
Rīgas Stradiņa universitātes
Studējošo pašpārvaldes

2022. gada 21.marts
Valdes sēdē

Prot. nr. 2-STP-1-22/2022

Kārtība par Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldes Atbalsta fonda
“Atbalsts studējošajiem nepārvaramas varas situācijās” līdzekļu izlietošanu

Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldes (turpmāk - RSU SP) Atbalsta fonds
nepārvaramas varas sakarā radušos seku atvieglošanai (turpmāk - Atbalsta fonds), radīts ar mērķi
atbalstīt Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk - RSU) studējošos, kurus ietekmējušas
neietekmējamas varas apstākļu radītas nevēlamas sekas.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Atbalsta fonda finansēšanas avots ir RSU SP fonda līdzekļi un mērķziedojumi.
1.2. Atbalsta fondam no RSU SP fonda līdzekļiem tiek novirzīti 3000.00 EUR (trīs tūkstoši

euro, nulle centi), kas ir apstiprināts RSU SP padomes sēdē, protokola Nr.
2-STP-11/4/2022.

1.3. Par Atbalsta fonda līdzekļu izlietojumu lemj RSU SP valde (turpmāk - Valde).
1.4. Atbalsta fonda administrēšanu, kas ietver atbalsta izpildes uzraudzību, konkursa

izsludināšanu un izmaksu, nodrošina Valde.

2. Atbalsta fonda līdzekļu piešķiršanas kritēriji

2.1. Atbalsta fonda līdzekļu piešķiršanai var pieteikties jebkurš aktīvs RSU studējošais, kam
nepieciešams finansiāls vai cita veida atbalsts nepārvaramas varas, t.i. tādu apstākļu, kurus
nebija iespējams racionāli iepriekš paredzēt, piemēram, dabas katastrofas, karš, pandēmijas
u.c., radītu seku mazināšanai.

2.2. Lai pieteiktos uz Atbalsta fonda līdzekļiem, pretendentam jāiesniedz Valdei rakstisks
iesniegums (skat. 1. pielikumu), aprakstot radušos situāciju un norādot nepieciešamo
atbalsta veidu, piemēram, finansiāls, materiāls u.tml., un atbalsta apmēru.

2.2.1. Parakstīts iesniegums jāiesniedz RSU SP birojā, Dzirciema ielā 16, kab. C-213 vai
jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi - sp@rsu.lv.

2.2.2. Ja nepieciešams finansiāls atbalsts, papildus iesniegumā jānorāda bankas konta
numurs un bankas kods.

2.2.3. Iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā mēnesi pēc nepārvaramas varas, kas ietekmējusi
studējošo, notikuma, norādot aptuveno laiku, kad nevēlamais notikums varēja radīt
sekas studējošajam.

2.2.4. Pieteikšanās finansējumam iespējama tikai pēc notikuma izraisīto nelabvēlīgo seku
iestāšanās.
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2.3. Katru pieteikumu Valde izskata kārtējā, tomēr ne vēlāk kā divas nedēļas kopš iesnieguma
saņemšanas, Valdes sēdē un lemj par atbalsta piešķiršanu katram pretendentam individuāli.

2.3.1. Balstoties uz studējošā iesniegumu, Valdei savas kompetences ietvaros ir tiesības
atteikt atbalsta piešķiršanu, ja pastāv un studējošajam ir pieejami citi atbalsta
mehānismi seku mazināšanai, piedāvājot attiecīgos atbalsta mehānismus
pretendentam.

2.3.2. Valde savas kompetences ietvaros, balstoties uz iesniegumā pieprasīto atbalsta veidu
un apjomu, var grozīt atbalsta apmēru, to palielinot vai samazinot.

2.3.3. Nepieciešamības gadījumā pretendentam var tikt pieprasīti papildus dokumenti,
informācija vai pretendents var tikt uzaicināts uz interviju pirms lēmuma pieņemšanas
un paziņošanas.

3. Atbalsta izmaksas kārtība

3.1. Atbalstu izsniedz RSU SP palielinātā, pilnā vai daļējā apmērā no pieprasītās summas,
pamatojoties uz Valdes lēmumu un rīkojumu:

3.1.1. finansiāla atbalsta izmaksu veic uz pretendenta norādīto bankas kontu vai apmaksājot
rēķinu, kurā iekļauti RSU SP rekvizīti;

3.1.2. materiāla vai cita veida atbalsta izsniegšanu veic, savstarpēji vienojoties ar
pretendentu.

3.2. Izsniegtā atbalsta apmērs nevar pārsniegt 500 EUR.
3.3. Pretendents uz atbalstu var pieteikties ne vairāk kā divas reizes.
3.4. Pēc kārtējās Valdes sēdes pretendentam ne vēlāk kā divu darba dienu laikā tiek paziņots par

Valdes lēmumu un tālāko darbību atbalsta saņemšanai.
3.5. Atbalsts tiek izsniegts pretendentam ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc apstiprinoša Valdes

lēmuma.
3.6. Visi iesniegtie dokumenti, kas satur sensitīvo informāciju, var tikt izmantoti tikai un vienīgi

Atbalsta fonda līdzekļu izmaksai, un tie nedrīkst tikt nodoti trešajām personām.
3.7. Valdes lēmumu Atbalsta pretendents var apstrīdēt, iesniedzot rakstisku iesniegumu Valdei

brīvā formā 3 darba dienu laikā kopš lēmuma saņemšanas.

4. Noslēguma noteikumi

4.1. Pēc atbalsta piešķiršanas Valde nākamajā kārtējā Padomes sēdē informē par Atbalsta fonda
līdzekļu izlietojumu un pamatojumu.

4.2. Ja pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu tiek konstatēts, ka pieteikumā norādītie dati un
apliecinājumi neatbilst patiesībai vai ir viltoti un Atbalsta fonda finansējums jau ir
piešķirts, atbalsta saņēmējam piešķirtais atbalsts 10 darba dienu laikā ir jāatgriež RSU SP
fondam.

4.3. Informācija par Atbalsta fondu un tā kārtība pēc apstiprināšanas līdz 2022. gada beigām
pieejama RSU SP mājaslapā sadaļā “Stipendijas”.



4.4. Domstarpības tiek risinātas, RSU SP un pretendentam vienojoties un ievērojot Latvijas
Republikas likumos noteikto kārtību.

RSU SP valdes priekšsēdētājs Toms Mārtiņš Smilga
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Kārtības par Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldes Atbalsta fonda “Atbalsts studējošajiem 

nepārvaramas varas situācijās” līdzekļu izlietošanu 

Pielikums nr. 1 

 

 

Rīgas Stradiņa universitātes 

Fakultāte  

Studiju programma  

Studiju gads  

Studējošā ID  
 

____________________________________________, 

Vārds uzvārds ģenitīvā     

____________________________________________, 

Personas kods 

 

 

IESNIEGUMS. 

 

Lūdzu izsniegt man, ___________________________, šādu atbalstu: (nepieciešamā atbalsta veida un apjoma apraksts) 

        Vārds uzvārds datīvā 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________, 

 

lai mazinātu šādus nepārvaramas varas radītos zaudējumus: (detalizēts situācijas izklāsts) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________. 

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar “Kārtību par Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldes Atbalsta 

fonda “Atbalsts studējošajiem nepārvaramas varas situācijās” līdzekļu izlietošanu” un piekrītu savu personas datu apstrādei. 

Kontaktinformācija turpmākai saziņai: 

_______________________________; ___________________________________ 
Telefona nr.      E-pasta adrese 

 

 

_________________________ 
Datums 

____________________________________________________ 

Paraksts   


