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Saldus novada pašvaldības stipendijas „Medusmaize”,  
Latvijas Universitātes Fonda administrētas, 

 
noteikumi 

2017./2018. akadēmiskajā gadā 
 
 

Stipendijas nosaukums: Saldus novada pašvaldības stipendija „Medusmaize” (pēc LU 
Fonda nolikuma „Izcilo izglītības, zinātnes, kultūras un sporta darbinieku stipendijas”)  
 
Stipendijas mērķis: finansiāli atbalstīt Saldus novada pašvaldības jauniešus izglītības 
pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā. Veidot Saldus novada atpazīstamību Latvijā un 
piederības sajūtu Saldus novadam.  
 
Stipendija paredzēta:  
ikvienam Saldus novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētam (vismaz vienu 
gadu) 12. klases vai profesionālās vidusskolas absolventam (absolvēšanas gads - 2017.gads), 
kurš ir reģistrējies pilna laika klātienes studijām jebkurā no Latvijas augstskolām jebkurā 
bakalaura studiju programmā 2017./2018.ak.g. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu. 
Pretendents nedrīkst vienlaikus būt LU Fonda vai citu mecenātu stipendiju ieguvējs un 
nedrīkst būt darba attiecībās ar Latvijas Universitāti. 
 
Prasības stipendijas pretendentiem. Pretendēt drīkst personas, kuras: 

1. Ieguvušas vidējo izglītību kādā no Saldus novada pašvaldības vidējās izglītības mācību 
iestādēm vai valsts vidējās izglītības mācību iestādēm, uzsākušas mācības LR 
augstskolā un nav vecākas par 24 gadiem; 

2. Uzrādījušas labas sekmes, absolvējot 12.klasi - vidējā atzīme ir 8 balles un augstāk un 
studiju laikā uzrādījušas sekmes ne zemāk kā 7,0 balles  

3. Studē akreditētā augstskolā – akreditētā studiju programmā Latvijā. 
4. Studē pilna laika studiju programmā bakalaura grāda iegūšanai. 
5. Spēj argumentēti pamatot savu motivāciju stipendijas saņemšanai. 
6. Iesaistījušās sabiedriskās aktivitātēs un brīvprātīgajā darbā Saldus novadā vidējās 

izglītības iegūšanas laikā.  
7. Vidējās izglītības iestādes vai profesionālās vidusskolas absolventa īpašie sasniegumi 

un/vai nopelni valsts vai novada līmenī tiek uzskatīti par priekšrocību pie stipendiāta 
noteikšanas. 

8. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu. Pretendents nedrīkst vienlaikus būt LU Fonda 
vai citu mecenātu stipendiju ieguvējs, kā arī nedrīkst būt darba attiecībās ar Latvijas 
Universitāti. 

 

Stipendiju skaits konkursam: 4 stipendijas 4 jauniešiem visas bakalauru studiju programmas 
periodā. 
 
Stipendijas apmērs, laika posms: stipendijas apmērs ir EUR 142,- (viens simts četrdesmit 
divi euro 00 centi) mēnesī, 10 (desmit) mēnešus 2017./2018.akadēmiskajā gadā (septembris-
jūnijs) atkarībā no bakalaura studiju programmas ilguma. Stipendija par septembri un oktobri 
izmaksājama pēc stipendiāta līguma parakstīšanas ar LU Fondu novembra mēnesī.   
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Komisijas sastāvs:  
Saldus novada pašvaldības izpilddirektors  
Saldus novada pašvaldības (kultūras, uzņēmējdarbības, sporta) pārstāvis  
Saldus novada pašvaldības (kultūras, uzņēmējdarbības, sporta) pārstāvis  
Saldus novada pašvaldības (kultūras, uzņēmējdarbības, sporta) pārstāvis  
LU Fonda izpilddirektore  
 
Stipendijas pieteikšanās kārtība un tālākais process 
 
Stipendijas atspoguļošana: saskaņā ar komunikācijas plānu (pielikums Nr.2.). 
 
Stipendijas izsludināšana Latvijas augstskolās: pēc LU Fonds ieskata, 2017. 
 
Studentu pieteikšanās stipendijai: 04.09.-05.10.2017. 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.-24.10.2017. LU Fonda telpās Rīgā vai Saldus novada 
pašvaldības telpās  
 
Stipendijas piešķiršana, rezultātu paziņošana: novembris 2017. Ziņa e-pastā par 
saņemšanu/nesaņemšanu  
 
Līgumu slēgšana ar stipendiātiem: 8.-10. novembris, 2017, Rīgā.  
 
Stipendiātu rakstiskas atskaites LU Fondam un Saldus novada pašvaldībai - divas reizes gadā: 
februārī un jūlijā 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 Saldus 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.  
 
 

 


