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Preiļos
Apstiprināts ar Preiļu novada domes sēdes
2016.gada 26.maija lēmumu,
Protokols Nr. 9, 18.§.
PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS STIPENDIJU NOLIKUMS
Grozījumi: 2018.gada 30.janvāra Preiļu novada domes ārkārtas sēdes lēmums, protokols Nr. 2., 3. §.

1. Nolikuma mērķis
1.1.
Preiļu novada pašvaldības stipendiju nolikuma (turpmāk –nolikums) mērķis ir sekmēt
studējošās jaunatnes piesaistīšanu Preiļu novada intelektuālā potenciāla palielināšanai,
tādējādi nodrošinot Preiļu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldības), tās iestādes un
komercsabiedrības ar augsti kvalificētiem speciālistiem.
1.2. Nolikumā norādītā mērķa īstenošanai Preiļu novada dome (turpmāk – Dome) gadskārtējā
pašvaldības budžetā plāno līdzekļus, kas nepieciešami stipendiju finansēšanai.
1.3. Dome ar atsevišķu lēmumu nosaka Preiļu novada pašvaldības stipendiju (turpmāk –
stipendija) piešķiršanai atbalstāmās profesionālās studiju specialitātes kārtējā gadā.
1.4. Dome deleģē stipendiju piešķiršanu un izmaksu Nodibinājumam “Viduslatgales
pārnovadu fonds”, kas izveido komisiju, iekļaujot tajā divus Preiļu novada domes pārstāvjus
(turpmāk - komisija), kas veiks pretendentu saņemto pieteikumus izskatīšanu, pieņems
lēmumus par atbalstāmajiem pretendentiem; sagatavos un iesniegs Domei apstiprināšanai
pretendentu sarakstu.
1.5. Pamatojoties uz Domes lēmumu Nodibinājums piešķirs un izmaksās stipendiju neatkarīgi
no tā, vai pretendents saņem valsts piešķirto stipendiju.
1.6. Vienam stipendiātam mēnesī var tikt piešķirta stipendija šādā apmērā:
1.6.1. pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem – EUR 342,00 mēnesī;
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1.6.2. maģistrantūrā un rezidentūrā studējošiem – EUR 380,00 mēnesī.
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2 2. Stipendiju piešķiršanas kārtība
2.1. Stipendijas tiek piešķirtas atklāta konkursa kārtībā.
2.2. Atsevišķos gadījumos stipendija var tikt piešķirta ārpus konkursa, to neizsludinot pēc
domes struktūrvienību, iestāžu, aģentūru, pašvaldības kapitālsabiedrību pamatota
ierosinājuma.
2.3. Nodibinājums saņemot Domes lēmumu ar atbalstāmo studiju programmām, izstrādā
uzaicinājuma tekstu un nodrošina tā izsludināšanu masu medijos un pašvaldības interneta
mājas lapā.
2.4. Nodibinājums Stipendiju konkursu izsludina no kārtējā gada 15.jūlija līdz kārtējā gada
15.septembrim.
2.5. Pretendentiem, kuri vēlas saņemt stipendiju, jāiesniedz šādi dokumenti:
2.5.1. Nodibinājumam adresēts pieteikums, kurā norādīts - vārds, uzvārds, iegūstamā studiju
kvalifikācija vai zinātniskais grāds, studiju programmas nosaukums, augstskola un fakultāte
(attiecīgi norādot adresi, valsti, tālruņus), studiju uzsākšanas gads augstskolā, studiju ilgums
(gados);
2.5.2. iegūtās izglītības dokumenta kopija;
2.5.3. izziņa no augstskolas par studiju faktu;
2.5.4. sekmju izraksts vai „Sekmju grāmatiņas” noraksts par studiju periodu;
2.5.5. rekomendācija vai raksturojums no izglītības iestādes vai organizācijas, ko pārstāv
pretendents;
2.5.6. pašrocīgi parakstīts apliecinājums stāties darba attiecībās ar pašvaldību vai tās noteikto
darba devēju studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas.
2.6. Visiem iesniedzamajiem dokumentiem jābūt rakstītiem valsts valodā, vai dokumentam
tiek pievienots apliecināts tulkojums latviešu valodā.
2.7. Pretendentiem pēc kārtējā gadā izsludinātā konkursa stipendijas pieteikums un tam
pievienotie dokumenti jāiesniedz vai jānosūta pa pastu līdz kārtējā gada 15.septembrim.
2.8. Nodibinājuma Komisija vērtē tikai tos pretendentus, kuru iesniegtie dokumenti pilnībā
atbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām.
3. Stipendiju piešķiršanas kritēriji
3.1. Pretendents ir tiesīgs pretendēt uz stipendiju, ja viņš atbilst vismaz sekojošiem
kritērijiem:
3.1.1. pilna laika 2.līmeņa augstākās izglītības profesionālo vai akadēmisko studiju
programmu studenti, sākot no 2.kursa; studenti studiju specialitātē – ārstniecība, sākot no
3.kursa; kā arī maģistranti un rezidenti;
3.1.2. sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;
3.1.3. pretendents pārvalda Latvijas Republikas valsts valodu.
3.2. Stipendija var tikt piešķirta tikai tiem pretendentiem, kuri atbilst šajā nolikumā
noteiktajiem stipendiju piešķiršanas kritērijiem un mācās atbalstāmās studiju specialitātēs.

4. Stipendiju piešķiršana
4.1. Komisija nodrošina un uzrauga visus ar stipendiju piešķiršanu saistītos jautājumus, t.sk.:
4.1.1. stipendiju konkursa organizēšanu, izsludināšanu;
4.1.2. pretendentu iesniegumu izvērtēšanu un noteikšanu:
4.1.2.1. esošo stipendiātu atskaišu izskatīšanu,
4.1.2.2. konkrētā studiju gada pretendentu dokumentācijas izskatīšanu;
4.1.3. trīspusējā līgumu par stipendijas izmaksāšanu noslēgšana.
4.2. Komisija sadarbībā ar Domi sagatavo priekšlikumus par nepieciešamo finanšu līdzekļu
apjomu plānojamajam stipendiju skaitam.
4.3. Par šajā nolikumā atrunāto stipendiju piešķiršanas kārtību tiek informēti visi konkursa
pretendenti pirms piedalīšanās konkursā.
4.4. Komisija ir atbildīga par šā nolikuma un ar to saistīto Domes lēmumu izpildi stipendiju
piešķiršanā, kā arī par nolikumā noteiktās procedūras ievērošanu un nodrošināšanu.
4.5. Domes lēmums par stipendiju piešķiršanu ir galīgs un nav neapstrīdams.
5. Konkursa uzvarētāju noteikšana:
5.1. 10 (desmit) dienu laikā pēc konkursa dokumentu iesniegšanas termiņa izbeigšanās
Komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus un pieņem
lēmumu.
5.2. Komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā uzaicināt pretendentu uz Komisijas sēdi.
5.3. Komisijas lēmums par stipendiju piešķiršanai izvirzītajiem pretendentiem tiek
apstiprināts ar Domes lēmumu.
6. Noslēguma noteikumi
6.1. Nodibinājums un Dome ar stipendiātiem slēdz līgumus, kuros apņemas:
6.1.1. maksāt stipendiju vienu reizi mēnesī, 10 mēnešus – no septembra līdz jūnijam,
ieskaitot. Stipendiju maksā 12 mēnešus, ja students voluntē vai strādā algotu darbu Preiļu
novada pašvaldības iestādē, komercsabiedrībā, par to iesniedzot izziņu;
6.1.2. atbilstoši iespējām nodrošināt speciālu pasūtījumu zinātniskajam darbam,
diplomdarbam vai maģistra darbam; kā arī nodrošināt prakses vietu.
6.1.3. stipendiātam jāiesniedz izziņa par studijām mācību iestādē katra semestra sākumā (2
reizes mācību gadā – līdz 15.septembrim un līdz 15.februārim). Izziņas neiesniegšanas
gadījumā stipendijas izmaksa tiek pārtraukta. Izziņas izskata Komisija un pieņem lēmumu par
stipendijas izmaksu. Izmaksa tiek veikta sākot ar mēnesi, kurā Komisija pieņem lēmumu;
6.1.4. stipendiāts nedēļas laikā pēc studiju pabeigšanas rakstiski informē Nodibinājumu un
Domi par mācību iestādes pabeigšanu;
6.1.5. līdz ar mācību iestādes absolvēšanu (diploma saņemšanu) stipendijas izmaksa tiek
pārtraukta.
6.2. Nodibinājums maksā stipendiju stipendiātiem saskaņā ar noslēgto līgumu līdz studiju
beigām.

6.3. Nodibinājumam un/vai Domei ir tiesības izbeigt līgumu ar stipendiātu, ja stipendiāts
nepilda līguma noteikumus vai uzņemtās saistības kļūst neizpildāmas.
6.4. Domei ir tiesības prasīt no stipendiāta radušos zaudējumu atlīdzību, ja stipendiāts nav
pildījis līguma saistības.
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