APSTIPRINĀTS

Ventspils Augstskolas Senāta sēdē
2018.gada 16.maijā
Lēmums Nr. 18-40

VENTSPILS PILSĒTAS DOMES
STIPENDIJU PAR IZCILĪBU
INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS
TEHNOLOĢIJU JOMĀ NOLIKUMS
Mērķis
Stipendijas mērķis ir veicināt talantīgāko un spējīgāko vidusskolu absolventu
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) jomā piesaisti Ventspils
Augstskolas (turpmāk - VeA) studiju programmās, kā arī attīstīt studējošo aktivitāti
akadēmiskajā, pētnieciskajā un sabiedriskajā darbā un veicināt radošā potenciāla produktīvu
pieaugumu. Stipendijas dibināšanas iniciators ir Ventspils pilsētas dome (turpmāk - Dome).
1.

Vispārīgie noteikumi

1.1. Katru gadu stipendijas piešķiršanas komisija izvēlas talantīgākos un spējīgākos
reflektantus VeA IKT jomā, un VeA studentus (turpmāk - studenti) IKT jomā, kuriem
piešķir ikmēneša stipendiju EUR 200 (divi simti euro) apmērā uz 10 (desmit)
mēnešiem.
1.2. Pēc stipendijas pieteikšanās termiņa beigām, stipendijas piešķiršanas komisijas
lēmuma un stipendijas ieguvēju paziņošanas tiek uzsākta stipendiju izmaksa.
1.3. Katru gadu var tikt piešķirtas stipendijas desmit studentiem, kuri spējuši pierādīt
izcilību, augstus sekmju vērtējumus vai īpašu radošumu vai iniciatīvu saistībā ar IKT
jomu (datorzinātnēm vai elektroniku).
2.

Prasības stipendijas pretendentiem

2.1. Stipendiju konkursā var pieteikties Ventspils Augstskolas studenti, kuri ir nokārtojuši
visas viņiem paredzētās akadēmiskās saistības, kuriem nav akadēmisko parādu un
kuriem ir sasniegumi IKT jomā, un VeA IKT jomas reflektanti, kuriem ir sasniegumi
IKT jomā.
3.

Stipendiju konkursa izsludināšana

3.1. Pieteikšanās uz stipendiju VeA bakalaura, pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmas IKT jomas reflektantiem vai bakalauriem, kuri plāno
studēt VeA maģistra studiju programmās, tiek izsludināta līdz ar vienotās uzņemšanas
sākuma datumu pamatstudiju programmās, un pieteikuma iesniegšana notiek līdz
līguma parakstīšanai par studijām VeA, bet ne vēlāk kā līdz augusta mēneša otrajai
nedēļai.
3.2. Pieteikšanās uz stipendiju vecāko studiju kursu (2. un turpmāko kursu) bakalaura,
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības un maģistra studiju programmu
studentiem tiek izsludināta no 1. jūnija līdz 31. jūnijam.
3.3. Pieteikšanās uz stipendiju tiek izsludināta katru gadu.

1

3.4. Pieteikšanās termiņa pēdējais datums ir stipendiju izsludināšanas sludinājumā norādītā
pēdējā diena. Ja šī diena iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, tad par pēdējo pieteikuma
iesniegšanas dienu uzskatāma nākamā darba diena pēc brīvdienas vai svētku dienas.
4.

Pieteikumu sagatavošana un iesniegšana

4.1. VeA IKT jomas bakalaura līmeņa un pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības
studiju programmas reflektanti iesniedz šādus dokumentus:
4.1.1. motivācijas vēstuli;
4.1.2. CV;
4.1.3. centralizēto eksāmenu izrakstu kopijas matemātikā un fizikā vai informātikā;
4.1.4. apliecinājumus par studenta sasniegumiem pēdējo trīs gadu laikā olimpiādēs,
konkursos vai citos pasākumos, kas apliecina studenta iniciatīvu un radošumu
saistībā ar IKT jomu.
4.2. Otrā un vecāko kursu studenti, kā arī maģistrantūras studenti (tajā skaitā topošie
maģistrantūras studenti) iesniedz šādus dokumentus:
4.2.1. CV;
4.2.2. sekmju izrakstu kopš studiju uzsākšanas VeA (apmaiņas studiju programmās
iegūtās sekmes netiek ņemtas vērā);
4.2.3. apliecinājumus par studenta sasniegumiem pēdējo trīs gadu laikā olimpiādēs,
konkursos vai citos pasākumos, kas apliecina studenta iniciatīvu un radošumu
saistībā ar IKT jomu;
4.2.4. apliecinājumus par studenta dalību dažādos zinātnes un pētniecības projektos,
studentu biznesa inkubatorā u.c. aktivitātēs saistībā ar IKT jomu.
4.3. Pieteikumi iesniedzami papīra formātā personīgi, ar pasta komersanta starpniecību vai
elektroniskā veidā ar norādi „Pieteikums Ventspils pilsētas domes stipendijai”.
4.4. Pieteikumi jāiesniedz Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, LV-3601,
otrā stāva C korpusa sekretariātā, vai elektroniski nosūtāmi uz e-pasta adresi:
venta@venta.lv.
4.5. Iesniedzot pieteikumu un citus dokumentus, kas minēti šā nolikuma 4.punktā, students
piekrīt šā nolikuma saturam (šis nolikums ir saistošs studentam), kā arī students
atsakās no jebkādām mantiskām vai nemantiskām pretenzijām, kas varētu rasties tiešā
vai netiešā veidā no šā nolikuma vai tā izpildes.
5.

Stipendijas piešķiršanas noteikumi

5.1. Stipendiju piešķir studentam, ja tas pierādījis augstu sekmju vērtējumu, izcilību, īpašu
radošumu un iniciatīvu mācību procesā, zinātnes vai pētniecības procesos (minētais
nosacījums netiek piemērots vidusskolu absolventiem), sasniedzis atzīstamus
rezultātus olimpiādēs, konkursos vai starptautiskās olimpiādēs vai guvis atzīstamus
panākumus citos veidos. Stipendijas piešķiršanā būtisks uzsvars tiek likts uz
sasniegtajiem rezultātiem IKT jomā.
5.2. VeA reflektantiem bakalaura līmeņa un pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības
studiju programmās lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem, pamatojoties uz
sasniegumiem mācību laikā vidusskolā:
5.2.1. Dalība starptautiskajās olimpiādēs matemātikā, fizikā vai informātikā;
5.2.2. Godalgota vieta valsts vai līdzvērtīgās olimpiādēs matemātikā, fizikā vai
informātikā;
5.2.3. Dalība biedrības “Junior Achievement Latvija” organizētā Latvijas skolēnu
mācību uzņēmumu programmā, iekļūstot Valsts mēroga fināla pasākumā ar
mācību uzņēmuma produktu IKT jomā;
5.2.4. Iegūta godalgota vieta konkursā “Ventspils IT izaicinājums”;
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5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

6.

5.2.5. Prasmju apguves novērtējums centralizētajos eksāmenos matemātikā un fizikā
vai informātikā ir ne zemāks par 75%;
5.2.6. Pirmās pakāpes diploms valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē, ja
zinātniski pētnieciskais darbs izstrādāts saistībā ar matemātiku, fiziku vai
informātiku.
Vecāko kursu bakalaura, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības un maģistra
studiju programmas (tajā skaitā topošiem maģistrantūras studentiem) studentiem
lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem, pamatojoties uz to, ka vidējam sekmju
vērtējumam par iepriekšējo semestri ir jābūt vismaz 8 ballēm, un ņemot vērā šādus
vērtēšanas kritērijus:
5.3.1. Uzstāšanās starptautiskās, Latvijas mēroga vai VeA zinātniskajās konferencēs
ar prezentāciju;
5.3.2. Zinātniskās publikācijas sagatavošana;
5.3.3. Dalība VeA zinātniski pētnieciskajos projektos;
5.3.4. Veiksmīgi īstenota biznesa ideja biznesa inkubatorā;
5.3.5. Veiksmīga dalība vietēja mēroga vai starptautiskos konkursos IKT jomā;
5.3.6. Veiksmīga dalība dažādos pasākumos saistībā ar VeA IKT jomas
popularizēšanu.
Studentiem, kuri iepriekšējā studiju periodā (semestrī, studiju gadā) studējuši
apmaiņas programmā ārvalstu augstskolā, sekmju rādītājs ir pēdējā semestra rezultāti,
kuri iegūti Ventspils Augstskolā.
Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija vērtē VeA studentus, kuri savlaicīgi
iesnieguši 4.punktā minētos dokumentus un kuri pretendē uz stipendiju.
Maģistra 1. kursa 1. semestra studentiem tiek ņemta vērā iepriekšējā studiju līmeņa
diploma pielikumā fiksētā vidējā svērtā atzīme.
Stipendiju piešķiršanas komisija

6.1. Lēmumu par stipendijas piešķiršanu noteiktam studentam pieņem stipendijas
piešķiršanas komisija. Lēmums tiek pieņemts ar vienkāršu balsu vairākumu.
6.2. Stipendiju piešķiršanas komisiju katram akadēmiskajam gadam izveido un apstiprina
ar rektora rīkojumu. Stipendiju piešķiršanas komisija tiek izveidota 6 personu sastāvā:
6.3. Komisijas sastāvā iekļauj:
6.3.1. VeA Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekānu;
6.3.2. VeA
inženierzinātņu
institūta
"Ventspils
Starptautiskais
radioastronomijas centrs” direktoru;
6.3.3. VeA Viedo tehnoloģiju pētniecības centra direktoru;
6.3.4. Vienu Ventspils pilsētas domes deleģētu pārstāvi;
6.3.5. Vienu Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas
deleģētu pārstāvi;
6.3.6. Vienu nodibinājuma “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” deleģētu pārstāvi.
6.4. Stipendiju piešķiršanas komisijas priekšsēdētāju nosaka komisijas pārstāvji balsojot.
6.5. Stipendiju piešķiršanas komisija ir lemttiesīga, ja tajās piedalās vairāk nekā divas
trešdaļas stipendiju piešķiršanas komisijas locekļu.
6.6. Stipendiju piešķiršanas komisija savus lēmumus pieņem atklātās sēdēs ar vienkāršu
balsu vairākumu. Vienāda balsu sadalījuma rezultātā izšķirošā ir stipendiju
piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja balss.
6.7. Komisija ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju no studenta (kā arī to pārbaudīt pie
citām personām) un rīkot studenta interviju.
6.8. Ja komisija konstatē, ka stipendija ir piešķirama vairāk nekā 10 (desmit)
pretendentiem, komisija sniedz priekšlikumu Domei par papildu stipendijas
piešķiršanu.
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6.9. Stipendiju piešķiršanas komisijas sēdes tiek protokolētas un to veic VeA nozīmēts
pārstāvis.
6.10. Stipendiju piešķiršanas komisijai ir šajā nolikumā un citos normatīvajos aktos
noteiktās tiesības un pienākumi.
7.

Stipendijas piešķiršanas laiks, apmērs un izmaksas kārtība

7.1. Stipendijas apmērs vienam studentam ir EUR 200 (divi simti euro) mēnesī uz 10
(desmit) mēnešiem. Stipendiju izmaksu veic no septembra (ieskaitot) līdz jūnijam
(ieskaitot).
7.2. Stipendija, kas piešķirta studējošajam, tiek pārskaitīta uz viņa kontu kādā no Latvijas
Republikā licencētām kredītiestādēm (bankām) vai uz citā Eiropas Savienības
dalībvalstī reģistrētas un likumā noteiktajā kārtībā, Latvijā atvērtas filiāles,
kredītiestādes kontu.
7.3. Stipendiju izmaksas veic uz stipendiju piešķiršanas komisijas lēmuma pamata.
7.4. Stipendijas saņēmējam ir pienākums:
7.4.1. Turpināt uzrādīt augstus sekmju vērtējumus;
7.4.2. Pēc iespējas iesaistīties zinātnes un pētniecības projektos;
7.4.3. Pilnvērtīgi apmeklēt studijas visā studiju gada laikā;
7.4.4. Realizēt savu radošo un zinātnisko potenciālu.
8.

Citi noteikumi

8.1. Komisijai ir tiesības lemt par stipendijas izmaksas pārtraukšanu, ja studējošais nepilda
šinī nolikumā noteiktos pienākumus vai pārtrauc studijas VeA.
8.2. Stipendiju komisija semestra laikā var anulēt lēmumu par stipendijas piešķiršanu, ja
studējošais pārkāpj VeA iekšējās kārtības noteikumus, negatīvi ietekmē VeA publisko
tēlu vai neievēro citus viņam saistošus iekšējos normatīvos aktu nosacījumus, vai
stipendijas pieteikumā ir sniedzis nepatiesas ziņas par sevi, vai iesniedzis viltotus
dokumentus.
8.3. Stipendiju izmaksa tiek pārtraukta, ja students nenokārto akadēmiskās saistības.
8.4. Ja students ir noformējis akadēmisko atvaļinājumu, viņam piešķirto ikmēneša
stipendiju pārtrauc izmaksāt. Stipendijas izmaksu studentam var atjaunot pēc studiju
pārtraukuma, ja viņš ir atjaunojies studijām un tās turpina sekmīgi.. Šinī gadījumā
komisija, pamatojoties uz studējošā iesniegumu, lemj par stipendijas atjaunošanu.
8.5. Lēmumus jautājumos, kas nav atrunāti šajā nolikumā, pieņem stipendiju piešķiršanas
komisija.

4

