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APSTIPRINĀTS 

Senāta sēdē 09.11.2022. Protokols Nr. 22/1.1-7/8 

 

Stipendijas sociālajam atbalstam “Studētgods” piešķiršanas nolikums 

 

 

Izstrādāti saskaņā ar 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.740 

Rīgā, 2004.gada 24.augustā (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 566 redakcijā) 

 
 

 Vispārīgie noteikumi. 
 

1.1. Stipendiju piešķiršanas nolikums (turpmāk tekstā – nolikums) nosaka stipendijas sociālajam 

atbalstam “Studētgods” (turpmāk tekstā – stipendija) piešķiršanas kārtību Biznesa mākslas un 

tehnoloģiju augstskolā RISEBA (turpmāk tekstā – RISEBA) studējošajiem. 

1.2. Stipendiju piešķiršanas mērķis ir finansiāli atbalstīt MK Noteikumu Nr. 740 (turpmāk – MK 

Noteikumi) minēto sociālo kategoriju RISEBA studējošos. 

1.3. RISEBA - organizācija, kas saņem no valsts budžeta naudas līdzekļus un administrē stipendiju 

izmaksas. 

1.4. Stipendijas konkursu organizē un administrē RISEBA administrācija. 

1.5. Lēmumu par stipendiju piešķiršanu pieņem stipendiju piešķiršanas komisija (turpmāk tekstā – 

komisija). 

1.6. Stipendijas saņēmēja (turpmāk tekstā – stipendiāta) pienākums ir ievērot visas šī nolikuma 

prasības. 
 

Stipendiju fonds un stipendijas apmērs. 
 

2.1. Stipendiju fondu veido valsts budžeta piešķirtie līdzekļi. 

2.2. Par katrā studiju gadā piešķiramo stipendiju skaitu lemj komisija. 

2.3. Sociālās stipendijas "Studētgods" apmērs ir 160,00 euro mēnesī. RISEBA sociālo stipendiju 

"Studētgods" izmaksā reizi mēnesī (līdz mēneša pēdējai dienai), pārskaitot to uz studējošā pieteikumā 

norādīto norēķinu kontu Latvijā reģistrētā kredītiestādē. 

 Sociālo stipendiju "Studētgods" par septembri un februāri var izmaksāt nākamajā mēnesī. Sociālo 

stipendiju "Studētgods" maksā mācību (studiju) gada ietvaros, bet ne vairāk kā 10 mēnešus studiju 

gada laikā. Sociālo stipendiju "Studētgods" neizmaksā studiju pārtraukuma laikā, bet izmaksā studiju 

mobilitātes laikā. Sociālo stipendiju "Studētgods" piešķir studijām vienā augstākās izglītības iestādē un 

vienā studiju programmā. RISEBA nevar ietekmēt stipendiju apmēru. 

2.4. Stipendijas sāk izmaksāt ar 2021./2022. studiju gadu. Katrā nākamajā studiju gadā stipendijas 

saņēmējiem pievienojas nākamajā kursā studējošie.  
 

 Stipendijas pretendenti un stipendijas piešķiršanas kārtība. 
 

3.1. Uz stipendiju var pretendēt studējošie, kuri konkursa kārtībā uzņemti un studē RISEBA  

un: 

3.1.1. ir Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis; 

3.1.2. ir līdz 25 gadus vecs (ieskaitot); 

3.1.3. Fizisko personu reģistrā ir reģistrēts ģimenē, kur vismaz vienam no studējošā vecākiem ir trīs 

bērni vai vairāk, tai skaitā audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esoši bērni (vismaz trīs 
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bērni Fizisko personu reģistrā ar statusu "aktīvs"), un šim studējošā vecākam nav 

pārtrauktas vai atņemtas bērnu aizgādības tiesības vai ja pašam studējošajam ir trīs bērni 

vai vairāk, tai skaitā audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esoši bērni (vismaz trīs bērni 

Fizisko personu reģistrā ar statusu "aktīvs"), un studējošajam nav pārtrauktas vai atņemtas 

bērnu aizgādības tiesības; 

 

3.1.4. studējošais līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai bija reģistrēts Fizisko personu reģistrā kā bārenis 

(Fizisko personu reģistrā ir reģistrēts studējošā vecāku miršanas fakts) vai bez vecāku apgādības 

palicis bērns (Fizisko personu reģistrā nav norādīti vecāki vai ir reģistrētas ziņas par vecāku aizgādības 

tiesību pārtraukšanu vai vecāku aizgādības tiesību atņemšanu, kas bija spēkā līdz studējošā 18 gadu 

vecuma sasniegšanai); 

 

3.1.5. studējošais ir persona ar I vai II invaliditātes grupu; 

 

3.1.6. vienam no studējošā vecākiem, kuram ir trīs bērni vai vairāk, vai studējošajam nav 

uzturlīdzekļu parādu (izņemot Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas 

reglamentējošajos normatīvajos aktos paredzēto izņēmuma gadījumu); 

3.1.7. imatrikulēts pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā, otrā līmeņa 

profesionālā studiju programmā ar piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo 

bakalaura grādu un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai akadēmiskā bakalaura 

studiju programmā; 

3.1.8. studē pilna laika klātienē; 

3.1.9. neatrodas studiju pārtraukumā; 

3.1.10.atjaunojas studijām pēc studiju pārtraukuma koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna 

laika klātienē; 

3.1.10. saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmā pieejamo informāciju iepriekš nav ieguvis 

augstāko izglītību, izņemot gadījumu, ja studējošais iepriekš ieguva pirmā līmeņa 

profesionālo augstāko izglītību ārvalstī vai ieguva to Latvijā un turpina studijas otrā līmeņa 

profesionālajā studiju programmā ar piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai 

profesionālo bakalaura grādu un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai akadēmiskā 

bakalaura studiju programmā; 

3.1.11. iestājoties RISEBA, centralizēto eksāmenu rezultāti procentuālajā novērtējumā nav zemāki par 

30 % matemātikā un par 40 % latviešu valodā, bet, ja centralizētie eksāmeni nav kārtoti vai kārtots 

tikai viens centralizētais eksāmens, – mācību priekšmetu vidējā atzīme vidējās izglītības dokumentā 

nav zemāka par sešām ballēm; 

3.1.12. studiju laikā RISEBA ir sekmīgs, bez akadēmiskajiem parādiem, un vidējā svērtā atzīme 

iepriekšējā semestrī vai iepriekšējā studiju gada (kursa) posmā no visiem semestrī vai 

studiju gadā (kursā) paredzētajiem studiju kursiem nav zemāka par sešām ballēm; 

3.1.13. studiju laikā nav konstatēti RISEBA iekšējos normatīvajos aktos norādītie pārkāpumi; 

3.2.14. Pretendentu vērtēšana kritēriju atbilstībai notiek stingri saskaņā ar MK Noteikumu prasībām un 

kritēriju saraksts var tikt mainīts ar MK Noteikumu grozījumiem. Strīdu gadījumā tiks ņemti vērā uz 

lēmuma par stipendiju pieņemšanu dienu spēkā esošā MK Noteikumu redakcija. 
 

 Pieteikšanās kārtība. 
 

4.1. Studējošais, kas pretendē uz sociālo stipendiju "Studētgods", katru mācību (studiju) gadu līdz 20. 

septembrim un 20. februārim elektroniski iesniedz pieteikumu sociālās stipendijas 

"Studētgods" saņemšanai, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv 

iekļauto valsts pārvaldes pakalpojumu "Studētgods".  
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Pieteikumā norāda: 

4.1.1. vārdu, uzvārdu, personas kodu; 

4.1.2. Latvijas Goda ģimenes apliecības (turpmāk – apliecība) numuru, ja studējošajam tāda ir 

izsniegta; 

4.1.3. vismaz viena tā vecāka personas kodu, kuram ir trīs bērni vai vairāk; 

4.1.4. Latvijas augstākās izglītības iestādi, kurā studējošais ir imatrikulēts; 

4.1.5. informāciju par vidējās vai iepriekšējās izglītības iegūšanas valsti un izglītības iestādi, ja 

izglītība iegūta ārpus Latvijas; 

4.1.6. norēķinu konta numuru Latvijā reģistrētā kredītiestādē; 

4.1.7. studējošā bērnu personas kodus, ja studējošajam ir trīs bērni vai vairāk; 

4.1.8. elektroniskā pasta adresi, uz kuru sūtīt paziņojumu par pieteikuma izskatīšanas rezultātiem (ja 

personai nav aktivizēta oficiālā elektroniskā adrese). 

4.2. Iesniegums stipendijas saņemšanai ir jāiesniedz katru reizi, arī gadījumos kad jau bija piešķirta 

iepriekšējā studiju semestrī (posmā).  

4.3. Šo noteikumu 4.1. punktā minētajā kārtībā iesniegto pieteikumu un visu tajā iekļauto un 

pieteikuma izvērtēšanai nepieciešamo informāciju saglabā un pārbauda Valsts izglītības 

informācijas sistēma (turpmāk – VIIS). 

4.4. RISEBA no VIIS saņem sarakstu ar tiem augstākās izglītības iestādes studējošajiem, kuri ir 

pieteikušies sociālās stipendijas "Studētgods" saņemšanai. Ja šo noteikumu 3.1.9. apakšpunktā minēto 

mācību priekšmetu atzīmes no vidējās izglītības dokumenta nav ievadītas Valsts izglītības informācijas 

sistēmā, tad mācību priekšmetu vidējo atzīmi, pamatojoties uz studējošā lietā esošajiem dokumentiem, 

aprēķina augstākās izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas komisija un aprēķināto vidējo atzīmi 

ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā. 

4.5. Lēmumu par sociālās stipendijas "Studētgods" piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt pieņem šo 

noteikumu RISEBA Studiju departamenta vadītājs. RISEBA lēmumu paziņo studējošajam. 

4.6. Ja studējošais uzskata, ka lēmums par stipendijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt stipendiju ir 

nepareizs, tad komisijas lēmumu var apstrīdēt iesniedzot iesniegumu augstskolas rektoram.  

4.7.Informāciju par studējošajiem, kuriem ir piešķirta sociālā stipendija "Studētgods", RISEBA ievada 

VIIS. 

 
 

Stipendijas piešķiršanas process. 
 

5.1. RISEBA veido komisiju (turpmāk – komisija), kas pieņem lēmumu par stipendiju piešķiršanu 

pretendentiem, pamatojoties uz informāciju, kas tiks saņemta no VIIS un atbilstību citiem kritērijiem, 

kas minēti Nolikuma 3.daļā. 

5.2. Komisija vērtē tikai tos pretendentus, par kuriem tika saņemt apstiprinājums no VIIS sistēmas. 

5.3. RISEBA stipendiju piešķiršanas komisija, reizi semestrī vai divas reizes studiju gadā pārbauda 

studējošā atbilstību visiem spēkā esošiem stipendijas sociālajam atbalstam “Studētgods” kritērijiem. 

5.4. Nedēļas laikā pēc konkursa dokumentu iesniegšanas termiņa beigām komisija izvērtē 

pretendentu pieteikumus un pieņem lēmumu. Komisijas lēmums tiek atspoguļots komisijas 

sēdes protokolā. 

5.5. RISEBA Studiju departamenta vadītājs pieņem lēmumu par stipendijas izmaksu 3 (trīs) darba 

dienu laikā pēc komisijas protokola iesniegšanas. 
 

Stipendiju izmaksas kārtība. 
 

6.1. Stipendiju izmaksā RISEBA grāmatvedība, balstoties uz komisijas sēdes protokolu. 

6.2. Piešķirto stipendiju ieskaita stipendiāta kontā piecu darba dienu laikā pēc komisijas sēdes 

protokola saņemšanas grāmatvedībā. 

6.3. Sociālās stipendijas "Studētgods" izmaksu aptur, ja studējošais atrodas studiju pārtraukumā. 
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Sociālās stipendijas "Studētgods" izmaksu augstākās izglītības iestāde pēc studējošā iesnieguma 

saņemšanas atjauno ar to mēnesi, kurā studējošais ir atsācis studijas, pēc tam, kad Valsts izglītības 

informācijas sistēmā atkārtoti pārbaudīta studējošā atbilstība šo noteikumu 3.1. punktā minētajiem 

kritērijiem. 
 

 

 

Stipendiju piešķiršanas komisija. 
 

7.1. Komisijas sastāvs: 

7.1.1. Komisijas priekšsēdētājs - RISEBA Studiju prorektors; 

7.1.2. RISEBA Studiju departamenta vadītājs; 

7.1.3. RISEBA Finanšu direktors; 

7.1.4. RISEBA Studējošo pašpārvaldes pārstāvis; 

7.1.5. RISEBA Akadēmiskā personāla pārstāvis. 
 

7.2. Komisijas sastāvu apstiprina Studiju prorektors. 

7.3. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz 3 komisijas locekļi. Komisija lēmumus pieņem 

ar klātesošo pārstāvju atklātu, vienkāršu balsu vairākumu. 

7.4. RISEBA organizē komisijas sēžu norisi un protokolēšanu. 

7.5. Komisijas sēdes ir slēgtas. 
 

 Citi noteikumi. 
 

8.1. RISEBA nodrošina stipendiju pretendentu iepazīstināšanu ar šo nolikumu. 

8.2. Šis nolikums un visa informācija par pieteikšanos stipendijai tiek publicēta RISEBA mājas lapā 

www.riseba.lv sadaļā Studentiem – Atlaides un granti. 

 
 

 

 

 

 

 


