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Prelāta Ādolfa Grosberga piemiņas fonda stipendijas nolikums 

 
 

Prelāta Ādolfs Grosberga fonda (turpmāk – Fonds) stipendija tiek izmaksāta, 
ievērojot prelāta Ādolfa Grosberga pausto gribu.  
 

1. Prelāta Ādolfa Grosberga piemiņas fonda stipendija (turpmāk - 
Stipendija) ir nodibināta ar mērķi veicināt izglītību Latvijā finansiāli 
atbalstot studentus ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu pilnvērtīgu 
studiju īstenošanai.  

2. Prasības stipendijas pretendentiem  
2.1. Uz Stipendiju var pretendēt tie Latvijas Republikas (turpmāk – LR) 

pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, kas studē LR akreditētas augstskolas 
pilna laika klātienes bakalaura studijās sākot ar 2. kursu un 
maģistrantūras studenti; 

2.2. Stipendijas pretendentam  jāpieder Romas Katoļu Baznīcas draudzei 
Latvijā. 

3. Stipendijas piešķiršanas noteikumi  
3.1. Pretendentam ir labas vai izcilas sekmes studijās; 
3.2. Pretendentam jābūt pieredzei un spējām strādāt patstāvīgi izvēlētajā 

jomā; 
3.3. Pretendentam ir jābūt aktīvam jaunatnes vai sabiedriskajā darbā; 
3.4. Pretendenta materiālais stāvoklis, izvēloties starp vienlīdzīgiem 

pretendentiem, priekšroka tiek dota tiem, kam ir apgrūtinātāki 
materiālie vai sociālie apstākļi; 

4. Stipendijas laikposms 
4.1. Stipendija tiek piešķirta uz laika periodu līdz vienam akadēmiskajam 

gadam (10 mēnešiem), no 1. septembra līdz 30. jūnijam. 
5. Stipendijas apmērs un izmaksas kārtība  

5.1. Stipendijas maksimālais apmērs, kas tik piešķirts vienam stipendiātam 
sociālo un studiju procesa vajadzību segšanai ir līdz 1000 LVL (viens 
tūkstotis latu,  00 santīmu ) vienā akadēmiskajā studiju gadā; 

5.2. Stipendiju izmaksu veic Prelāta Ā.Grosberga piemiņas stipendijas fonds 
Fonds, balstoties uz valdes lēmumu par ikgadējo stipendiju piešķiršanu; 

5.3. Visiem studentiem – stipendiātiem piešķirtai stipendijai jābūt vienādā 
apmērā; 

5.4. Piešķirto vienreizējo stipendiju izmaksā, pārskaitot Stipendiju uz 
stipendiāta norādītu bankas norēķinu kontu ne vēlāk kā mēnesi pēc 
Fonda valdes lēmuma par stipendijas piešķiršanu; 

 
6. Stipendijas finansēšanas avoti  

6.1. Stipendijas fondu veido naudas līdzekļi: 
6.1.1. kas gūti no Prelāta Ādolfa Grosberga piemiņas stipendiju fonda 

līdzekļiem, ziedojumi un kapitāla augļi; 
6.1.2. citi likumos un normatīvajos aktos paredzētie finansēšanas avoti; 

6.2. Stipendijas fonda līdzekļi, kuri netiek izmantoti attiecīgajā akadēmiskajā 
gadā, paliek Stipendijas fonda rīcībā un tiek izmantoti nākamo gadu 
stipendiju piešķiršanai. 
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7. Stipendijas komisija  

7.1. Stipendijas pretendentu izvērtēšanu un lemšanu par stipendiju 
piešķiršanu veic Fonda valde; 

7.2. Fonda valdes sēdi, kas izskata Stipendijas piešķiršanas jautājumus sasauc 
un vada Fonda valdes priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā jebkurš 
no valdes locekļiem, kā tas paredzēts statūtos. Sēdes tiek protokolētas. 
Protokolā ieraksta sēdes laiku, vietu, dalībnieku skaitu, darba kārtību, 
pieņemtos lēmumus un balsojuma rezultātus; 

7.3. Valde ir lemt tiesīga, ja sēdē piedalās vairāk kā puse tās locekļu. Savus 
lēmumus par Stipendiju piešķiršanu vai citiem organizatoriskiem 
jautājumiem pieņem ar vienkāršu klātesošo valdes locekļu balsu 
vairākumu, ja sēdē piedalās vairāk kā puse Fonda valdes locekļu. Balsīm 
vienādi daloties, izšķirošā ir priekšsēža balss; 

7.4. Valdei nav pienākums sniegt atteikuma motivāciju pretendentiem. Par 
Stipendijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Stipendiju pretendenti tiek 
informēti elektroniski; 

7.5. Valde ir tiesīga nepieciešamības gadījumā pieprasīt papildus 
dokumentus, ja tas nepieciešams pieteikuma izvērtēšanai; 

7.6. Valdes izraudzīts sekretārs pārzina visu ar Stipendijas piešķiršanu 
saistīto lietvedību un nodrošina informācijas publiskošanu par 
piešķirtajām stipendijām; 

8. Pieteikšanās kārtība stipendiju konkursam  
8.1. Pieteikšanās ikgadējam Stipendiju konkursam tiek izsludināta ar  Fonda 

valdes paziņojumu, kas tiek publiskots Latvijas Romas Katoļu Baznīcas 
interneta mājas lapā un masu saziņas līdzekļos. Paziņojums ietver 
informāciju par ikgadējā Stipendijas fonda lielumu un tā sadalījumu, 
iesniedzamo pieteikuma dokumentāciju, pretendentu izvirzīšanas un 
izvērtēšanas kārtību, kā arī dokumentu iesniegšanas un izvērtēšanas 
termiņus; 

8.2. Paziņojumā iekļauto iesniedzamo pieteikuma dokumentu sarakstu un 
pieteikuma veidlapas paraugu sagatavo Fonda valde; 

8.3. Piesakoties Stipendijai pretendentam elektroniski Fonda valdes 
sekretāram līdz termiņam, kas  tiek noteikts valdes paziņojumā 
jāiesniedz:  

8.3.1. Fonda noteikta parauga aizpildītu pieteikuma anketu, 
8.3.2. Fonda noteikta parauga CV, atbilstoši Eiropas prasībām, 
8.3.3. rekomendācija no stipendijas pretendenta draudzes prāvesta,  
8.3.4. izziņas no augstskolas par sekmēm,   
8.3.5. ja nepieciešams arī izziņa par pretendentu ģimenes materiālo 

stāvokli, 
8.3.6. citi dokumenti pēc Stipendijas pretendenta ieskatiem, kas varētu 

palīdzēt izvērtēt pretendenta pieteikumu, 
 
9. Stipendiātu pienākumi  

9.1. Stipendiātiem ir pienākums reizi sešos mēnešos iesniegt  Fonda valdes 
sekretāram pārskatu par sekmēm augstskolā un aktivitātēm Katoļu 
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Baznīcas dzīvē Latvijā. Stipendiātam ir pienākums nekavējoties informēt 
Fonda valdi par studiju pārtraukšanu; 

9.2. Stipendiātiem ir pienākums kopumā veicināt  prelāta Ādolfa Grosberga 
piemiņu un labo slavu, kā arī pēc valdes uzaicinājuma stipendijas 
saņemšanas periodā iesaistīties sabiedriska labuma aktivitātēs, kas 
rīkotas par godu Ā.Grosberga piemiņas veicināšanai.  

10. Stipendijas piešķiršanas ētiskie apsvērumi  
10.1. Stipendijas piešķiršanā iesaistītie Fonda valdes locekļi, kā arī viņu 

ģimenes locekļi, nedrīkst paši pretendēt uz Stipendiju. Valdes locekļi 
nedrīkst sniegt rekomendācijas pretendentiem.  

 
11. Stipendijas nolikuma pieņemšana un grozīšana 

11.1. Stipendijas nolikumu un tā grozījumus apstiprina Fonda valde; 
11.2. Veicot grozījumus Stipendijas nolikumā, pēc to pieņemšanas  

Fonda valdē, Stipendijas nolikums tiek iesniegts LR VID reģistrēšanai. 
 
 

Fonda valdes priekšsēdētāja      I.Runce 
 

Fonda valdes locekļi    R.Veitmane 
 

       I.Pētersone 
 

       J.Jalinskis 
 


