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Apstiprināts: 

Rīgas Tehniskās universitātes aģentūras  
“Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža” 

Padomes sēdē 
Olainē, 2020. gada 28. oktobrī 

Protokols Nr. 6 
  _____________________________D.Vilkena 

 
 

 

Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra “Rīgas Tehniskās universitātes Olaines 
Tehnoloģiju koledža” 

NOLIKUMS 
par stipendiju piešķiršanu studentiem 

 
Rīgas Tehniskās universitātes aģentūrā “Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju 

koledža” (turpmāk tekstā - OTK) studējošie stipendiju saņem no OTK stipendiju fonda, ko izveido 
atbilstoši Ministru kabineta 24.08.2004. noteikumiem “Noteikumi par stipendijām” (turpmāk tekstā 
– MK noteikumi Nr. 740), noteikt šādu stipendijas piešķiršanas kārtību I līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības studiju programmās studējošajiem: 
 
1. Uz valsts budžeta stipendiju var pretendēt OTK studiju programmu pilna laika studējošie, kuri 

sekmīgi studē valsts budžeta finansētajās studiju vietās. 
 

2. Minimālo stipendiju nosaka MK noteikumi (200,00 euro). OTK Stipendiju piešķiršanas 
komisija ir tiesīga piešķirt paaugstinātu stipendiju, kuras apjoms nepārsniedz divkāršu 
minimālās stipendijas apjomu. 
 

3. Pretendentu pieteikumus atbilstoši šajā nolikumā noteiktajiem kritērijiem sagrupē OTK 
Stipendiju piešķiršanas komisija, kuru apstiprina ar OTK rīkojumu, iekļaujot tajā akadēmiskā 
personāla, administrācijas  un OTK Studentu padomes pārstāvjus, nodrošinot, ka ne mazāk kā 
20 % no komisijas locekļu skaita ir OTK Studentu padomes pārstāvji. 
 

4. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse komisijas locekļu, no kuriem viens ir 
komisijas priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu 
vairākumu. Ja balsojot balsis dalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētaja balss. 
Komisijas sēdes protokolē komisijas pārstāvis. Lēmumus par stipendiju piešķiršanu pieņem 
OTK direktors vai direktora pilnvarota persona. 

 
5. Stipendiju konkursa kritēriji: 

5.1. studējošā, kurš pretendē uz stipendijas saņemšanu (turpmāk – pretendents), atbilstība 
nolikuma 1. punktā minētajām prasībām; 

5.2. stipendijas tiek piešķirtas konkursa veidā. Konkursa pamatkritēriji ir studenta sekmes. 
1.kursā studējošajiem septembra stipendija tiek noteikta pēc vidējās izglītības CE 
rezultātiem, par pamatu ņemot mācību priekšmetus – matemātika, latviešu valoda, angļu 
valoda un fizika, ķīmija vai bioloģija; 

5.3. Ja diviem vai vairākiem stipendijas pretendentiem ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, tad 
stipendiju vispirms piešķir: 

5.3.1. invalīdam; 
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5.3.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; 
5.3.3. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, stipendiju konkursa 

norises laikā ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss; 
5.3.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī tad, ja bērni ir nepilngadīgi, bet vismaz 3 no 

tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai 
studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē); 

5.3.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni. 
 

6. No stipendijas fonda izmaksā: 
 6.1. mēneša stipendijas (10 mēnešus gadā – stipendijas neizmaksā jūlijā un augustā); 
 6.2. vienreizējās stipendijas, uz kurām pieteikumu var iesniegt studējošie, kuriem pēkšņi ir 

radušies apgrūtināti materiālie apstākļi, un kuri nesaņem stipendiju no OTK stipendiju fonda. 
 
7. Vienreizējām stipendijām paredz ne vairāk kā piecus procentus no OTK stipendiju fonda. 
 
8. Uz stipendiju Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai var pretendēt 1.punktā minētie 
studējošie 2020./2021. akadēmiskajā gadā. Lai pieteiktos Covid-19 stipendijai, pretendentam 
jāiesniedz dokumenti OTK Lietvedībā atbilstīgi OTK stipendiju piešķiršanas nolikumam un, 
tostarp informāciju par studējošā ienākumu samazināšanos, brīvā formā izklāstot apstākļus par 
ienākumu samazināšanos Covid-19 dēļ. Ja studējošajam ir piešķirts valsts sociālais pabalsts, kas 
paredzēts Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai (bezdarbnieka, dīkstāves), tad pretendēt 
uz šo stipendiju nevar. 
 
9. Studējošais var saņemt vienu no stipendijām – minimālo stipendiju, vienreizējo stipendiju vai 
stipendiju Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai. 
 
10. OTK piešķirto stipendiju ieskaita studenta norēķinu kartes kontā līdz attiecīgā mēneša 25. 
datumam. 
 
11. OTK Stipendiju piešķiršanas komisija var anulēt lēmumu par stipendijas piešķiršanu, ja 
students neievēro pārbaudījumu un praktisko darbu izpildes termiņus vai pārkāpj koledžas iekšējās 
kārtības noteikumus. 
 
12. OTK pārtrauc stipendiju  izmaksāt studiju pārtraukuma laikā.   
 
13. Apelācijas kārtība: 

13.1. studējošais ir tiesīgs trīs darba dienu laikā pēc OTK Stipendiju piešķiršanas komisijas 
lēmuma pieņemšanas iesniegt OTK direktoram apelācijas sūdzību par minēto lēmumu; 
13.2. apelācijas sūdzību trīs darba dienu laikā izskata OTK direktors, pieņem galīgo 
lēmumu un nekavējoties dara to zināmu apelācijas iesniedzējam. 

 
Pielikumā: Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledžas Iesnieguma stipendijas 
saņemšanai veidlapa.  
 
Atzīt par spēku zaudējušiem OMTK Stipendiju piešķišanas studentiem nolikumu, kas apstiprināti 
2014. gada 10. septembrī. 
 
 
 


