APSTIPRINĀTS
2019. gada 28.maijā
Nodibinājuma “Ekonomikas un kultūras augstskolas fonds”
valdes locekle Anna Saltikova
Pirms apstiprināšanas saskaņots
2019. gada 17.maijā
Ekonomikas un kultūras augstskola
rektore O.Lentjušenkova
Nodibinājuma “Ekonomikas un kultūras augstskolas fonds”
stipendijas piešķiršanas nolikums
Stipendijas nr.: EKAF/SG/2019/01
I Vispārīgie noteikumi
1.1. Stipendiju piešķiršanas nolikums (turpmāk tekstā – nolikums) nosaka stipendijas piešķiršanas
kārtību Ekonomikas un kultūras augstskolas (turpmāk tekstā – EKA) studējošajiem.
1.2. Nodibinājuma “Ekonomikas un kultūras augstskolas fonds” stipendijas (turpmāk tekstā – stipendija)
piešķiršanas mērķis ir finansiāli atbalstīt mērķtiecīgus, talantīgus, zinātkārus un centīgus EKA
studējošos.
1.3. Nodibinājums “Ekonomikas un kultūras augstskolas fonds” (turpmāk tekstā – Fonds) – organizācija,
kas saņem un administrē ziedojumu.
1.4. Stipendijas finansēšanas avots ir Ilonas Lejnieces mērķa ziedojums (turpmāk tekstā – Ziedotājs/
ziedojums).
1.5. Stipendijas konkursu organizē un administrē Fonds sadarbībā ar EKA.
1.6. Lēmumu par stipendijas piešķiršanu, sadarbībā ar Ziedotāju, pieņem stipendiju piešķiršanas
komisija, kuru apstiprina Fonda valde (turpmāk tekstā – komisija).
1.7. Stipendijas pretendenta un stipendijas saņēmēja (turpmāk tekstā – stipendiāta) pienākums ir ievērot
visas nolikuma prasības.
II Stipendiju fonds un stipendijas apmērs
2.1. Stipendiju fondu 2019. gadam veido Ziedotāja piešķirtie līdzekļi stipendijas nodrošināšanai un
stipendijas administrēšanai EUR 1000 (viena tūkstoša Eiro) apmērā.
2.2. Plānotais stipendiju skaits ir 1 stipendija gadā, stipendijas apmērs ir EUR 100 (Viens simts Eiro, 00
centi) mēnesī. Stipendijas izmaksas periodi ir no 2019.g. 01.oktobra līdz 2020.g. 30. jūnijam ar
nosacījumu, ja tiek pildīti visi ar šo nolikumu noteiktie nosacījumi.
2.4. Šī Nolikumā 2.2.punktā noteiktais stipendijas apmērs norādīts pēc visu Latvijas likumos noteikto
valsts nodevu un nodokļu nomaksas, ko veic konkursa organizētāji (Fonds).
III Stipendijas pretendenti
3.1. Uz stipendiju var pretendēt EKA akadēmiskas maģistra studiju programmas “Biznesa vadība”
latviešu plūsmas 2019.g. vasaras uzņemšanas reflektanti.
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IV Pieteikšanās kārtība
4.1. Pieteikšanās stipendijai notiek no 2019.g. 01. jūlijā līdz 2019.g. 10 augustam (ieskaitot), iesniedzot
EKA Uzņemšanas komisijai:
4.1.1. EKA uzņemšanas noteikumos noteiktus dokumentus (atrodami EKA tīmekļa vietnē www.augstskola.lv, kā arī pie EKA Uzņemšanas komisijas – SIC ofiss, Lomonosva ielā 1/5, Rīgā );
4.1.2. motivācijas vēstuli, ņemot vērā šī Nolikumā 5.1. punktā noteikto;
4.1.3. papildus noteiktajam, pretendents var iesniegt arī citus dokumentus, kas pēc pretendenta
ieskata, var palīdzēt izvērtēt viņa atbilstību stipendijas saņemšanai.
V Stipendijas piešķiršanas kritēriji
5.1. Pretendents ir tiesīgs pretendēt uz stipendiju, ja viņš atbilst šādiem kritērijiem:
5.1.1. motivācijas vēstulē ir izvirzīti pašattīstības mērķi, sastādīts darbības plāns to sasniegšanai,
ietērpjot tos izteiksmīgā un aizraujošā stāstā;
5.1.2. ir iesniegts apliecinājums par apņemšanos iesaistīties pētnieciskajā darbā, studēt uz augstiem
vērtējumiem (7 un vairāk), reizi pusgadā iesniegt Fondam atskaiti par sasniegtiem/nesasniegtiem
mērķiem un plānotajām nākamajām darbībām (šī nolikuma pielikums nr. 1);
5.1.3. stipendiāts devis piekrišanu personas datu apstrādei Fondā un EKA stipendijas pretendentu
izvērtēšanai, lēmuma pieņemšanai par stipendijas piešķiršanu un citiem konkursa mērķiem; vārda,
uzvārda publicēšanai ar konkursu saistītos paziņojumos FONDA un EKA tīmekļa vietnēs, sociālajos
tīklos un citur (šī nolikuma pielikums nr. 1).
5.2. Komisija vērtē tikai tos pretendentus, kuru iesniegtie dokumenti pilnībā atbilst šajā nolikumā
noteiktajām prasībām.
5.3. Komisija, izvērtējot stipendijas pretendentus, piešķir Punktus par katru kritēriju, šādā apmērā:
5.3.1. pretendenta vidējais sekmju vērtējums – piešķirto punktu skaits ir vienāds ar vidējo sekmju
vērtējumu. Pretendenta vidējo sekmju vērtējumu nosaka pēc iepriekšēja līmeņa izglītības
dokumentiem (šī Nolikumā 4.1.1. punktā minētiem uzņemšanas dokumentiem) - vērtē un
pieteikuma anketā norāda uzņemšanas komisijas locekļi;
5.3.2. pretendenta sabiedriskā aktivitāte vai darba pieredze studiju jomā (Biznesa vadība) un ārpus
tās: 0 punktu – nav vai minimāla aktivitāte; 1 punkts – viduvēja aktivitāte; 2 punkti – izcila
aktivitāte. Pretendenta sabiedrisko aktivitāti vai darba pieredzi vērtē un pieteikuma anketā norāda
EKA Studējošo pašpārvaldes pārstāvis un attiecīgas studiju programmas direktors;
5.3.3. pretendenta pētnieciskā aktivitāte studiju jomā (Biznesa vadība) un ārpus tās: 0 punktu – nav
vai minimāla aktivitāte; 1 punkts – viduvēja aktivitāte; 2 punkti – izcila aktivitāte. Pretendenta
pētniecisko aktivitāti vērtē attiecīgas studiju programmas direktors.
5.4. Par punktu piešķiršanu, izvērtējot pretendenta iesniegtos dokumentus, lemj komisija.
5.5.Papildus punktus konkursa komisija var piešķirt pēc saviem ieskatiem un iekšējās pārliecības,
pieņemot kolektīvu komisijas lēmumu, ņemot vērā šādus kritērijus:
5.5.1. pretendents ir bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns;
5.5.2.pretendents vai pretendenta ģimene ir atzīta par maznodrošinātu;
5.5.3. pretendents ir persona ar invaliditāti;
5.5.4. citi būtiski kritēriji.
5.6. Ja vairākiem pretendentiem ir līdzvērtīgi rādītāji, stipendiju piešķir ar kolektīvu komisijas lēmumu.
Komisija nosaka arī rezerves pretendentu šī Nolikumā 5.10. punktā noteiktai situācijai.
5.7. Desmit dienu laikā pēc konkursa dokumentu iesniegšanas termiņa beigām komisija izvērtē
pretendentu pieteikumus un pieņem rakstisku lēmumu (šī nolikuma pielikums nr. 2);.
5.8. Pēc lēmuma pieņemšanas par stipendijas piešķiršanu, EKA uzņemšanas komisijas sazinās ar
stipendijas pretendentiem (pa e-pastu) un sniedz informāciju par stipendijas piešķiršanu vai atteikumu.
5.9. Konkursa uzvarētāju vārdi, uzvārdi tiek publicēti Fonda un EKA tīmekļa vietnēs un sociālo mediju
lapās.
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5.10. Desmit darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma iesniegšanas Fonda valde nodrošina līgumu par
stipendijas piešķiršanu sagatavošanu un pa e-pastu vai personīgi aicina stipendiātus parakstīt to (šī
nolikuma pielikums nr. 3). Stipendiāts paraksta līgumu par stipendijas piešķiršanu ne vēlāk kā līdz
2019.g. 10.septmebrim. Ja stipendiāts nav parakstījis līgumu noradītajos termiņos, tad Fonda valde aicina
parakstīt līgumu rezerves pretendentu. Stipendija uzskatāma par piešķirtu no līguma parakstīšanas brīža.
5.12. Ja stipendiāts nepilda šajā nolikumā, motivācijas vēstulē, stipendiāta apliecinājumā un līgumā par
stipendijas piešķiršanu noteiktos pienākumus, Fonds patur tiesības neizmaksāt stipendiju vai prasīt
atmaksāt izmaksāto stipendijas summu.
VI Stipendiju izmaksas kārtība
6.1. Stipendiju izmaksā Fonda grāmatvedība, balstoties uz Fonda valdes lēmumu.
6.2. Piešķirto stipendiju ieskaita stipendiāta kontā saskaņā ar līguma nosacījumiem (šī nolikuma
pielikums nr. 3).
VII Stipendiju piešķiršanas komisija
7.1. Komisijas sastāvu ar savu lēmumu nosaka Fonda Valde. Komisijas sastāvā jābūt vismaz trīs
locekļiem un tajā pēc iespējas ir iekļaujami EKA pārstāvis, EKA Studējošo pašpārvaldes pārstāvis,
ziedotāja pārstāvis.
7.3. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz 2 komisijas locekļi, kuriem nav interešu konflikta
attiecībā uz visiem stipendijas pretendentiem. Komisija lēmumus pieņem slēgtajā sēdē ar klātesošo
pārstāvju atklātu, vienkāršu balsu vairākumu. Ja ir vienāds balsu skaists, organizē atkārtoto apspriešanu
un atkārtoto balsošanu. Ja pēc atkārtotas balsošanas ir vienāds balsu skaits, tad izšķirošā balss ir ziedotāja
pārstāvim, ja tas sēdē nepiedalās, tad studējošo pārstāvim.
7.4. EKA organizē komisijas sēžu norisi un protokolēšanu.

VIII Citi noteikumi
8.1. EKA nodrošina stipendiju pretendentu iepazīstināšanu ar šo nolikumu.
8.2. Šis nolikums un visa informācija par pieteikšanos stipendijai tiek publicēta EKA timekļa vietnē
www.augstskola.lv sadaļā Aktualitātes, kā arī ir pieejama pie EKA Uzņemšanas komisijas.
8.3. Stipendiāta pienākumi stipendijas saņemšanas periodā ir norādīti stipendiāta motivācijas vēstulē un
apliecinājumā, kuru stipendiāts paraksta pirms stipendijas piešķiršanas un līgumā par stipendijas
piešķiršanu, kuru stipendiāts paraksta pēc komisijas lēmuma par stipendijas piešķiršanu.
8.4. Šim nolikumam ir pievienoti 3 (trīs) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:
1. pielikums – stipendiāta apliecinājuma paraugs;
2.pielikums – Pretendenta izvērtēšanas anketa;
3.pielikums - līguma par stipendijas piešķiršanu paraugs.
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1. pielikums – stipendiāta apliecinājuma paraugs

Nodibinājuma “Ekonomikas un kultūras augstskolas fonds”
stipendijas stipendiāta
APLIECINĀJUMS
Rīgā,

2019.g. ___. ___________
Nodibinājuma “Ekonomikas un kultūras augstskolas fonds”
stipendijas piešķiršanas nolikums

Ņemot vērā Nodibinājuma “Ekonomikas un kultūras augstskolas fonds” stipendijas piešķiršanas
nolikuma nosacījumus, piesaku savu kandidatūru I.Lejnieces stipendijai studijam “ Ekonomikas un
kultūras augstskolas (turpmāk – EKA) studiju programmā „Biznesa vadība. Studējošais
___________ _________________ (Vārds Uzvārds), p.k. ______-_____ apliecina, ka stipendijas
saņemšanas laikā:
1) vidējā atzīme būs ne zemāka par "7" ballēm;
2) būs sabiedriski aktīvs kā EKA, tā ārpus tās, aktīvi piedalīsies EKA un sadarbības partneru
organizētajos pasākumos un citās aktivitātēs;
3) būs aktīvs pētnieciskajā darbā;
4) nesīs EKA vārdu un vairos tās reputāciju un atpazīstamību Latvijā un pasaulē;
5) nepārtrauks studijas EKA.
Piekrītu, ka ja, kāds vai visi no šiem punktiem netiek pildīti, tad EKA Fonds ir tiesīgs pārtraukt
stipendijas pilnīgu vai daļēju izmaksu.
Papildus augstākminētajam, piekrītu personas datu apstrādei Fondā un EKA pretendentu
izvērtēšanai, lēmuma pieņemšanai un citiem konkursa mērķiem; vārda, uzvārda publicēšanai ar
konkursu saistītos paziņojumos Fonda un EKA tīmekļa vietnēs, sociālajos tīklos un citur, t.sk.
stipendijas, augstskolas un studiju programmas reklāmas nolūkos.
Studējošā
paraksts:_______________________________________
Datums:
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2.pielikums – Pretendenta izvērtēšanas anketa
Pretendenta izvērtēšanas anketa
Nodibinājuma “Ekonomikas un kultūras augstskolas fonds” stipendijai
Mg. studiju programma „Biznesa vadība”
Pretendenta vārds:

Studiju kurss

Pretendenta uzvārds:
Vajadzīgo atzīmēt
Pilna laika klātiene
Studiju
forma Nepilna laika klātiene

Vidējais sekmju vērtējums:

Aizpilda EKA uzņemšanas komisija

Uzņemšanas komisijas pārstāvja paraksts/datums: ________________________________________
2019.g. ____.augusts
Sabiedriskā aktivitāte vai darba pieredze
studiju jomā (Biznesa vadība) un ārpus tās:

Aizpilda EKA SP
pārstāvis

Aizpilda stud.
progr.direktors

Pētnieciskā aktivitāte studiju jomā (Biznesa
vadība) un ārpus tās:

0 punktu – nav vai
minimāla aktivitāte;
1 punkts – viduvēja
aktivitāte;
2 punkti – izcila
aktivitāte

Aizpilda stud.
progr.direktors

Studējošo pašpārvaldes pārstāvja paraksts /atšifrējums/ datums: _____________________________
2019.g. ____.augusts
Studiju programmas direktora paraksts/ /atšifrējums/ datums: _______________________________
2019.g. ____.augusts
______________________________________________________________________________________
Komisijas lēmums par papildus punktiem (ir/nav/pamatojums) ___________________________________
________________________________________________________________________________________
Komisija nolēma:
1) kopā punkti: ___________________________________________________
2) piešķirt (ja)/ nepiešķirt (ne) stipendiju: ______________________________
3) iekļaut (ja)/ neiekļaut (ne) rezerves sarakstā: _________________________
Komisijas locekļu paraksti:
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2.pielikums – Līgums par stipendijas piešķiršanu

Līgums par stipendijas piešķiršanu

Rīgā,

201…. gada ......................

Nodibinājums “Ekonomikas un kultūras augstskolas fonds”, reģ. Nr. 40008182580, turpmāk tekstā
saukts Fonds, tā valdes locekles Annas Saltikovas personā, kura rīkojas uz Statūtu pamata, no vienas puses,
un Studējošais ___________ _________________ (Vārds Uzvārds), p.k. ______-_____, tālrunis
__________, e-pasts __________, turpmāk tekstā - Stipendiāts, no otras puses, vienojas par sekojošo:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Stipendiātam ir pienākums:
1.1. centīgi un regulāri apmeklēt lekcijas un seminārus;
1.2. sekmīgi apgūt studiju programmu (zemākā pieļaujamā atzīme gala darbos un sesijas
pārbaudījumos (ieskaite, eksāmens, studiju darba un prakses atskaites aizstāvēšana u.tml. ir 7
balles, t.i., „labi”);
1.3. Reizi pusgadā jāsniedz interaktīva atskaite par sasniegtajiem/nesasniegtajiem mērķiem un
plānotajām nākamajām darbībām;
1.4. aktīvi iesaistīties stipendijas mecenāta zinātniskajā darbā, projektos.
Ja Stipendiāts nav aktīvs, motivēts un sekmīgs, kā arī nepilda iepriekšējos punktos noteikto vai
neievēro Ekonomikas un kultūras augstskolas (turpmāk – EKA) iekšējas kartības noteikumus, EKA
Bibliotēkas lietošanas noteikumus, nepilda Stipendijas mecenāta noradījumus, izrāda necieņu pret
EKA akadēmisko un administratīvo personālu, izrāda necieņu pret Stipendijas mecenātu, kā arī
plaģiātisma gadījumā, Fonds ir tiesīgs vienpusīgā kārtā lauzt vienošanos un izbeigt Stipendijas
izmaksas, nekavējoties rakstiski brīdinot par to, izsūtot vēstuli uz šī Līguma noradīto e-pasta adresi.
Studējošais atļauj publicēt savu vārdu un uzvārdu Fonda un EKA informatīvajos paziņojumos par
Stipendijas piešķiršanu (mājas lapās, sociālajos tīklos, preses izdevumos un citur). Students atļauj savus
datus nodot Stipendijas mecenātam vai tā pārstāvjiem un apmainīties ar datiem ar Ekonomikas un
kultūras augstskolu šī līguma izpildes nodrošināšanai.
No Stipendijas programmas izslēgtais Stipendiāts nevar tikt atjaunots stipendiāta statusā, pat novēršot
3., 4. un 5. punktos minētos izslēgšanas iemeslus.
Fonds ir tiesīgs lauzt vienošanos, ja saistību turpināšana var radīt pārmērīgus zaudējumus Fondam, kā
arī ja tiek likvidēta studiju programma vai augstskola.
Līgums ir spēkā no parakstīšanas brīža, ja ir spēkā Stipendiāta studiju līgums ar EKA (nr. _____
datums). Līgums zaudē spēku, ja jebkādu iemeslu dēļ izbeidzas vai zaudē spēku minētais studiju
līgums.
Fonda
Valdes locekle A.Saltikova

Stipendiāts

Parakstot līgumu, Stipendiāts apliecina, ka līguma nosacījumi tika apspriesti mutiski, ka tie viņam ir zināmi
un saprotami.
Stipendiāta paraksts:_______________________________
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