
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, tālr. 67122689, e-pasts vid@vid.gov.lv, www.vid.gov.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L Ē M U M S 
 

Rīgā 

 

19.06.2020.  Nr. 31.1-8.62.4/NP/96486 

 

Nodibinājumam "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds" 

Paziņošanai EDS 

Par stipendijas nolikumu reģistrāciju  

 

Izskatot Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) 2020.gada 15.jūnijā 

saņemto nodibinājuma "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds", 

reģistrācijas Nr. 40008067097, (turpmāk arī – Iesniedzējs) iesniegumu par 

stipendijas nolikumu reģistrāciju,  

konstatēju: 

 

[1] Iesniedzējs iesniegumam pievienotajos stipendiju nolikumos: 

 „Par sasniegumiem studijās”, 

 „Par sasniegumiem zinātnē un pētniecībā”, 

 „Praktisko iemaņu veicināšanai”, 

 „Par sasniegumiem sportā”, 

ir norādījis šādu informāciju: 

1) stipendijas nodibināšanas mērķis; 

2) prasības personām, kuras var pretendēt uz stipendijas piešķiršanu; 

3) stipendijas piešķiršanas noteikumus; 

4) laikposmu, uz kādu stipendija tiek piešķirta; 

5) stipendijas apmēru un tās izmaksas kārtību; 

6) stipendijas finansēšanas avotus. 
 

Secinu: 

 

Izvērtējot Iesniedzēja stipendijas nolikumus „Par sasniegumiem studijās”,  „Par 

sasniegumiem zinātnē un pētniecībā”, „Praktisko iemaņu veicināšanai” un „Par 

sasniegumiem sportā”, secināms, ka nolikumos ir ietverta visa normatīvajos aktos 
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noteiktā informācija, un Iesniedzējs atbilst prasībām, kas dod tiesības izmaksāt 

stipendijas, kuras ir atbrīvotas no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšanas1. 

 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.337 

5.punktu, 

nolemju: 

 

reģistrēt Iesniedzēja stipendijas nolikumus: 

 „Par sasniegumiem studijās” ar reģistrācijas kodu RTUAF-2020/16, 

 „Par sasniegumiem zinātnē un pētniecībā” ar reģistrācijas kodu 

RTUAF-2020/17, 

 „Praktisko iemaņu veicināšanai” ar reģistrācijas kodu RTUAF-

2020/18, 

 „Par sasniegumiem sportā” ar reģistrācijas kodu RTUAF-2020/19. 

 

VID lēmumu var apstrīdēt VID ģenerāldirektoram viena mēneša laikā2, 

rakstveida iesniegumu nosūtot pa pastu uz adresi Talejas iela 1, Rīga, LV-1978 vai 

VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā vai, izmantojot drošu elektronisko parakstu, 

nosūtot to uz VID e-pasta adresi vid@vid.gov.lv. 

 

Vienlaikus informējam, ka par taksācijas gadā piešķirtajām un izmaksātajām 

stipendijām, kuras saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 nav 

apliekamas ar nodokli, līdz pēctaksācijas gada 1.februārim VID jāiesniedz atbilstoši 

šo noteikumu 1.pielikumam3 “Pārskats par taksācijas gadā piešķirtajām un 

izmaksātajām stipendijām, kuras saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma 

nodokli” nav apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli”. 

 

 

Ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā 

Nodokļu pārvaldes direktore               D. Pelēkā 

 

 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  

 

 
Poļaņica 67122268 

marija.polanica@vid.gov.lv 

                                                           
1 Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 8.punkts, Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta 

rīkojums Nr.385 “Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām”, 

Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumi Nr.337 “Kārtība, kādā stipendijas atbrīvojamas no aplikšanas ar 

iedzīvotāju ienākuma nodokli” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.337) 

 
2 Administratīvā procesa likuma 77.panta un 79.panta pirmā daļa 
3 Ministru kabineta noteikumi Nr.337 8.1.apakšpunkts 


