanšu līdzekļu 
piešķīrumiem, kuras vēlas motivēt studējošos un vispārējo vidējo izglītības iestāžu, kā arī 
profesionālo tehnisko skolu audzēkņus, atbalstot to studijas un veicinot labāku rezultātu 
sasniegšanu nākotnē. 

9. Apelāciju iesniegšana un izskatīšana 

Ja stipendiju konkursa dalībnieks uzskata, ka Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija ir 
rīkojusies pretēji šī nolikuma prasībām, dalībnieks ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc 
stipendiju konkursa rezultātu paziņošanas iesniedz motivētu iesniegumu nodibinājuma 
„Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izpilddirektoram vai tā vietniekam. Ja 
iesniegums tiek atzīts par pamatotu, tiek pārskatīti un mainīti konkursa rezultāti, izveidojot 
jaunu žūrijas komisiju. 

 

 

Rīgā, 2021. gada 9.jūnijā 
 
Nodibinājuma  
„Rīgas Tehniskās universitātes  
Attīstības fonds” izpilddirektore            Anita Straujuma 

 

Reģistrēts:  Valsts ieņēmumu dienestā ar kodu RTUAF-2021/14 

Lēmuma reģ.kods:  40008067097 

 


