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APSTIPRINĀTS
2020. gada 1. septembrī
ar direktora rīkojumu
Nr. 1.8/42

STIPENDIJAS PIEŠĶIRŠANAS
NOLIKUMS
I Vispārējie noteikumi
1.1. Stipendijas piešķiršanas Nolikums izstrādāts pamatojoties uz Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 740 no 2004.g. 24. augusta “Noteikumiem par stipendijām”,
visiem saistošiem grozījumiem (Nr. 94., 272., 1067., 654., 511., 1611., 626.,
838., 1331., 58., 706., 107., 520.) un Nolikuma paraugu, kas apstiprināts ar
Izglītības un zinātnes ministrijas 2019.g. 28.marta ar rīkojumu Nr.12e/19/99.
1.2. Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils
medicīnas koledža” (turpmāk – koledža) stipendijas piešķiršanas nolikums
nosaka stipendijas fonda sadali, stipendijas minimālo apmēru un kārtību,
kādā stipendijas saņem augstākās izglītības programmās studējošie, kuri
uzņemti konkursa kārtībā un studē valsts finansētajās studiju vietās.
1.3. Uz stipendiju konkursa kārtībā var pretendēt studenti, kuri:
▪
sekmīgi noteiktajā termiņā nokārto nepieciešamos pārbaudījumus;
▪
pilnībā iegūst attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto
kredītpunktu skaitu.
II Stipendijas fonds un tā sadale
2.4.

Koledžas stipendiju fonds veidojas atbilstoši valsts budžeta finansēto vietu
skaitam. Stipendiju fondu izveido no valsts budžeta līdzekļiem.

2.5.

Koledžas stipendiju fonds tiek sadalīts šādi:
▪

minimālajām un paaugstinātajām stipendijām – 95%;

▪

vienreizējām stipendijām – 5%.

2.6.

Nepieciešamības gadījumā vienreizējām stipendijām paredzētais fonds var tikt
samazināts, palielinot minimālām stipendijām paredzēto fondu.

2.7.

Studējošajam no stipendijas fonda var piešķirt:
▪

minimālo stipendiju 10 mēnešus gadā (nepiešķirot stipendiju par jūliju un
augustu);

▪

paaugstināto stipendiju;

▪

vienreizējo stipendiju.

2.8.

Studējošo minimālā ikmēneša stipendija profesionālās augstākās izglītības
studiju programmās ir 99,60 EUR mēnesī.

2.9.

2020./2021. mācību gadā šo noteikumu 2.8. apakšpunktā minētajās studiju
programmās studējošajiem minimālā mēneša stipendija ir 200,00 Euro
mēnesī.

2.10. Paaugstinātās stipendijas apmērs nepārsniedz minimālās stipendijas divkāršu
apmēru.
2.11. Vienreizējas
apmēru.

stipendijas

apmērs

nepārsniedz

divu

minimālo

stipendijas

III Stipendijas piešķiršanas kārtība
3.1.

Lai varētu saņemt šo stipendiju, pretendents koledžas stipendiju piešķiršanas
komisijai iesniedz iesniegumu stipendijas saņemšanai katra semestra sākumā
(1.pielikums) un dokumentus, kas apliecina iesniegumā norādītos datus.

3.2.

Stipendijas piešķiršanas komisiju apstiprina koledžas padomes sēdē. Komisijas
sastāvā ir iekļauti administrācijas, akadēmiskā personāla pārstāvji un grupu
vecākie vai grupas deleģēti pārstāvji.

3.3.

Stipendiju piešķiršanas komisija pēc katra akadēmiskā gada semestra un
imatrikulācijas:
3.3.1. izskata iesniegumus stipendiju saņemšanai, izvērtē pretendenta sekmes
vai iestājpārbaudījumu rezultātus un atbilstību šo noteikumu 3. punktā
minētajiem kritērijiem, kā arī sekmes vai atestāta vidējās balles
imatrikulētiem
studentiem
un
zinātniskās
darbības
vadītājus
(publikācijas, piedalīšanos konferencēs, līdzdalību projektos u.c.);
3.3.2. sagrupē iesniegumus atbilstoši noteiktajiem kritērijiem. Informācija par
apstiprinātajiem stipendiju iesniegumiem ir atklāta;
3.3.3. stipendijas komisija sēdi var sasaukt atkārtoti pēc nepieciešamības.

3.4.

Stipendiju piešķir konkursa kārtībā pēc šādiem kritērijiem:
studenta semestra vērtējuma un pārbaudījumu vidējā balle ir ne
zemāk par 8,4;
▪ nav neattaisnotu kavējumu semestra laikā;
▪ ir aktivitāte koledžas sabiedriskajā dzīvē;
▪ jaunuzņemtajiem studentiem pēc atestāta vidējās balles (ne zemāk
kā 8,4? balles un centralizēto eksāmenu rezultātiem līmenis
A,B,C,D).
Ja pretendentu uz stipendiju, kuru vidējā balle ir 8,4 un augstāk ir daudz, tad
stipendijas piešķiršanas komisija stipendiju piešķir konkursa kārtībā sākot no
augstākās balles uz zemāko.
▪

3.5.

3.6.

Ja pretendentu uz stipendiju, kuru vidējā balle ir 8,4 ir mazāk nekā paredzēto
stipendiju skaits, tad stipendiju var piešķirt studentiem, kuru vidēja balle ir
zemāka nekā 8,4, sākot no augstākās balles uz zemāko;

3.7.

Ja diviem vai vairākiem studentiem, kuri pretendē uz šī nolikuma
3.13.apakšpunktā minēto stipendiju, ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendiju
piešķiršanas komisija stipendiju vispirms piešķir:
▪

personai ar invaliditāti, bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam
bērnam līdz 24 g.v. sasniegšanas, kā arī studējošajam, kuram ir
ģimene, piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, pamatojoties uz

▪
▪
▪

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegtu izziņu par atbilstību
trūcīgas ģimenes statusam;
studējošajam no ģimenes, kurā audzina trīs, vai vairāk bērnu līdz 24
gadiem;
studējošajam, kura ģimenē ir bērni;
studējošajam, kurš aktīvi iesaistās koledžas sabiedriskajā dzīvē.

3.8.

Vienreizēju stipendiju var piešķirt studējošajam vienu reizi semestrī:
▪ īpašu ģimenes apstākļu dēļ (trūcīgas ģimenes statuss, miris ģimenes
loceklis, bērna dzimšana vai citi iemesli);
▪ par ieguldījumu studentu pētnieciskajā darbībā (publikācijas,
piedalīšanos konferencēs u.c.);
▪ par aktivitāti koledžas un pilsētas organizētajos pasākumos;
▪ par ieguldījumu studentu pašpārvaldes darbā.

3.9.

Lai varētu saņemt vienreizējo stipendiju, students semestra laikā aizpilda
iesniegumu un pievieno dokumentu kopijas, kas apliecina 3.8.punktā minētos
iemeslus.

3.10. Paaugstināto stipendiju konkursa kārtībā var saņemt students:
▪ kurš atbilst šī nolikuma 1.3.punktam;
▪ kura vidējā atzīme divos iepriekšējos semestros nav zemāka kā 9,8 balles;
▪ kurš ir veicis zinātnisko darbību;
▪ kurš nestudē pēc individuālā plāna.
3.11. Stipendijas piešķir un izmaksā saskaņā ar koledžas direktora vai viņa
pilnvarotas amatpersonas lēmumu.
3.12. Studējošajam, kuram ir piešķirta mērķstipendija no Eiropas Sociālā fonda
finansēto projektu līdzekļiem, koledža stipendiju izmaksu pārtrauc ar pirmo
mēnesi pēc mērķstipendijas piešķiršanas.
3.13. Šo noteikumu 1.3.punktā minētajai personai grūtniecības atvaļinājuma laikā
piešķir minimālo stipendiju, pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta
darbnespējas apliecināšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā
kartībā.
3.14. Šo noteikumu 3.13.punktā minēto stipendiju izmaksā uzreiz par diviem
grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.
3.15. Stipendijas komisija semestra laikā var atcelt lēmumu par stipendijas
piešķiršanu, ja tā konstatē, ka persona, kurai piešķirta stipendija:
3.15.1. sniegusi nepatiesu informāciju;
3.15.2. nepilda studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības;
3.15.3. pārkāpj izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus.
3.16. Izglītības iestāde stipendijai paredzēto summu ieskaita stipendijas saņēmēja
norēķinu kontā vai norēķinu kartes kontā.
3.17. Koledža stipendiju pārtrauc izmaksāt studiju pārtraukuma laikā. Stipendijas
izmaksu var atjaunot pēc studiju pārtraukuma, ja persona sekmīgi turpina
studijas.
IV Stipendiju COVID-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai
piešķiršanas kārtība
4.1. Koledža stipendiju COVID-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai (turpmākCOVID-19 stipendija) piešķir un izmaksā saskaņā ar direktores vai viņas
pilnvarotas amatpersonas lēmumu, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu.

4.2. COVID-19 stipendiju piešķir studējošiem, kuriem COVID-19 radīto ekonomisko
seku dēļ uz pieteikuma iesniegšanas dienu ir samazinājušies ienākumi un kuri
nesaņem nekādu valsts sociālo pabalstu, kas paredzēts COVID-19 radīto
ekonomisko seku mazināšanai (piemēram, bezdarbnieku pabalstu, dīkstāves
pabalstu, bezdarbnieka stipendiju studējošo – bezdarbnieku darbam
nepieciešamo iemaņu attīstībai programmā).
4.3. COVID-19 stipendiju piešķir, ņemot vērā pretendenta sekmju rādītājus.
4.4. COVID-19 stipendija tiek piešķirta uz vienu semestri.
4.5. COVID-19 stipendijas saņemšanai pretendents iesniedz Komisijai Nolikuma
3.1.punktā norādītos dokumentus, kā arī informāciju par studējošā ienākumu
samazināšanos un studējošajam piešķirto valsts sociālo pabalstu, kas paredzēts
COVID-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai (piemēram, rīkojumu par
bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu, rīkojumu par atlaišanu no darba, Valsts
ieņēmumu dienesta lēmumu par dīkstāves pabalsta atteikumu, Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA) atteikumu izmaksāt dīkstāves
palīdzības pabalstu, VSAA izziņu par VSAA pakalpojumu apmēru, VSAA izziņu
par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem).
4.6. COVID-19 stipendijas piešķiršanai piemēro Nolikuma 3.nodaļas nosacījumus,
ciktāl tie nav pretrunā ar šīs nodaļas nosacījumiem.
4.7. Dokumentu iesniegšanas termiņš pretendēšanai uz COVID-19 stipendijas
saņemšanu ir 2020.gada 30.septembris un 2021.gada 22.februāris.
4.8. Dokumentiem, kurus iesniedz, lai apliecinātu ienākumu samazināšanos un
valsts sociālo pabalstu piešķiršanu vai atteikumu tos piešķirt, ir jāsatur
informācija par periodu no 2020.gada 1.janvāra.
4.9. Ja pretendenta pieteikums neatbilst Nolikuma 4.2.punktam un tam nav
pievienoti dokumenti, kas apliecina, ka studējošajam ir samazinājušies
ienākumi un studējošais nesaņem nekādu valsts sociālo pabalstu, kas paredzēts
COVID-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai, pretendenta pieteikums tiek
izskatīts vispārējā kārtībā minimālās stipendijas saņemšanai.

1.pielikums
Stipendiju piešķiršanas nolikumam
apstiprinātam ar direktora rīkojumu Nr.1.8/42
2020.gadā 01.septembrī

Iesniegums stipendijas saņemšanai
1.

Studējošais
(vārds)

(uzvārds)

2.
3.

Pieprasītais stipendijas apjoms semestrī (euro)

4.

Vienreizējās stipendijas pieprasījuma pamatojums

5.

Personas kods

6.
7.
8.

Studenta apliecības numurs
Augstskolas nosaukums
Studiju programma

9.
10.
11.
12.
12.1.
12.2.
12.3.

Studiju programmas nosaukums
Dzīvesvieta
Tālruņa numurs, e-pasts
Ziņas par studējošo
persona ar invaliditāti
bārenis vai bez vecāku apgādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai
studējošā ģimenei pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgas ģimenes (personas)
statusam
studējošais ir 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)
studējošajam ir viens vai vairāki bērni
sociāli apdrošināta persona
pašnodarbinātais
darbavieta
valsts sociālā pabalsta saņēmējs
invaliditātes/apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējs
Apgādājamie, ar kuru studējošais dzīvo nedalītā saimniecībā

12.4.

12.5.
12.6.
12.7.
12.8.
12.9.
12.10.
13.

apgādājamā vārds,
uzvārds

14.
15.
16.

17.

 minimālā

Stipendijas veids

 bakalaura

dzimšanas gads

 vienreizējā

 profesionālās
augstākās
izglītības

radniecība

 maģistra

 rezidenta

 doktora

 jā  nē
 jā  nē
 jā  nē
 jā  nē
 jā  nē
 jā  nē
 jā  nē
 jā  nē
 jā  nē

nodarbošanās (mācību iestādes nosaukums)

Vai studējošais saņem mērķstipendiju no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem
 jā
 nē
Dokumenti, kas apliecina iesniegumā norādītos datus (pielikums)
Stipendijas pieprasītāja apliecinājums:
Es, ___________________________, apliecinu, ka visas šajā iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas. Ja nepieciešams,
pilnvaroju stipendiju piešķiršanas 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 piešķiršanas komisija var
atteikties piešķirt stipendiju vai pieprasīt atmaksāt nepamatoti saņemto stipendiju.
Informācija par studējošā bankas kontu
banka
filiāle
norēķinu konts
Studējošais
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)

