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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.49
„Raunas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība”
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu
un 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Raunas novada domes saistošo noteikumu Nr. 49 „Raunas novada domes stipendiju piešķiršanas
kārtība” (turpmāk - Noteikumi) mērķis ir sekmēt Raunas novada studējošās jaunatnes atgriešanos
Raunas novadā, tādējādi nodrošinot Raunas novada domi (turpmāk - Dome), citas iestādes un
uzņēmumus ar augsti kvalificētiem speciālistiem.
2. Tiek piešķirta - Studenta stipendija (turpmāk – Stipendija), kas šo Noteikumu noteiktajā kārtībā
piešķirta Raunas novadā deklarētam studentam Latvijas Valsts akreditētas bakalaura studiju
programmas vai profesionālās austākās izglītības programmas iegūšanai.
3. Raunas novada dome ar atsevišķu lēmumu, ne vēlāk kā līdz nākamā gada budžeta apstiprināšanai,
nosaka atbalstāmās 2. punktā minēto studiju programmu specialitātes prioritārā secībā. Ja Dome līdz
nākamā gada budžeta apstiprināšanai nav noteikusi atbalstāmās studiju specialitātes, tad šajā budžeta
gadā stipendijas nepiešķir.
II. Stipendiju piešķiršanas kārtība
4. Stipendija vienam pretendentam tiek piešķirta par vienu apgūstamo specialitāti.
5. Studenta stipendijas apmērs ir 100 EUR.
6. Vienā un tai pašā Domes apstiprinātajā atbalstāmajā specialitātē priekšrocība saņemt stipendiju ir
tam, kuram augstāka vidējā atzīme.
7. Persona ir tiesīga pretendēt uz stipendiju, ja atbilst šādiem kritērijiem:
7.1.pretendents ir students, kurš apgūst 2. punktā minēto studiju programmu Domes
apstiprinātajā atbalstāmajā specialitātē;
7.2.sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;

7.3.ir iesniegti visi 8. punktā minētie dokumenti;
7.4.pretendents pārvalda valsts valodu.
8. Stipendijas pretendentam Domē jāiesniedz šādi dokumenti:
8.1.iesniegums par stipendijas piešķiršanu, kurā norādīts – vārds, uzvārds,
personas kods,
deklarētās dzīvesvietas adrese, iegūstāmā studiju kvalifikācija, studiju programmas
nosaukums, augstskola un fakultāte /attiecīgi norādot adresi, tālruni/, studiju uzsākšanas gads
augstskolā;
8.2.izziņa no augstskolas par studiju faktu; sekmju izraksts par iepriekšējo studiju periodu vai
iepriekšējās izglītības iestādes sekmju izraksts (1.kursa 1. Mācību gada studentiem);
8.3.līgums ar personām, kuras reģistrētas Komercreģistrā un kuru darbības teritorija ir Raunas
novads, kurā pēc studiju beigšanas pretendents apņemas nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā
specialitātē pilnas slodzes darba laiku saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem un
maiņu grafikiem turpmākos piecus gadus (pretendentam nav jāiesniedz šajā apakšpunktā
minētais līgums, ja tas ir noslēgts ar Domi).
9. Pie vienādiem kritērijiem stipendijas piešķir šādā kārtībā:
9.1.vispirms stipendiju piešķir bāreņiem;
9.2.ja ir piešķirtas stipendijas 9.1. apakšpunktā noteiktajām personām un paliek budžeta
līdzekļi, stipendiju piešķir studentiem, kuru vecākiem ir trīs vai vairāki nepilngadīgi bērni;
9.3. ja ir piešķirtas stipendijas 9.2. apakšpunktā noteiktajām personām un paliek budžeta
līdzekļi, stipendiju piešķir studentiem, kuriem ir nepilngadīgi bērni.
9.4. ja ir piešķirtas stipendijas 9.3. apakšpunktā noteiktajām personām un paliek budžeta
līdzekļi, stipendiju piešķir studentiem, kuriem piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas
statuss.
9.5. ja ir piešķirtas stipendijas 9.4. apakšpunktā noteiktajām personām un paliek budžeta
līdzekļi, stipendiju piešķir studentiem, kuriem līgums ar Raunas novada domi vai personām,
kuras reģistrētas Komercreģistrā, un kuri darbības teritorija ir Raunas novads paredz uzsāk
darba attiecības pirms studiju beigu termiņa;
III. Iesniegumu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība
10. Stipendija tiek piešķirta uz visu atlikušo studiju programmas apguves laiku. Ja students pilda
saistošos noteikumus un līguma par stipendijas izmaksu nosacījumus, stipendija tiek ieskaitīta
stipendijas pieprasītāja norādītajā kontā katru mēnesi līdz nākamā mēneša 15. datumam.
11. Stipendijas saņēmējs viena mēneša laikā pēc kārtējā semestra beigām iesniedz Raunas novada
domē izziņu no izglītības iestādes par sekmīgu (sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm)
mācību turpināšanu izvēlētajā specialitātē.
12. Dome stipendiju neizmaksā šādos gadījumos:
12.1.studiju pārtraukšanas gadījumā;
12.2.ja studentam ir piešķirts akadēmiskais gads;
12.3.ja students nav izpildījis šos saistošos noteikumus un līguma par stipendijas izmaksu
nosacījumus.
13. Pretendenta iesniegumu un tam pievienotos dokumentus izskata Domes izglītības un kultūras
komiteja (turpmāk tekstā – Komiteja).
14. Lēmumu par stipendijas izmaksu, pārtraukšanu, neizmaksāšanu un izmaksas atsākšanu pieņem,
izskata uz izvērtē Komiteja. Komiteja sagatavo domes lēmuma projektu Domei.
15. Komiteja vērtē tikai to pretendentu iesniegumus, kuru iesniegtie dokumenti pilnībā atbilst šajos
noteikumos noteiktajām prasībām un kas saņemti noteiktajā termiņā.
16. Komiteja ir atbildīga par šo noteikumu un ar to saistīto Domes lēmumu izpildi konkrēto stipendiju
piešķiršanā, kā arī par noteikumos noteiktās procedūras ievērošanu un nodrošināšanu.
17. Pamats stipendijas piešķiršanai ir Domes lēmums.
18. Stipendiju piešķir 10 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir vasaras mēnešos).
19. Pirmajā gadā stipendiju par septembra un oktobra mēnesi piešķir līdz 15. novembrim.
2

20. Stipendijas tiek plānotas Raunas novada domes budžetā.
21. Stipendijas piešķir budžetā paredzēto līdzekļu apmērā.
22. Pretendentiem dokumenti Domē iesniedzami no 1. septembra līdz 20. septembrim, ja Dome šajā
gadā ir noteikusi atbalstāmās specialitātes.
23. Komitejai ir tiesības nepieciešamības gadījumā uzaicināt pretendentu uz komitejas sēdi.
24. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas par stipendijas saņemšanu pretendents, pašvaldība un
komersants slēdz līgumu par stipendijas izmaksu.
IV. Noslēguma jautājumi
25. Ja students pārtrauc studijas vai nespēj izpildīt noteikumu un līguma par stipendijas izmaksu
nosacījumus, Dome vienpusēji lauž līgumu un pieprasa izmaksātās stipendijas atmaksu viena mēneša
laikā no Domes lēmuma spēkā stāšanās.
26. Lēmumu pretendentam Raunas novada dome paziņo Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā, norādot minētā lēmuma pārsūdzēšanas kārtību.
27. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Raunas novada domes bezmaksas
informatīvajā izdevumā “Raunas novada vēstis”.

Domes priekšsēdētāja

E.Zurģe
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Paskaidrojuma raksts
Raunas novada domes 2015. gada 25. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.49
„Raunas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Stipendiju piešķiršanas mērķis ir piesaistīt Raunas novadā
kvalificētus speciālistus.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirtas studentu
stipendijas

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
ekonomisko stāvokli
(uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Saistošajiem noteikumiem nav būtiskas ietekmes uz
pašvaldības budžetu.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav

Stipendiju piešķiršana veicinās kvalificētu speciālistu piesaisti
novadam.

Pretendentiem, lai saņemtu stipendiju pašvaldībā jāiesniedz:
pieteikums, izziņa no augstskolas par studiju faktu un apgūstamo
specialitāti, sekmju izraksts par pēdējo noslēgto mācību gadu un
citi dokumenti. Pieteikumus izskata Raunas novada domes
izglītības un kultūras komiteja, lēmumu par stipendijas
piešķiršanu pieņem Raunas novada dome.

4

