APSTIPRINĀTS
ar 28.04.2009.
Rēzeknes Augstskolas
Senāta lēmumu Nr.8
NOLIKUMS PAR MĒRĶSTIPENDIJU PIEŠĶIRŠANU MAĢISTRANTIEM
RĒZEKNES AUGSTSKOLĀ (RA)
1. Vispārīgie noteikumi
Nolikums par mērķstipendiju piešķiršanu maģistrantiem RA (turpmāk - Nolikums) izstrādāts
saskaņā ar LR Augstskolu likumu, RA Satversmi, Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 881
„Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma
1.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai"” (turpmāk tekstā Noteikumi) un citiem saistošiem RA normatīvajiem dokumentiem.
2. Prasības mērķstipendijas pretendentam
Mērķstipendiju var piešķirt projekta „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai
Rēzeknes Augstskolā” (turpmāk - Projekts) ietvaros maģistrantam, kas studē pilna
laika studijās valsts budžeta finansētajās vai maksas studiju vietās maģistra studiju
programmā „Vides aizsardzība” vai „Datorsistēmas” (turpmāk - Pretendents)
neatkarīgi no vecuma, dzimuma un invaliditātes.
2.2.
Pretendents vienlaikus nevar saņemt mērķstipendiju un atlīdzību:
2.2.1. darbības programmas ''Cilvēkresursi un nodarbinātība'' papildinājuma
1.1.1.2.aktivitātes ''Cilvēkresursu piesaiste zinātnei'' projektu ietvaros;
2.2.2. darbības programmas ''Uzņēmējdarbība un inovācijas'' papildinājuma
2.1.1.1.aktivitātes ''Atbalsts zinātnei un pētniecībai'', 2.1.2.1.1.apakšaktivitātes
''Kompetences centri'' vai 2.1.2.2.1.apakšaktivitātes ''Jaunu produktu un
tehnoloģiju izstrāde'' projektu ietvaros.
2.3.
Mērķstipendiju Pretendentam var piešķirt tikai vienas maģistra studiju programmas
apguvei un viena maģistra grāda ieguvei.
2.1.

3. Konkursa organizēšanas un pieteikšanās kārtība
Mērķstipendijas tiek piešķirtas konkursa kārtībā. Konkursu izsludina RA rektors.
Informācija par konkursu vienas darba dienas laikā tiek ievietota RA mājas lapā
http://www.ru.lv.
3.3.
Pretendentam ir tiesības pieteikties mērķstipendijas saņemšanai 10 darba dienu laikā
no konkursa izsludināšanas brīža, iesniedzot RA Inženieru fakultātes dekānam
Nolikuma 3.4. punktā minētos dokumentus.
3.4.
Pretendents iesniedz šādus dokumentus:
3.4.1. RA Inženieru fakultātes dekānam adresētu iesniegumu par mērķstipendijas
piešķiršanu (1.pielikums);
3.4.2. citus pēc Pretendenta ieskatiem nozīmīgus dokumentus.
3.5.
Pretendents atbild par iesniegumā sniegtās informācijas atbilstību patiesībai.
3.1.
3.2.

3.6.

Pieteikumus uz mērķstipendijas izvērtē RA Inženieru fakultātes dome sēdē
apstiprināta darba grupa, kura ietilpst RA Inženieru fakultātes dekāns un atbilstošu
maģistra studiju programmu direktori.

4. Mērķstipendijas piešķiršanas kārtība
4.1.
Darba grupa 10 darba dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām izvērtē Pretendentu
iesniegtos dokumentus un, apkopojot pēdējas sesijas rezultātus, pamatojoties uz vidējo
vērtējumu eksāmenos un diferencētajās ieskaitēs, izveido reitingu. 1.kursa
studējošajiem rudens semestrī tiek ņemts vērā konkursa reitings atbilstoši uzņemšanas
noteikumos izvirzītajām prasībam.
4.2.
Ja diviem vai vairākiem Pretendentiem ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, darba grupa
mērķstipendiju iesaka piešķirt:
4.2.1. bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam, kā arī studējošajam, kura ģimenei,
ar kuru viņš atrodas nedalītā saimniecībā, piešķirts trūcīgas ģimenes statuss,
pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegtu izziņu par
atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
4.2.2. Pretendentam no ģimenes, kura audzina trīs un vairāk bērnus;
4.2.3. Pretendentam, kuram ir bērni;
4.2.4. ja Pretendentiem iepriekš minētie kritēriji ir identiski, tad ņem vērā augstāko
sekmju līmeni iepriekšējos studiju semestros (vidējā atzīme).
4.3.

RA Inženieru fakultātes domes sēdē tiek apstiprināts Pretendentu reitings, uz kura
pamatā RA Inženieru fakultātes dekāns sagatavo ierosinājumu par mērķstipendijas
piešķiršanu RA Stipendiju komisijai.

5. Mērķstipendijas piešķiršanas lē muma pieņemšanas, publiskošanas un apstrīdēšanas
kārtība
5.1.
5.2.
5.3.

RA Stipendiju komisija pieņem lēmumu par mērķstipendijas piešķiršanu.
RA Stipendiju komisijas lēmumi par piešķiršanu Pretendentiem tiek izvietoti RA
mājas lapā http://www.ru.lv divu darba dienas laikā no lēmuma pieņemšanas.
Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt RA Stipendiju komisijas lēmumu RA rektoram 5
darba dienu laikā no lēmuma publicēšanas dienas.

6. Līguma par mērķstipendijas piešķiršanu slēgšanas kārtība
6.1.
Ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc RA Stipendijas komisijas lēmuma RA rakstiski
slēdz līgumu ar Pretendentu, kuram ir piešķirta mērķstipendija (turpmāk - Stipendiāts)
par mērķstipendijas piešķiršanu.
6.2.
Līgumu par mērķstipendijas piešķiršanu (turpmāk - Līgums) (2.pielikums) ar
Stipendiātu slēdz uz vienu studiju gadu.
7. Mērķstipendijas izmaksas kārtība
7.1.
Mērķstipendijas izmaksā ar nākamo kalendāro mēnesi pēc Līguma noslēgšanas.
7.2.
Rīkojumu par stipendiju izmaksāšanu stipendiju fonda ietvaros vai izmaksas
pārtraukšanu, pamatojoties uz RA Stipendijas komisijas lēmumu, izdod RA rektors.

7.3.
7.4.
7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

Mērķstipendiju ieskaita Līgumā noradītajā Stipendiāta norēķinu kontā.
Mērķstipendiju Stipendiātam izmaksā katru mēnesi 300,00 LVL apmērā.
Ja Stipendiāts ir eksmatrikulēts vai viņam ir piešķirts akadēmiskais atvaļinājums, sākot
ar nākamo mēnesi pēc eksmatrikulācijas vai akadēmiska atvaļinājuma piešķiršanas,
tiek pārtraukta mērķstipendijas izmaksa.
Ja Stipendiāts nav sekmīgi nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus sesijas laikā vai
nav ieguvis attiecīgā akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu, RA
pārtrauc mērķstipendijas izmaksu Nolikumā paredzētajā kārtībā.
Nolikuma punktos 7.5 un 7.6 noteiktajos gadījumos mērķstipendiju uz atlikušo
periodu piešķir nākamajam Pretendentam, kurš ieguvis augstāko novērtējumu.
Pēc studiju pārtraukuma, ja tas nepārsniedz vienu studiju gadu, maģistrants var
atkārtoti pretendēt uz mērķstipendiju konkursa kārtībā.

8. Stipendiāta atbildība
8.1.
Ja Stipendiāts ir saņēmis mērķstipendiju pēc tam, kad ir pārtraucis studijas, viņš
atmaksā RA nepamatoti saņemto mērķstipendiju pilnā apmērā par minēto laikposmu.
8.2.
RA ir tiesīga ieturēt nepamatoti izmaksātās summas no nākamajiem mērķstipendijas
maksājumiem, ja tādi tiek veikti.

