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Vidzemes Augstskolas Stipendiju piešķiršanas nolikums 

1. Vidzemes Augstskolas stipendiju fonda sadales kārtību nosaka Ministru kabineta 2004. gada 
24. augusta noteikumi nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” un šis nolikums. 

2. Stipendiju konkursa kārtībā ir tiesīgi saņemt Vidzemes Augstskolas studenti, kuri: 
1. studē par valsts budžeta līdzekļiem pilna laika bakalaura studiju programmās, 

profesionālās augstākās izglītības programmās, maģistra studiju programmās, doktora 
studiju programmā; 

2. sekmīgi noteiktajā termiņā nokārto nepieciešamos pārbaudījumus un studiju kursu 
prasības, kā arī pilnībā iegūst attiecīgajam semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu, 
izņemot gadījumus, kad students attiecīgajā semestrī trūkstošos kredītpunktus ir ieguvis 
kādā no iepriekšējiem semestriem. 

3. Vidzemes Augstskolas stipendijas piešķir ar Vidzemes Augstskolas rektora vai viņa pilnvarotas 
amatpersonas lēmumu, pamatojoties uz Stipendiju piešķiršanas komisijas (turpmāk- Komisija) 
priekšlikumu.  
Komisiju, kura sastāv no 8 personām: divas no vispārējā personāla, divas no akadēmiskā 
personāla un četras no studentiem, kurus izvirza studentu pašpārvalde, ievērojot pārstāvniecību no 
visām fakultātēm. Komisijas sastāvu apstiprina rektors ar rīkojumu. 
Stipendiju piešķiršanas komisija: 

1. izskata iesniegumus stipendiju saņemšanai, izvērtē pretendenta atbilstību šajā nolikumā 
noteiktajiem kritērijiem, kā arī sekmes vai iestājpārbaudījumu rezultātus un zinātniskās 
darbības rādītājus (publikācijas, piedalīšanos konferencēs, līdzdalību projektos un citus 
rādītājus); 

2. sagrupē iesniegumus atbilstoši noteiktajiem kritērijiem, nepārsniedzot Vidzemes 
Augstskolas stipendiju fonda līdzekļus. 

4. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz 2/3 Komisijas locekļu. Neizšķirtā balsojuma 
gadījumā noteicošā balss ir Komisijas priekšsēdētājam, kuru ievēl Komisijas pirmajā sēdē. 

5. Studenta zinātniski pētnieciskās darbības izvērtēšanai Komisija pieaicina vismaz divus atbilstošās 
fakultātes akadēmiskā personāla pārstāvjus. 

6. Vidzemes Augstskola sadala stipendiju fondu šādi: 
1. minimālajām un paaugstinātajām stipendijām – 95%; 
2. vienreizējām stipendijām – 5%. 

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

8. No augstākās izglītības iestādes stipendiju fonda var piešķirt: 
1. ikmēneša stipendiju 10 mēnešus gadā bakalaura studiju programmas, profesionālās 

augstākās izglītības programmas, maģistra studiju programmas studentam (stipendiju 
nepiešķir jūlij ā un augustā), doktora studiju programmas studentam — 11 mēnešus gadā 
(stipendiju nepiešķir augustā); 

2. paaugstinātu stipendiju; 
3. vienreizēju stipendiju reizi semestrī. 

9. Ikmēneša minimālās stipendijas apmērs bakalaura studiju programmas, profesionālās augstākās 
izglītības programmas, maģistra studiju programmas studentam ir 99,60 euro mēnesī; doktora 
studiju programmas studentam: studiju programmas apguvei - 113,83 euro mēnesī;  
zinātniskā grāda ieguvei - 85,37 euro mēnesī. Lai saņemtu stipendiju zinātniskā grāda ieguvei, 
pretendents noslēdz līgumu ar Vidzemes Augstskolu. 

10. Paaugstinātās stipendijas apmērs nepārsniedz minimālās stipendijas divkāršu apmēru. Uz to var 
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pretendēt students, kuram iepriekšējā semestrī vidējā atzīme bijusi 10 balles un kurš ir veicis 
zinātniski pētniecisko darbību, un kurš nestudē pēc individuālā plāna. 

11. Ikmēneša minimālo stipendiju saņēmēju skaits katrā Vidzemes Augstskolas bakalaura studiju 
programmā, profesionālās augstākās izglītības programmā, maģistra studiju programmā tiek 
noteikts proporcionāli aktīvo budžeta studentu skaitam kursā; doktora studiju programmā 
stipendijas saņēmēju skaits tiek aprēķināts atbilstoši saņemtajam finansējumam. 

12. Stipendiju sadales kritērijs ir studentu sekmība, nosakot vidējo aritmētisko atzīmi katram 
studentam, kurš ir tiesīgs pretendēt uz stipendiju un Komisijas noteiktajā termiņā ir iesniedzis 14. 
punktā minētos nepieciešamos dokumentus. Pirmo kursu studentiem 1. semestrī sekmības rādītāji 
ir iestājkonkursa rezultāti.  

13. Studentiem, kuri ir atgriezušies no ERASMUS studijām, stipendijas piešķir, vadoties pēc pēdējā 
semestra sekmēm, kas ir pavadīts Vidzemes Augstskolā, pie nosacījuma, ka ir izpildītas līguma 
saistības Erasmus studijās. 

14. Lai varētu saņemt minimālo vai paaugstināto stipendiju, students semestra sākumā izsludinātajos 
termiņos aizpilda elektronisko pieteikuma veidlapu, nepieciešamības gadījumā pievienojot:  

1. kopijas dokumentiem, kas apliecina studenta zinātniski pētniecisko darbību iepriekšējā 
studiju semestrī; 

2. kopijas dokumentiem, kas apliecina studenta 17. punktā minētos sociālos rādītājus; 
kopijas citiem dokumentiem, kas pēc studenta domām ir nozīmīgi, izskatot minimālās vai 
paaugstinātās stipendijas piešķiršanu.  

 Elektroniskā veidlapa saturiski ietver 1.pielikuma pieteikuma veidlapu. 
15. Vienādu sekmju gadījumā kritērijs ir zinātniskās darbības rādītāji (publikācijas, piedalīšanās 

konferencēs, līdzdalība projektos un citi rādītāji) un tad vidējā svērtā atzīme iepriekšējā semestrī. 
Vidējo svērto atzīmi aprēķina pēc Konkursa uz valsts budžeta finansētām pilna laika studiju 
vietām Vidzemes Augstskolā nolikumā noteiktajiem principiem. 

16. Aprēķinot vidējo aritmētisko un vidējo svērto atzīmi, netiek ņemti vērā vērtējumi izvēles daļas (C 
daļas) studiju priekšmetos. 

17. Ja arī vidējās svērtās atzīmes un zinātniskās darbības rādītāji vairākiem studentiem ir vienādi, tad 
stipendija prioritārā secībā vispirms tiek piešķirta:  

1. invalīdam, bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam, kā arī studentam, kura ģimenei ir 
piešķirts trūcīgās ģimenes statuss; 

2. studentam no daudzbērnu ģimenes; 
3. studentam, kura ģimenē ir bērni; 
4. studentam, kurš aktīvi iesaistās Vidzemes Augstskolas pārvaldē, sabiedriskajās aktivitātēs, 

zinātniskajā un pētnieciskajā darbā; 
18. Vienreizējās sociālās stipendijas apmērs nepārsniedz 199,20 euro semestra laikā. Vienreizējās 

stipendijas apmēru nosaka Komisija, izvērtējot studenta iesniegtos dokumentus. Prioritāte 
stipendijas saņemšanā, ievērojot noteikto secību, ir studentiem, kuriem laika posmā no 
iepriekšējās stipendijas piešķiršanas komisijas sēdes: 

1. miris ģimenes loceklis (laulātais, bērns, kāds no vecākiem, brālis vai māsa, kā arī kāds no 
nedalītā saimniecībā ar studentu dzīvojošiem vecvecākiem). 

2. piedzimis bērns vai kuri ir adoptējuši bērnu; bijuši ārstēšanas izdevumu; tikusi noslēgta 
laulība.  

3. un citi ar sociālo apdraudētību saistīti iemesli. 
19. Lai varētu saņemt vienreizējo stipendiju, students semestra laikā aizpilda elektronisko pieteikuma 

veidlapu, pievienojot kopijas dokumentiem, kas apliecina 18. punktā minētos iemeslus. 
Elektroniskā veidlapa saturiski ietver 2.pielikuma pieteikuma veidlapu.  

20. Students uzņemas pilnu atbildību par pieteikumā norādīto informāciju. Ja Komisija secina, ka 
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pieteikumā minēta nepatiesa informācija, students nepilda studiju plānā paredzētās akadēmiskās 
saistības, ir pārkāpis Vidzemes Augstskolas iekšējās kārtības noteikumus, rektors ir tiesīgs 
pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt stipendiju vai pieprasīt atmaksāt nepamatoti saņemto 
stipendiju. Nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā students var tikt atskaitīts no valsts budžeta 
finansētās vietas vai eksmatrikulēts no Vidzemes Augstskolas. 

21. Minimālās stipendijas izmaksā pilnā apmērā katru mēnesi līdz 25. datumam, pārskaitot naudu uz 
studenta norādīto norēķinu kontu bankā pēc rektora apstiprinātā saraksta. 

22. Vienreizējās stipendijas izmaksā 10 (desmit) dienu laikā pēc tam, kad rektors pieņēmis lēmumu 
par stipendiju piešķiršanu, pārskaitot naudu uz studenta norādīto norēķinu kontu bankā pēc 
rektora apstiprinātā saraksta. 

23. Studentam, kuram ir piešķirta mērķstipendija no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu 
līdzekļiem, augstskola stipendijas izmaksu pārtrauc ar pirmo mēnesi pēc mērķstipendijas 
piešķiršanas. Šis punkts neattiecas uz Eiropas Komisijas finansētajām programmām. 

24. Augstākās izglītības iestādē stipendiju pārtrauc izmaksāt studiju pārtraukuma laikā. Stipendijas 
izmaksu var atjaunot pēc studiju pārtraukuma, ja persona sekmīgi turpina studijas. 

25. Augstākā izglītības iestāde stipendiju pārtrauc izmaksāt tūlīt pēc fakta konstatācijas, ja students 
eksmatrikulējies, vai ar pirmo mēnesi pēc 23.punktā minēto apstākļu iestāšanās. Neizmaksāto 
stipendijas daļu piešķir tā paša kursa pēc stipendiju piešķiršanas nolikuma kritērijiem prioritārā 
secībā nākamajam pieteikumu iesniegušajam studentam pēc stipendiju komisijas lēmuma. 

26. Ja studentam semestra laikā radušies akadēmiskie studiju parādi, tūlīt pēc fakta konstatācijas 
augstākā izglītības iestāde pārtrauc stipendijas izmaksāšanu līdz stipendiju komisijas lēmumam. 
Neizmaksāto stipendijas daļu piešķir tā paša kursa pēc stipendiju piešķiršanas nolikuma 
kritērijiem prioritārā secībā nākamajam pieteikumu iesniegušajam studentam. 
 


