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Latvijas Universitāte (LU) izsludina pieteikšanos uz Kristapa Morberga stipendijām. 

STIPENDIJU APMĒRS, LAIKA POSMS UN IZMAKSAS KĀRTĪBA 

2017./2018. akadēmiskajā gadā tiks piešķirtas stipendijas par kopējo summu eiro 44 
300. 

1. 15 stipendijas LU pamatstudiju līmeņa programmu otrā un vecāku studiju gada 
studentiem – eiro 218,- mēnesī, par kopējo summu 32 800 eiro;  

2. 6 stipendijas Rīgas Tehniskās universitātes studentiem – eiro 190,- mēnesī, par 
kopējo summu eiro 11400. 

3. 1 vienreizēju stipendiju eiro 200,- apmērā 2017./2018. akadēmiskā gada 
Aristoteļa svētku pirmkursnieku runas konkursa laureātam. 

 
Stipendijas, kas minētas Nr.1 un Nr.2, tiks piešķirtas uz vienu akadēmisko gadu (10 
mēnešiem) un izmaksātas reizi mēnesī. 

STIPENDIJAS PRETENDENTI 

Tiesības pretendēt uz stipendiju ir ikvienam LU pamatstudiju otrā un vecāku studiju gada 
pilna laika studentam, kurš nav darba attiecībās ar LU un 2017./2018. akadēmiskajā 
gadā ir reģistrējies pilna laika studijām LU.  
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studentus nominē Rīgas Tehniskās universitātes 
vadība.  

PIETEIKŠANĀS TERMIŅI UN IESNIEDZAMĀ PIETEIKUMA DOKUMENTĀCIJA 

Stipendijas pieteikumus pieņem no š.g. 4. septembra līdz 6. oktobrim. 
 

Pretendentiem no LU pieteikumus jāiesniedz LU fonda mājas lapā www.fonds.lv 
elektroniski.  
 
Augšuplādējot sekojošus dokumentus: 
 

1. LU fonda noteikta parauga aizpildīta pieteikuma anketa. 
2. LU fonda noteikta parauga CV atbilstoši EIROPASS prasībām. 
3. Dokumenti, kas apliecina pretendenta pieredzi patstāvīgajā darbā, viņa 

intelektuālo potenciālu, spējas radīt jaunas inovatīvas idejas. 
4. Citi dokumenti pēc stipendijas pretendenta ieskatiem, kas varētu palīdzēt izvērtēt 

pretendenta pieteikumu. 
 
Stipendijas piešķiršana tiek veikta, balstoties uz divām rekomendācijas vēstulēm no LU 
akadēmiskā personāla. Rekomendācija to sniedzējiem jānosūta kā pievienotu datni 
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elektroniskā vēstulē no sava LU e-pasta uz LU fonda e-pastu: fonds@fonds.lv. 
Rekomendācijas vēstules jānosūta līdz 6. oktobra plkst. 23.59. 

  
RTU studentus nominē RTU vadība, tāpēc tiem nav jāaizpilda stipendijas pieteikuma 
anketa LU fondam. 

LĒMUMS PAR STIPENDIJAS PIEŠĶIRŠANU 

Lēmums par stipendiju piešķiršanu tiks publiskots pēc š.g. 6. novembra.  
 
Pretendentu izvērtēšanas procesā stipendijas komisijai var rasties papildu jautājumi, 
tāpēc pieteikuma anketā jānorādi dati visiem saziņas veidiem (tālrunis, e-pasts un pasta 
adrese). 

KONSULTĀCIJAS UN IZZIŅAS 

Nodibinājums „LATVIJAS UNIVERSITĀTES FONDS” Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 49 - 
24, Rīga, LV-1001. Tālr. 20127040, e-pasts: fonds@fonds.lv; www.fonds.lv 
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