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APSTIPRINĀTS 

LiepU Senāta 2015.gada 2.februāra sēdē, protokols Nr.5 

Grozījumi Senāta sēdē 2022.gada 21. februārī, protokols Nr.10 

Ar grozījumiem Senāta sēdē 2022.gada 21.februārī, protokols Nr.10 

 

NOLIKUMS  

par Liepājas Universitātes Senāta stipendiju 
 

 
Izdots saskaņā ar  

Liepājas Universitātes Satversmes 2.4 punktu 

 

1. Nolikums par Liepājas Universitātes Senāta stipendiju nosaka stipendijas piešķiršanas 

kritērijus un kārtību, Senāta stipendijas komisijas sastāvu, tiesības. 

2. Senāta stipendija ir prestižs apbalvojums naudas izteiksmē, ko Liepājas Universitātes 

(turpmāk – LiepU) Senāts piešķir pamatstudiju pilna laika studentam par labām sekmēm, 

aktīvu sabiedrisko darbību, tai skaitā LiepU popularizēšanā, pētniecisko vai radošo darbību. 

3. Senāta stipendijas apmēru nosaka Senāts, to piešķir uz vienu studiju semestri no LiepU 

pašieņēmumiem. Vienā studiju semestrī tiek piešķirta viena Senāta stipendija.  
(Senāta 21.02.2022. lēmuma redakcijā) 

4. Uz Senāta stipendiju ir tiesīgi pieteikties studenti, kā arī pretendentus var izvirzīt LiepU 

struktūrvienības, Senāta locekļi, Liepājas Universitātes Studentu Padome, turpmāk tekstā – 

Pieteicējs. 

5. Senāta stipendijas pretendentam jāatbilst šādiem kritērijiem: 

5.1. ir pamatstudiju pilna laika 2. vai vecāko kursu students; 

5.2. vidējā svērtā atzīme iepriekšējās sesijās nav zemāka par 8 ballēm; 

5.3. aktīvi piedalās LiepU sabiedriskajā darbā un/vai LiepU popularizēšanā; 

5.4. veic pētniecisko vai radošo darbību.   

6. Pieteikšanos Senāta stipendijai izsludina Liepājas Universitātes Studentu padome, ievietojot 

informāciju LiepU mājas lapā.  

7. Uz Senāta stipendiju attiecīgajam studiju semestrim pieteikumi iesniedzami Liepājas 

Universitātes Studentu padomē līdz katra gada 20.septembrim vai 20.februārim. 

8. Senāta stipendijas pretendents un/vai Pieteicējs iesniedz: 

8.1. motivācijas vēstuli, kurā pamato savu atbilstību stipendijas saņemšanai, raksturo 

sabiedriskās un pētnieciskās aktivitātes (iesniedz tikai students); 

8.2. ieteikuma vēstuli no organizācijas vai LiepU studiju programmas direktora vai 

mācībspēka, kur raksturotas studenta aktivitātes, ieguldījums un nozīmīgums 

sabiedriskajā un pētnieciskajā darbā un/vai LiepU popularizēšanas aktivitātes; 
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8.3. dokumentu kopijas, kas apliecina sabiedrisko, pētniecisko un radošo darbību 

(apbalvojumi, goda raksti, sertifikāti, u.c.). 

9. Par iesniegto dokumentu atbilstību Nolikumam atbild iesniedzējs. 

10. Pretendentu pieteikumus izvērtē Senāta stipendijas piešķiršanas komisija, turpmāk tekstā - 

Komisija, kurā darbojas: 

10.1. pa vienam pārstāvim no katras fakultātes, kurus ievēlē attiecīgās fakultātes grupu 

vecākie, vēlēšanas organizē Studentu padome;  

10.2. Studentu padomes uzaicināts Liepājas pilsētas pašvaldības vai uzņēmēju pārstāvis;  

10.3. LiepU Senāta ievēlēts pārstāvis;  

10.4. LiepU administrācijas pārstāvis; 

10.5. Senāta stipendijas piešķiršanas komisijas priekšsēdētājs, kuru ievēlē Studentu padome.  

11. Studentu padome katra studiju gada sākumā iesniedz Senāta stipendijas piešķiršanas 

komisijas sastāvu rektoram apstiprināšanai. 

12. Pirms Komisijas sēdes Komisijas priekšsēdētājs attiecīgajā fakultātē saņem izziņu, kas 

apstiprina pretendentu vidējo svērto atzīmi iepriekšējās sesijās. 

13. Komisija pretendentus vērtē pēc šādiem kritērijiem: 

13.1. akadēmiskie sasniegumi; 

13.2. norādīto aktivitāšu skaits un regularitāte; 

13.3. darbības nozīmīgums sabiedrībai un LiepU; 

13.4. motivācija stipendijas ieguvei (ja pretendents piesakās pats); 

13.5. pretendents savu darbību veic bez atalgojuma vai cita veida materiāla labuma. 

14. Komisijas locekļi, viņu ģimenes locekļi nedrīkst pretendēt uz stipendiju, kā arī sniegt 

atsauksmes Senāta stipendijas pretendentiem. 

15. Komisijas sēdi sasauc un vada priekšsēdētājs, ja noteiktajā dokumentu pieņemšanas termiņā 

piesakās vismaz viens pretendents.  

16. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz puse no Komisijas locekļiem. 

17. Komisija lēmumus pieņem ar klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu. Gadījumos, ja   

Komisijas locekļu balsis dalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. 

18. Komisija ir tiesīga Senāta stipendijas pretendentus uzaicināt uz pārrunām. 

19. Komisija ir tiesīga vienā semestrī nepiešķirt stipendiju, ja tā uzskata, ka neviens no 

pretendentiem neatbilst Nolikuma kritērijiem stipendijas piešķiršanai. Šajā gadījumā 

nākamajā semestrī tiek izsludinātas divas stipendijas. 

20. Komisija savu lēmumu līdz Senāta sēdei neizpauž.  

21. Komisijas priekšsēdētājs komisijas lēmumu iesniedz Senātam apstiprināšanai tuvākajā 

Senāta sēdē. 

22. Senāta stipendijas ieguvējam Senāta sēdē pasniedz apliecību.  

23. Ja Senāts neapstiprina Komisijas ieteikto pretendentu, tad Komisija nākošā Senāta sēdē 

rekomendē citu pretendentu.  

24. Senāta stipendijas ieguvējs atkārtoti uz Senāta stipendiju pretendēt nedrīkst. Senāta 

stipendiju var saņemt vienu reizi studiju laikā. 

25. Attiecīgās fakultātes dekanāts sagatavo rīkojuma projektu par Senāta stipendijas piešķiršanu. 

26. Stipendiju piešķir un izmaksā 5 (piecus) mēnešus, pamatojoties uz rektora rīkojumu. 

27. Ja studējošais, kurš saņem Senāta stipendiju, atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā vai tiek 

eksmatrikulēts, stipendijas izmaksu pārtrauc. 

28. Ar šī Nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē 2006. gada 20.martā apstiprinātais Nolikums par 

Liepājas Universitātes Senāta stipendiju. 

 

Senāta priekšsēdētājs      (personiskais paraksts)                         P.Jurs 


