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Kārtība RTU inovāciju granti studentiem programmas DEMOLA Latvia studiju 

stipendiju piešķiršanai Nr. 3-2021/RTUAF-2021/14 
 

Rīgas Tehniskā universitāte (turpmāk – RTU) sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes 
Attīstības fonds” (turpmāk – RTU Attīstības fonds) izsludina kārtību stipendiju piešķiršanai ar mērķi veicināt 
studentu uzņēmējspēju un inovatīvo domāšanu, veiksmīgi darbojoties vienā vai vairākās definētajās 
aktivitātēs un sasniedzot aktivitātē definēto rezultātu. 

1. Vispārīgie noteikumi. 
1.1. Stipendiju konkursam aicināti pieteikties Rīgas Tehniskās universitātes studenti, RTU Olaines 

Tehnoloģiju koledžas studenti un RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni un citu Latvijas 
augstskolu studenti ar labām sekmēm (vidējā svērtā atzīme iepriekšējā studiju gadā nav zemāka 
par 5 ballēm, visā iepriekšējā studiju periodā nav nenokārtotu studiju priekšmetu), kuri piedalās  
“RTU Inovāciju granti studentiem” aktivitātes DEMOLA Latvia atlases procesā. 

1.2. ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/001 “RTU Inovāciju granti studentiem” ietvaros 
students vienlaicīgi ir tiesīgs saņemt stipendiju par dalību vienā projekta aktivitātē. 

1.3. Konkursa kārtībā kopā tiks piešķirtas 55 ikmēneša stipendijas laika periodam no 2021. gada 
oktobra līdz 2022. gada janvārim  (kopā 4 mēnešiem) šādā sadalījumā: 

1.3.1.  5 ikmēneša stipendijas 200 EUR apmērā RTU Inženierzinātņu vidusskolas un RTU 
Olaines Tehnoloģiju koledžas skolēniem;  

1.3.2.  50 ikmēneša stipendijas bakalaura un maģistra līmeņa studentiem 200 EUR apmērā un 
doktora līmeņa studentiem 228 EUR apmērā. 

1.4. Stipendiju izmaksa tiks veikta divas reizes stipendiju saņemšanas periodā. Pirmā stipendija tiek 
izmaksāta pēc atskaišu saņemšanas 7.1.1. punktā minētajā termiņā un DEMOLA Latvia akcepta 
par to atbilstību. Otrā stipendija tiek izmaksāta pēc atskaites saņemšanas 7.1.4. punktā minētajā 
termiņā un DEMOLA Latvia akcepta par to atbilstību.  
 

2. Lai atbilstu konkursam, pretendentiem ir jābūt Latvijā akreditētas augstākās izglītības iestādes 
studējošā statusā, ar Latvijas Republikas piešķirto personas kodu un reģistrētu Latvijas bankas kontu. 
Stipendiātam ir pienākums šos datus iesniegt nodibinājumam „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības 
fonds” stipendijas izmaksas veikšanai. 
 

3. Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē izziņa no izglītības iestādes, kurā norādīta 
iepriekšējā studiju semestra vidējā svērtā atzīme, kā arī apliecinājums, ka visā iepriekšējā studiju 
periodā nav nenokārtotu studiju priekšmetu un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa mājas lapā 
https://www.idejubanka.lv sadaļā „Programmas” apakšsadaļā „Stipendijas”, “RTU Inovāciju granti 
studentiem” izvēloties projekta “DEMOLA Latvia aktivitātes stipendijas” līdz 2021. gada 14. 
novembrim (ieskaitot). 

 
4. Kritēriji pretendentu vērtēšanai:  

4.1. studenta vidējā svērtā atzīme iepriekšējā studiju semestrī (kritērija vērtība 0,3);  
4.2. students ir uzņemts  “RTU Inovāciju granti studentiem” projekta DEMOLA Latvia aktivitātē (kritērija 

vērtība 0,4); 
4.3. studenta motivācija dalībai projektā un sevis attīstīšanai (kritērija vērtība 0,3). 

 
5. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija vērtē pretendentus, balstoties uz 4. punktā minētajiem 

kritērijiem un to vērtības koeficientiem.  
 



6. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija: 
6.1. Komisijas priekšsēdētājs  RTU pārstāvis 
6.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks  RTU pārstāvis 
6.3. Komisijas loceklis  RTU Attīstības fonda pārstāvis 

 
7. Citi noteikumi. 

7.1. Stipendiju izmaksa notiek tikai pēc atskaišu saņemšanas par “RTU Inovāciju granti studentiem” 
programmā paveikto iepriekšējā periodā un apstiprinājuma saņemšanas no DEMOLA Latvia 
darba grupas par to atbilstību programmas prasībām. Atskaites par paveikto iepriekšējā periodā 
stipendiātiem jāiesniedz: 

7.1.1. līdz 2021. gada 10. decembrim (ieskaitot); 
7.1.2. līdz 2022. gada 10. janvārim (ieskaitot); 

7.2. Vidējo svērto atzīmi aprēķina kā visos studiju semestra priekšmetos iegūtu atzīmju un kredītpunktu 
reizinājumu summu, kas dalīta ar studiju semestrī apgūto kredītpunktu summu. 

7.3. Stipendiātam ir pienākums paziņot nodibinājumam “Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības 
fonds”, ja studijas stipendijas saņemšanas periodā tiek pārtrauktas. 

7.4. Ja students nav paziņojis par studiju pārtraukšanu, stipendija/-s, kas izmaksātas mēnešos, kad 
students pārtraucis studijas, ir jāatmaksā nodibinājumam „Rīgas Tehniskās universitātes 
Attīstības fonds”. 

7.5. Pēc nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” pieprasījuma studentam ir 
pienākums iesniegt izziņu no izglītības iestādes, kas apliecina studējošā statusu. Ja tā netiek 
saņemta, stipendijas izmaksa tiek pārtraukta. 

7.6. Stipendijas tiek finansētas no ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/001 “RTU Inovāciju 
granti studentiem”. 

7.7. Ja izvērtēšanas komisija novērtē pretendentu ar mazāk kā 6 punktiem, komisijai ir tiesības visas 
izsludinātās studiju stipendijas nepiešķirt. 

7.8. Ja vairāki pretendenti tiek novērtēti vienlīdzīgi, izvērtēšanas komisijai ir tiesības lemt par papildus 
stipendiju piešķiršanu. 

7.9. Kārtība stipendijas piešķiršanai izdota saskaņā ar nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes 
Attīstības fonds” nolikumu „Par sasniegumiem studijās” Nr. RTUAF-2021/14. 

 
 
Rīgā, 2021. gada 30. septembrī 
 
Nodibinājuma  
„Rīgas Tehniskās universitātes  
Attīstības fonds” izpilddirektore     Anita Straujuma 
 
 


