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Mērķstipendiju piešķiršanas nolikums 

HORIZON 2020 TWINN finansētā projekta Enhancing excellence 

and innovation capacity in sustainable transport interchanges – 

ALLIANCE ietvaros 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Merķstipendiju piešķiršanas nolikums HORIZON 2020 TWINN finansētā projekta 

Enhancing excellence and innovation capacity in sustainable transport interchanges 

– ALLIANCE ietvaros (turpmāk tekstā – Nolikums) nosaka no HORIZON 2020 

TWINN finansētā projekta Enhancing excellence and innovation capacity in 

sustainable transport interchanges – ALLIANCE (turpmāk tekstā – Projekts) 

līdzekļiem izmaksājamo mērķstipendiju piešķiršanas kārtību AS “Transporta un 

Sakaru Institūts” (turpmāk tekstā - TSI).  

1.2. Mērķstipendija tiek piešķirta dalībai konferencē - 4th Conference On Sustainable 

Urban Mobility, Skaithos Island, Greece, laika periodā no 2018.gada 24.maija līdz 

2018.gada 25.maijam. 

1.3. Mērķstipendijas apmērs ir 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro).  

 

2. Mērķstipendiju piešķiršanas kārtība un kritēriji 

 

2.1. Uz mērķstipendiju konkursa kārtībā var pretendēt TSI Transporta un Loģistikas 

fakultātes maģistra studiju programmās studējošais, TSI Datorzinātņu un 

Telekomunikāciju fakultātes programmas "Informācijas sistēmas vadība" maģistra 

studiju programmās studējošais, Telemātikas un Loģistikas doktora studiju 

programmās studējošais un zinātniskā grāda pretendents, kura zinātniski pētnieciskā 

nozare ir  viedie un savstarpēji saistītie ilgtspējīga transporta tīkli (smart 

interconnecting sustainable transport networks), turpmāk tekstā – Studējošais. 

2.2. Studējošais mērķstipendijas konkursā piedalās: 

2.2.1. ar zinātniskās darbības rādītājiem (publikācijas, piedalīšanās/uzstāšanās 

konferencēs, līdzdalība projektos); 

2.2.2. ar angļu valodas zināšanām (vismaz vidējais līmenis). 



2.3. Studējošais iesniedz Mērķstipendiju piešķiršanas komisijai: 

2.3.1. iesniegumu mērķstipendijas saņemšanai (Nolikuma 1.pielikums); 

2.3.2. dokumentus, kas apliecina Studējošā zinātniskās darbības rādītājus; 

2.3.3. dokumentus, kas apliecina Studējošā svešvalodu zināšanu līmeni.  

2.4. Nolikuma 2.3.punktā minētie dokumenti ir jāiesniedz TSI, 812.kabinetā, laika 

periodā no 2018.gada 30.janvāra plkst.10:00 līdz 2018.gada 06.februāra plkst.10:00. 

2.5. Pēc Nolikuma 2.4.punktā norādītā termiņa dokumenti mērķstipendijas saņemšanai 

netiek pieņemti un izskatīti. 

2.6. Studējošam, kuram konkursa rezultātā tiek piešķirta mērķstipendija, 5 (piecu) dienu 

laikā no Nolikuma 3.5.punktā minētā rīkojuma izdošanas dienas, ir jānoslēdz ar TSI 

līgums par mērķstipendijas piešķiršanu projekta Enhancing excellence and 

innovation capacity in sustainable transport interchanges – ALLIANCE ietvaros 

(Nolikuma 2.pielikums). 

2.7. Ja Studējošais Nolikuma 2.6.punktā noteiktajā termiņā nenoslēdz ar TSI minēto 

līgumu, Studējošais zaudē tiesības saņemt mērķstipendiju. 

2.8. Mērķstipendija tiek ieskaitīta Studējošā norēķinu kontā pēc līguma ar TSI Par 

mērķstipendijas piešķiršanu projekta Enhancing excellence and innovation capacity 

in sustainable transport interchanges – ALLIANCE ietvaros noslēgšanas. 

 

3. Mērķstipendiju piešķiršanas komisija 

 

3.1. Mērķstipendiju piešķiršanas komisija, turpmāk – Komisija, tiek izveidota ar TSI 

valdes locekļa rīkojumu. 

3.2. Komisijas sastāvā ir 3 (trīs) cilvēki. 

3.3. Komisija ir lemttiesīga, ja Komisijas sēdē piedalās vairāk nekā puse Komisijas 

locekļu. 

3.4. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Komisijas sēdes tiek 

protokolētas.  

3.5. Mērķstipendija tiek piešķirta un izmaksāta, pamatojoties uz komisijas lēmumu un 

TSI valdes locekļa rīkojumu. 

 

4. Atbildība 

4.1. Studējošais ir atbildīgs par mērķstipendijas saņemšanas iesniegumā norādītās 

informācijas patiesumu.  

4.2. Studējošam saskaņā ar TSI noslēgtā līguma par mērķstipendijas piešķiršanu projekta 

Enhancing excellence and innovation capacity in sustainable transport interchanges 

– ALLIANCE ietvaros, noteiktajā termiņā un kārtībā jāiesniedz TSI papīra formātā 

korekti un pilnīgi aizpildīta APTAUJA (Nolikuma 3.pielikums). 

 


