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Rīgā, 2015. gada 29. jūnijs 
 

 
AAS Balta stipendijas nolikums 

 
 

1. Stipendijas mērķis  
a. Paaugstināt risku vadības un apdrošināšanas jomas atpazīstamību un 

atzīšanu sabiedrībā, kā arī sekmēt nozares profesionāļu un topošo speciālistu 
kvalifikācijas līmeņa celšanu. 

b. Finansiāli atbalstīt studiju pieejamību, nodrošinot 2015./2016.studiju gadā 
stipendiju talantīgam studentam Banku augstskolas studiju programmā 
„Risku vadība un apdrošināšana”. 

 
2. Prasības stipendijas pretendentiem 

a. Stipendijai var pretendēt Banku augstskolas studiju programmā „Risku 
vadība un apdrošināšana” 2. un 3. kursā studijās studējoši studenti.  

b. Studējošajam jābūt nokārtotām akadēmiskajām un finansiālajām saistībām 
pret Banku augstskolu. 

 
3. Pieteikšanās kārtība stipendijai 

a. Nodibinājums „Banku augstskolas fonds” sagatavo paziņojumu un publisko 
informāciju par Stipendijas lielumu, pretendentu pieteikšanās kārtību un 
iesniedzamajiem dokumentiem, kā arī informāciju par dokumentu 
iesniegšanas adresi un termiņu.  

b. Stipendijas konkursam piesakās studenti personīgi. 
c. Piesakoties Stipendijai, pretendents iesniedz rakstiskā veidā:  

i. Pieteikumu brīvā formā adresētu nodibinājumam „Banku augstskolas 
fonds”, kurā pretendents pamato savu kandidatūru; 

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

d. Nodibinājums „Banku augstskolas fonds” saņem un apkopo Stipendijas 
konkursam iesniegtos dokumentus un sasauc Stipendijas piešķiršanas 
komisiju (turpmāk – Komisija). 

e. Pieteikumu iesniegšanas termiņš stipendijai – 2015. gada 15. jūlijs.  
 

4. Stipendijas piešķiršanas noteikumi  
a. Stipendiju piešķir vienam vai vairākiem sekmīgiem studentiem. 
b. Stipendija tiek piešķirta konkursa kārtībā, balstoties uz šādiem kritērijiem: 

i. Studējošā sekmes iepriekšējā akadēmiskajā gadā (vidējais vērtējums) 
– 40%;  

ii. Studējošā patstāvīgo darbu rezultāti iepriekšējā akadēmiskajā gadā 
(vidējais vērtējums) 40%; 

iii. Komisijas locekļu vērtējums – 30%; 
c. Pēc komisijas ieskatiem pretendents uz stipendiju var tikt uzaicināts uz 

interviju. 
d. Stipendija tiek piešķirta ne vēlāk, kā līdz šā gada 1. septembrim. 



e. Ja stipendijas saņēmējs pārtrauc studijas Banku augstskolā, tad stipendijas 
izmaksa tiek pārtraukta. 

 
5. Stipendijas apmērs un izmaksas kārtība  

a. Stipendijas apmērs, kas stipendiātam tiek piešķirts, ir EUR 1500,- (viens 
tūkstotis pieci simti euro). 

b. Stipendiju izmaksas veic nodibinājums „Banku augstskolas fonds”, 
pamatojoties uz Stipendijas piešķiršanas komisijas lēmuma pamata. 

c. Stipendija tiek izmaksāta divās daļās: 
i. 1.daļa līdz 15.09.2015. 
ii. 2.daļa līdz 15.02.2016. 

 
6. Stipendijas finanšu avoti  

Stipendijas summu veido AAS Balta mērķziedojums. 
 

7. Stipendijas komisija  
a. Stipendijas komisija tiek veidota no 3 cilvēkiem (2 Banku augstskolas 

pārstāvji, 1 AAS Balta pārstāvis). 
b. Komisija ir lemtspējīga, ja sēdē piedalās 3 komisijas locekļi. Komisija savus 

lēmumus pieņem ar klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu.  
c. Komisija par Stipendijas piešķiršanu lemj, vadoties no iesniegtajiem 

dokumentiem.   
d. Komisija var nepiešķirt stipendiju nevienam pretendentam attiecīgajā 

studiju gadā. 
e. Komisijai nav pienākums sniegt atteikuma motivāciju pretendentiem. 

 
8. Stipendijas piešķiršanas un saņemšanas ētiskie apsvērumi  

a. Stipendijas piešķiršanā iesaistītie Komisijas locekļi nevar sniegt 
rekomendācijas pretendentiem un viņu ģimenes locekļi nedrīkst pretendēt 
Stipendijai. 

b. Stipendiāts tur godā uzņēmuma stipendiju un veicina mecenātisma 
popularizēšanu Stipendijas saņemšanas laikā. 
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