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        APSTIPRINĀTS 

ar Latvijas Universitātes  

Rīgas 1.medicīnas koledžas padomes 

16.09.2020. lēmumu Nr. 12 

 

Nolikums par Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai paredzētu 

stipendiju piešķiršanu 

Nolikums izstrādāts pamatojoties uz 24.08.2004. 

 Ministru kabineta noteikumiem Nr.740 ,, Noteikumi par stipendijām’’ 

 

 

I Vispārējā daļa 
 

1. Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas programmās pilna laika studējošie, kuri 

sekmīgi studē valsts budžeta finansētajās studiju vietās, 2020./2021.st.g. var pretendēt uz 

Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai paredzētu stipendiju 200 euro apmērā 

mēnesī, ja studējošajam nav piešķirta mēneša minimālā stipendija vispārējā konkursa 

kārtībā saskaņā ar Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas  valsts budžeta 

finansēto stipendiju piešķiršanas nolikumu. 

 

2. Stipendiju var piešķirt studējošajiem, 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. 

 

3. Valsts papildu finansējumu stipendiju fondam 2020./2021. akadēmiskajā gadā Covid-19 

radīto ekonomisko seku mazināšanai piešķir, sadalot šim mērķim pieejamo finansējumu 

proporcionāli valsts finansēto studiju vietu skaitam katrai studiju programmai. 

 

II Pieteikumu iesniegšana 

4. Pretendenti, kuri vēlas saņemt stipendiju Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai, 

pieteikumu  un pievienotos dokumentus iesniedz ar koledžas rīkojumu apstiprinātās valsts 

budžeta finansēto stipendiju piešķiršanas  komisijas sekretāram. 

 

5. Pretendents iesniedz: 

5.1. pieteikumu COVID-19 stipendijas saņemšanai (pieteikuma forma, 1.pielikums); 

5.2. pamatojuma dokumentus, kas apliecina tiesības pretendēt uz COVID-19 stipendiju:  

5.3. dokumentu, saņemot to VID vai izdrukājot no Valsts ieņēmumu dienesta EDS sistēmas 

sadaļas “Pārskati”, apakšsadaļas “Par nodokļu maksātāju iesniegtās ziņas” atbilstošu 

pārskatu par periodu, kas nav mazāks par 12 mēnešiem; 

5.4. darba devēju aprēķinātās Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vai Darba 

devēju aprēķināto ienākumu apjoms mikrouzņēmumu nodokļu deklarācijās, vai citu 

VID izziņu/ pārskatu, kas apliecina kritēriju izpildi;  
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5.5. izziņu no VSAA par to, ka nesaņem valsts sociālo pabalstu. 

5.6. informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem 

5.7. citus papilddokumentus ( rīkojumu par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu, rīkojumu 

par atlaišanu no darba, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras atteikumu izmaksāt 

dīkstāves pabalstu,utt.), kas apliecina kritēriju izpildi COVID-19 stipendijas 

saņemšanai. 

 

III Pieteikumu izskatīšana 

6. Pieteikumi COVID-19 stipendijas saņemšanai tiek izskatīti valsts budžeta finansēto 

stipendiju komisijas sēdē ( tekstā – Stipendiju komisija). 

 

7. Ja pretendenta pieteikumam pievienotie dokumenti nesniedz informāciju, kas apliecinātu 

ienākumu samazināšanos, pretendenta pieteikums tie izskatīts vispārējā kārtībā minimālās 

stipendijas saņemšanai. 

 

IV Stipendijas piešķiršanas kārtība 

8. Ja studējošajiem, kuri pretendē uz COVID-19, ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, prioritāte 

stipendijas saņemšanā ir  studējošajiem: 

8.1.  invalīdiem;  

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

8.3. studējošajam, ja viņa  ģimenei pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīviem 

aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis 

atbilstību trūcīgs ģimenes (personas) statusam; 

8.4. 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); 

8.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni; 

8.6. studējošajam, kurš pārstāvējis koledžu nozīmīgos pasākumos ārpus mācību iestādes, 

iesaistījies koledžas  sabiedriskajā dzīvē, veicis sabiedrisko pienākumus; 

8.7. studējošajam, kura ienākumu  samazinājums ir  proporcionāli lielāks. 

 

9. Studējošais vienlaicīgi var saņemt tikai vienu stipendiju – minimālo, paaugstināto vai 

COVID-19 stipendiju. 

 

10. Stipendiju piešķir uz vienu semestri.  

10.1. Stipendiju komisija var izsludināt termiņa pagarinājumu pieteikumu iesniegšanai 

stipendijas saņemšanai  semestrī Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai 

10.2. Ja pieteikums stipendijas saņemšanai Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai 

iesniegts pēc pieteikumu pieņemšanas termiņa beigām, stipendija var tikt piešķirta no 

pieteikuma reģistrācijas brīža, ja stipendiju fondā Covid-19 radīto ekonomisko seku 

mazināšanai  ir brīvi līdzekļi. 

10.3. Stipendiju COVID- 19 radīto seku mazināšanai piešķir un izmaksā saskaņā ar koledžas 

direktora vai viņa pilnvarotas amatpersonas lēmumu, pamatojoties uz apstiprinātas 

valsts budžeta finansēto stipendiju piešķiršanas komisijas priekšlikumu. 
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V Personu datu apstrāde 

11. Personas datu apstrāde (studējošā vārds, uzvārds, personas kods, studiju programma, gads, 

sekmju vērtējums, bankas dati, dati, kurus satur šī nolikuma 5.punktā iesniegtie dokumenti) 

notiek ar mērķi izvērtēt pretendenta atbilstību COVID-19 stipendijas saņemšanai. 

 

12. Iesniedzot pieteikumu COVID-19 stipendijas saņemšanai, studējošais apliecina savu  

piekrišanu personas datu apstrādei atbilstoši12.punktā noteiktam  mērķim. 

 

13. Studējošā iesniegtie personas dati ir pieejami Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas 

koledžas personālam, kas iesaistīti stipendijas piešķiršanas procesā. 

 

14. Iesniegtie personas dati tiek uzglabāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 

 

 

 

 

 

 

 


