LATVIJAS REPUBLIKAS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA

RĪGAS CELTNIECĪBAS KOLEDŽA
Reģ. Nr. 3347001284
Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050; tālrunis un fakss: 67228726; e-pasts: sekretare@rck.lv

Apstiprināti
ar RCK direktores 2013.gada 18.decembra
rīkojumu Nr.01-2/95

Iekšējie noteikumi Nr.13

Stipendiju piešķiršanas kārtība Rīgas Celtniecības koledžā
Izdoti pamatojoties uz 08.05.2007.
Ministru kabineta noteikumu Nr.297
"Rīgas Celtniecības koledžas nolikums"
53.punktu
I. Vispārīgie noteikumi
1. Iekšējie noteikumi „Stipendiju piešķiršanas kārtība Rīgas Celtniecības koledžā”
(turpmāk – Kārtība) nosaka stipendiju piešķiršanas, piešķirtās stipendijas zaudēšanas
un Stipendiju piešķiršanas komisijas pieņemto lēmumu apstrīdēšanas kārtību Rīgas
Celtniecības koledžā (turpmāk – RCK).
2. Tiesības pretendēt uz valsts budžeta dotētu stipendiju ir RCK studiju programmu
pilna laika studējošajiem, kas sekmīgi studē valsts budžeta dotētā studiju vietā.
3. RCK stipendiju fondi veidojas atbilstoši valsts budžeta dotēto vietu skaitam un
iedalās šādi:
3.1. stipendiju fonds stipendijas izmaksām grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma
laikā;
3.2. stipendiju fonds profesionālo studiju programmu studējošajiem atbilstoši RCK
noteiktajam vietu skaitam attiecīgajā studiju programmā.
4. Augstākās izglītības programmā studējošajam no stipendiju fonda var piešķirt:
4.1. minimālo stipendiju 10 mēnešus gadā (nepiešķirot stipendiju par jūliju un
augustu);
4.2. vienreizējo stipendiju. Vienreizējās stipendijas apmērs divu pēc kārtas esošu
studiju bloku laikā nepārsniedz minimālās stipendijas apmēru;
4.3. paaugstināto stipendiju. Paaugstinātās stipendijas apmērs nepārsniedz minimālās
stipendijas divkāršu apmēru.
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5. Studējošajiem minimālās mēneša stipendijas apmērs saskaņā ar Ministru kabineta
24.08.2004. noteikumu Nr.740 „Noteikumi par stipendijām” 8.1.apakšpunktu ir 99,60
euro mēnesī.
6. Stipendijas tiek piešķirtas konkursa kārtībā attiecīgā stipendiju fonda līdzekļu
ietvaros. Ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz stipendiju, ir
līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendiju vispirms piešķir:
6.1. invalīdam;
6.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai;
6.3. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju
konkursa norises dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
6.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni
jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās
vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika
klātienē);
6.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

II. Stipendiju izmaksa grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā
7. Studējošie, kuri ir tiesīgi saņemt stipendiju no stipendiju fonda stipendijas
izmaksām grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā (turpmāk – Pretendenti),
iesniedz pieteikumu stipendijas saņemšanai Studiju daļā, pievienojot normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā izsniegtu darbnespējas lapu.
8. Ja Pretendenta iesniegtie dokumenti atbilst normatīvajos aktos noteiktajam,
Pretendentam Kārtības 3.1.punktā minētā stipendiju fonda ietvaros tiek piešķirta
stipendija divu minimālo stipendiju apmērā.
9. Studiju daļa nodrošina informācijas par piešķirtajām stipendijām publiskošanu un
rīkojumu projektu sagatavošanu stipendiju izmaksām.

III. RCK stipendiju fonda konkurss
10. No RCK stipendiju fonda izmaksā:
10.1. mēneša stipendijas (10 mēnešus gadā – stipendijas neizmaksā jūlijā un
augustā);
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10.2. vienreizējās stipendijas, uz kurām pieteikumu var iesniegt studējošie, kuriem
pēkšņi ir radušies apgrūtināti materiālie apstākļi;
10.3. paaugstinātās stipendijas, kuras uz studējošā pieteikuma pamata var piešķirt
izņēmuma kārtā par izcilām sekmēm vai īpašiem sasniegumiem.
11. Attiecīgās profesionālajās studiju programmās studējošie, kas atbilst Kārtības
2.punktā minētajiem kritērijiem (turpmāk – Pretendenti), nedēļas laikā iesniedz
pieteikumu stipendijas saņemšanai (pielikumā). Ja Pretendents atbilst kādam no
Kārtības 6. punktā noteiktajiem kritērijiem (6.1. – 6.4. punkts), tad tas pievieno
pieteikumam arī dokumentus, kas apliecina šo faktu.
12. Konkurss Pretendentiem tiek veikts, balstoties uz iepriekšējā bloka sekmēm, kas
tiek izteiktas vidējās atzīmes veidā. Pirmā blokā studējošie konkursā piedalās ar
iestājpārbaudījumu rezultātiem, kas tiek izteikti 10 ballu skalā.
13. Stipendiju piešķir RCK stipendiju piešķiršanas komisija, kuras 5 locekļu sastāvā
ietilpst RCK administrācijas, akadēmiskā personāla un studējošo pārstāvji.
Stipendiju komisijas lēmumus par stipendiju piešķiršanu apstiprina RCK direktore.
RCK stipendiju piešķiršanas komisiju izveido ar RCK direktora rīkojumu. Komisijas
lietvedību nodrošina stipendiju komisijas priekšsēdētājs.
14. RCK stipendiju piešķiršanas komisiju sasauc tās priekšsēdētājs. Komisija ir
lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā trīs komisijas locekļi, no kuriem viens ir
komisijas priekšsēdētājs. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja
balsis balsojot dalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
15. Vienreizējās stipendijas saņemšanai iesniegtos pieteikumus RCK stipendiju
piešķiršanas komisija vērtē, ņemot vērā Pretendenta sekmes un atbilstību šīs Kārtības
6. punktā minētajiem kritērijiem, kā arī Pretendenta iesniegtos dokumentus.
16. Vienreizējām stipendijām izmantojami ne vairāk kā 5% no RCK stipendiju fonda.
17. RCK stipendiju piešķiršanas komisijas lēmumus var apstrīdēt pie RCK direktora
piecu dienu laikā pēc to publiskošanas. Direktora lēmums ir galīgs. Rīkojumi par
Pretendentiem, kuri saņem stipendiju, ir publiski pieejami.
18. RCK stipendijai paredzēto summu ieskaita stipendijas saņēmēja norēķinu kontā vai
norēķinu kartes kontā.
IV. Atbildība
19. Ja stipendijas saņemšanas laikā studējošais neizpilda studiju plānā paredzētās
akadēmiskās saistības vai pārkāpj RCK iekšējās Kārtības noteikumus, stipendijas
izmaksa tiek pārtraukta.
20. Pretendents ir atbildīgs par pieteikumā stipendijas saņemšanai minētās
informācijas atbilstību patiesībai.
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21. Ja stipendiāts stipendijas saņemšanas laikā zaudē tiesības saņemt stipendiju un
vairs neatbilst Kārtības izvirzītajiem kritērijiem, viņam ir pienākums ziņot par to
Studiju daļai. Šādam stipendiātam stipendijas piešķiršana tiek pārtraukta.
22. Ja Pretendents pieteikumā sniedzis nepatiesas ziņas (Kārtības 19.punkts) vai ja
stipendiāts neziņo par stipendijas saņemšanas tiesību zaudēšanu (Kārtības 20.punkts),
to uzskata par RCK iekšējās Kārtības noteikumu pārkāpumu, par kuru piemērojams
„RCK studējošo iekšējās Kārtības noteikumos” paredzētais disciplinārsods –
brīdinājums par eksmatrikulāciju vai eksmatrikulācija.
V. Nobeiguma noteikums
23. Kārtība stājas spēkā 02.01.2014. Vienlaikus spēku zaudē iekšējie noteikumi Nr.7
„Stipendiju piešķiršanas kārtība Rīgas Celtniecības koledžā”, kas apstiprināti ar RCK
direktora 2011.gada 24.maija rīkojumu Nr.01-2/37.
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