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Ķeguma novada pašvaldības profesionālās stipendijas
PROCESA APRAKSTS
Par stipendiju
Pašvaldības iecere ir motivēt un piesaistīt kvalificētus speciālistus tai nepieciešamajās jomās un
prognozēt garantētu noteiktu speciālistu pieejamību. Stipendijas nolikums paredz, ka izsludinot
atklātu konkursu uz noteiktām Profesionālās stipendijas vietām, pieteikumi var tikt iesniegti no
01.septembra līdz 30.septembrim, ārstniecības studiju specialitātēs līdz kārtējā gada 30.oktobrim,
ja to nosaka konkrētās studiju programmas pieteikšanās termiņi.
Kopumā mērķis ir sekmēt kvalificētu speciālistu piesaisti Ķeguma novadam saskaņā ar
funkcijām un pienākumiem, kas noteikti Ķeguma novada pašvaldībai ar likumu “Par
pašvaldībām”, tostarp, nodrošinot pašvaldību, tās iestādes, tajā skaitā pašvaldības
kapitālsabiedrības, izglītības iestādes ar augsti kvalificētiem speciālistiem.
Izsludināšana
Ķeguma novada pašvaldības dome ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 01.jūnijam nosaka Ķeguma
novada pašvaldības stipendijas piešķiršanai atbalstāmās studiju/mācību specialitātes kārtējā gadā.
Piebilde: stipendijas izsludināšana atkarīga no faktiskās nepieciešamības, t.i. netiek
izsludināta ikgadēji.
Stipendiju konkurss tiek izsludināts no kārtējā gada 01.septembra - līdz kārtējā gada
30.septembrim, ārstniecības studiju specialitātēs līdz kārtējā gada 30.oktobrim, ja to nosaka
konkrētās studiju programmas pieteikšanās termiņi.
Stipendiju izsludina atklāti pašvaldības mājaslapā, ar mediju starpniecību, nosūtot informāciju
plašsaziņas līdzekļiem, kā arī nosūtot informāciju uz augstskolām.
Ārpus kārtas gadījumi
Saskaņā ar stipendijas nolikumu atsevišķos gadījumos stipendija var tikt piešķirta ārpus konkursa,
to neizsludinot pēc domes struktūrvienību, iestāžu, aģentūru, pašvaldības kapitālsabiedrību
pamatota ierosinājuma. (Tomēr tāpat tiek sasaukta stipendijas komisija un pieņemts domes
lēmums)
Pieteikšanās
Izsludinot stipendiju, tiek norādīts vēlamais darba uzsākšanas laiks un vēlamais mācību gads. Tas
pretendentam ļauj atbildīgi izvērtēt, no kura studiju mācību programmas kursa, rezidentūras gada
vai mācību perioda ir iespējams pieteikties, lai pildītu saistības attiecībā uz konkrēto vakanci.
Ņemot vērā, ka pašvaldībai speciālisti visbiežāk ir nepieciešami salīdzinoši tuvākā laika
perspektīvā, tad, izsludinot stipendiju, var tikt norādīts iepriekš apgūtais studiju apjoms (piem.
jābūt pabeigtiem 2 kursiem specialitātē, vai uzsāktai rezidentūrai mediķiem). Turklāt šāda prasība
samazina iespējamību, ka stipendijai piesakās personas, kurām nav zināma sekmības pieredze
akadēmiskajās vai profesionālajās studijās.
Iesniedzamie dokumenti
Pretendentiem, kuri vēlas saņemt stipendiju, jāiesniedz šādi dokumenti:
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1) pašvaldībai adresēts pieteikums, kurā norādīts - vārds, uzvārds, personas kods,
iegūstamā studiju kvalifikācija vai zinātniskais grāds, studiju programmas
nosaukums, augstskola un fakultāte (attiecīgi norādot dzīves vietas (deklarēto)
adresi, valsti, tālruņus), studiju uzsākšanas gads;
2) līdz šim iegūtās izglītības dokumenta kopija;
3) izziņa no izglītības iestādes par studijām studiju programmā;
4) sekmju izraksts vai „sekmju grāmatiņas” noraksts par jau apgūtu studiju periodu
(ja studijas jau uzsāktas);
5) pašrocīgi parakstīts apliecinājums vēlmei stāties darba attiecībās ar pašvaldību vai
tās noteikto darba devēju, vai uzsākt paredzēto darbību (ģimenes ārsts) pašvaldības
administratīvajā teritorijā studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas;
6) apliecinājums par brīvprātīgu, bezierunu (bezstrīdus) kārtībā piešķirtās stipendijas
atmaksu un stipendiāta darbības un/vai bezdarbības rezultātā radušos zaudējumus
atlīdzināšanu, ja stipendiāts pienācīgā kārtā saskaņā ar nolikumu un noslēgto
stipendijas līgumu, nav pildījis uzņemtās saistības;
7) visiem iesniedzamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem valsts valodā.
Stipendijas komisijas sasaukšana
Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, pamatojoties uz pašvaldībā saņemtajiem
pieteikumiem stipendijai, sasauc stipendijas/konkursa komisiju, nosakot tās sastāvu 5 personu
sastāvā. Komisijas sastāvs var būt mainīgs, atkarībā no atbalstāmajām studiju/mācību
programmām attiecīgajā gadā un katru reizi tiek izveidots ar atsevišķu rīkojumu. (Parasti tajā ir
Domes priekšsēdētāja vietnieks attiecīgajā jomā, jomas vadītājs, jurists, divi nozares
speciālisti (pašu vai pieaicināti).)
Stipendijas piešķiršana
Komisija izskata saņemtos pretendentu pieteikumus, pieņem lēmumu par atbalstāmajiem
pretendentiem, sagatavo attiecīgu domes lēmuma projektu.
Dome lemj par komisijas izvirzīto stipendiātu apstiprināšanu un stipendijas piešķiršanu.
Pašvaldība izmaksā stipendiju neatkarīgi no tā, vai pretendents saņem valsts piešķirto stipendiju
vai stipendiju no citiem avotiem.
Līguma noslēgšana
Pašvaldība ar stipendiātiem slēdz Stipendijas līgumus, kuros puses atbilstoši apņemas:
1)
Pašvaldība maksā stipendiju vienu reizi mēnesī mācību/studiju vai rezidentūras gada
garumā, kas noteikts saskaņā ar attiecīgās mācību programmas prasībām;
2)
Pašvaldība ir tiesīga izbeigt līgumu ar stipendiātu, ja stipendiāts nepilda līguma noteikumus
vai uzņemtās saistības kļūst neizpildāmas;
3)
Pašvaldība ir tiesīga prasīt no stipendiāta radušos zaudējumu atlīdzību un izmaksāto
līdzekļu atmaksu, ja stipendiāts nav pildījis līguma saistības;
4)
stipendiāts apņemas ievērot šo Nolikumu un noslēgto Stipendijas līgumu;
5)
Stipendiāts apņemas brīvprātīgi, bezierunu (bezstrīdus) kārtībā piešķirtās Stipendijas un
stipendiāta darbības un/vai bezdarbības rezultātā radušos zaudējumu atmaksu Pašvaldībai,
ja stipendiāts pienācīgā kārtā saskaņā ar šo Nolikumu un noslēgto Stipendijas līgumu, nav
pildījis uzņemtās saistības.
Stipendijas apmēri
Stipendiātam mēnesī tiek piešķirta stipendija šādā apmērā:
1)
personām, kuras apgūst profesionālās pilnveides/pārkvalifikācijas programmas vai pirmā
līmeņa augstāko izglītību - proporcionāli mācību/studiju maksai mēnesī, bet ne vairāk kā
valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
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2)
3)
4)

pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem – proporcionāli mācību/studiju
maksai mēnesī, bet ne vairāk kā valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
maģistrantūrā studējošiem valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
doktorantūrā un rezidentūrā studējošajiem valstī noteiktās minimālās algas apmērā.

Piebilde: Stipendija tiek pārskaitīta studentam un nav tieši paredzēta studiju maksas
segšanai. Students pats var izlemt, kā rīkoties ar šiem līdzekļiem un kur tos novirzīt.
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