
Nolikums Izcilības stipendiju piešķiršanai  

  

  

Nodibinājums „Latvijas Universitātes fonds”, pateicoties Valda Dombrovska 

ziedojumam, izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību Izcilības stipendijām ar 

mērķi atbalstīt Latvijas Universitātes (LU) studentus ar nepietiekamu materiālo 

nodrošinājumu studijām. 

  

1.      .   Stipendiju konkursā var pieteikties jebkuras LU eksakto zinātņu 

pamatstudiju programmas studenti, sākot no 2. kursa, kas uzrādījuši 

augstus sasniegumus iepriekšējā studiju gadā, aktīvi iesaistījušies LU 

sabiedriskajā dzīvē, turpina studijas 2018./2019. studiju gadā, un kuru 

materiālais nodrošinājums studijām nav pietiekams. 

1.2.   Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 3 vienreizējas stipendijas EUR 500,00 

apmērā.  

2.      Stipendiju konkursa pirmajā kārtā pretendentam jāiesniedz: 

2.1.   Dzīves apraksts (Curriculum Vitae); 

2.2.   Informācija par ģimenes materiālo stāvokli (izziņa no pašvaldības vai 

VSAA); 

2.3.   Motivācijas vēstule stipendijas saņemšanai, minot studiju virziena 

izvēles pamatojumu, līdzšinējos sasniegumus, dalību LU sabiedriskajā 

dzīvē, nākotnes plānus pēc studiju beigām, kā arī informāciju par 

ģimenes sastāvu; 

2.4.   citi dokumenti pēc pretendenta ieskatiem, kas varētu palīdzēt izvērtēt 

pretendentu. 

3.      Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija ir tiesīga nepieciešamības 

gadījumā pretendentiem pieprasīt papildu dokumentus vai informāciju. 

4.      Pretendentiem 2. punktā minētie dokumenti jāaugšupielādē un konkursa 

elektroniskā anketa jāaizpilda nodibinājuma „Latvijas Universitātes fonds” 

mājas lapā www.fonds.lv sadaļā „pieteikties-stipendijai” līdz 2018. gada 

10.septembrim.  

  

 

 

http://www.fonds.lv/


5.      Kritēriji pretendentu vērtēšanai: 

5.1.   studenta sekmes iepriekšējā studiju periodā (maksimālais iegūstamais 

punktu skaits ir 10 punkti; kritērija svara koeficients ir 0,4); 

5.2.   aktīva dalība LU sabiedriskajā dzīvē iepriekšējā studiju gadā 

(maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 2 punkti; kritērija svara 

koeficients ir 0,2); 

5.3.   skaidri pamatota studiju izvēle un nākotnes plāni (maksimālais 

iegūstamais punktu skaits ir 2 punkti; kritērija svara koeficients ir 0,1); 

5.4.   ir nepietiekams materiālais nodrošinājums studijām (maksimālais 

iegūstamais punktu skaits ir 2 punkti; kritērija svara koeficients ir 0,3). 

6.      Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija vērtē pretendentus, balstoties uz 

5. punktā minētajiem kritērijiem, un, var aicināt uz klātienes intervijām. 

  

7.      Priekšroka tiek dota skolēniem ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu 

studijām.  

  

8.      Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija: 

8.1.   Komisijas priekšsēdētājs          LU fonda valdes priekšsēdētājs 

8.2.   Komisijas loceklis                      LU fonda valdes loceklis 

8.3.   Komisijas loceklis                      LU fonda valdes locekle, izpilddirektore 

  

9.      Citi noteikumi 

9.1.     Kārtība stipendijas piešķiršanai izdota saskaņā ar nodibinājuma 

„Latvijas Universitātes fonds”  „Izcilības stipendijas” nolikumu. 
  


