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Latvijas Jūras akadēmija 

 

 

 

 

 

 

 

NOLIKUMS 
Rīgā 

        

09.10.2019.             Nr. 53 
 

Par Inovāciju programmu stipendijas piešķiršanu  

Latvijas Jūras akadēmijas studentiem 
 

 

1. Stipendijas nodibināšanas mērķis 

 

1.1. Latvijas Jūras akadēmijas (turpmāk – LJA) Inovāciju programmu stipendijas (turpmāk - 

Stipendija) ir paredzētas labāko studējošo atbalstam, lai veicinātu studējošo zinātnisko un 

sabiedrisko aktivitāti, veicinātu inovētprasmju, kompetenču attīstību un uzņēmējspējas 

attīstību LJA, iesaistoties dažādos ārpus lekciju pasākumos.  

1.2. Stipendiju konkurss tiek izsludināts sadarbībā ar privātpersonām, uzņēmumiem un 

organizācijām, kuras vēlas atbalstīt šī nolikuma 3.punktā minētās personas, piešķirot finanšu 

līdzekļus Stipendiju izmaksai.  

1.3. Nolikums izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem.  

 

2. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija 

 

2.1. Pretendentu dokumentu izvērtēšanai un lēmuma par Stipendijas piešķiršanu pieņemšanai ar 

LJA rīkojumu izveido Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisiju (turpmāk – Komisija). 

2.2. Komisija tiek veidota vismaz piecu (5) cilvēku sastāvā: 

2.2.1. viens (1) LJA administrācijas pārstāvis; 

2.2.2. viens (1) pārstāvis no LJA Studentu padomes (pārstāvis, kurš nav ieinteresēts stipendijas 

saņemšanā);  

2.2.3. vismaz divi (2) pārstāvji no LJA akadēmiskā personāla;  

2.2.4. viens (1) vai  divas (2) privātpersonas, uzņēmuma vai organizācijas pārstāvji, kuri piešķir 

finanšu līdzekļus stipendijai. 

2.3. Komisijas sēdi sasauc LJA. 

2.4. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā trīs Komisijas locekļi, no kuriem 

viens ir Komisijas priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks. 

2.5. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsojot, balsis dalās līdzīgi, izšķirošā ir 

Komisijas priekšsēdētāja balss. 

2.6. Komisija izskata saņemtos Stipendiju pretendentu dokumentus un piešķir stipendiju 

pretendentiem ar augstāko reitingu rangu tabulā.  

2.7. Gadījumos, kad ranga novērtējums ir vienāds diviem vai vairāk studējošajiem, Komisija 

nosaka stipendijas saņēmēju/- us balsojot.  

APSTIPRINĀTS 

Ar LJA Senāta sēdes 
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2019.gada 9.oktobris  
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2.8. Komisija iesniegto darbu izvērtēšanai drīkst piesaistīt ekspertus, kuri sniedz vērtējumu. Šim 

vērtējumam ir tikai rekomendējošs raksturs, jo par stipendijas saņēmējiem lemj pati Komisija. 

2.9. Komisija nepieciešamības gadījumā ir tiesīga izvēlētos pretendentus uzaicināt uz stipendijas 

konkursa interviju. 

 

3. Prasības personām, kuras var pretendēt uz Stipendijas piešķiršanu 

 

3.1. Konkursa kārtībā uz Stipendiju var pretendēt LJA studenti vai Latvijas augstskolu, kas ir 

parakstījušas Nodomu protokolus par partnerību ar LJA, studējošie, kuri atbilst šādiem 

kritērijiem:  

3.1.1. iesaistās pilna cikla Inovāciju granta programmās, stipendiju pieteikumam pievienojot īsu 

sava viedokļa izklāstu referāta, projekta vai pētījuma pieteikuma veidā, pievienojot vizuālo 

informāciju (pētījuma satura plānu, darbu skices, fotogrāfijas, uzsāktā darba fragmentus un 

citus dokumentus pēc stipendijas pretendenta paša ieskatiem, kas varētu palīdzēt izvērtēt 

pieteikumu); 

3.1.2. sekmīgi studē (vidējai svērtajai atzīmei iepriekšējā studiju semestrī jābūt ne zemākai par 7 

(septiņām) ballēm) kādā no studiju programmām; 

3.1.3. Stipendijas pretendentiem no maģistra programmām kā kritērijs tiek piemērots referāts 

zinātniskajā konferencē vai publikācijas par maģistra darba tēmu.    

 

4. Konkursa organizēšanas kārtība 

 

4.1. Stipendiju konkurss var tikt izsludināts divas reizes gadā: 

4.1.1. laika periodā no kārtējā gada 1.oktobra līdz 25.oktobrim un stipendiju piešķirt laika 

periodam no 1.novembra līdz 30.aprīlim.  

4.1.2. laika periodā no kārtējā gada 1.marta līdz 25.martam un stipendiju piešķirt laika periodam 

no 1.maija līdz 31.oktobrim.  

4.2. Paziņojumu par pieteikšanos konkursam uz Stipendijām gatavo LJA atbildīgais darbinieks. 

4.3. Konkursa rezultāti tiek paziņoti līdz kārtējā gada 29.oktobrim un 29.martam.  

4.4. LJA atbildīgais darbinieks paziņojumu par konkursu publicē LJA mājas lapā: www.latja.lv   

4.5. LJA atbildīgais darbinieks nodrošina pastāvīgu informācijas pieejamību par Stipendiju (t.sk. 

Nolikumu un pieteikuma veidlapu) LJA mājas lapā: www.latja.lv  

 

5. Pretendentu pieteikšanās kārtība 

 

5.1. Lai varētu saņemt Stipendiju, pretendents iesniedz LJA šādus dokumentus:   

5.1.1. pieteikuma veidlapu, kas pieejama LJA mājas lapā: www.latja.lv;  

5.1.2. īsu sava pētījuma izklāstu referāta, projekta vai pētījuma pieteikuma veidā ne vairāk kā uz 5 

lapām; 

5.1.3. izziņu par sekmēm iepriekšējā studiju semestrī (t.sk. ieraksts par sekmīgi aizstāvētu jūras 

praksi, ja to pieprasa kuģniecības kompānija, kura piešķir finanšu līdzekļus stipendijai);  

5.1.4. dokumenta kopiju, kas apliecina jūras cenzu, ja to pieprasa kuģniecības kompānija, kura 

piešķir finanšu līdzekļus stipendijai; 

5.1.5. ziņas un dokumentus, ko pretendents uzskata par nepieciešamiem pievienot pieteikumam. 

5.2. Dokumenti var tikt iesniegti personīgi LJA, Flotes ielā 12, k-1, Rīgā, LV-1016 vai 

elektroniski, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot dokumentu 

kopumu uz elektronisko adresi: info@latja.lv , ar norādi stipendiju konkurss.  

5.3. Pretendents ir atbildīgs par Stipendijas saņemšanai sniegtās informācijas patiesumu un 

atbilstību šajā Nolikumā minētajām prasībām. 

http://www.latja.lv/
http://www.latja.lv/
http://www.latja.lv/
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6. Stipendiju konkurss 

6.1. Pēc studējošo dokumentu iesniegšanas LJA tiek izveidota rangu tabula katrā programmu 

grupā (P: profesionālie bakalauri, profesionālie maģistri). 

6.2. Pirms Stipendiju konkursa visi pretendenti tiek sarindoti atbilstoši sekmju vidējai svērtajai 

atzīmei.  

6.2.1. Pretendenta sekmju līmeni aplūkojamā periodā kvantitatīvi novērtē ar vidēji svērto atzīmi, 

kuru aprēķina pēc formulas: 












n

i
i

i

n

i

i

vid

KP

KPC

C

1

1  

kur  ci – atzīme par i-tā studiju kursa vai tā daļas nokārtošanu; 

KPi – i-tā studiju kursa vai tā daļas apjoms kredītpunktos; 

n – iegūto vērtējumu skaits periodā, kuram nosaka vidējo svērto atzīmi. 

  Piemēram, ja studējošais semestrī nokārtojis eksāmenus ar vērtējumiem 10 (priekšmeta 

apjoms 4 KP), 8 (3 KP) un 6 (2 KP), bet ieskaiti ar vērtējumu 8 (2 KP), tad studiju vidējā 

svērtā atzīme semestrī ir: 

36,8
2234

282638410





vidC  

6.3. Kopvērtējumu veido: 

6.3.1. īss studējošā pētījuma izklāsts referāta, projekta vai pētījuma pieteikuma veidā, kuram 

piemēro koeficientu 3, kā rezultātā maksimālais vērtējums ir 30;  

6.3.2. studējošā aplūkojamā perioda vidējā svērtā atzīme, kurai piemēro koeficientu 2, kā rezultātā 

maksimālais vērtējums ir 20;  

6.3.3. jūras prakses vērtējums, kuram piemēro koeficientu 1,5, kā rezultātā maksimālais vērtējums 

ir 15.  

6.4. Kopvērtējums ir visu kritēriju vērtējumu summa. Maksimālais vērtējums, ko studējošais var 

iegūt, ir 65 punkti. Vērtējums ir jāveic ar precizitāti divi cipari aiz komata. 

6.5. Pretendentu aplūkojamā perioda vidējās svērtās atzīmes un kopējo rangu tabulu aprēķina LJA 

atbildīgais darbinieks.  

6.6. Pēc konkursa rezultātu apkopošanas un izvērtēšanas tiek noformēts protokols, kurā norāda 

stipendiju ieguvušos studējošos. Protokols glabājas LJA. 

6.7. Komisijas lēmumu par Stipendiju piešķiršanu apstiprina ar LJA rīkojumu un LJA atbildīgais 

darbinieks paziņo par Stipendijas konkursa rezultātiem visiem pretendentiem elektroniski uz 

pieteikumos norādītājām e-pasta adresēm un publicējot Stipendiju konkursa rezultātus LJA 

mājas lapā: www.latja.lv. 

 

7. Stipendijas apmērs un tās izmaksas kārtība 

 

7.1. Stipendijas mēneša apmērs nav mazāks par 200.00 EUR (divi simti euro 00 centi), bet nav 

lielāks par 2 (divu) Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu.  

http://www.latja.lv/
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7.2. Stipendija atbilstoši Komisijas lēmumam var tikt izmaksāta vairākos maksājumos, veicot 

iemaksu stipendijas saņēmēja kontā reizi mēnesī vai vienā maksājumā, iemaksājot Stipendijas 

saņēmēja kontā vairāku mēnešu stipendijas, iepriekš vienojoties ar Stipendijas saņēmēju. 

7.3. Stipendijas iemaksa stipendiāta kontā notiek ne vēlāk kā līdz attiecīgā kalendārā mēneša 

27.datumam, par kuru stipendija tiek izmaksāta.  

7.4. Stipendiju pārskaitīšanu veic LJA grāmatvedība. 

7.5. LJA var aizkavēt Stipendijas izmaksu, ja LJA kontā nav ieskaitīti Stipendijai paredzētie 

finanšu līdzekļi, par to nekavējoties informējot studējošo. 

7.6. LJA pārtrauc Stipendijas izmaksu šādos gadījumos: 

7.6.1. ja studējošais jebkādu iemeslu dēļ pārtrauc studijas; 

7.6.2. ja studējošais aiziet akadēmiskajā atvaļinājumā (piešķīrums tiek saglabāts un stipendijas 

izmaksa atjaunota pēc atgriešanās no studiju pārtraukuma); 

7.6.3. ja LJA ir informācija par studējošā necienīgu rīcību augstskolā vai ārpus tās. 

7.7. Ja studējošais turpinājis saņemt Stipendiju pēc studiju pārtraukšanas, studējošajam jāatmaksā 

nepamatoti saņemtā Stipendija pilnā apmērā. 

 

8. Stipendiātu pienākumi 

 

8.1. Stipendijas saņēmējam ir pienākums:  

8.1.1. Stipendijas saņemšanas laikā saglabāt atbilstību šīs Stipendijas saņēmēja statusam, t.i., 

ievērot šī Nolikuma 3.1.1. apakšpunktā un 3.1.2. apakšpunktā noteiktos kritērijus, un par 

neatbilstību nekavējoties informēt LJA, kā arī pēc pieprasījuma atmaksāt nepamatoti 

saņemto stipendiju;  

8.1.2. sekmīgi studēt, bez akadēmiskiem parādiem, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos 

aktus; 

8.1.3. Izpildīt Stipendijas nosacījumos noteiktās prasības – sasniegt rezultatīvos rādītājus.  

 

9. Konkursa apstrīdēšana 

 

9.1. Ja Stipendiju konkursa dalībnieks uzskata, ka Komisija ir rīkojusies pretēji šī Nolikuma 

prasībām, dalībnieks ne vēlāk kā piecas (5) darba dienas pēc Stipendiju konkursa rezultātu 

paziņošanas iesniedz motivētu iesniegumu LJA. Ja iesniegums tiek atzīts par pamatotu, tiek 

pārskatīti un mainīti konkursa rezultāti, izveidojot jaunu Komisiju. 

 

10. Noslēguma jautājumi 

 

10.1. Šis nolikums zaudē spēku, kad stipendiju administrēšanu pārņem Latvijas Jūrniecības 

izglītības un pētniecības attīstības fonds.  

 

 

LJA Senāta priekšsēdētājs                                                                                   G. Lauža        

  

   

                                                  

LJA Senāta sekretārs                                                                                           A. Arnicāne 
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    1. Pielikums 

pie LJA nolikuma Nr.53 

“Par Inovāciju programmu stipendijas piešķiršanu  

Latvijas Jūras akadēmijas studentiem” 

 

 

 

Kārtība SIA „LSC” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas  piešķiršanai 

sadarbībā ar  

Latvijas Jūras akadēmiju  

 

SIA “LSC” sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmiju (turpmāk - LJA) izsludina stipendiju 

piešķiršanas kārtību praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt jauno speciālistu 

profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību jūrniecības nozarē. 

 

Vispārīgie noteikumi 

1.1. Stipendiju konkursā var pieteikties Latvijas Jūras akadēmijas un Liepājas Jūrniecības koledžas 

studenti, sākot no 2. kursa, kuri ir izgājuši jūras praksi uz SIA „LSC” pārvaldībā esošiem kuģiem. 

1.2. Konkursa kārtībā tiek piešķirta ikmēneša stipendija 200 EUR apmērā praktisko iemaņu 

papildināšanai Latvijas Jūras akadēmijas un Liepājas Jūrniecības koledžas studentiem laika 

periodā no 2019. gada 1.novembra līdz 2020. gada 30.aprīlim (kopā 6 mēnešiem).  

 

2. Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāiesniedz dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un 

jāaizpilda konkursa pieteikuma veidlapa, kā arī jāpievieno kapteiņa novērtējuma vēstule, sekmju 

izraksts un motivācijas vēstule. 

2.1.Dokumenti ir pieejami LJA mājaslapā www.latja.lv sadaļā „Aktuālie konkursi” pie „SIA 

„LSC” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija” līdz 2019. gada 25. oktobrim (ieskaitot).  

2.2.Dokumenti var tikt iesniegti personīgi Latvijas Jūras akadēmijā, Flotes ielā 12, k-1, 

407.kabinetā, Rīgā, LV-1016 vai elektroniski, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu 

un nosūtot dokumentu kopumu uz elektronisko adresi: info@latja.lv. 

 

 3. Pretendentu atlase:  

3.1. Pretendenti tiek izvērtēti pēc iesniegtās informācijas un var tikt aicināti uz klātienes intervijām 

ar stipendiju konkursa izvērtēšanas komisiju (intervijas laiks, vieta un datums tiks saskaņots ar 

katru pretendentu).  

3.2. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija vērtē dalībniekus, balstoties uz 4. punktā 

minētajiem kritērijiem un to vērtības koeficientiem, un lēmumu par stipendiju piešķiršanu pieņem 

ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc notikušajām klātienes intervijām.  

  

4.Kritēriji pretendentu vērtēšanai:  

4.1. Kompetence un prasmes (kritērija vērtība 2);  

4.2. Motivācija darboties uzņēmumā (kritērija vērtība 1);  

4.3. Jūras prakses vērtējums uz SIA „LSC” pārvaldībā esošiem kuģiem (kritērija vērtība 4); 

4.4.Sekmes (kritērija vērtība 3). 

  

5. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija:  

5.1. Komisijas priekšsēdētājs:   SIA „LSC” pārstāvis  

5.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:  SIA „LSC” pārstāvis  

5.3. Komisijas loceklis:   LJA akadēmiskā personāla pārstāvis 

5.4. Komisijas loceklis:   LJA akadēmiskā personāla pārstāvis  
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5.5. Komisijas loceklis:   LJA pārstāvis 

5.6. Komisijas loceklis: pārstāvis no LJA Studentu padomes (pārstāvis, kurš nav ieinteresēts 

stipendijas saņemšanā). 

 

6. Citi noteikumi  

6.1. Ja izvērtēšanas komisija novērtē pretendentu ar mazāk kā 4 punktiem, komisijai ir tiesības 

visas izsludinātās prakses vietas neaizpildīt un praktisko iemaņu veicināšanas stipendiju 

nepiešķirt.  

6.2. Ja vairāki pretendenti tiek novērtēti vienlīdzīgi, izvērtēšanas komisijai ir tiesības lemt par 

papildus stipendiju piešķiršanu.  

6.3. Pēc LJA pieprasījuma studentam ir pienākums iesniegt izziņu no izglītības iestādes, kas 

apliecina studējošā statusu. Ja tā netiek saņemta, dalība praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs 

un attiecīgi stipendijas izmaksa tiek pārtraukta.  

6.4. Ja students iesniedz LJA izziņu no izglītības iestādes par obligātās studiju prakses termiņiem, 

vai apliecinājumu par nepilna laika neklātienes vai nepilna laika klātienes (vakara) grupas studenta 

statusu, iepriekš par to vienojoties ar prakses vadītāju uzņēmumā, šajā periodā students praktisko 

iemaņu veicināšanas aktivitātēs var iesaistīties 40 stundas nedēļā.  

6.5. Stipendijas ieguvējam ir pienākums paziņot SIA “LSC” un LJA, ja tiek pārtrauktas studijas, 

un šādā gadījumā dalība praktisko iemaņu  veicināšanas aktivitātēs tiek nekavējoties pārtraukta un 

stipendija tiek izmaksāta proporcionāli attiecīgajā mēnesī praktisko iemaņu veicināšanas 

aktivitātēs pavadītajam laikam.  

6.6. Ja stipendijas ieguvējs nav paziņojis par studiju pārtraukšanu, stipendija/-s, kas izmaksātas 

mēnešos, kad stipendijas ieguvējs pārtraucis studijas, ir jāatmaksā LJA.  

6.7. Kārtība praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas piešķiršanai izdota saskaņā ar LJA 

2019.gada 9.oktobra LJA nolikumu Nr. 53„Par Inovāciju programmu stipendijas piešķiršanu 

Latvijas Jūras akadēmijas studentiem”. 

6.8. Kārtība zaudē  spēku, kad stipendiju administrēšanu pārņem Latvijas Jūrniecības izglītības un 

pētniecības attīstības fonds. 

 

 

 

 


