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Nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds”
STIPENDIJU NOLIKUMS
„Par mācību stipendijas piešķiršanu Līvānu
novada jauniešu studijām augstskolās”
I Stipendijas nodibināšanas mērķi.
1. Veicināt investīciju piesaisti Līvāniem, intelektuālā potenciāla attīstību, sevišķi
eksakto zinātņu jomā, un jaunu darba vietu radīšanu.
2. Atbalstīt centīgus un studēt gribošus Līvānu novada jauniešus, kuri uzrādījuši labas
un teicamas sekmes mācībās un kuriem ir ierobežota maksātspēja.
3. Palielināt prestižas un konkurētspējīgas augstākās izglītības iegūšanas iespējas.
4. Palielināt Līvānu novada jauniešu motivāciju mācīties un sasniegt augstus mācību
rezultātus vidusskolā un vēlāk arī augstākajā mācību iestādē.
5. Veicināt lokālpatriotismu un izglītotās jaunatnes daļas atgriešanos Līvānu novadā pēc
augstākās izglītības iegūšanas.
6. Attīstīt filantropijas ideju Līvānu novada uzņēmēju vidū.
II Prasības pretendentiem.
7. Uz stipendiju var pretendēt personas, kas:
7.1.ieguvušas vidējo izglītību, uzsākušas mācības augstskolā un nav vecākas par 24
gadiem;
7.2.uzrādījušas labas un teicamas sekmes mācībās (vidējā atzīme 7 un augstāk);
7.3.studē akreditētā augstskolā – akreditētā studiju programmā Latvijā vai ārzemēs;
7.4.studē pilna laika studiju programmā 2. līmeņa augstākās un profesionālās izglītības
iegūšanai;
7.5.atrodas vecāku apgādībā un vecāki savu pastāvīgo dzīvesvietu ir deklarējuši Līvānu
novadā.
III Stipendijas piešķiršanas noteikumi.
8. Stipendija var tikt piešķirta:
8.1. studiju maksas segšanai augstskolā;
8.2. studiju procesa nodrošināšanai un iztikas izdevumu segšanai;

8.3. stipendiju devēji (ziedotāji) var īpaši norādīt konkrētu sava ziedojuma izlietošanas
mērķi, nosakot atbalstāmo studiju virzienu, jomu vai specialitāšu loku.
IV Iesniedzamie dokumenti un to iesniegšanas kārtība.
9. Pieteikšanos uz stipendiju izsludina Viduslatgales pārnovadu mājas lapā www.vlpf.lv,
pašvaldības laikrakstā “Līvānu Novada Vēstis”, Līvānu novada domes interneta mājas
lapā www.livani.lv.
10. Lai pretendētu uz stipendiju, pretendentam jāiesniedz:
10.1. pieteikuma anketa, kurā jānorāda kontaktinformācija, studiju mērķis, motivācija un
izvēlēto studiju pamatojums;
10.2. sekmju izraksts par pēdējo mācību gadu;
10.3. centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (vidējo izglītības iestāžu absolventiem);
10.4. izvēlētās augstskolas izziņa par reflektanta uzņemšanu (fakultāte, studiju
programma, budžeta vai maksas grupa, mācību maksas apmērs).
11. Pretendents var pievienot pēc savas izvēles citu dokumentu kopijas:
11.1. dokumentus, kas apliecina, ka personai ir ierobežota maksātspēja (izziņa no
vecāku darbavietas par vidējo algu, izziņa no sociālā dienesta u.tml.);
11.2. diplomus, sertifikātus, atzinības, kas apliecina pretendenta mērķtiecīgu darbību
savu spēju izkopšanā.
12. Pieteikumu un dokumentus pretendents iesniedz elektroniski, aizpildot elektronisko
pieteikuma anketu, kuras saite tiek norādīta paziņojumā izsludinot pieteikšanos uz
attiecīgā studiju gada stipendiju.
13. Ierodoties uz pārrunām, pretendents iesniedz izvēlētās augstskolas izziņas oriģinālu
papīra formātā par reflektanta uzņemšanu (fakultāte, studiju programma, budžeta vai
maksas grupa, mācību maksas apmērs). Gadījumā, ja augstskolas izziņa ir sagatavota
elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, oriģināls
papīra formātā nav jāiesniedz.
V Pretendentu izvērtēšanas kārtība.
14. Pieteikumus izskata un pretendentus uz pārrunām izvirza Viduslatgales pārnovadu
fonda izveidota mācību stipendijas komisija (turpmāk tekstā – komisija).
15. Komisijas sastāvā ietilpst:
15.1. privāto stipendiju devēju pārstāvji (stipendiju devējs, kas ziedojis vismaz 1000
euro);
15.2 Viduslatgales pārnovadu fonda pārstāvis;
15.3. Līvānu novada domes pārstāvis;
15.4. Līvānu novada domes Sociālā dienesta pārstāvis;
15.5. Līvānu novada vidusskolu pārstāvji;
15.6. vajadzības gadījumā tiek pieaicināti citi atbildīgie speciālisti.
16. Stipendijas komisijas sēdē kā novērotājiem ir tiesības piedalīties arī pārējiem
stipendijas devējiem, kuru ziedojuma apmērs ir mazāks par 1000 euro.

17. Pretendentu vērtēšana notiek pēc individuālām pārrunām, pamatojoties uz
stipendiju devēju akceptētu vērtēšanas sistēmu.
18. Atsevišķos gadījumos, izvērtējot iesniegtos dokumentus, ja tam piekrīt visi komisijas
locekļi, komisija var piešķirt stipendiju pretendentam, ja pretendents nav iesniedzis vai
iesniegtās ziņas (dokumenti) neatbilst prasībām, kādas noteiktas Nolikuma II daļas
“Prasības pretendentiem” vienam no punktiem.
VI Stipendijas piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība.
19. Lēmumu par stipendijas piešķiršanu pēc stipendijas komisijas ieteikuma pieņem
Viduslatgales pārnovadu fonda mācību stipendiju komisija.
20. Lēmums par stipendijas piešķiršanu tiek publiskots Viduslatgales pārnovadu fonda
mājas lapā, Līvānu novada interneta mājas lapā.
21. Pēc pozitīva lēmuma saņemšanas stipendiāts slēdz līgumu ar nodibinājumu
“Viduslatgales pārnovadu fonds”.
22. Līgumā norāda: stipendiāta vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, personas kodu,
deklarēto dzīvesvietu, izvēlēto augstskolu, studiju programmu, specialitāti, studiju
maksu un piešķirtās stipendijas apmēru, bankas nosaukumu, kodu, konta numuru, uz
kuru pārskaitāma stipendija, stipendiāta saistības pret stipendijas devējiem u.c.
23. Stipendija personai tiek izmaksāta, ieskaitot naudas līdzekļus mācību iestādes
bankas kontā (ja tā ir mācību maksa) vai uz studējošā norādīto bankas kontu
kredītiestādē par kārtējo studiju gadu divas reizes gadā;
24. Stipendijas izmaksa var tikt pārtraukta, ja semestra vidējā atzīme ir zemāka par 6
ballēm.
25. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka stipendiāts ir sniedzis nepatiesu informāciju, viņam
ir pienākums nodibinājumam piešķirto stipendiju atmaksāt pilnā apmērā.
VII Finansējums
26. Mācību stipendijas Līvānu novada jauniešu studijām augstskolā tiek
izmaksātas no fizisku un juridisku personu šim mērķim saziedotajiem līdzekļiem.
VIII Stipendijas apmērs.
27. Stipendijas apmēru stipendiātiem nosaka mācību stipendijas komisija, atkarībā no
pretendentu skaita un stipendiju piešķiršanai atvēlētajiem līdzekļiem.
28. Stipendijas komisija var piešķirt īpašo stipendiju jeb Izcilības balvu kādam no
studentiem, nosakot balvas apmēru atkarībā no atkarībā no pretendentu skaita un
stipendiju piešķiršanai atvēlētajiem līdzekļiem.

