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APSTIPRINĀTS
LiepU 2021.gada 27.septembra Senāta sēdē, protokols Nr.2
Grozījumi Senāta sēdē 2022.gada 24.janvārī, protokols Nr. 9
Ar grozījumiem Senāta sēdē 2022.gada 24. janvārī, protokols Nr. 9

STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS NOLIKUMS
I. Vispārīgie noteikumi
1. Nolikums izstrādāts atbilstoši Liepājas Universitātes Satversmes 2.4. punktam un Ministru
kabineta 2004.gada 2.septembra noteikumiem Nr. 740 „Noteikumi par stipendijām” un to
grozījumiem, kuri nosaka stipendiju minimālo apmēru un kārtību, kādā stipendiju saņem
augstākās izglītības programmās studējošie, (turpmāk tekstā – MK noteikumi) .
2. Stipendiju piešķiršanas nolikums (turpmāk tekstā – nolikums) nosaka valsts budžeta finansēto
stipendiju sadalīšanas, piešķiršanas un Stipendiju piešķiršanas komisiju izveides kārtību Liepājas
Universitātē (turpmāk tekstā - LiepU). Nolikums neattiecas uz stipendiju piešķiršanas kārtību
ārzemniekiem.
II. Stipendiju pretendenti
3. Uz stipendiju var pretendēt LiepU studējošais, kurš:
3.1. uzņemts konkursa kārtībā augstākās izglītības programmā un studē valsts finansētajā
studiju vietā;
3.2. sekmīgi noteiktajā termiņā nokārto nepieciešamos pārbaudījumus;
3.3. pilnībā iegūst attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu, ja
studē pamatstudiju un maģistra studiju programmās;
3.4. sasniedzis individuālajā studiju plānā noteiktos teorētisko studiju rezultātus un
zinātniskās darbības rādītājus, ja studē doktora studiju programmās.
4. Stipendija netiek piešķirta, ja studējošais vienlaicīgi saņem mērķstipendiju no Eiropas Sociālā
fonda finansēto projektu līdzekļiem. Studējošajam, kuram ir piešķirta mērķstipendija no
Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem, stipendijas izmaksu pārtrauc ar pirmo
mēnesi no mērķstipendijas piešķiršanas datuma.
III. Stipendiju fonds
5. Stipendijas tiek piešķirtas no LiepU Stipendiju fonda, kuru veido valsts budžeta līdzekļi dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.
6. LiepU Stipendiju fonda sadalījuma projektu sagatavo LiepU finanšu daļa.
7. LiepU Stipendiju fonds tiek sadalīts, ievērojot šādus noteikumus:
7.1. LiepU Stipendiju fondu sadala pa studiju programmām, ņemot vērā valsts finansēto
studiju vietu skaitu attiecīgajā studiju programmā;
7.2. Stipendiju skaitu nosaka proporcionāli studējošo skaitam valsts finansētajās studiju
vietās katrā akadēmiskajā gadā;
7.3. LiepU Stipendiju fondu sadala, atsevišķi norādot apmēru 1.līmeņa, bakalaura,
profesionālās augstākās izglītības, maģistra studiju programmu un doktorantūras studiju
programmu apguvei, zinātniskā grāda iegūšanai, vienreizējām (tai skaitā stipendiju
grūtniecības atvaļinājuma laikā) stipendijām;

8.
9.

LiepU stipendiju fonda sadalījumu apstiprina rektors ar rīkojumu.
Pamatstudiju un maģistra studiju programmas studentam var piešķirt:
9.1. stipendiju studiju programmas apguvei 140,00 euro mēnesī (stipendiju nepiešķir par
jūliju un augustu);
(11.01.2022. grozījumi MK 24.08.2004. noteikumos Nr. 740 „Noteikumi par stipendijām”)

9.2. vienreizēju stipendiju ne biežāk kā reizi semestrī:
9.2.1. ja studējošajam ir radušies apgrūtināti sociālie apstākļi, nepārsniedzot
Nolikuma 9.1. apakšpunktā norādītās stipendijas divkāršu apmēru vienam
studentam;
9.2.2. par sasniegumiem zinātniskajā pētniecībā, sportā, mūzikā, mākslā, par
ieguldījumu LiepU popularizēšanā, aktīvu līdzdalību LiepU sabiedriskajā
dzīvē;
9.3. stipendiju grūtniecības atvaļinājuma laikā 140,00 euro mēnesī par diviem mēnešiem
uzreiz;
(11.01.2022. grozījumi MK 24.08.2004. noteikumos Nr. 740 „Noteikumi par stipendijām”)

10.

Doktorantūras studiju programmas studentam var piešķirt:
10.1. stipendiju studiju programmas apguvei 140,00 euro mēnesī (stipendiju nepiešķir par
augustu);
(11.01.2022. grozījumi MK 24.08.2004. noteikumos Nr. 740 „Noteikumi par stipendijām”)

10.2. dzēsts (24.01.2022.Senāta lēmuma redakcijā)
10.3. vienreizēju stipendiju ne biežāk kā reizi semestrī, ja studējošajam ir radušies apgrūtināti
sociālie apstākļi, nepārsniedzot Nolikuma 10.1. apakšpunktā norādītās stipendijas
divkāršu apmēru vienam studentam;
stipendiju grūtniecības atvaļinājuma laikā par diviem mēnešiem uzreiz, doktorantam
140,00 euro mēnesī.
(11.01.2022. grozījumi MK 24.08.2004. noteikumos Nr. 740 „Noteikumi par stipendijām”)

IV. Stipendiju piešķiršanas kārtība
11. Stipendijas, izņemot nolikuma 9.3. un 10.4. apakšpunktos noteikto stipendiju, piešķir
konkursa kārtībā, ņemot vērā:
11.1.studējošā sekmes, ja pretendē uz 9.1. apakšpunktā noteikto stipendiju;
11.2.doktoranta teorētisko studiju rezultātus un/vai zinātniskās darbības rādītājus, ja pretendē
uz 10.1. vai 10.2. apkakšpunktā noteikto stipendiju;
11.3.studējošā sasniegumus zinātniskajā pētniecībā, sportā, mūzikā, mākslā, par ieguldījumu
LiepU popularizēšanā, līdzdalību LiepU sabiedriskajā dzīvē, ja pretendē uz 9.2.2.
apakšpunktā noteikto stipendiju;
11.4.objektīvus studējošā norādītus apgrūtinātus sociālos apstākļus, nepieciešamības
gadījumā pievienojot dokumentu, kas apliecina iesniegumā norādītos datus, ja pretendē
uz Nolikuma 9.2.1. vai 10.3. apakšpunktā noteikto stipendiju;
12. Pirmā kursa 1.semestra studējošie konkursā piedalās ar uzņemšanas rezultātiem.
13. Studējošā sekmju rādītājs ir vidējā svērtā atzīme, ko aprēķina no iepriekšējā semestra
rezultātiem - pirmajā pārbaudījuma kārtošanas reizē sesijas (semestra) laikā saņemto
vērtējumu vai ārpus sesijas saņemto vērtējumu, ja studējošais sesijas laikā pārbaudījumu
nekārtoja attaisnojošu iemeslu dēļ. Vidējo svērto atzīmi aprēķina sareizinot studējošā
vērtējumus studiju plāna visos studiju kursos, izņemot izvēles daļas kursus, ar attiecīgā studiju
kursa kredītpunktu skaitu, saskaitot visus iegūtos reizinājumus un izdalot iegūto summu ar
kredītpunktu skaitu. Studējošiem, kuri iepriekšējā studiju periodā (semestrī, studiju gadā)
studējuši apmaiņas programmā ārvalstu augstskolā, sekmju rādītājs ir pēdējā semestra
rezultāti, kas iegūti LiepU.
14. Studējošie, kuri pretendē uz stipendiju, iesniedz iesniegumu stipendijas saņemšanai (veidlapa
- pielikumā) šādos termiņos:
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15.
16.

17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.
25.

14.1.pretendējot uz nolikuma 9.1., 10.1. un 10.2. apakšpunktā minēto stipendiju –
Stipendijas piešķiršanas komisijas noteiktajos termiņos;
14.2.pretendējot uz nolikuma 9.2. un 10.3. apakšpunktā minēto stipendiju – līdz katra
mēneša 5.datumam semestra laikā;
14.3.pretendējot uz nolikuma 9.3.punktā minēto stipendiju – 5 (piecu) darba dienu laikā no
darbnespējas lapas saņemšanas.
Studējošie iesniegumu iesniedz elektroniski LAIS, pievienojot attiecīgos dokumentus.
Ja studējošais pretendē uz Nolikuma 9.2.2. apakšpunktā minēto stipendiju, Stipendijas
piešķiršanas komisijai iesniedz fakultātes domes sēdes protokola izrakstu, kas apliecina
studējošā sasniegumus zinātniskajā pētniecībā, sportā, mūzikā, mākslā vai ieguldījumus
LiepU popularizēšanā, aktīvu līdzdalību LiepU sabiedriskajā dzīvē.
Ja studējošais pretendē uz Nolikuma 9.3. un 10.4. punktā minēto stipendiju, iesniegumam
pievieno darbnespējas lapu.
Ja studējošais pretendē uz Nolikuma 23.punktā minētajām priekšrocībām, iesniegumam
pievieno atbilstošu dokumentu/dokumenta apliecinātu kopiju - derīgu invalīda apliecības
kopiju (uzrādot oriģinālu) vai derīgu apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai kopiju
(uzrādot oriģinālu) vai izziņu par atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam, izziņu no
pašvaldības par ģimenes sastāvu un izglītības iestādes izziņu par mācībām, bērna/-u
dzimšanas apliecības kopiju/-as (uzrādot oriģinālu) u.tml.
Stipendiju piešķir uz vienu semestri, izņemot 10.2.punktā minēto stipendiju, kuru piešķir uz
vienu studiju gadu.
Pēc rektora rīkojuma izdošanas par Nolikuma 10.2. punktā minētās stipendijas piešķiršanu,
doktorants saziņā ar zinātnes prorektoru slēdz līgumu par kredītam pielīdzinātās stipendijas
saņemšanu ar Liepājas Universitāti saskaņā ar MK Noteikumiem. Zinātnes prorektors
kontrolē noslēgtā līguma izpildi.
Stipendijas piešķiršanas komisijām ir tiesības studiju programmās un akadēmiskajos gados,
kuru valsts finansētajās studiju vietās iemaksas stipendiju fondā ir nepietiekamas, lai studiju
programmas ietvaros nodrošinātu vismaz vienas stipendijas izmaksu, vai kurās ir radies
finanšu līdzekļu pārpalikums, kurš nav pietiekams, lai nodrošinātu vēl vienas stipendijas
izmaksu, piešķirt:
21.1. vienu stipendiju uz īsāku laiku, nekā minēts nolikuma 9.1. un 10.1. apakšpunktos;
21.2.vienu vai vairākas vienreizējās stipendijas, uz kurām neattiecas šo noteikumu 6.
punktā noteiktais stipendiju fonda apmēra ierobežojums vienreizējām stipendijām.
Ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz šī nolikuma 9.1. un 10.1. apakšpunktā
minēto stipendiju, ir līdzvērtīgi sekmju un zinātniskās darbības rādītāji, Stipendijas
piešķiršanas komisija stipendiju vispirms piešķir:
22.1.personai ar invaliditāti;
22.2.bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
22.3.studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju
konkursa norises dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
22.4.studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja bērni ir pilngadīgi, bet vismaz
trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības
iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
22.5.studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.
Ja vairākiem studējošajiem ir vienāda vidējā svērtā atzīme/zinātniskās darbības radītāji un nav
piemērojams neviens no 22.punktā minētajiem kritērijiem, tad priekšroka ir tiem, kas
atbilst šādiem papildus kritērijiem norādītajā secībā:
23.1.augstākā visu studiju kursu vidējā svērtā atzīme visā studiju periodā;
23.2.augstāka visu studiju kursu vidējā svērtā atzīme iepriekšējā sesijā;
23.3.izcili sasniegumi zinātnē;
23.4.augstāki iestājpārbaudījumu rezultāti.
Piešķirto stipendiju ieskaita stipendijas saņēmēja norēķinu kontā.
Akadēmiskā atvaļinājuma laikā stipendiju izmaksa tiek pārtraukta.
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26.
27.

28.

29.
30.

31.
32.

V. Stipendijas piešķiršanas komisija
LiepU katram akadēmiskajam gadam izveido un ar rektora rīkojumu apstiprina Stipendijas
piešķiršanas komisijas ne vairāk kā 10 personu sastāvā.
Pamatstudiju un maģistra studiju programmu Stipendijas piešķiršanas komisijas sastāvu
apstiprina pēc Studiju prorektora ieteikuma. Tās sastāvā iekļauj LiepU administrācijas,
akadēmiskā personāla un studējošo pašpārvaldes pārstāvjus.
Doktorantu stipendiju piešķiršanas komisijas sastāvu apstiprina pēc Zinātnes prorektora
priekšlikuma. Tās sastāvā ir zinātnes prorektors, doktora studiju programmu akadēmiskā
personāla pārstāvji un viens doktorants. Komisijas sekretāra pienākumus veic zinātnes
prorektora referente. Komisijas sekretāram nav balsstiesību.
Stipendijas piešķiršanas komisijas ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk nekā puse stipendiju
piešķiršanas komisijas locekļu.
Stipendijas piešķiršanas komisijas savus lēmumus pieņem atklātās sēdēs ar vienkāršu balsu
vairākumu. Vienāda balsu sadalījuma rezultātā izšķirošā ir Stipendijas piešķiršanas komisijas
priekšsēdētāja balss.
Stipendijas komisiju sēdes tiek protokolētas.
Stipendijas piešķiršanas komisijām ir šajā nolikumā un citos normatīvajos aktos noteiktās
tiesības un pienākumi.

VI. Lietvedība
33. Stipendijas piešķiršanas komisijas:
33.1.izskata iesniegumus stipendiju saņemšanai, izvērtē stipendiju pretendentu atbilstību
nolikumā minētajiem kritērijiem;
33.2.sagrupē iesniegumus atbilstoši nolikumā noteiktajiem kritērijiem, sagatavo rīkojuma
projektu par stipendiju piešķiršanu, nepārsniedzot LiepU stipendiju fonda līdzekļus;
33.3.sagatavoto rīkojuma par stipendiju piešķiršanu projektu, iesniedz to rektoram.
35. Fakultāšu dekāni/zinātnes prorektora referente ir atbildīgi par nolikuma 13., 14., 22., 23. punktā
norādītās informācijas un dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Stipendijas piešķiršanas
komisijām.
36. Rīkojumu par stipendijas piešķiršanu un izmaksu izdod rektors pēc stipendiju piešķiršanas
komisiju ieteikuma.
37. Rektora rīkojums par piešķirtajām stipendijām tiek publiskots trīs darba dienu laikā pēc tā
izdošanas.
38. Informācija par piešķirtajām stipendijām ir atklāta. Fakultātes dekāns/ zinātnes prorektora
referente nodrošina stipendiju saņēmēju sarakstu sagatavošanu. Stipendiātu saraksti, norādot
studentu apliecības numuru, ir pieejami dekanātā/zinātnes daļā.
39. Rīkojumu par stipendijas piešķiršanu/atcelšanu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu
akadēmiskajai šķīrējtiesai piecu darba dienu laikā pēc stipendiātu saraksta publiskošanas.
40. Fakultāšu atbildīgie darbinieki/zinātnes prorektora referente veic datu par piešķirtajām
stipendijām ievadi LAIS.
41. Rektors pēc Stipendijas piešķiršanas komisiju ieteikuma ir tiesīgs atcelt rīkojumu par stipendiju
piešķiršanu, ja konstatē, ka studējošais:
41.1.sniedzis nepatiesu informāciju;
41.2.nepilda studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības vai pārkāpj iekšējās kārtības
noteikumus.
42. Studējošajam ir pienākums viena mēneša laikā pēc rektora rīkojuma izdošanas atmaksāt
nepamatoti saņemto stipendiju, iemaksājot to LiepU grāmatvedībā vai pārskaitot bezskaidras
norēķinu veidā uz LiepU norēķinu kontu.
43. Ja piecu gadu laikā pēc imatrikulācijas doktora studiju programmā studējošais neiegūst
zinātnisko grādu, viņš atmaksā saņemto kredītam pielīdzināto stipendiju Ministru kabineta
2001.gada 29.maija noteikumos Nr.219 „Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts
studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem” noteiktajā kārtībā.
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VII. Stipendija sociālajam atbalstam “Studētgods”
44. Stipendiju sociālajam atbalstam “Studētgods”(turpmāk tekstā- sociālā stipendija “Studētgods”
piešķir, sākot ar 2021/2022.studiju gadu, studējošajiem, kuri studijas uzsākuši 2021./2022.
studiju gada rudens (pirmajā) semestrī. Katrā nākamajā studiju gadā stipendijas saņēmēju
pretendentiem pievienojas jaunuzņemtie studenti.
45. Sociālās stipendijas “Studētgods” apmērs ir 160 euro mēnesī.
46. Sociālo stipendiju “Studētgods” var saņemt vienlaikus ar stipendiju no LiepU Stipendiju
fonda.
47. LiepU sociālās stipendijas “Studētgods” fonds tiek veidots no atsevišķa sociālo stipendiju
fonda no valsts budžeta līdzekļu dotācijas.
48. Studējošais sociālai stipendijai “Studētgods” piesakās elektroniski valsts pārvaldes
pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot pakalpojumu “Studētgods, 2 (divas) reizes
studiju gadā līdz 20.septembrim un līdz 20. februārim.
49. Sociālo stipendiju “Studētgods” var saņemt studējošais, kuram izpildās visi zemāk minētie
nosacījumi:
49.1. studē pilna laika klātienē;
49.2. neatrodas studiju pārtraukumā;
49.3.studē Latvijā valsts vai citu juridisko un fizisko personu dibinātajā augstākās izglītības
iestādē;
49.4. ir Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis;
49.5. ir līdz 25 gadus vecs (ieskaitot);
49.6. Fizisko personu reģistrā ir reģistrēts ģimenē, kur vismaz vienam no studējošā
vecākiem ir trīs vai vairāk bērnu, to skaitā audžuģimenē ievietoti vai aizbildniecībā
esoši bērni (ar statusu Fizisko personu reģistrā “aktīvs” vismaz trīs bērniem) un šim
studējošā vecākiem nav pārtrauktas vai atņemtas bērnu aizgādības tiesības, vai ja
pašam studējošam ir trīs vai vairāk bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti vai
aizbildnībā esoši bērni (ar statusu Fizisko personu reģistrā “aktīvs” vismaz trīs
bērniem) un studējošam nav pārtrauktas vai atņemtas bērnu aizgādības tiesības;
49.7.vienam no studējošā vecākiem, kuram ir trīs bērni vai vairāk, vai studējošajam nav
uzturlīdzekļu parādu (izņemot Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas
īstenošanas reglamentējošajos normatīvajos aktos paredzēto izņēmuma gadījumu);
49.8.iepriekš nav ieguvis augstāko izglītību saskaņā ar Valsts izglītības informācijas
sistēmā (VIIS) pieejamo informāciju, izņemot, ja studējošais iepriekš ieguvis pirmā
līmeņa profesionālo augstāko izglītību ārvalstīs vai Latvijā un turpina studijas
profesionālā bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā studiju programmā.
50. Sociālās stipendijas “Studētgods” saņemšanas papildu kritēriji- sekmju līmenis un ienākumi:
50.1. iestājoties augstākās izglītības iestādē, centralizēto eksāmenu rezultāti procentuālajā
novērtējumā nav zemāki par 30 % matemātikā un par 40 % latviešu valodā, bet, ja
centralizētie eksāmeni nav kārtoti vai kārtots tikai viens centralizētais eksāmens, –
mācību priekšmetu vidējā atzīme vidējās izglītības dokumentā nav zemāka par sešām
ballēm;
50.2.students studiju laikā augstākās izglītības iestādē ir sekmīgs, bez akadēmiskajiem
parādiem, un vidējā svērtā atzīme iepriekšējā semestrī vai iepriekšējā studiju gada
(kursa) posmā no visiem semestrī vai studiju gadā (kursā) paredzētajiem studiju
kursiem nav zemāka par sešām ballēm;
50.3. studiju laikā nav konstatēti akadēmiskie pārkāpumi atbilstoši LiepU normatīvajos
aktos noteiktajam;
50.4.kopējie studējošā ieņēmumi, saskaņā ar Valsts ieņēmuma dienesta rīcībā esošo
informāciju, iepriekšējā taksācijas gadā nepārsniedz 12 000 euro bruto, ja stipendijai
piesakās līdz 20.februārim (piemēro, sākot no 2022. gada 1.janvāra);
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50.5.kopējie studējošā ieņēmumi, saskaņā ar Valsts ieņēmuma dienesta rīcībā esošo
informāciju, tekošajā gadā nepārsniedz 8 000 euro bruto, ja stipendijai piesakās līdz
20.septembrim (piemēro, sākot no 2022. gada 1.janvāra);
50.6.studējošiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, studijas uzsāk vēlākos studiju
posmos, atjaunojas studijām pēc studiju pārtraukuma, pēc apmaiņas programmas vai
programmas maiņas, kā sekmju līmeņa kritēriju piemēro 50.2.punktā minēto.
51. Studējošo elektroniskos pieteikumus stipendijai apstrādā VIIS, un to atbilstību stipendijas
saņemšanas kritērijiem izvērtē, pamatojoties uz datiem Fizisko personu reģistrā, Uzturlīdzekļu
garantijas fondā un Valsts ieņēmumu dienestā.
52. Ja studējošā pieteikums neatbilst stipendijas saņemšanas kritērijiem, valsts pārvaldes
pakalpojumu portālā VIIS sagatavo atbildi iesniedzējam un pieteikums tālāk netiek apstrādāts.
53. Ja studējošā pirmo reizi iesniegtais pieteikums noteiktajā iesniegšanas datumā (48.punkts)
neatbilst kādiem stipendijas saņemšanas kritērijiem, bet studiju laikā tie ir mainījušies, tad
pieteikumu var iesniegt atkārtoti.
54. LiepU Stipendiju piešķiršanas komisija:
54.1. sagatavo sarakstus no VIIS par studējošiem, kuri ir pieteikušies sociālās stipendijas
“Studētgods” saņemšanai;
54.2. informē studējošos par stipendijas piešķiršanas vai atteikuma lēmumu;
54.3. ievada un aktualizē informāciju VIIS par LiepU Stipendiju komisijas lēmumiem;
54.4. katru mēnesi seko VIIS informācijai par studējošo atbilstību vai neatbilstību sociālās
stipendijas “Studētgods” piešķiršanas kritērijiem;
54.5. sagatavo informāciju par studējošajiem par sociālās stipendijas “Studētgods”
izmaksas apturēšanu vai izmaksu izbeigšanu, ja konstatēta neatbilstība kaut vienam no
49.un 50.punktā minētajiem kritērijiem;
54.6.lemj par stipendijas piešķiršanu vai atteikumu to iešķirt;
54.7.lemj par stipendijas izmaksu apturēšanu vai izbeigšanu.
55. Piešķirto sociālo stipendiju “Studētgods” izmaksā:
55.1.Studiju gada ietvaros ne vairāk kā 10 mēnešus (septembris- jūnijs);
55.2.Katru mēnesi noteiktā datumā, ieskaitot to studējošā norēķinu kontā (Latvijā reģistrētā
kredītiestādē). Septembra un februāra mēnesim piešķirto sociālo stipendiju var
izmaksāt nākamajā mēnesī.
55.3. Studiju mobilitātes laikā.
56. Piešķirto stipendiju neizmaksā studiju pārtraukuma laikā. Lai izmaksas atjaunotu pēc studiju
pārtraukuma:
56.1.studējošais iesniedz iesniegumu LiepU Stipendiju piešķiršanas komisijai.
56.2. stipendiju piešķiršanas komisija veic studējošā atbilstību stipendijas saņemšanas
kritērijiem (49. un 50.punkts) VIIS;
56.3.stipendijas izmaksu atjauno ar to mēnesi, kurā studējošais atjaunots studijām.
57. Sociālo stipendiju “Studētgods” piešķir studijām vienā augstākā izglītības iestādē un vienā
studiju programmā.

VIII. Citi noteikumi
58. Šim nolikumam ir pievienota veidlapa „Iesniegums stipendiju saņemšanai”.
59. Lēmumus jautājumos, kas nav atrunāti šajā nolikumā, pieņem Stipendiju piešķiršanas
komisijas.
60. Atzīt par spēku zaudējušu nolikumu „Nolikums par stipendijām”, kas apstiprināts ar Senāta
2016.gada 20.jūnija sēdes lēmumu, protokols Nr.11.

Senāta priekšsēdētājs

(paraksts)
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P.Jurs

Pielikums LiepU 27.09.2021.
nolikumam “Stipendiju piešķiršanas nolikums”

Iesniegums stipendijas saņemšanai
1.

Studējošais
(vārds)

(uzvārds)

2.

Pieprasītais stipendijas apjoms semestrī (euro)

3.

Stipendijas veids:

minimālā

vienreizējā

□

□

4.

Vienreizējās stipendijas pieprasījuma pamatojums:

5.

Personas kods

6.

Studenta apliecības numurs

7.

Augstskolas nosaukums

8.

Studiju
programma:

zinātniskā grāda ieguvei
□

-

bakalaura
□

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE
profesionālās
augstākās izglītības
□

maģistra

doktora

□

□

9.

Studiju programmas nosaukums:

10.

Dzīvesvieta:

11.

e-pasts, tālruņa numurs:

12.

Ziņas par studējošo

12.1.

Invalīds (apliecības kopija)

□ jā

□ nē

12.2.

Bārenis vai bez vecāku apgādības palicis bērns līdz 24 gadu
vecuma sasniegšanai (apliecības kopija)
□ jā

□ nē

12.3.

Studējošā ģimenei piešķirts trūcīgas ģimenes statuss (izziņa)

□ jā

□ nē

12.4.

Studējošais ir no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja
attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem
nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās
izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika
klātienē) (pašvaldības izziņa, izglītības iestādes izziņa)
□ jā

□ nē

12.5.

Studējošajam ir viens vai vairāki bērni (dzimšanas apliecības)

□ jā

□ nē

12.6.

Sociāli apdrošināta persona

□ jā

□ nē

12.7.

Pašnodarbinātais

□ jā

□ nē

12.8.

Darbavieta

12.9.

Valsts sociālā pabalsta saņēmējs

□ jā

□ nē

12.10.

Invaliditātes/apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējs

□ jā

□ nē

13.

Apgādājamie, ar kuru studējošais dzīvo nedalītā saimniecībā
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rezidenta

Apgādājamā
vārds, uzvārds

Nr.
p.k.

Dzimšanas
gads

Radniecība

Nodarbošanās (mācību iestādes
nosaukums)

14.

Vai studējošais saņem mērķstipendiju no Eiropas Sociālā fonda
finansēto projektu līdzekļiem

15.

Dokumenti,
kas
apliecina
iesniegumā
norādītos
datus
(pielikumā)
_______________________________________________________________________________

16.

Stipendijas pieprasītāja apliecinājums:

□ jā

□ nē

Es, ________________________________, apliecinu, ka visas šajā iesniegumā sniegtās ziņas ir
patiesas. Ja nepieciešams, pilnvaroju stipendiju piešķiršanas komisiju pārbaudīt un precizēt sniegtās
ziņas, kā arī iegūt informāciju no pirmavotiem.
Ja man tiks piešķirta stipendija no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem, informēšu
augstākās izglītības iestādi piecu darbdienu laikā.
Esmu informēts(-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu stipendiju piešķiršanas komisija var atteikties
piešķirt stipendiju vai pieprasīt atmaksāt nepamatoti saņemto stipendiju.
17.

Informācija par pieprasītāja bankas kontu:
Banka, filiāle
norēķinu konts

Ar LiepU nolikumu par stipendijām esmu iepazinies
Studējošais _________________________________
(paraksts un tā atšifrējums)

____________________
(datums)
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