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Pielikums Senāta 01.09.2021.  

lēmumam Nr. 10-174 

 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes  

Stipendiju piešķiršanas nolikums 
 

Stipendiju piešķiršanas nolikums izstrādāts, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 740 „Noteikumi par stipendijām” un to grozījumiem, kuri nosaka stipendiju 

minimālo apmēru un kārtību, kādā stipendiju saņem augstākās izglītības programmās 

studējošie.  

 

I. Stipendijas studējošiem, kuri uzņemti konkursa kārtībā un studē valsts finansētajās 

studiju vietās 

1. Katram kalendārajam gadam Finanšu plānošanas centrs: 

1.1. aprēķina LLU stipendiju fondu no valsts finansētajām studiju vietām un to apstiprina 

ar rektora rīkojumu; 

1.2. aprēķina vienreizējo stipendiju fondus fakultātēm un Studiju centram un to apstiprina 

ar studiju prorektora rīkojumu. Vienreizējām stipendijām paredz ne vairāk kā piecus 

procentus no LLU stipendiju fonda apmēra; 

1.3. aprēķina ikmēneša stipendiju fondu katrai studiju programmai atbilstoši valsts 

finansēto studiju vietu skaitam un to apstiprina ar studiju prorektora rīkojumu. 

2. Minimālās mēneša stipendijas apmērs tiek noteikts ar MK noteikumiem.  

3. Studējošajam no stipendiju fonda var piešķirt: 

3.1. minimālo stipendiju – maģistra un pamatstudiju programmās 10 mēnešus gadā 

(nepiešķirot stipendiju jūlijā un augustā), doktora studiju programmās – 11 mēnešus 

gadā (nepiešķirot stipendiju augustā); 

3.2. stipendiju zinātniskā grāda ieguvei (kredītam pielīdzināta stipendija, ja līgums noslēgts 

līdz 2020. gada 1. martam) – 11 mēnešus gadā (nepiešķirot stipendiju augustā).  

3.3. paaugstināto stipendiju, tās apmērs nepārsniedz minimālās stipendijas divkāršu 

apmēru; 

3.4. vienreizēju stipendiju reizi semestrī. Vienreizējās stipendijas apmērs nepārsniedz divu 

minimālo stipendiju apmēru; 

4. Šī nolikuma 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētās stipendijas piešķir studiju programmas 

ietvaros atbilstoši aprēķinātajam finansējumam. Studiju programmas ietvaros stipendijas 

tiek sadalītas proporcionāli valsts finansēto studējošo skaitam katrā semestrī vai pēc 

sekmēm un/vai zinātniskās darbības rādītājiem. 

5. Studiju programmās, kuru valsts finansētajās studiju vietās iemaksas LLU stipendiju fondā 

ir nepietiekamas, lai studiju programmas ietvaros nodrošinātu vismaz vienas stipendijas 

izmaksu atbilstoši šī nolikuma 2. un 3.1 punktam vai kurās ir radies finanšu līdzekļu 

pārpalikums, kurš nav pietiekams, lai nodrošinātu vēl vienas stipendijas izmaksu atbilstoši 

šī nolikuma 2. un 3.1 punktam, ir tiesības piešķirt: 

5.1. stipendiju uz īsāku laiku, nekā minēts 3.1. punktā; 

5.2. vienu vai vairākas vienreizējas stipendijas, uz kurām neattiecas 3.4. punktā noteiktais 

stipendiju fonda apmēra ierobežojums vienreizējām stipendijām. 

6. Stipendiju piešķir ar rektora rīkojumu, pamatojoties uz LLU Stipendiju komisijas lēmumu, 

ko sagatavojusi: 

6.1. fakultātes stipendiju komisija par maģistra un pamatstudiju programmās studējošajiem. 

Fakultātes stipendiju komisiju izveido ar fakultātes dekāna rīkojumu uz studiju gadu 
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un tās sastāvā ir: fakultātes administrācijas, akadēmiskā personāla un studējošo 

pārstāvji; 

6.2. Studiju centra stipendiju komisija par doktora studiju programmās studējošajiem. 

Komisiju izveido ar studiju prorektora rīkojumu uz studiju gadu un tās sastāvā ir 

Studiju centra vadītāja, galvenā speciāliste doktora studiju jautājumos un studiju 

programmu direktori. 

7. Uz stipendiju konkursa kārtībā var pretendēt studējošais: 

7.1. maģistra un pamatstudiju programmās: 

7.1.1. kurš noteiktajā termiņā sekmīgi nokārtojis studiju programmā paredzētos 

pārbaudījumus; 

7.1.2. kurš pilnībā ieguvis attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto 

kredītpunktu skaitu; 

7.1.3. kuram iepriekšējā semestrī akadēmiski atzītie studiju kursi ir ne vairāk kā 7 KP 

apjomā; 

7.2. doktora studiju programmā sasniedzis individuālajā studiju plānā noteiktos teorētisko 

studiju rezultātus un zinātniskās darbības rādītājus. 

8. Uz stipendiju konkursa kārtībā var pretendēt studējošais, kurš stipendijas piešķiršanas 

periodā piedalās mobilitātes programmā ārvalstīs. 

9. Uz stipendiju nevar pretendēt maģistra un pamatstudiju programmās studējošais, kurš 

iepriekšējā semestrī ir studējis mobilitātes programmā ārvalstīs. 

10. Studējošais stipendiju konkursā piedalās: 

10.1. maģistra un pamatstudiju programmās ar iepriekšējā semestra vidējo svērto atzīmi, 

kas aprēķināta no studiju plānā paredzētajiem studiju kursiem, neskaitot brīvās izvēles 

kursus, nokārtotos akadēmiskos parādus, akadēmiski atzītos kursus un atkārtotu 

studiju gadījumā iepriekš nokārtotos studiju kursus; 

10.2. uzsākot studijas 1.semestrī, ar iestājpārbaudījumu rezultātu, neņemot vērā ārpus 

konkursa balles; 

10.3. doktora studiju programmā ar izpildītajiem teorētisko studiju rezultātiem un 

zinātniskās darbības rādītājiem. 

11. Lai varētu saņemt stipendiju, studējošais: 

11.1.  sagatavo iesniegumu (1. pielikums); 

11.2.  pievieno dokumenta kopijas, kas apliecina iesniegumā norādītos datus; 

11.3. iesniegumu un dokumentu kopijas katra semestra 1. nedēļas laikā iesniedz: 

11.3.1. fakultātes stipendiju komisijai, ja studē maģistra un pamatstudiju studiju 

programmā; 

11.3.2. Studiju centrā, ja studē doktora studiju programmā. 

12. Fakultātes stipendiju komisija un Studiju centra stipendiju komisija pēc katra studiju 

semestra un imatrikulācijas: 

12.1. izskata iesniegumus stipendiju saņemšanai, izvērtē pretendenta 

sekmes/iestājpārbaudījumu rezultātus, atbilstoši 10. punktam, zinātniskās darbības 

rādītājus un atbilstību šā nolikuma 7. punktā minētajiem kritērijiem; 

12.2. paziņo LLU Stipendiju komisijai pretendentus stipendiju piešķiršanai, nepārsniedzot 

fakultātei/Studiju centram iedalītos LLU stipendiju fonda līdzekļus. 

13. Ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz stipendiju, ir vienādas sekmes 

(doktorantiem – teorētisko studiju rezultāti un zinātniskās darbības rādītāji), fakultātes 

stipendiju komisija, (doktorantiem – Studiju centra stipendiju komisija) stipendiju piešķir: 

13.1. personai ar invaliditāti; 

13.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam līdz 24 gadu vecuma 

sasniegšanai; 
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13.3. studējošajam, kuram uz stipendiju konkursa norises dienu pašvaldības sociālais 

dienests, atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu, noteicis atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam; 

13.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau 

pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās pilna laika 

vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē augstskolā vai koledžā); 

13.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni; 

13.6.  pirmo reizi studējošam doktora līmeņa studijās. 

14. Par dokumentiem, kas apliecina 13. punktā minētos gadījumus, uzskatāmas: 

14.1. attiecīgo iestāžu izsniegtas apliecību kopijas (uzrādot oriģinālu); 

14.2. attiecīgo iestāžu izsniegtas izziņas vai to kopijas (uzrādot oriģinālu); 

14.3. citi Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegti 

vai apstiprināti dokumenti vai to kopijas (uzrādot oriģinālu). 

15. Ja vairākiem maģistra un pamatstudiju programmās studējošajiem ir vienāda vidējā svērtā 

atzīme un nav piemērojams neviens no 13. punktā minētajiem kritērijiem, tad priekšroka ir 

tiem, kas atbilst šādiem papildus kritērijiem: 

15.1. studējošā sabiedriskās, zinātniskās un sporta aktivitātes; 

15.2. augstāka vidējā svērtā atzīme visā studiju periodā. 

16. Stipendijas izmaksa grūtniecības atvaļinājuma laikā: 

16.1. studējošās, kurām ir tiesības pretendēt uz stipendijas saņemšanu no stipendiju fonda 

grūtniecības atvaļinājuma laikā, iesniedz pieteikumu (2. pielikums) fakultātes 

lietvedei/Studiju centra galvenajai speciālistei, pievienojot darbnespējas lapu, kas 

izsniegta darbnespējas apliecināšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā; 

16.2. ja pretendentes iesniegtie dokumenti atbilst normatīvajos aktos noteiktajam, fakultātes 

stipendiju komisija/Studiju centra stipendiju komisija sagatavo rektora rīkojuma 

projektu par stipendijas piešķiršanu; 

16.3. stipendiju izmaksā vienu reizi un tās lielums ir divu minimālo stipendiju apmērā. 

17. Vienreizējo stipendiju piešķir vienu reizi semestrī, lai veicinātu studējošo sekmes, 

zinātnisko pētniecību, izaugsmi un līdzdalību LLU sabiedriskajā dzīvē, kā arī augstākās 

izglītības pieejamību. 

18. Vienreizējās stipendijas piešķiršanas kritēriji: 

18.1. dalība LLU un fakultāšu sabiedriskajās aktivitātēs; 

18.2. LLU vārda popularizēšana (sasniegumi sportā, pašdarbībā un citās aktivitātēs) 

18.3. zinātniskās aktivitātes studiju laikā, t. sk. dalības maksa zinātniskās konferencēs, 

nodrošinājums zinātniskā darba izstrādei; 

18.4. materiāls atbalsts neparedzētās dzīves situācijās. 

19. Paaugstinātās stipendijas ir LLU Senāta, Kārļa Ulmaņa, Jāņa Čakstes un fakultāšu vārdiskās 

stipendijas: 

19.1. LF – Jāņa Berga stipendija un Paula Lejiņa stipendija; 

19.2. VMF – Ludviga Kundziņa stipendija; 

19.3. MF – Arvīda Kalniņa stipendija; 

19.4. TF – Oļģerta Ozola stipendija;  

19.5. VBF – Jāņa Biķa stipendija un Artura Tramdaha stipendija; 

19.6. PTF – Pētera Delles stipendija; 
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19.7. ESAF – Jāņa Vanaga stipendija un Pētera Birkerta stipendija; 

19.8. ITF - Alberta Krastiņa stipendija. 

20. Paaugstinātās stipendijas piešķir saskaņā ar attiecīgās stipendijas nolikumu un noformē ar 

rektora rīkojumu.  

21. Paaugstināto stipendiju apmēru nosaka ar Senāta lēmumu.  

22. Piešķirto stipendiju izmaksā, ieskaitot to saņēmēja norēķinu kontā, katru mēnesi līdz 20. 

datumam, septembra mēnesī līdz mēneša beigām. 

23. Studiju pārtraukuma laikā stipendijas izmaksa tiek pārtraukta. Stipendijas izmaksu var 

atjaunot pēc studiju pārtraukuma konkursa kārtībā. 

24. Studējošajam, kuram ir piešķirta mērķstipendija no Eiropas Sociālā fonda finansēto 

projektu līdzekļiem, stipendijas izmaksu pārtrauc ar pirmo mēnesi pēc mērķstipendijas 

piešķiršanas. 

25. LLU Stipendiju komisija pēc fakultātes stipendiju komisijas priekšlikuma semestra laikā 

var anulēt lēmumu par stipendijas piešķiršanu, ja studējošais nepilda studiju plānā un studiju 

kursu prasībās paredzēto vai pārkāpj LLU iekšējās kārtības noteikumus.  

26. Ja stipendijas saņēmējs pārtrauc studijas semestra laikā, tad stipendiju komisija šo 

stipendiju piešķir nākamajam studentam stipendijas pretendentu sarakstā. 

27. Doktorantiem zinātniskā grāda ieguves stipendijas (piešķirtas līdz 2020. gada 1. martam) 

izmaksu atjauno pēc studiju pārtraukuma, pamatojoties uz noslēgto līgumu par stipendijas 

saņemšanu. 

II. Stipendija sociālajam atbalstam “Studētgods” 

28.  Stipendiju sociālajam atbalstam “Studētgods” (turpmāk – sociālā stipendija “Studētgods”) 

piešķir, sākot ar 2021/2022. studiju gadu, studējošajiem, kuri ir imatrikulēti 1. semestrī. 

Katrā nākamajā studiju gadā stipendijas saņēmēju pretendentiem pievienojas jaunuzņemtie 

studenti. 

29. Sociālās stipendijas “Studētgods” apmērs ir 160 euro mēnesī. 

30. Sociālo stipendiju “Studētgods” var saņemt vienlaikus ar stipendiju no LLU Stipendiju 

fonda. 

31. LLU sociālās stipendijas “Studētgods” fonds tiek veidots no atsevišķa sociālo stipendiju 

fonda no valsts budžeta līdzekļu dotācijas. 

32. Studējošais sociālai stipendijai “Studētgods” piesakās elektroniski valsts pārvaldes 

pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot pakalpojumu “Studētgods”, 2 (divas) 

reizes studiju gadā līdz 20. septembrim un līdz 20. februārim. 

33. Sociālo stipendiju “Studētgods” var saņemt studējošais, kuram izpildās visi zemāk minētie 

nosacījumi: 

33.1. studē valsts budžeta finansētā studiju vietā vai par maksu pilna laika pamatstudiju 

programmā (bakalaura programmas un pirmā/otrā līmeņa profesionālā augstākās 

izglītības programmas); 

33.2. neatrodas studiju pārtraukumā; 

33.3. ir Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis; 

33.4. ir līdz 25 gadus vecs (ieskaitot); 

33.5. Fizisko personu reģistrā ir reģistrēts ģimenē, kur vismaz vienam no studējošā 

vecākiem ir trīs vai vairāk bērnu, to skaitā audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esoši 
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bērni (ar statusu Fizisko personu reģistrā “aktīvs” vismaz trīs bērniem) un šim studējošā 

vecākam nav pārtrauktas vai atņemtas bērnu aizgādības tiesības, vai ja pašam 

studējošajam ir trīs vai vairāk bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā 

esoši bērni (ar statusu Fizisko personu reģistrā "aktīvs" vismaz trīs bērniem), un 

studējošajam nav pārtrauktas vai atņemtas bērnu aizgādības tiesības; 

33.6. vienam no studējošā vecākiem, kuram ir trīs vai vairāk bērnu, vai studējošajam 

pašam nav uzturlīdzekļu parādu (izņemot Latvijas Goda ģimenes apliecības 

programmas īstenošanas reglamentējošajos normatīvajos aktos paredzēto izņēmumu 

gadījumā); 

33.7. iepriekš nav ieguvis augstāko izglītību saskaņā ar Valsts izglītības informācijas 

sistēmā (VIIS) pieejamo informāciju, izņemot, ja studējošais iepriekš ieguvis pirmā 

līmeņa profesionālo augstāko izglītību ārvalstīs vai Latvijā un turpina studijas 

profesionālā bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā studiju programmā. 

34. Sociālās stipendijas “Studētgods” saņemšanas papildu kritēriji sekmju līmenis un 

ienākumi: 

34.1. pirmajā semestrī studējošajiem - centralizēto eksāmenu rezultāti procentuālajā 

novērtējumā nav zemāki matemātikā par 30% un latviešu valodā par 40%, bet, ja 

centralizētie eksāmeni nav kārtoti vai kārtots tikai viens centralizētais eksāmens – 

mācību priekšmetu vidējā atzīme no vidējās izglītības dokumenta nav zemāka par 6 

ballēm; 

34.2. vēlākos semestros studējošajiem: 

34.2.1. students ir sekmīgs, bez akadēmiskajiem parādiem un vidējā svērtā atzīme 

iepriekšējā semestrī vai iepriekšējā studiju gada no visiem semestrī vai studiju 

gadā paredzētajiem studiju kursiem nav zemāka par 6 ballēm; 

34.2.2. studiju laikā nav konstatēti akadēmiskie pārkāpumi, atbilstoši LLU 

normatīvajos aktos noteiktajam; 

34.2.3. kopējie studējošā ieņēmumi, saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo 

informāciju, iepriekšējā taksācijas gadā nepārsniedz 12000 euro bruto, ja 

stipendijai piesakās līdz 20. februārim (piemēro, sākot no 2022. gada 1. janvāra);  

34.2.4. kopējie studējošā ieņēmumi, saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo 

informāciju, tekošajā gadā nepārsniedz 8 000 euro bruto, ja stipendijai piesakās 

līdz 20. septembrim (piemēro, sākot no 2022. gada 1. janvāra). 

34.3. studējošajiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, studijas uzsāk vēlākos 

studiju posmos, atjaunojas studijām pēc studiju pārtraukuma, pēc apmaiņas 

programmas vai programmas maiņas, kā sekmju līmeņa kritēriju piemēro 34.2.1. 

punktā minēto. 

35. Studējošo elektroniskos pieteikumus stipendijai apstrādā VIIS, un to atbilstību stipendijas 

saņemšanas kritērijiem izvērtē, pamatojoties uz datiem Fizisko personu reģistrā, 

Uzturlīdzekļu garantiju fondā un Valsts ieņēmumu dienestā. 

36. Ja studējošā pieteikums neatbilsts stipendijas saņemšanas kritērijiem, valsts pārvaldes 

pakalpojumu portālā VIIS sagatavo atbildi iesniedzējam un pieteikums tālāk netiek 

apstrādāts. 

37. Ja studējošā pirmo reizi iesniegtais pieteikums noteiktajā iesniegšanas datumā (32. punkts) 

neatbilsts kādiem stipendijas saņemšanas kritērijiem, bet studiju laikā tie ir mainījušies, tad 

pieteikumu var iesniegt atkārtoti. 

38. LLU Stipendiju komisija lemj par: 
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38.1. stipendijas piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt;  

38.2. stipendijas izmaksu apturēšanu vai izbeigšanu. 

39. Sociālās stipendijas “Studētgods” LLU administrē Studiju centrs: 

39.1. sagatavo sarakstus no VIIS LLU Stipendiju komisijai par studējošajiem, kuri ir 

pieteikušies sociālās stipendijas “Studētgods” saņemšanai; 

39.2. informē studējošos par stipendijas piešķiršanas vai atteikuma lēmumu; 

39.3. ievada un aktualizē informāciju VIIS par LLU Stipendiju komisijas lēmumiem; 

39.4. katru mēnesi seko VIIS informācijai par studējošo atbilstību vai neatbilstību sociālās 

stipendijas “Studētgods” piešķiršanas kritērijiem; 

39.5. sagatavo informāciju LLU Stipendiju komisijai par studējošajiem par sociālās 

stipendijas “Studētgods” izmaksas apturēšanu vai izmaksas izbeigšanu, ja ir konstatēta 

neatbilstība kaut vienam no 33. un 34. punktā minētajiem kritērijiem. 

40. Piešķirto sociālo stipendiju “Studētgods” izmaksā: 

40.1. studiju gada ietvaros ne vairāk kā 10 mēnešus (septembris-jūnijs); 

40.2. katru mēnesi noteiktā datumā, ieskaitot to studējošā norēķinu kontā (Latvijā 

reģistrētā kredītiestādē). Septembra un februāra mēnesim piešķirto sociālo stipendiju 

var izmaksāt nākamajā mēnesī; 

40.3. studiju mobilitātes laikā. 

41. Piešķirto stipendiju neizmaksā studiju pārtraukuma laikā. Lai izmaksas atjaunotu pēc 

studiju pārtraukuma: 

41.1. studējošais iesniedz iesniegumu Studiju centrā (3.pielikums); 

41.2. Studiju centrs veic studējošā atbilstību stipendijas saņemšanas kritērijiem (33. un 34. 

punkts) VIIS; 

41.3. stipendijas izmaksu atjauno ar to mēnesi, kurā studējošais atjaunots studijām. 

42. Sociālo stipendiju “Studētgods” piešķir studijām vienā augstākās izglītības iestādē un vienā 

studiju programmā. 
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1. pielikums 

LLU Stipendiju piešķiršanas nolikumam 

 

Iesniegums stipendijas saņemšanai 

 1.  Studējošais       
 (vārds – drukātiem burtiem) (uzvārds – drukātiem burtiem) 

 2.  Pieprasītais stipendijas apjoms semestrī (EUR)    

  

 3.  Stipendijas veids   minimālā   vienreizējā 

 4.  Vienreizējās stipendijas pieprasījuma pamatojums (norādiet iemeslu, piem., sabiedriskās, zinātniskās, sporta u.c. 

aktivitātes vai cits iemesls): 

  

 5.  Personas kods       -      

 6.  Matrikulas numurs    

 7.  Studiju programmas līmenis  bakalaura 

profesionālās 

    augstākās 

izglītības 

maģistra rezidenta  doktora 

 8.  Studiju programmas nosaukums  

 9.  Dzīvesvieta    

10.  Tālruņa numurs,  e-pasts    

11.  Ziņas par studējošo: 

11.1.  personai ar invaliditāti  jā nē 

11.2.  bārenis vai bez vecāku apgādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai jā nē 

11.3.  pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam 

jā nē 

11.4.   studējošais ir no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet 

vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē 

vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē) 

jā nē 

11.5.  studējošajam ir viens vai vairāki bērni jā nē 

11.6.  sociāli apdrošināta persona jā nē 

11.7.  pašnodarbinātais jā nē 

11.8.  darbavieta jā nē 

11.9.  valsts sociālā pabalsta saņēmējs jā nē 

11.10.  invaliditātes/apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējs jā nē 

 12.   Apgādājamie, ar kuru studējošais dzīvo nedalītā saimniecībā 

 apgādājamā vārds, 

uzvārds 
dzimšanas gads radniecība nodarbošanās (mācību iestādes nosaukums) 

    

    

    

    

 13.  Aktivitātes: sabiedriskās  zinātniskās  sporta  
 14.   Dokumenti, kas apliecina iesnieguma 11. punktā norādītos datus (pielikums) 

 15.  Vai studējošais saņem mērķstipendiju no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem jā nē 

 16.  Stipendijas pieprasītāja apliecinājums: Es,   

 (vārds, uzvārds) 

apliecinu, ka visas šajā iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas. Ja nepieciešams, pilnvaroju stipendiju piešķiršanas komisiju 

pārbaudīt un precizēt sniegtās ziņas, kā arī iegūt informāciju no pirmavotiem. Ja man tiks piešķirta stipendija no Eiropas 

Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem, informēšu fakultātes dekanātu/Studiju centru piecu darbdienu laikā. Esmu 

informēts(-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu stipendiju piešķiršanas komisija var atteikties piešķirt stipendiju vai pieprasīt 

atmaksāt nepamatoti saņemto stipendiju. 

 17.  Informācija par studējošā bankas kontu: 

 banka     filiāle  

 norēķinu konts    

 

Studējošais    

 (paraksts un tā atšifrējums)  (datums) 
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2. pielikums 

LLU Stipendiju piešķiršanas nolikumam 

 

Pieteikums stipendijas saņemšanai grūtniecības atvaļinājuma laikā 

1. Studējošās   
(vārds – drukātiem burtiem) (uzvārds – drukātiem burtiem) 

2. Personas kods       -       
3. Matrikulas numurs  
4. Studiju 

programmas 

līmenis 

 bakalaura 

profesionālās 

    augstākās 

izglītības 

maģistra rezidenta  doktora 

5. Studiju programmas nosaukums  
6. Dzīvesvieta  

 

7. e-pasts  tālruņa numurs   

8. Pieteikumam ir pievienots izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes vai normatīvos 

aktos noteiktā kārtībā izsniegta darba nespējas lapa. 

Izraksts/veidlapas Nr.  izsniegšanas datums  

Darba nespējas lapas Nr.  izsniegšanas datums  

   

9.  Stipendijas pieprasītāja apliecinājums: Es,   

 (vārds, uzvārds) 

apliecinu, ka atbilstu Ministru kabineta noteikumos Nr.740 „Noteikumi par stipendijām” minētajiem 

stipendijas piešķiršanas kritērijiem un ka visas šajā pieprasījumā sniegtās ziņas ir patiesas. Ja 

nepieciešams, pilnvaroju stipendiju piešķiršanas komisiju pārbaudīt un precizēt sniegtās ziņas, kā arī iegūt 

informāciju no pirmavotiem. Esmu informēts/a, ka nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā Stipendiju 

piešķiršanas komisija var atteikties piešķirt vai pieprasīt atmaksāt nepamatoti saņemto stipendiju. Esmu 

informēts/a, ka nepatiesu ziņu sniegšana ir LLU iekšējās kārtības noteikumu pārkāpums, par kuru var 

piemērot disciplinārsodu (brīdinājumu par eksmatrikulāciju, eksmatrikulācija) 

10. Informācija par pieprasītāja bankas kontu: 

banka  

filiāle  

norēķinu konts  

 

 

 
Studējošās    

 (paraksts un tā atšifrējums)  (datums) 
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3. pielikums 

LLU Stipendiju piešķiršanas nolikumam 
 

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE 

 

 
(fakultāte) 

 
(studiju programma) 

 
 

pilna laika  semestrī studējošā, matr. Nr.  

 

 
(vārds uzvārds) 

 
 

IESNIEGUMS 
Jelgavā 

 

 

 Studiju centra vadītajai 

 

20 .gada  .  

 

 

Lūdzu atjaunot man piešķirtās sociālās stipendijas “Studētgods” izmaksas, sākot ar 20__. 

gada ___. mēnesi, pēc atkārtotas stipendijas piešķiršanas kritēriju pārbaudes Valsts izglītības 

informācijas sistēmā. 

 

  

 

 
(studējošā paraksts) 

 

 


