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LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS 1.MEDICĪNAS KOLEDŽAS 

VALSTS BUDŽETA FINANSĒTO 

STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS NOLIKUMS 
 

I  Vispārīgie jautājumi 

 

Nolikums izstrādāts, pamatojoties uz LR MK 2004.gada 24.augusta noteikumiem 
Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”, Augstskolas likuma 52.panta trešo daļu un tā 
grozījumiem, Izglītības likuma 14.panta 23.punktu. 

 
1. Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas (turpmāk tekstā – Koledža) 

stipendiju piešķiršanas nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums) nosaka stipendiju minimālo 
apmēru un kārtību, kādā stipendijas saņem augstākās izglītības  programmās studējošie, kuri 
uzņemti konkursa kārtībā un studē valsts finansētajās studiju vietās. 

2. Koledžas stipendiju fondu izveido paredzot katrai pilna laika profesionālās augstākās 
izglītības programmas vietai – 150.82 euro gadā: 
(Grozīts pamatojoties uz Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas 22.09.2021. rīkojumu Nr. 1.14./421)  

2.1. Piešķiramo mēneša minimālo stipendiju skaits tiek noteikts proporcionāli katrai 
studiju programmai atbilstoši valsts finansēto vietu skaitam un sadalīts pa studiju 

programmas akadēmiskajiem gadiem proporcionāli to studējošo skaitam katrā 
akadēmiskajā gadā: 

2.1.1. Katra semestra 1. mēnesī (septembris, janvāris); 
2.1.1.1. katra studiju gada 1.(pirmajā) semestrī – no septembra līdz decembrim ieskaitot,  
katrai studiju programmai noteiktais stipendiju skaits tiek sadalīts šādi : 1.studiju gads – 2 

stipendijas no kopējā programmai noteiktā stipendiju skaita, atlikušais programmai 
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noteiktais stipendiju skaits tiek sadalīts  proporcionāli studējošo skaitam 2.studiju gada un 
3.studiju gada studējošajiem. 

2.1.1.2. katra studiju gada 2.(otrajā) semestrī- no janvāra līdz jūnijam ieskaitot, katrai 
studiju programmai noteiktais stipendiju skaits tiek sadalīts proporcionāli studējošo 

skaitam katrā studiju gadā. 
 (Grozīts pamatojoties uz Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas 19.09.2019. rīkojumu Nr. 1.14./64)  

2.1.2. 1. martā (pēc ziemas izlaiduma). 

2.2. Vienreizējo stipendiju un paaugstināto stipendiju piešķir, lai veicinātu studējošo 
sekmes, zinātnisko pētniecību, izaugsmi un līdzdalību augstākās izglītības iestādes 

sabiedriskajā dzīvē, kā arī augstākās izglītības pieejamību. 
(Grozīts pamatojoties uz Rīgas 1.medicīnas koledžas 09.09.2016. rīkojumu Nr. 1.14./133)  

3. Minimālo stipendiju apmēru nosaka 2004.gada 24. augusta MK noteikumi Nr.740 

„Noteikumi par stipendijām”. Esošā fonda ietvaros Koledžas Stipendiju piešķiršanas komisija 
var rekomendēt piešķirt paaugstinātu stipendiju. 

4. Stipendiju konkursa kārtībā un atbilstoši valsts budžeta iedalītajiem līdzekļiem 

piešķir Koledžas studējošajam, kurš: 
4.1. noteiktajā termiņā ir sekmīgi nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus; 

4.2. pilnībā ieguvis attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu 
skaitu; 

4.3. ievēro Koledžā studējošo iekšējās kārtības noteikumus, Koledžas nolikumu par 

studiju un pārbaudījumu kārtību, citus studējošajam saistošus normatīvos 
dokumentus; 

4.4.  ieguvis pozitīvu novērtējumu studējošo atestācijā. 
5. Konkurss uz minimālo stipendiju pretendentiem notiek, pamatojoties uz iepriekšējā 

semestra sekmēm, kas tiek izteiktas vidējās atzīmes veidā. Vidējās atzīmes aprēķinā ņem vērā 

studiju programmā iegūtos vērtējumus. Pirmajā semestrī studējošie konkursā piedalās ar 
uzņemšanas rezultātiem. Stipendiju piešķiršanas komisijas sēde tiek organizēta ne vēlāk kā 

semestra pirmā mēneša 20. datumā. 
6. Ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz mēneša minimālo stipendiju, 

ir līdzvērtīgi sekmju un zinātniskās darbības rādītāji, Stipendiju piešķiršanas komisija 

stipendiju vispirms piešķir: 
6.1. personai ar invaliditāti; 

(Grozīts pamatojoties uz Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas 17.09.2020. rīkojumu Nr. 1.14./328)  

6.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma 
sasniegšanai; 

6.3. studējošajam, kura ģimenei pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīviem 
aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis 

atbilstību trūcīgs ģimenes (personas) statusam; 
(Grozīts pamatojoties uz Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas 17.09.2020. rīkojumu Nr. 1.14./328)  

6.4. studējošajiem no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja šīs ģimenes bērni jau ir 

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); 

6.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni. 
7. Stipendiju piešķir un izmaksā saskaņā ar Koledžas direktores lēmumu (rīkojumu), 

pamatojoties uz Stipendiju piešķiršanas komisijas priekšlikumu: 
7.1.  Stipendiju piešķiršanas komisijas sastāvā ir administrācijas, akadēmiskā personāla 

un studējošo pašpārvaldes pārstāvji, kursu vecākie. 

7.2. Stipendiju piešķiršanas komisijas sēdi sasauc tās priekšsēdētājs: 
7.2.1. pēc imatrikulācijas; 

7.2.2. pēc katra akadēmiskā gada semestra; 
7.2.3. stipendiju fonda sadalījuma izmaiņu gadījumā katru mēnesi. 
7.3. Stipendiju piešķiršanas komisija ir tiesīga izskatīt tai saistošus jautājumus, ja tās 

sēdē piedalās  ne mazāk kā trīs komisijas locekļi, no kuriem viens ir komisijas priekšsēdētājs. 
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8. Stipendiju piešķiršanas komisija: 
8.1. izstrādā priekšlikumus stipendiju konkursa kārtībai; 

8.2.  izskata studentu iesniegumus stipendiju saņemšanai; 
8.3.  izvērtē pretendenta mācību rezultātus vai iestājpārbaudījumu rezultātus, 

zinātniskās darbības rādītājus, atestācijas rādītājus (tai skaitā apmeklējumu); 
8.4.  sagrupē iesniegumus atbilstoši 4.punktā noteiktajiem kritērijiem; 
8.5.  sagatavo atklātu informāciju par apstiprinātajiem stipendiju iesniegumiem; 

8.6.  sagatavo priekšlikumus, pamatojoties uz Stipendiju piešķiršanas komisijas locekļu 
balsojumu; strīdīgu jautājumu gadījumā izšķirošais ir Stipendiju piešķiršanas 

komisijas priekšsēdētāja lēmums. 
 

II  Stipendijas piešķiršanas kritēriji 

 

9. Augstākās izglītības studiju  programmās studējošajiem no stipendiju fonda var 
piešķirt: 

9.1. minimālo stipendiju 10 mēnešus gadā (nepiešķirot stipendiju par jūliju un 

augustu); 
9.2. paaugstinātu stipendiju. Paaugstinātās stipendijas apmērs nepārsniedz minimālās 

stipendijas divkāršu apmēru;  
9.3. vienreizēju stipendiju. 
9.4. vienreizējām stipendijām paredz  ne vairāk kā piecus procentus no Koledžas 

stipendiju fonda apmēra. Vienreizējas stipendijas apmērs semestra laikā 
nepārsniedz divu minimālo stipendiju apmēru: 

9.4.1. pieteikumu vienreizējas stipendijas saņemšanai var iesniegt studējošie, kuriem 
nepieciešams materiāls atbalsts dalībai izglītojošos, sporta vai pieredzes 
iegūšanas pasākumos vai projektos, kas saistīti ar Koledžas publicitāti vai 

profesijas apguvi. Pieteikumam pievieno atbilstošus paskaidrojošus dokumentus. 
Par  stipendijas piešķiršanu un tās  apjomu tiek balsots stipendijas komisijas 

sēdē. 
(Grozīts pamatojoties uz Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas 19.09.2019. rīkojumu Nr. 1.14./64) 

9.4.2. iesniegumu par vienreizējas stipendijas piešķiršanu studējošajiem, kuri bijuši 

sabiedriski aktīvi un snieguši personīgo ieguldījumu Koledžas sabiedriskajā 
darbībā, var iesniegt stipendiju komisijas pedagogi, direktore, administrācijas 

pārstāvji, citi Koledžas darbinieki vai studentu pašpārvaldes pārstāvji, rakstiski 
pamatojot studējošā ieguldījumu. Par  stipendijas piešķiršanu un tās  apjomu tiek 
balsots stipendijas komisijas sēdē. 

(Grozīts pamatojoties uz Rīgas 1.medicīnas koledžas 09.09.2016. rīkojumu Nr. 1.14./133)  

9.5. Uz stipendijas saņemšanu var pretendēt visi no valsts budžeta finansētajās studiju 
vietās studējošie, kuri atbilstoši Latvijas Universitāte Rīgas 1. medicīnas koledžas 

Nolikumam par studiju un studiju pārbaudījumu kārtību prasībām ar pirmo reizi ir 
nokārtojuši visus viņiem paredzētos pārbaudījumus iepriekšējā sesijā un kuriem 

nav akadēmisko parādu.  
9.6. Studējošo minimālā ikmēneša stipendija profesionālajās augstākajās izglītības 

studiju programmās ir 99.60 euro mēnesī. No 2021.gada septembra līdz 

2021.gada decembrim (ieskaitot) minimālā ikmēneša stipendija profesionālajās 
augstākajās izglītības studiju programmās ir 200.00 euro mēnesī.” 

 (Grozīts pamatojoties uz Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas 17.09.2020. rīkojumu Nr. 1.14./328)  

(Grozīts pamatojoties uz Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas 22.09.2021. rīkojumu Nr. 1.14./421) 

 

III Stipendijas saņemšanas kārtība 
 

9. Lai studējošais atbilstoši šā nolikuma 4.punktam varētu saņemt stipendiju, tiek 
iesniegts: 
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10.1. noteiktas formas pieteikums par stipendijas piešķiršanu, kas tiek iesniegts ne 
vēlāk kā līdz katra semestra pirmā mēneša 15.datumam (1. pielikums); 

10.2. dokumenti, kas apliecina, ka studējošajam ir tiesības pretendēt uz stipendiju 
saskaņā ar nolikuma 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 un 4.5 apakšpunktā minētajiem kritērijiem 

līdz katra mēneša 15. datumam. Ja šie dokumenti netiek iesniegti, tad pretendents 
netiek vērtēts kā tāds, kas atbilst minētajiem kritērijiem; 

10.3. dokumenti, kas pamato pieteikumu par vienreizējās stipendijas piešķiršanu, 

pievienojot dokumentus, kas apliecina 9.3 punktā minētos apstākļus. 
11. Pieteikumi stipendiju konkursam tiek pieņemti katru mēnesi līdz 15.datumam. 

12. Stipendiju piešķiršanas komisijas ierosinājumus  atspoguļo protokolā. 
13. Studējošajam, kuram ir piešķirta mērķstipendija no Eiropas Sociālā fonda finansēto 

projektu līdzekļiem, Koledža stipendijas izmaksu pārtrauc ar pirmo mēnesi pēc mērķstipendijas 

piešķiršanas. 
14. Akadēmiskā atvaļinājuma laikā stipendija maksāta netiek. Ja students sekmīgi 

turpina studijas, stipendijas izmaksu var atjaunot pēc studiju pārtraukuma. 
15. Stipendiju piešķiršanas komisija semestra laikā var anulēt lēmumu par stipendijas 

piešķiršanu konkrētam mēnesim, ja: 

15.1. konstatēto neattaisnoto kavējumu apjoms par pārskata periodu pārsniedz 30% (no 
vienas stipendiju piešķiršanas komisijas sēdes līdz nākamajai sēdei); 

15.2. studējošais atestācijas laikā uz 1.novembri un 1.aprīli saņēmis novērtējumu 
„neatestēts”; 

15.3. savlaicīgi saskaņā ar šā nolikuma 10.punktu nav iesniegti dokumenti, kas 

apliecina iesniegumā norādītos datus (piemēram, bāreņa apliecības kopija, izziņas 
kopija par atbilstību trūcīgās personas statusam, izziņas kopija par ģimenes 

sastāvu, bērnu dzimšanas apliecības kopijas); 
15.4. studējošais sniedzis nepatiesu informāciju; 
15.5.  studējošais neievēro studiju plāna vai katedras apstiprinātos pārbaudījumu un 

praktisko darbu izpildes termiņus.; 
15.6. studējošais pārkāpj Koledžas iekšējās kārtības noteikumus vai neizpilda Studiju 

līguma saistības. 
16.  Studējošais var tikt atjaunots pretendentu sarakstā stipendijas saņemšanai, ja ir 

novērsti iemesli, kā dēļ ir ticis svītrots no pretendentu saraksta stipendijas saņemšanai (laboti 

negatīvie atestācijas rezultāti, nav konstatēti neattaisnoti kavējumi). 
17. Stipendijas piešķiršanas komisijas ierosinājumu  var apstrīdēt, rakstiski griežoties  

pie Koledžas direktores, piecu dienu laikā pēc tā publiskošanas. Koledžas direktores rīkojums ir 
galīgs. Rīkojumi par pretendentiem, kuri saņem stipendijas, ir publiski pieejami. 
 

IV Stipendiju piešķiršana grūtniecības atvaļinājuma laikā 
 

18. Sekmīgie studējošie ir tiesīgi saņemt stipendiju no stipendiju fonda stipendijas 
izmaksām grūtniecības atvaļinājuma laikā, iesniedzot iesniegumu (2.pielikums) un tam 

pievienojot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegtu darba nespējas lapu (ja darbnespējas 
lapu nepieciešams iesniegt citā iestādē, tiek iesniegta kopija uzrādot oriģinālu). 

19.  Ja studējošā iesniegtie dokumenti atbilst normatīvajos aktos noteiktajam, Koledžas 
Stipendiju piešķiršanas komisija, izvērtējot atbilstību MK noteikumos un šajā Nolikumā 
noteiktajiem kritērijiem, ierosina piešķirt stipendiju. 

20. Šā nolikuma 18. punktā minēto stipendiju izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības 
atvaļinājuma mēnešiem. 

21. Stipendijai paredzēto summu ieskaita saņēmēja norēķinu kontā vai norēķina kartes 
kontā. Stipendiju izmaksu veic līdz katra mēneša 21.datumam (ieskaitot). 
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V Atbildība 

 

22.  Pretendents ir atbildīgs par savā pieteikumā stipendijas saņemšanai minētās 
informācijas patiesumu. 

23. Par nepatiesu ziņu sniegšanu Stipendiju piešķiršanas komisija var atteikt stipendijas 
piešķiršanu vai pieprasīt atmaksāt nepamatoti saņemto stipendiju. 

 

VI  Noslēguma jautājumi 

  

24.  Šim nolikumam saistošos iekšējos normatīvos aktus apstiprina ar Latvijas 
Universitātes Rīgas 1.medicīnas  koledžas direktores rīkojumu. 

25. Koledžas padome pēc situācijas analīzes var veikt šā nolikuma grozījumus. 

 
                                                   


