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Latvijas Universitātes fonda administrētās 
Jelgavas novada pašvaldības stipendijas 

 
noteikumi 

2018./2019.akadēmiskajā gadā. 
 
 
Stipendijas nosaukums: Izcilo izglītības, zinātnes, kultūras un sporta darbinieku stipendijas 
„Jelgavas novada pašvaldības stipendija”.  
 
Stipendijas mērķis: finansiāli atbalstīt Jelgavas novada pašvaldības jauniešus izglītības 
pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā. Veidot Jelgavas novada atpazīstamību Latvijā un 
piederības sajūtu Jelgavas iedzīvotāju vidū.    
 
Stipendija paredzēta: ikvienam Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
deklarētam (vismaz vienu gadu) 12.klases absolventam, kurš ir reģistrējies studijām 
jebkurā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju programmā 2018./2019.ak.g. 
Pretendents drīkst strādāt algotu darbu. Pretendents vienlaicīgi drīkst saņemt vienu LU 
fonda vai cita mecenāta stipendiju. Pretendents pretendēšanas un stipendijas saņemšanas 
laikā nedrīkst būt darba attiecības ar Latvijas Universitāti. 
 
Prasības stipendijas pretendentiem:  

1. Sekmes 12.klasi absolvējot, vidējais vērtējums virs 7,5 ballēm. 
2. Motivācija stipendijas saņemšanai. 
3. Īpaši sasniegumi un nopelni, aktivitātes vidējās izglītības iegūšanas laikā. 

 
Stipendiju skaits izsludinātam konkursam:  3 stipendijas 3 jauniešiem 2018./2019. ak.g. 
 
Stipendijas apmērs, laika posms: 150 EUR/mēnesī, 10 mēnešu garumā (septembris 2018-
jūnijs 2019).  
 
Komisijas sastāvs: 

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune 
Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa 
Novada kultūras darbiniece, aktrise Dzintra Zilberte 
SIA „Laflora” valdes priekšsēdētājs Uldis Ameriks  
LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa 

 
Stipendijas pieteikšanās kārtība un tālākais process 

Stipendijas atspoguļošana: saskaņā ar komunikācijas plānu (Pielikums Nr.2.). 

Stipendijas izsludināšana Latvijas augstskolās: augusta pēdējā/septembra pirmā nedēļa, 

2016. 

Studentu pieteikšanās stipendijai: 03.09.-30.09.2018. tiešsaistes sistēmā www.fonds.lv.  

Tiešsaistes sistēmā augšuplādējamie dokumenti pieteikumam:  

1. LU fonda noteikta parauga aizpildīta pieteikuma anketa (ietilpst motivācijas 
vēstule). 

2. LU fonda noteikta parauga CV atbilstoši EIROPASS prasībām. 
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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.-30.10.2018. LU fonda telpās Rīgā. 

Stipendijas piešķiršana, rezultātu paziņošana: līdz 1. novembrim, 2018. Ziņa e-pastā par 

saņemšanu/nesaņemšanu. 

Līgumu slēgšana ar stipendiātiem: 2. novembris, 2018.  

Stipendiātu rakstiskas atskaites LU fondam un Jelgavas novada pašvaldībai - divas reizes 
gadā: līdz 3. 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 Jelgavas 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.  
 
 

 

 

 

 


