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NOLIKUMS
par Liepājas Universitātes stipendiju vidusskolēniem
APSTIPRINĀTS
Senāta sēdē 2012.gada 17.decembrī, protokols Nr.7, lēmums Nr.2012/41
GROZĪJUMI Senāta sēdē 2013.gada 16.decembrī, protokols Nr.6, lēmums Nr.2013/72
AR GROZĪJUMIEM Senāta sēdē 2013.gada 16.decembrī, protokols Nr.6, lēmums Nr.2013/72

Izdots saskaņā ar
Liepājas Universitātes Satversmes 2.4. punktu
1. Nolikums par Liepājas Universitātes stipendiju vidusskolēniem nosaka stipendijas
piešķiršanas kārtību un reglamentē stipendiju piešķiršanas komisijas darbību.
2. Liepājas Universitātes (turpmāk – LiepU) stipendijas vidusskolēniem (turpmāk –
stipendija) mērķis ir finansiāli atbalstīt vidusskolēnu izcilību mācībās, veicināt viņu
centienus pētniecības un radošajā darbībā, kā arī studiju uzsākšanu LiepU.
3. Stipendija tiek piešķirta sešus mēnešus mācību gada 2. semestrī (janvāris – jūnijs) vienam
ģimnāzijas/ vidusskolas 12. klases skolēnam par labām un teicamām sekmēm, godalgotām
vietām republikas pilsētas/ novada, reģiona vai valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un
skolēnu pētnieciskajā darbā.
4. Stipendijas lielums – 142,50 EU mēnesī pirms nodokļu nomaksas. To piešķir no LiepU
pašieņēmumiem.
5. Uz stipendiju var pieteikties ģimnāzijas/ vidusskolas 12. klases skolēns, kura darbu
raksturo:
5.1. vidējais sekmju vērtējums 12. klases 1. semestrī – ne zemāks par 7,5;
5.2. godalgotas vietas republikas pilsētas/ novada, reģiona vai valsts skolēnu pētniecisko
darbu konkursos vidusskolas mācību periodā;
5.3. godalgotas vietas republikas pilsētas/ novada, reģiona vai valsts mācību priekšmetu
olimpiādēs vidusskolas mācību periodā;
5.4. sabiedriskā darbība (skolēnu pašpārvaldē, nevalstiskajās organizācijās u. tml.).
6. Stipendijas konkurss tiek izsludināts LiepU interneta vietnē. Izsludinot konkursu, tiek
norādīta pieteikumu iesniegšanas vieta, kā arī sākuma un beigu datums.
7. Stipendijai pretendents piesakās personīgi vai atsūtot dokumentus pa pastu. Pieteikumam
(aizpildīta veidlapa) jāpievieno:
7.1. motivācijas vēstule (1 lapa);
7.2. pretendenta CV (dzīvesgājums);
7.3. šī Nolikuma 4.2. un 4.3. punktā minēto mācību un pētniecības sasniegumu apliecinājumi
(diplomu, atzinības rakstu kopijas u. tml.);
7.4. skolas izdots apliecinājums par vidējo sekmju vērtējumu 12. klases 1. semestrī;
1.lappuse no 2

LiepU Senāta apstiprinātie dokumenti – 2013. gads

10.pielikums
Senāta 2013.gada 16.decembra sēdes protokolam Nr.6

7.5. skolas un citu organizāciju rekomendācijas vēstules.
8. Pretendentu pieteikumus izvērtē ar LiepU rektora rīkojumu apstiprināta Stipendijas
piešķiršanas komisija (turpmāk – Komisija) 5 cilvēku sastāvā:
8.1. pa vienam pārstāvim no katras LiepU fakultātes;
8.2. viens LiepU Studentu padomes pilnvarots pārstāvis;
8.3. viens Liepājas Izglītības pārvaldes pilnvarots pārstāvis.
9. Komisijas sastāvā nedrīkst būt personas, kas ir pretendentu radinieki, skolotāji, darbu
vadītāji vai citādi ieinteresētas personas.
10. Komisija no sava vidus ievēl priekšsēdētāju un tā vietnieku. Komisijas sekretāra
pienākumus veic ar rektora rīkojumu apstiprināta persona, kam nav balsstiesības.
11. Komisijai pirms lēmuma pieņemšanas ir tiesības rīkot pārrunas ar visiem stipendijas
pretendentiem.
12. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz 4 tās locekļi. Lēmumu par stipendijas
piešķiršanu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu un noformē protokolā. Ja balsošanā
radies vienāds balsu sadalījums, izšķirošās balss tiesības ir Komisijas priekšsēdētājam.
13. Komisijai nav pienākuma sniegt atteikuma motivāciju stipendijas pretendentiem, kuri nav
saņēmuši stipendiju.
14. Balstoties uz Komisijas sēdes lēmumu, LiepU rektors triju darba dienu laikā izdod
rīkojumu par stipendijas piešķiršanu.
15. Ar stipendijas saņēmēju divu nedēļu laikā tiek noslēgts līgums.
16. Informācija par stipendijas ieguvēju tiek ievietota LiepU interneta vietnē.
17. Stipendijas saņēmējs piedalās LiepU informatīvajos un reprezentācijas pasākumos, kā arī
Jauno zinātnieku skolā, Zinātnes un radošuma nedēļā, studiju projektos un citos LiepU
pasākumos atbilstoši izvēlētajam studiju virzienam.
18. Ja stipendijas saņēmējs neuzsāk studijas LiepU, viņam ir pienākums atmaksāt visu
saņemto stipendiju saskaņā ar LiepU noteiktu atmaksas grafiku.
19. Ja stipendijas saņēmējs netiek uzņemts LiepU studijām par valsts budžeta līdzekļiem,
Uzņemšanas komisijai ir tiesības rosināt Senātu lemt par studiju maksas atlaides
piemērošanu.
20. Visus jautājumus, kas nav ietverti šajā Nolikumā vai līgumā ar stipendijas saņēmēju,
risina Stipendijas piešķiršanas komisija.

Senāta priekšsēdētāja
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(paraksts)

Z.Gūtmane

