
 

 

 

 

 Rīkojums 

 

Par izziņas apstiprināšanu RSU valsts budžeta līdzekļu izmaksājamām stipendijām  

Atbilstoši RSU valsts budžeta minimālo un paaugstināto stipendiju nolikuma 14. versijas punktam 4.7.: 

Studējošais var saņemt 0.5 punktus, ja studējošais veic brīvprātīgo darbu kādā no ārstniecības iestādēm, 

ar kuru RSU ir noslēgts sadarbības līgums par brīvprātīgā darba veikšanu un ir iesniedzis RSU SP 

Valdes priekšsēdētāja apliecinājumu  par brīvprātīgā darba veikšanu. Punkti, kas iegūti par brīvprātīgā 

darba veikšanu, tiek summēti ar pretendenta vidējo vērtējumu. 

Lai gūtu RSU SP apliecinājumu par brīvprātīgo darbu, studējošais iesniedz RSU SP 

priekšsēdētāja parakstītu apliecinājumu par piedalīšanos projektā Veseļojies ar prieku. 

 

Atbilstoši RSU valsts budžeta vienreizējo stipendiju nolikuma 14. versijas punktam 5.11.2.: 

Sasniegumi un nopelni RSU atpazīstamības veicināšanā. Iegūta godalgota vieta vietēja vai 

starptautiska mēroga sporta un kultūras sacensībās, ja dalība notikusi RSU komandas vai kolektīva 

sastāvā, dalība RSU International Student Conference organizatoru komitejā. Pieteikumam jāpievieno 

dokumenti, kas apliecina godalgas iegūšanu, piem., sertifikāti, diplomi, vadītāja vai trenera 

apliecinājums, RSU SP priekšsēdētāja apliecinājumu (attiecībā uz studentu konferenci), u.c.. Izvērtējot 

pretendentu sasniegumus, tiek ņemti vērā sasniegumi, kas veikti pēdējo 6 (sešu) mēnešu laikā pirms 

stipendijas pieteikuma iesniegšanas dienas. 

Lai gūtu RSU SP apliecinājumu par sasniegumiem un nopelniem RSU atpazīstamības 

veicināšanā, studējošais sagatavo un iesniedz iesniegumu (skat. 1. pielikumu) RSU SP Valdes 

priekšsēdētājam, kurš to var apliecināt ar savu parakstu gadījumā, ja studējošais bijis RSU International 

Student Conference organizatoru komitejā. 

 

  



 

 

 

Atbilstoši RSU Vienreizējo stipendiju nolikuma 14. versijas punktam 5.11.7.: 

Līdzdalība RSU sabiedriskajā dzīvē – studējošais ir ņēmis aktīvu dalību kādā no RSU organizācijām 

vai organizējis nozīmīgu projektu ar ievērojamu apmeklētāju skaitu, kas ir bijis nozīmīgs RSU tēla 

uzlabošanā vai popularizēšanā (piemēram, sporta un aktīvās atpūtas festivāla “Taurenis” projekta 

vadīšana,  RSU Absolventu asociācijas projekti). Līdzdalību rakstveidā apliecina konkrētās RSU 

organizācijas vadītājs. Izvērtējot pretendenta līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, tiek ņemta vērā līdzdalība, 

kas veikta pēdējo 6 (sešu) mēnešu laikā pirms stipendijas pieteikuma iesniegšanas dienas. 

Lai gūtu RSU SP apliecinājumu par līdzdalību RSU sabiedriskajā dzīvē, studējošais sagatavo un 

iesniedz iesniegumu (skat. 2. pielikumu) RSU SP Valdes priekšsēdētājam, kurš to var apliecināt ar savu 

parakstu sekojošos gadījumos1: 

 

1. Projekta vadība un/vai dalība organizatoru komandā: 

1.1. Pirmkursnieku seminārs ZGI. 

1.2. Sporta un aktīvās atpūtas festivāls Taurenis. 

1.3. Semper Anticus - populārzinātniskais žurnāls2 . 

1.4. Studentu zinātniskā pulciņa vadītājs3. 

 

2. Divu vai vairāku amatu apvienojums: 

2.1. Projekta/-u vadīšana vai dalība organizatoru komandā/-s4, kas nav minēti 1. punktā;  

2.2. Kāda no zemāk minēto amatu ieņemšana3: 

2.2.1. Fakultātes domnieks; 

2.2.2. LSA domnieks; 

2.2.3. Studiju gada vecākais; 

2.2.4. Padomes biedrs; 

2.2.5. Studējošo pašpārvaldes Padomes vecākais; 

2.2.6. Senators; 

2.2.7. Akadēmiskās, nacionālas vai sociālās asociācijas vadītājs 

 

 



 

 
1 Priekšsēdētājam ir tiesības neparakstīt iesniegumu, ja ir pamatojums, ka augstākminētie punkti netiek 

izpildīti pilnvērtīgi. Nepieciešamības gadījumā pieteikums var tikt izskatīts Valdes sēdē. 

2 Drīkst pieteikties vienu reizi gadā. 

3 Ja Priekšsēdētājam ir pamats uzskatīt, ka amata pienākumi netiek veikti pilnvērtīgi, viņš drīkst palūgt 

iesniegt rekomendācijas vēstuli no virziena vadītāja un pulciņa mentora. 

  

 

 

RSU SP Valdes priekšsēdētāja                                                                           Paula Feldmane                                                           

  



 

 

pielikums nr.1 

Rīgas Stradiņa universitātes 

Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētājai 

Paulai Feldmanei 

 

  

  

 IESNIEGUMS 

  

 

Es, _____________________________, ar šo iesniegumu vēlos pieteikties RSU SP apliecinājuma 

saņemšanai par sasniegumiem un nopelniem RSU atpazīstamības veicināšanā, piedaloties RSU 

International Student Conference organizatoru komitejā un ieņemot sekojošu amatu:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________.  

  

  

 

 

                                                                                         _______________________________ 

Paraksts (paraksta atšifrējums) 

  

Rīgā, ___.___._______ 

   



 

 

pielikums nr.2 

Rīgas Stradiņa universitātes 

Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētājai 

Paulai Feldmanei 

 

  

  

IESNIEGUMS 

  

 

Es, _____________________________, ar šo iesniegumu vēlos pieteikties RSU SP apliecinājuma 

saņemšanai par aktīvu līdzdalību RSU sabiedriskajā dzīvē  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________.  

  

  

 

 

                                                                                         _______________________________ 

Paraksts (paraksta atšifrējums) 

  

Rīgā, ___.___._______ 

  

  

  

 

 


