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Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  
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I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kāda Aizputes novada dome, turpmāk tekstā – 

Dome, piešķir un izmaksā stipendijas studentam vai rezidentam, kā arī kritērijus 

stipendijas piešķiršanai un līguma noslēgšanas kārtību. 

2. Dome piešķir šāda veida stipendijas studentiem, kuri apgūst zināšanas Latvijas Valsts 

akreditētajās izglītības iestādēs: 

2.1. Maģistrantūras vai doktorantūras students – sākot ar 1. studiju gada 2 semestri;  

2.2. Rezidenta / Ārstniecības speciālista stipendija - studentam, kurš apgūst Latvijas 

Valsts akreditētu profesionālo izglītības programmu medicīnā vai ārstam-

rezidentam, kurš ir darba tiesiskajās attiecībās ar izglītības programmu īstenojošu 

ārstniecības iestādi specialitātes iegūšanai saskaņā ar Latvijas Valsts akreditētu 

profesionālo rezidentūras izglītības programmu medicīnā. 

3. Dome ar atsevišķu lēmumu, var noteikt prioritāri atbalstāmās 2.1. un 2.2. punktos 

minētās studiju programmu specialitātes. 

 

II. Stipendiju piešķiršanas kārtība 
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4. Pašvaldība piešķir un izmaksā stipendiju neatkarīgi no tā, vai pretendents saņem valsts 

piešķirto stipendiju. 

5. Vienam stipendiātam mēnesī tiek piešķirta stipendija šādā apmēra:  

5.2. Maģistrantūrā studējošajam 80 EUR; 

5.3. Rezidentūrā studējošajam - 200 EUR. 

6. Pašvaldība stipendiātam maksā  stipendiju atbilstoši augstskolas izsniegtai izziņai par 

mācību laiku. 

7. Stipendija vienam pretendentam tiek piešķirta par vienu apgūstamo specialitāti.  

8. Izvērtējot pretendentu iesniegumus par stipendijas piešķiršanu un ņemot vērā budžetā 

paredzētos līdzekļus, stipendijas piešķir konkursa kārtībā. 

9. Vienā un tai pašā Domes apstiprinātajā atbalstāmajā specialitātē priekšrocība saņemt 

studenta stipendiju vai rezidenta stipendiju ir tam, kuram augstāka vidējā atzīme. 

10. Pēc studiju beigšanas stipendiātam pašvaldībā / tās iestādē jānostrādā vismaz 3 gadi. 

11. Pretendēt uz stipendiju var jebkura Aizputes novadā deklarēta persona, kura atbilst 

šādiem kritērijiem: 

11.1. Pretendents ir students kāda no 2.1., 2.2. minētajām studiju programmām; 

11.2. Pretendenta vidējā atzīme nav zemāka par 7 ballēm; 

11.3. Pretendents iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, kas minēti šo 

noteikumi 12. punktā. 

12. Pretendenti,  kuri vēlas saņemt stipendiju, iesniedz šādus dokumentus: 

12.1. Domei adresētu pieteikumu (iesniegumu), kurā norādīts - vārds, uzvārds, 

personas kods, dzīvesvietas adrese, iegūstamā studiju kvalifikācija vai zinātniskais 

grāds, studiju programmas nosaukums, augstākās izglītības iestāde un fakultāte 

(attiecīgi norādot adresi, valsti, tālruņus), studiju uzsākšanas gads augstākajā 

izglītības iestādē; 

12.2. izziņu no augstākās izglītības iestādes par studiju faktu un mācību laiku; 

12.3. sekmju izrakstu par iepriekšējo studiju periodu; 

12.4. pretendenta parakstītu apliecinājumu stāties darba tiesiskajās attiecībās studiju 

laikā vai pēc studiju pabeigšanas ar pašvaldību vai tās izraudzīto darba devēju. 

13. Visiem iesniedzamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem latviešu valodā. Svešvalodā 

iesniegtiem dokumentiem jābūt pievienotam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

tulkojumam valsts valodā. 

 

III. Pretendentu vērtēšana un lēmumu pieņemšanas kārtība 
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14. Pretendentu pieteikumu vērtē – Attīstības komiteja, turpmāk - Komiteja. 

15. Komiteja nodrošina un uzrauga visus ar stipendiju piešķiršanu saistītos jautājumus, tai 

skaitā: 

15.1. nodrošina stipendiju konkursa organizēšanu un izsludināšanu; 

15.2. veic pretendentu iesniegumu izvērtēšanu un stipendiju kandidātu noteikšanu; 

15.3. uzrauga no līguma izrietošo saistību izpildi; 

15.4. nodrošina priekšlikumu iesniegšanu nākamā gada pašvaldības budžetā plānoto 

līdzekļu, kas nepieciešami stipendiju finansēšanai, apmēram; 

15.5. Sagatavo priekšlikumus par tām studiju programmām, kuras ir prioritāri 

atbalstāmas (novada attīstībai nepieciešamās). 

16. 10 darba dienu laikā pēc konkursa vai pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām 

komiteja pieņem lēmumu par stipendijas piešķiršanu pretendentam vai atteikumu.  

17. Komiteja gatavo lēmumprojektu par stipendijas piešķiršanu apstiprināšanai Domes 

sēdē.  

18. Pamats stipendijas izmaksai ir Domes lēmums. 

 

IV. Līguma slēgšana 

19. Lai saņemtu stipendiju, stipendiāts ar pašvaldību slēdz līgumu, kurā paredzēts: 

19.1. stipendijas apmērs un izmaksas kārtība; 

19.2. līdzēju tiesības un pienākumi; 

19.3. līdzēju atbildība; 

19.4. līguma izbeigšanas kārtība. 

20. Stipendiju izmaksu pārtrauc gadījumos, ja Stipendiāts: 

20.1. ir atskaitīts no augstskolas nesekmības dēļ; 

20.2. pārtrauc mācības, izņemot šo saistošo noteikumu 22. punktā paredzētajā 

gadījumā; 

20.3. ja norādītajā termiņā nav iesniedzis izziņu no izglītības iestādes par sekmīgu 

studiju turpināšanu izvelētajā specialitātē; 

20.4. sniedzis nepatiesas ziņas vai nav izpildījis studiju plānā paredzētās 

akadēmiskās saistības. 

21. Stipendiātam atrodoties studiju pārtraukumā, kas piešķirts veselības stāvokļa dēļ, 

stipendija netiek izmaksāta. Studiju pārtraukums nedrīkst būt ilgāks par pusotru gadu, 

izņemot gadījumā , ja stipendiātam tiek piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums. 

Piešķīrums tiek saglabāts un stipendijas izmaksas tiek atjaunotas pēc atgriešanās no 
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studiju pārtraukuma, ja stipendiāts atbilst saņemšanas kritērijiem. Ja stipendiāts atrodas 

studiju pārtraukumā citu iemeslu dēļ vai pabeidz studijas, stipendiju izmaksa tiek 

pārtraukta. Stipendiātam ir pienākums nekavējoties informēt Komiteju par iepriekš 

minēto. 

22. Stipendiātam ir pienākums iesniegt pārskatu par sekmēm studijās, pētniecisko darbu 

norisi vai citiem ar stipendijas izsniegšanu saistītiem aspektiem. Balstoties uz 

stipendiāta iesniegtajiem pārskartiem, Komiteja izvērtē, vai stipendiāts ir tiesīgs arī 

turpmāk saņemt stipendiju. 

23. Stipendiātam katra studiju semestra sākumā jāiesniedz  komitejai adresētu studiju 

sekmju apliecinošu dokumentu. 

 

V. Noslēguma jautājumi 

24. Ja students pārtrauc studijas vai nespēj izpildīt šo noteikumu un līguma par stipendijas 

izmaksu nosacījumus, Dome vienpusēji lauž līgumu un pieprasa izmaksātās stipendijas 

atmaksu viena mēneša laikā no Domes lēmuma spēkā stāšanas. 

 
 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs       Juris Grasmanis 
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Aizputes novada 2017.gada 28. decembra saistošo noteikumu Nr.11 

“Stipendiju piešķiršanas kārtība Aizputes novadā” 

 paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

 

 

 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 10.punkts 

nosaka, pašvaldības autonomās funkcijas, proti, gādāt par 

iedzīvotāju izglītību, kā arī sekmēt saimniecisko darbību 

attiecīgajā administratīvajā teritorijā un rūpēties par bezdarba 

samazināšanu. No minētajām funkcijām izriet arī pašvaldības 

tiesības sniegt finansiālu atbalstu studentiem, kas studē 

specialitātēs, kas vitāli nepieciešamas pašvaldībai. Stipendiju 

piešķiršanas mērķis ir piesaistīt jaunus un kvalificētus 

speciālistus, kā arī veicināt speciālistu atgriešanos novadā.  

 

2. Īss projekta satura izklāts 
Saistošie noteikumi nosaka kārtību kāda piešķirama un 

izmaksājama stipendija studentam vai rezidentam, kā arī 

kritērijus stipendijas piešķiršanai un līguma noslēgšanas kārtību. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Pieņemot saistošos noteikumus, budžeta izmaiņas ir paredzams. 

Stipendijas piešķiršanas gadījumā palielinās izmaksas par piešķirtās 

stipendijas apjomu. 

4. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Netiek radīts papildus slogs esošajām administratīvajām procedūrām 

5. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām 

 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs       Juris Grasmanis 
 

 


