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(protokols Nr.13, 8.punkts)

Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu
studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu
(Precizējumi 30.08.2018., grozījumi 30.05.2019.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
I.

Vispārīgie jautājumi

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība)
piešķir un izmaksā stipendiju studentiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu
(turpmāk – stipendiāts).
2.
Stipendiju piešķir:
2.1. rezidentiem, kuri apgūst izglītību saskaņā ar akreditētām rezidentūras izglītības programmām;
2.2. zobārstniecības studiju programmas 4. un 5.kursu studentiem.
3.
Bauskas novada dome ar lēmumu, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 25.augustam, nosaka
stipendijas piešķiršanai atbalstāmās profesionālās medicīnas izglītības programmas.
4.
Stipendiāta iesniegumu un tam pievienotos dokumentus izskata Stipendiju piešķiršanas
komisija (turpmāk - Komisija), kuru ar rīkojumu izveido Bauskas novada domes
priekšsēdētājs.
1.

II.
5.

6.

7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.

Stipendijas piešķiršanas kārtība

Stipendijas apmērs ir viena valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga. No minētās summas
Pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ietur noteiktos obligātos nodokļu
maksājumus.
Izvērtējot stipendiāta iesniegumu par stipendijas piešķiršanu un ņemot vērā budžetā
paredzētos līdzekļus, stipendiju piešķir konkursa kārtībā. Ja konkursā minētajā termiņā (līdz
20.septembrim) neviens stipendiāts uz konkrēto atbalstāmo stipendiāta izvēlēto specialitāti
nav pieteicies, Komisijai ir tiesības pieņemt un izskatīt stipendiāta iesniegumu, kuri iesniegti
pēc noteiktā termiņa to iesniegšanas secībā.
Vienā un tai pašā Bauskas novada domes apstiprinātajā atbalstāmajā specialitātē
priekšrocība saņemt stipendiju ir tam, kuram augstāka vidējā atzīme.
Stipendiāts ir tiesīgs pretendēt uz stipendiju, ja atbilst šādiem kritērijiem:
sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;
ir iesniegti visi 9.punktā minētie dokumenti;
stipendiāts pārvalda valsts valodu.
stipendiātam Pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti:
iesniegums par stipendijas piešķiršanu, kurā norādīts - vārds, uzvārds, personas kods,
deklarētās dzīvesvietas adrese, iegūstamā studiju kvalifikācija, studiju programmas
nosaukums, augstskola un fakultāte (attiecīgi norādot adresi, tālruņus);

9.2. izziņa no augstākās izglītības iestādes par stipendiāta studijas faktu un sekmju apstiprinājumu,
nākamo gadu stipendiātam;
9.3. līgums ar Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Bauskas slimnīca” un SIA
„Zemgales mutes veselības centrs” (turpmāk – Kapitālsabiedrība), kurā pēc studiju
beigšanas stipendiāts apņemas nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā specialitātē pilnas slodzes
darba laiku saskaņā ar Kapitālsabiedrības darba kārtības noteikumiem un maiņu grafikiem
turpmākos piecus gadus. Stipendiātam pēc ģimenes ārsta rezidentūras pabeigšanas
reģistrēties Nacionālajā veselības dienestā primārās veselības aprūpes pakalpojumu
sniedzēju gaidīšanas sarakstā vai uzsākt darbu ģimenes ārsta praksē Bauskas
administratīvajā teritorijā, nostrādājot piecus gadus. (Grozīts ar 30.05.2019.saistošajiem
noteikumiem Nr.11.)
III.

Iesnieguma izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas kārtība

Stipendija tiek piešķirta uz stipendiāta programmas apguves laiku. Ja stipendiāts pilda
saistošo noteikumu un līguma par stipendijas izmaksu nosacījumus, stipendija tiek ieskaitīta
stipendiāta norādītajā bankas norēķinu kontā katru mēnesi līdz nākamā mēneša 15.datumam.
11. Pašvaldība stipendiju neizmaksā šādos gadījumos:
10.1. studiju pārtraukšanas gadījumā;
10.2. ja stipendiātam ir piešķirts akadēmiskais atvaļinājums;
10.3. ja stipendiāts nav izpildījis saistošo noteikumu un līguma par stipendijas izmaksu
nosacījumus.
12. Lēmumu par stipendijas izmaksu, pārtraukšanu, neizmaksāšanu un izmaksas atsākšanu
pieņem, izskata un izvērtē Komisija. Komisija gatavo lēmuma projektu uz Bauskas novada
domes sēdi.
13. Komisija vērtē tikai to stipendiātu iesniegumus, kuru iesniegtie dokumenti pilnībā atbilst
9.punktā noteiktajām prasībām un kas saņemti 6.punktā noteiktajā termiņā.
14. Komisija, lemjot par stipendijas piešķiršanu stipendiātiem, kuriem ir vienāda augstākā vidējā
atzīme, piešķir priekšrocību tam stipendiātam, kurš deklarēts Bauskas novada
administratīvajā teritorijā.
15. Komisija ir atbildīga par saistošo noteikumu un ar to saistīto Bauskas novada domes lēmumu
izpildi konkrēto stipendiju piešķiršanā, kā arī par saistošajos noteikumos noteiktās
procedūras ievērošanu un nodrošināšanu.
16. Pamats stipendijas izmaksai ir Bauskas novada domes lēmums.
17. Stipendiātam stipendiju piešķir 11 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir par augustu).
18. Pirmajā gadā stipendiju par septembri un oktobri piešķir līdz 15.novembrim, izņemot
saistošo noteikumu 6.punkta otrajā teikumā minēto gadījumu. Stipendiātam, kurš
iesniegumu ir iesniedzis pēc noteiktā termiņa, stipendiju uzsāk maksāt par nākošo mēnesi
pēc Bauskas novada domes lēmuma pieņemšanas.
19. Stipendiāts viena mēneša laikā pēc kārtējā semestra beigām iesniedz Pašvaldībā izziņu no
izglītības iestādes par sekmīgu (sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm) mācību
turpināšanu izvēlētajā specialitātē.
20. Finanšu līdzekļi stipendijām tiek plānoti Bauskas novada pašvaldības budžetā.
21. Stipendiju piešķir budžetā paredzēto līdzekļu apmērā.
22. Stipendiāts dokumentus iesniedz Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas
centrā (Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901) no 1.septembra līdz
20.septembrim, ja Bauskas novada dome attiecīgajā gadā ir noteikusi atbalstāmās studiju
specialitātes.
23. Komisijai ir tiesības uzaicināt stipendiātu uz komisijas sēdi.
24. Pēc Bauskas novada domes lēmuma pieņemšanas par stipendijas saņemšanu stipendiāts,
Pašvaldība un Kapitālsabiedrība slēdz līgumu par stipendijas izmaksu (pielikums).
25. Ja stipendiāts pārtrauc studijas vai nespēj izpildīt saistošo noteikumu un līguma par
10.
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stipendijas izmaksu nosacījumus, Pašvaldība vienpusēji izbeidz līgumu un pieprasa
izmaksātās stipendijas atmaksu viena mēneša laikā no Bauskas novada domes lēmuma spēkā
stāšanās.
IV.
26.

Noslēguma jautājums

Atzīt par spēku zaudējušiem Bauskas novada domes 2017.gada 30.marta saistošos
noteikumus „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu
rezidentiem”.

Domes priekšsēdētājs

A.Jātnieks

(paraksts)
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