„Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendija medicīnā”
stipendiju konkursa nolikums
Rīgā

2022. gada 19. aprīlī, papildināts 28.04.2022.

1. STIPENDIJAS MĒRĶIS
1.1. „Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendijas medicīnā” (turpmāk tekstā – Stipendija)
mērķis ir finansiāli atbalstīt talantīgus, centīgus, pilna laika studiju Rīgas Stradiņa
universitātes (turpmāk tekstā – RSU) studentus.
2. PRETENDENTI
2.1. Uz Stipendijām var pretendēt tie Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, kuri,
uzsākot 2022./2023. studiju gadu, studē RSU Medicīnas, Rehabilitācijas, Sabiedrības
veselības un sociālās labklājības, Zobārstniecības un Farmācijas fakultātēs 3., 4. vai 5.
kursā.
3. STIPENDIJU SKAITS UN APMĒRS
3.1. Vienas Stipendijas apmērs ir 2`650 EUR akadēmiskajā gadā, kas tiek izmaksāti 10
mēnešus no 1.septembra līdz 30.jūnijam.
4. STIPENDIJAS PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI
4.1. Stipendijas pretendentiem vidējā atzīme par iepriekšējiem studiju gadiem nevar būt
mazāka par 7,5 ballēm.
4.2. Izvērtējot līdzvērtīgus pretendentus uz Stipendiju, priekšroka tiks dota tiem, kuru studiju
gaitas apgrūtina ierobežotas materiālās iespējas.
4.3. Par attiecīgā pretendenta atbilstību lemj Stipendijas piešķiršanas komisija (turpmāk tekstā
- Komisija).
5. STIPENDIJAS IZMAKSAS KĀRTĪBA
5.1. Stipendijas izmaksā sadarbības partneris – nodibinājums “Vītolu fonds”, balstoties uz
Komisijas lēmumu.
5.2. Nodibinājums “Vītolu fonds” ar studējošo – Stipendijas saņēmēju slēdz līgumu par
Stipendiju uz vienu studiju gadu ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir izpildīti un saglabājas
Stipendijas saņemšanas nosacījumi.
6. PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA STIPENDIJĀM
6.1. Uz Stipendijām var pieteikties līdz 2022. gada 12.maijam.
6.2. Piesakoties uz Stipendiju, pretendentam nodibinājumam “Vītolu fonds” jāiesniedz:
6.2.1. dzīvesgājuma apraksts (Curriculum Vitae);
6.2.2. motivācijas vēstule, kurā ir jāiekļauj:
6.2.2.1 informācija par zinātniski pētniecisko darbību, sabiedriskajām
aktivitātēm, vai citiem sasniegumiem studiju laikā,
6.2.2.2 informācija par ģimenes materiālo un sociālo situāciju;
6.2.3. sekmju izraksts par iepriekšējiem studiju semestriem.
6.3. Pieteikums nodibinājumam “Vītolu fonds” jāiesniedz elektroniski, nosūtot to uz
info@vitolufonds.lv ar norādi “Pieteikums Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendijai
medicīnā”.
6.4. Komisija konkursa rezultātus paziņos, nosūtot katram kandidātam lēmumu uz kandidāta
norādīto e-pastu līdz 2022.gada 1.jūnijam.
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