
Engures novada pašvaldības stipendijas,  
Latvijas Universitātes Fonda administrētas, 

 
Noteikumi 2015./2016.akadēmiskajā gadā. 

 
Stipendijas nosaukums: Engures novada pašvaldības stipendija  
(pēc LU Fonda nolikuma „Izcilo izglītības, zinātnes, kultūras un sporta darbinieku stipendijas”).  
 
Stipendijas mērķis: finansiāli atbalstīt Engures novada pašvaldības jauniešus izglītības 
pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā vai vidējā speciālajā mācību iestādē Pašvaldības 
atbalstāmās studiju un mācību specialitātēs.  
 
Stipendijas pamatuzdevumi: 

 veicināt studējošās jaunatnes piesaistīšanu Engures novada intelektuālā potenciāla 
palielināšanai, tādējādi nodrošinot Engures novada pašvaldību, tās iestādes un 
komercsabiedrības ar augsti kvalificētiem speciālistiem. 

 Palielināt prestižas un konkurētspējīgas augstākās izglītības iegūšanas iespējas.  

 Palielināt Engures novada jauniešu motivāciju mācīties un sasniegt augstus mācību 
rezultātus vidusskolā un vēlāk arī augstākajā mācību iestādē. 

 Veicināt lokālpatriotismu un izglītotās jaunatnes daļas atgriešanos Engures novadā pēc 
augstākās izglītības iegūšanas.  

 
Prasības stipendijas pretendentiem. Pretendēt drīkst personas, kuras: 

1. Ieguvušas vispārējo vai vidējo izglītību, uzsākušas mācības vidējās speciālās mācību 
iestādēs vai augstskolā 2015./2016.ak.gadā un nav vecākas par 24 gadiem, 

2. Uzrādījušas labas un teicamas sekmes mācībās (vidējā atzīme 7.5 un augstāk,  
centralizēto eksāmenu vērtējums – A vai B līmenis); centralizēto eksāmenu vērtējums – 
A vai B līmenis), 

3. Mācās vidējā speciālā mācību iestādē vai studē akreditētā augstskolā – akreditētā studiju 
programmā Latvijā, 

4. Ir deklarējušies Engures novadā ne mazāk kā vienu gadu. 
5. Spēj argumentēti pamatot savu motivāciju stipendijas saņemšanai. 
6. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu. Pretendents nedrīkst vienlaikus būt LU Fonda 

vai citu mecenātu stipendiju ieguvējs. 
 

Stipendiju skaits konkursam: 2 stipendijas 2 jauniešiem visas bakalauru studiju vai vidējās 
speciālās mācību iestādes programmas periodā. 
 
Stipendijas apmērs, laika posms: stipendijas apmērs ir EUR 160 (viens simts sešdesmit eiro 00 
centi) mēnesī, 10 (desmit) mēnešus 2015./2016.akadēmiskajā gadā (septembris-jūnijs) atkarībā 
no bakalaura studiju programmas vai vidējās speciālas izglītības programmas ilguma. Stipendija 
par septembri un oktobri izmaksājama pēc stipendiāta līguma parakstīšanas ar LU Fondu 
novembra mēnesī.   
 
Komisijas sastāvs:  
Engures novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa. 
Engures novada pašvaldības Stipendiju fonda ziedotāju pārstāvji. 
Engures novada pašvaldības (kultūras, uzņēmējdarbības, sporta) pārstāvis.  
LU Akadēmiskā departamenta direktors Ojārs Judrups.  
LU kanclera finanšu konsultants Pāvels Fricbergs.  
LU Fonda izpilddirektore Laila Kundziņa-Zvejniece.  



Stipendijas pieteikšanās kārtība un tālākais process 
Stipendijas atspoguļošana: saskaņā ar komunikācijas plānu (pielikums Nr.2.). 
 
Stipendijas izsludināšana Latvijas augstskolās: augusta pēdējā/septembra pirmā nedēļa, 
2015. 
 
Studentu pieteikšanās stipendijai: 07.09.-01.10.2015. on-line sistēmā www.fonds.lv.  
On-line sistēmā augšuplādējamie dokumenti pieteikumam:  

1. LU Fonda noteikta parauga aizpildīta pieteikuma anketa (ietilpst motivācijas vēstule). 
2. LU Fonda noteikta parauga CV atbilstoši EIROPASS prasībām. 
3. Viena rekomendācija no vidējās izglītības iestādes direktora, ārpusskolas vai interešu 

izglītības iestādes vadītāja, vai citas nozares, kurā darbojas pretendents, pārstāvja 
pēc stipendijas pretendenta ieskatiem.  

4. Citi dokumenti pēc stipendijas pretendenta ieskatiem, kas varētu palīdzēt izvērtēt 
pretendenta pieteikumu. 

 
Pretendentu intervijas klātienē: 05.10.-30.10.2015. Engures novada pašvaldības telpās vai LU 
Fonda telpās Rīgā. 
 
Stipendijas piešķiršana, rezultātu paziņošana: 2.-6. novembris, 2015. Ziņa e-pastā par 
saņemšanu/nesaņemšanu. 
 
Stipendiātu līgumu slēgšana un stipendiātu svinīgā sumināšana: 2015. gada 9.–12. novembris. 
Latvijas Universitātes galvenajā ēkā Rīgā. Stipendiāta līguma paraugs - pielikums Nr.3. 
 
Stipendiātu rakstiskas atskaites LU Fondam un Engures novada pašvaldībai - divas reizes gadā: 
līdz 5. februārim un līdz 5. jūlijam pēc sekmīgas sesijas nokārtošanas. 
Balstoties uz Stipendiāta iesūtītajām saturiskajām atskaitēm un Stipendiāta sekmēm, 
Stipendijas Komisija izvērtē, vai Stipendiāts ir tiesīgs turpmāk saņemt stipendiju. 
Stipendiātam ir jābūt gatavam sadarboties ar Engures novada pašvaldības iestādēm. 
Gadījumā, ja Stipendiāts nepilda prasības un pienākumus, tad LU Fonds ir tiesīgs apturēt 
Stipendijas izmaksu līdz brīdim, kad Stipendiāts LU Fondam sniedz informāciju, kas liecina par 
minēto pienākumu izpildi.  
Ja Stipendija tiek apturēta, Komisija lemj par Stipendijas piešķiršanu citam pretendentam.  

 


