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1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Valsts budžeta stipendiju piešķiršanas nolikums Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmijā (turpmāk – Nolikums) nosaka no valsts budžeta līdzekļiem izmaksājamo 
stipendiju piešķiršanas kārtību Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā (turpmāk – 
LSPA) studējošiem.  

2. STIPENDIJU FONDS 

2.1. Stipendijas tiek maksātas no LSPA stipendiju fondā pieejamajiem finanšu līdzekļiem. 

2.2. LSPA stipendiju fonds tiek izveidots no stipendiju izmaksai piešķirtajiem valsts 
budžeta līdzekļiem, ņemot vērā Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumu 
Nr.740 “Noteikumi par stipendijām” (turpmāk – MK Noteikumi par stipendijām) 2., 6. 
un 7. punktā noteiktos aprēķinus un nosacījumus. 

 

3. STIPENDIJU VEIDI 

3.1. Studējošajam no stipendiju fonda var piešķirt: 

3.1.1. stipendiju studiju programmas apguvei (turpmāk – minimālā stipendija), kas tiek 
piešķirta uz semestri: 

3.1.1.1. bakalaura studiju programmas, profesionālās augstākās izglītības 
programmas, maģistra studiju programmas studējošajam (atbilstīgi piešķirtajam 
finansējumam) – 10 mēnešus gadā (stipendija netiek piešķirta jūlijā un augustā); 

3.1.1.2. doktora studiju programmas studējošajam – 11 mēnešus gadā (stipendija 
netiek piešķirta augustā); 

3.1.2. vienreizēju stipendiju, kas tiek piešķirta vienu reizi semestrī; 

3.1.3. paaugstinātu stipendiju, kas tiek piešķirta uz semestri. Atsevišķa reglamentācija 
Nolikuma 8.6.punktā ir noteikta attiecībā uz Studējošo pašpārvaldes vadītājam 
piešķiramo stipendiju paaugstinātās stipendijas statusā; 

3.1.4. sociālo stipendiju ”Studētgods”. Šīs stipendijas specifiskos noteikumus reglamentē 
Nolikuma 9.nodaļa. 

 



4. STIPENDIJU SKAITS UN APMĒRS 

4.1. Stipendijas LSPA piešķir studiju programmas ietvaros atbilstoši piešķirtajam 
finansējumam stipendiju fondā, ņemot vērā valsts finansēto studiju vietu skaitu 
attiecīgajā studiju programmā. 

4.2.  Nosakot Nolikuma 3.1.1. un 3.1.3.punktos paredzēto stipendiju skaitu, stipendijas tiek 
sadalītas pa studiju programmas studiju gadiem proporcionāli to studējošo skaitam 
katrā studiju gadā, kuri studē valsts finansētajās studiju vietās. Citāda kārtība var tikt 
noteikta ar rektora rīkojumu, lai atbilstoši pieejamajiem stipendiju fonda līdzekļiem, 
studējošo skaitam katrā studiju gadā vai citiem lietderības kritērijiem panāktu 
racionālāku stipendiju sadali.  

4.3.  Minimālās stipendijas ir šādā apmērā: 

4.3.1. bakalaura profesionālās augstākās izglītības programmas, profesionālās maģistra 
studiju programmas studējošam 2021./2022. akadēmiskajā gadā periodā no 
2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. decembrim - 200,- euro mēnesī, bet 
periodā no 2022.gada 1.janvāra – 140,- euro mēnesī. Turpmākajos akadēmiskajos 
gados – atbilstoši MK Noteikumiem par stipendijām; 

4.3.2. doktora studiju programmas studējošam:  

4.3.2.1. studiju programmas apguvei - 113,83 euro mēnesī; 

4.4. Studiju programmās, kuru valsts finansētajās studiju vietās iemaksas augstākās 
izglītības iestādes stipendiju fondā ir nepietiekamas, lai studiju programmas ietvaros 
nodrošinātu vismaz vienas minimālās stipendijas izmaksu vai kurās ir radies finanšu 
līdzekļu pārpalikums, kurš nav pietiekams, lai nodrošinātu vēl vienas minimālās 
stipendijas izmaksu, balstoties uz Stipendiju piešķiršanas komisijas (turpmāk – 
Komisija) lēmumu, var tikt piešķirta: 

4.4.1. minimālā stipendija uz īsāku laiku, nekā minēts Nolikuma 3.1.1.punktā; 

4.4.2. viena vai vairākas vienreizējās stipendijas. 

4.5. Vienreizējām stipendijām kopā paredz ne vairāk kā piecus procentus no stipendijas 
fonda apmēra. 

 

5. STIPENDIJU PRETENDENTI 

5.1. Nolikuma 3.1.1.-3.1.3.punktos noteikto stipendiju saskaņā ar MK Noteikumiem par 
stipendijām var saņemt studējošie, kuri atbilst šādiem kritērijiem:  

5.1.1. LSPA uzņemti konkursa kārtībā;  

5.1.2. studē valsts finansētajās studiju vietās;  

5.1.3. sekmīgi noteiktajā termiņā nokārto nepieciešamos pārbaudījumus; 

5.1.4. pilnībā iegūst attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu 
skaitu; 

5.1.5. atbilst konkrētās stipendijas saņemšanai noteiktajiem kritērijiem. 

5.2. Stipendiju nevar saņemt studējošie, kuriem piešķirta mērķstipendija no Eiropas 
Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem. 

 

 

 



6. MINIMĀLO STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. LSPA minimālo stipendiju piešķir un izmaksā saskaņā ar rektora vai viņa pilnvarotas 
amatpersonas lēmumu, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu. 

6.2. Minimālā stipendija tiek piešķirta uz vienu semestri. 

6.3. Lai varētu saņemt minimālo stipendiju, pretendents Studiju departamentā iesniedz 
šādus dokumentus: 

6.3.1. atbilstīgi aizpildītu noteiktas formas iesniegumu stipendijas saņemšanai 
(1.pielikums); 

6.3.2. dokumentus, kas apliecina iesniegumā norādītos datus; 

6.3.3. dokumentus, kas apliecina pretendenta zinātniskās darbības (ja tāda ir veikta) 
rādītājus; 

6.4. Minimālā stipendija tiek piešķirta, ņemot vērā pretendenta sekmju un zinātniskās 
darbības rādītājus. Ja doktora studiju programmā konkrētā semestrī netiek piešķirtas 
sekmes, stipendiju piešķir, ņemot vērā tikai zinātniskās darbības rādītājus.  

6.5. Pretendentu zinātniskās darbības rādītājus izvērtē atbilstīgi kritērijiem, ko nosaka ar 
atsevišķu rektora rīkojumu. Punkti, kas iegūti, izvērtējot minimālās stipendijas 
pretendenta zinātniskās darbības rādītājus, tiek summēti ar pretendenta vidējo atzīmi.  

6.6. Doktora studiju programmas studējošajiem, kas saņēmuši vērtējumu “ieskaitīts” un 
ieguvuši attiecīgajam akadēmiskajam gadam paredzēto kredītpunktu skaitu, 
zinātniskās darbības vērtēšanu veic atbilstoši kritērijiem, kas apstiprināti ar rektora 
rīkojumu.  

6.7. Ja diviem vai vairākiem pretendentiem ir līdzvērtīgi sekmju un zinātniskās darbības 
rādītāji, minimālā stipendija vispirms tiek piešķirta (prioritāri ievērojot noteikto secību): 

6.7.1. personai ar invaliditāti; 

6.7.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma 
sasniegšanai; 

6.7.3. studējošajam, kuram vai kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, 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; 

6.7.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni 
jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās 
vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā 
pilna laika klātienē); 

6.7.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni. 

6.8. Ja pieejamie finanšu līdzekļi nav pietiekoši, lai minimālo stipendiju piešķirtu visiem 
pretendentiem, kuri ir izpildījuši Nolikumā noteiktos nosacījumus dokumentu 
iesniegšanai un ja Nolikumā noteiktie kritēriji ir nepietiekoši pretendenta, kuram 
piešķirama minimālā stipendija, noteikšanai, stipendijas saņēmēju nosaka ar lozi, ko 
izdara Komisijas noteiktajā kārtībā. 

6.9. Komisija un/vai Studiju departaments var uzlikt par pienākumu iesniegt precizētu 
informāciju, kā arī atzīt iesniegto dokumentāciju par nepietiekošu vai neatbilstošu 
konkrētu faktu konstatācijai. 



6.10. Iepriekšējā sesija bakalaura studiju programmas, profesionālās augstākās izglītības 
programmas, maģistra studiju programmas studējošajam Nolikuma izpratnē ir tā 
sesija, kurā studējošais ir kārtojis studiju kursa gala pārbaudījumu saskaņā ar studiju 
programmas plānu. Minimālo stipendiju piešķiršanai tiek ņemtas vērā vienīgi tās 
sekmes, kas gūtas konkrētā studējošā iepriekšējā studiju semestrī vai sesijā. 

6.11. Minimālā stipendija grūtniecības atvaļinājuma laikā tiek piešķirta grūtniecēm, kas 
grūtniecības atvaļinājuma laikā (pēc 32. grūtniecības nedēļas) studē valsts 
finansētajās studiju vietās, atbilst Nolikuma 5.1.punktā noteiktajām prasībām un kuras 
nestrādā un nav sociāli apdrošinātas personas. 

6.12. Lai varētu saņemt minimālo stipendiju grūtniecības atvaļinājuma laikā, pretendente 
Studiju departamentā iesniedz darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas 
apliecināšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.13. Minimālo stipendiju grūtniecības atvaļinājuma laikā izmaksā uzreiz par diviem 
grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem. 

 

7. VIENREIZĒJO STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA UN KRITĒRIJI 

7.1. Vienreizējo stipendiju piešķiršanas kārtībai tiek piemērota Nolikumā noteiktā stipendiju 
piešķiršanas kārtība tik tālu, cik šajā nodaļā vai Latvijas Republikā spēkā esošajos 
normatīvajos aktos netiek paredzēts citādi. 

7.2. Vienreizējās stipendijas tiek piešķirtas nolūkā veicināt studējošo sekmes, zinātnisko 
pētniecību, izaugsmi un līdzdalību LSPA sabiedriskajā dzīvē, kā arī augstākās 
izglītības pieejamību. Ar rektora rīkojumu minētie priekšnoteikumi var tikt definēti 
detalizētāk. 

7.3. Lai varētu saņemt vienreizējo stipendiju, pretendents Studiju departamentā iesniedz 
pieteikumu saskaņā ar Nolikuma 6.3.1.punktu, kam pievieno iesniegumu ar izklāstītu 
vienreizējās stipendijas saņemšanas motivāciju un faktus apstiprinošu dokumentāciju.  

7.4. Ja pretendents nav iesniedzis dokumentus, kas apliecina vienreizējās stipendijas 
pieprasījuma pamatojumu, attiecīgo stipendijas pieprasījumu var noraidīt bez 
izvērtēšanas. 

7.5. Vienreizējās stipendijas apmērs nevar pārsniegt divu minimālo stipendiju apmēru.  

 

8. PAAUGSTINĀTO STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA UN KRITĒRIJI  

8.1. Paaugstināto stipendiju piešķiršanas kārtībai tiek piemērota Nolikumā noteiktā kārtība 
minimālo stipendiju saņemšanai tik tālu, cik šajā nodaļā vai Latvijas Republikā spēkā 
esošajos normatīvajos aktos netiek paredzēts citādi. 

8.2. Paaugstinātās stipendijas tiek piešķirtas par īpašiem nopelniem nolūkā veicināt 
studējošo sekmes, zinātnisko pētniecību, izaugsmi un līdzdalību LSPA sabiedriskajā 
dzīvē, kā arī augstākās izglītības pieejamību. Ar rektora rīkojumu minētie 
priekšnoteikumi var tikt definēti detalizētāk. 

8.3. Lai studējošais pretendētu uz paaugstināto stipendiju, pretendents Studiju 
departamentā iesniedz pieteikumu saskaņā ar Nolikuma 6.3.1.punktu, kam pievieno 
iesniegumu ar izklāstītu paaugstinātās stipendijas saņemšanas motivāciju un faktus 
apstiprinošu dokumentāciju. 



8.4. Ja pretendents nav iesniedzis dokumentus, kas apliecina paaugstinātās stipendijas 
pieprasījuma pamatojumu, attiecīgo stipendijas pieprasījumu var noraidīt bez 
izvērtēšanas. 

8.5. Paaugstinātās stipendijas apmērs nevar pārsniegt minimālās stipendijas divkāršu 
apmēru. 

8.6. Lai sekmētu LSPA Studējošo pašpārvaldes darbu, Studējošo pašpārvaldes (SP) 
vadītājam paaugstinātās stipendijas statusā tiek maksāta stipendija 100,00 euro 
(viens simts eiro) apmērā, turpmāk tekstā – SP vadītāja stipendija, ik mēnesi ar šādiem 
nosacījumiem: 

8.6.1. SP vadītāja stipendijas piešķiršanas mērķis – efektivizēt un stiprināt LSPA 
Studējošo pašpārvaldes darbību, un virzīt to konstruktīvā LSPA attīstības gultnē, 
tostarp nodrošinot atgriezeniskās saites veidošanu ar LSPA administrāciju dažādos 
jautājumos, pašpārvaldes pārstāvju dalību sanāksmēs (pēc atbilstoša aicinājuma), 
operatīvu un konstruktīvu pašpārvaldes viedokļa formulēšanu, rakstiskas vai 
mutiskas informācijas sniegšanu administrācijai, viedokļu apzināšanu studējošo 
lokā un priekšlikumu sniegšanu par dažādiem LSPA darbības jautājumiem, 
priekšlikumu racionālu izvērtēšanu, respektējot arī LSPA budžeta, administratīvos 
un citus resursus, konstruktīvu kopīgas izpratnes un risinājumu meklēšanu starp 
studējošo saimi, administrāciju un citām personāla grupām (it īpaši – 
nevienprātības gadījumos), administrācijas viedokļu un pozīciju racionālu un 
godprātīgu skaidrošanu studējošo saimei un veikt citus uzdevumus saskaņā ar 
stipendijas mērķi papildus Augstskolu likuma 53. un 54.pantā noteiktajiem 
vispārējiem studējošo pašpārvalžu uzdevumiem; 

8.6.2. SP vadītāja stipendijas izmaksas periods – ik mēnesi no 1.septembra līdz 
30.jūnijam; 

8.6.3. SP vadītāja stipendijas saņēmējam ir pienākums sekmīgi noteiktajā termiņā 
nokārtot nepieciešamos pārbaudījumus; 

8.6.4. SP vadītāja stipendijas saņēmējam pilnībā jāiegūst attiecīgajam akadēmiskā gada 
semestrim paredzētais kredītpunktu skaits; 

8.6.5. Ja SP vadītāja stipendijas saņēmējs neatbilst stipendijas saņēmēja 
priekšnoteikumiem, SP vadītāja stipendijas izmaksa var tikt pārtraukta. Tāpat 
stipendijas izmaksa ar Komisijas lēmumu var tikt pārskatīta (t.sk. apmērs), ja SP 
vadītāja stipendijas saņēmējs nenodrošina pienācīgi aktīvu darbību atbilstoši 
stipendijas mērķim, vienlaikus respektējot, ka pārskatīšana nevar būt saistīta ar 
likumīgajiem lēmumiem vai rīcību, kāda objektīvi var būt sagaidāma, pašpārvaldes 
vadītājam rīkojoties Augstskolu likumā studējošo pašpārvaldei noteikto uzdevumu 
un funkciju ietvaros. 

 

9. SOCIĀLĀS STIPENDIJAS “STUDĒTGODS” PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

9.1. Atbilstoši MK Noteikumiem par stipendijām (30.1, 37., 39.punkti) sociālo stipendiju 
"Studētgods" var saņemt studējošais, kurš studē valsts budžeta finansētajā studiju 
vietā vai par maksu un: 

9.1.1. ir Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis; 

9.1.2. ir līdz 25 gadus vecs (ieskaitot); 

9.1.3. Fizisko personu reģistrā ir reģistrēts ģimenē, kur vismaz vienam no studējošā 
vecākiem ir trīs bērni vai vairāk, tai skaitā audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esoši 
bērni (vismaz trīs bērni Fizisko personu reģistrā ar statusu "aktīvs"), un šim studējošā 



vecākam nav pārtrauktas vai atņemtas bērnu aizgādības tiesības vai ja pašam 
studējošajam ir trīs bērni vai vairāk, tai skaitā audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā 
esoši bērni (vismaz trīs bērni Fizisko personu reģistrā ar statusu "aktīvs"), un 
studējošajam nav pārtrauktas vai atņemtas bērnu aizgādības tiesības; 

9.1.4. vienam no studējošā vecākiem, kuram ir trīs bērni vai vairāk, vai studējošajam nav 
uzturlīdzekļu parādu (izņemot Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas 
īstenošanas reglamentējošajos normatīvajos aktos paredzēto izņēmuma gadījumu); 

9.1.5. ir imatrikulēts pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā, otrā 
līmeņa profesionālā studiju programmā ar piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai 
profesionālo bakalaura grādu un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai 
akadēmiskā bakalaura studiju programmā; 

9.1.6. studē pilna laika klātienē; 

9.1.7. neatrodas studiju pārtraukumā; 

9.1.8. studē Latvijā valsts vai citu juridisko un fizisko personu dibinātajā augstākās 
izglītības iestādē; 

9.1.9. saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmā pieejamo informāciju iepriekš 
nav ieguvis augstāko izglītību, izņemot gadījumu, ja studējošais iepriekš ieguva 
pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ārvalstī vai ieguva to Latvijā un turpina 
studijas otrā līmeņa profesionālajā studiju programmā ar piektā līmeņa profesionālo 
kvalifikāciju vai profesionālo bakalaura grādu un piektā līmeņa profesionālo 
kvalifikāciju vai akadēmiskā bakalaura studiju programmā; 

9.1.10. iestājoties LSPA, centralizēto eksāmenu rezultāti procentuālajā novērtējumā nav 
zemāki par 30 % matemātikā un par 40 % latviešu valodā, bet, ja centralizētie 
eksāmeni nav kārtoti vai kārtots tikai viens centralizētais eksāmens, – mācību 
priekšmetu vidējā atzīme vidējās izglītības dokumentā nav zemāka par sešām 
ballēm; 

9.1.11. papildus minētajam, sākot no 2022.gada 1.janvāra, vērtējot saņemto pieteikumu 
atbilstību uz 20. februāri, kopējie studējošā ieņēmumi iepriekšējā taksācijas gadā 
nepārsniedz 12 000 euro bruto, bet, vērtējot saņemto pieteikumu atbilstību uz 
20. septembri, kopējie studējošā ieņēmumi attiecīgajā gadā nepārsniedz 
8 000 euro bruto saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju; 

9.1.12. papildus minētajam, sākot no 2022.gada 1.janvāra un attiecinot uz sociālās 
stipendijas "Studētgods" piešķiršanu nākamajiem studiju semestriem vai studiju 
gadiem (kursiem):  

9.1.12.1. pretendents studiju laikā LSPA ir sekmīgs, bez akadēmiskajiem parādiem, 
un vidējā svērtā atzīme iepriekšējā semestrī vai iepriekšējā studiju gada (kursa) 
posmā no visiem semestrī vai studiju gadā (kursā) paredzētajiem studiju kursiem 
nav zemāka par sešām ballēm; 

9.1.12.2. studiju laikā nav konstatēti LSPA iekšējos normatīvajos aktos norādītie 
pārkāpumi; 

9.2.  Šī nolikuma 9.1.10. apakšpunktā minētos kritērijus nepiemēro studējošajiem, kuri 
iepriekšējo izglītību ieguva ārvalstīs. Studējošajiem, kuri imatrikulēti šī nolikuma 
9.1.5. apakšpunktā minētajās programmās vēlākos studiju posmos vai atsākuši 
studijas pēc studiju pārtraukuma vai pēc apmaiņas programmas vai programmas 
maiņas, kā arī pieteikušies sociālajai stipendijai "Studētgods" studiju laikā, tai skaitā 
atkārtoti pēc sociālās stipendijas "Studētgods" izmaksas izbeigšanas, piemēro šī 
nolikuma 9.1.12.1. apakšpunktā minēto kritēriju par pēdējo (iepriekšējo) studiju 



posmu (semestri vai studiju gadu (kursu)) Latvijas augstākās izglītības iestādē, 
izņemot studējošos, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši vai studiju programmas daļu 
apguvuši ārvalstīs. 

9.3. Sociālās stipendijas "Studētgods" piešķiršanu, pamatojoties uz studējošā pieteikumu 
un ievērojot MK Noteikumu par stipendijām nosacījumus, administrē Komisija. 

9.4. Sociālās stipendijas "Studētgods" apmērs ir 160 euro mēnesī.  

9.5. LSPA sociālo stipendiju "Studētgods" izmaksā reizi mēnesī (līdz mēneša pēdējai 
dienai), pārskaitot to uz studējošā pieteikumā norādīto norēķinu kontu Latvijā 
reģistrētā kredītiestādē. Sociālo stipendiju "Studētgods" par septembri un februāri var 
izmaksāt nākamajā mēnesī.  

9.6. Sociālo stipendiju "Studētgods" maksā mācību (studiju) gada ietvaros, bet ne vairāk kā 
10 mēnešus mācību (studiju) gada laikā.  

9.7. Sociālo stipendiju "Studētgods" neizmaksā studiju pārtraukuma laikā, bet izmaksā 
studiju mobilitātes laikā.  

9.8. Sociālo stipendiju "Studētgods" piešķir studijām vienā augstākās izglītības iestādē un 
vienā studiju programmā. Studējošais, kurš pretendē vai jau saņem sociālo stipendiju 
“Studētgods”, atbild par šī nosacījuma ievērošanu, bet neatbilstības gadījumā 
nekavējoties informē LSPA. 

9.9. Pieteikšanās uz sociālo stipendiju “Studētgods” un izvērtēšanas kārtība saskaņā ar MK 
Noteikumiem par stipendijām (30.5 - 30.5 apakšpunkti) ir šāda: 

9.9.1. Studējošais, kas pretendē uz sociālo stipendiju "Studētgods", katru mācību 
(studiju) gadu līdz 20. septembrim un 20. februārim elektroniski iesniedz pieteikumu 
sociālās stipendijas "Studētgods" saņemšanai, izmantojot valsts pārvaldes 
pakalpojumu portālā www.latvija.lv iekļauto valsts pārvaldes pakalpojumu 
"Studētgods". Pieteikumā norāda: 

9.9.1.1. vārdu, uzvārdu, personas kodu; 

9.9.1.2. Latvijas Goda ģimenes apliecības (turpmāk – apliecība) numuru, ja 
studējošajam tāda ir izsniegta; 

9.9.1.3. vismaz viena tā vecāka personas kodu, kuram ir trīs bērni vai vairāk; 

9.9.1.4. Latvijas augstākās izglītības iestādi, kurā studējošais ir imatrikulēts; 

9.9.1.5. informāciju par vidējās vai iepriekšējās izglītības iegūšanas valsti un 
izglītības iestādi, ja izglītība iegūta ārpus Latvijas; 

9.9.1.6. norēķinu konta numuru Latvijā reģistrētā kredītiestādē; 

9.9.1.7. studējošā bērnu personas kodus, ja studējošajam ir trīs bērni vai vairāk; 

9.9.1.8. elektroniskā pasta adresi, uz kuru sūtīt paziņojumu par pieteikuma 
izskatīšanas rezultātiem (ja personai nav aktivizēta oficiālā elektroniskā adrese). 

9.9.2. Šī nolikuma 9.9.1.apakšpunktā minētajā kārtībā iesniegto pieteikumu un visu tajā 
iekļauto un pieteikuma izvērtēšanai nepieciešamo informāciju saglabā Valsts 
izglītības informācijas sistēmā. Valsts izglītības informācijas sistēma: 

9.9.2.1. automātiski pārbauda šī nolikuma 9.1.1., 9.1.2., 9.1.5., 9.1.6., 9.1.7., 9.1.8., 
9.1.9., 9.1.10., 9.1.11., 9.1.12. apakšpunktā minēto informāciju un sagatavo 
paziņojumu par pārbaudes rezultātiem. Paziņojumu saglabā Valsts izglītības 
informācijas sistēmā, un Valsts izglītības informācijas sistēma par to automātiski 
informē iesniedzēju. Ja pieteikuma sagatavošanas un iesniegšanas laikā ir 
konstatēta neatbilstība šī nolikuma 9.1.1., 9.1.2. un 9.1.5. apakšpunktā 



minētajiem kritērijiem, pieteikums netiek apstrādāts un netiek pieņemts, un 
Valsts izglītības informācijas sistēma par to automātiski informē iesniedzēju; 

9.9.2.2. tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra saņem un saglabā pazīmi par 
studējošā atbilstību vai neatbilstību šī nolikuma 9.1.3. apakšpunktā minētajiem 
kritērijiem; 

9.9.2.3. tiešsaistes režīmā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas saņem šī 
nolikuma 9.1.4. apakšpunktā minēto informāciju; 

9.9.2.4. tiešsaistes režīmā no Valsts ieņēmumu dienesta saņem šī nolikuma 
9.1.11.apakšpunktā minēto informāciju. 

9.9.3. Ja studējošais, uzsākot studijas, pirmo reizi šī nolikuma 9.9.1.apakšpunktā 
noteiktajā kārtībā piesakās uz sociālo stipendiju "Studētgods", taču neatbilst šī 
nolikuma 9.1.10. apakšpunktā minētajiem kritērijiem vai studiju laikā Latvijas 
augstākās izglītības iestādē ir mainījusies studējošā atbilstība šī nolikuma 9.1.1., 
9.1.3., 9.1.4., 9.1.6. un 9.1.13. apakšpunktā minētajiem kritērijiem un viņš atbilst 
šiem kritērijiem, tad studējošajam ir tiesības pieteikties uz sociālo stipendiju 
"Studētgods" šī nolikuma 9.9.1.apakšpunktā noteiktajā kārtībā un termiņā. Šādā 
gadījumā nevērtē studējošā atbilstību šī nolikuma 9.1.10. apakšpunktā minētajiem 
kritērijiem, bet vērtē studējošā atbilstību šī nolikuma 9.1.12.1. apakšpunktā 
minētajam kritērijam par pēdējo (iepriekšējo) studiju posmu (semestri vai studiju 
gadu (kursu)). 

9.9.4. LSPA, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma pieņemšanas par sociālās 
stipendijas "Studētgods" piešķiršanu, turpmāk katru mēnesi Valsts izglītības 
informācijas sistēmā saņem sarakstu ar LSPA studējošajiem, kuriem ir apstiprināta 
sociālas stipendijas "Studētgods" piešķiršana. Sarakstā ir informācija par studējošā 
atbilstību vai neatbilstību šī nolikuma 9.1.2., 9.1.5, 9.1.6., 9.1.7. un 
9.1.8. apakšpunktā minētajiem kritērijiem. Komisija, pamatojoties uz šajā punktā 
minēto informāciju, reizi semestrī vai divas reizes studiju gadā (kursā) pārbauda 
studējošā atbilstību šī nolikuma 9.1.1., 9.1.3., 9.1.4., 9.1.12.1., 9.1.12.2. un 
9.1.11. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, un, ja ir konstatēta neatbilstība vismaz 
vienam no šajā punktā minētajiem kritērijiem, LSPA pieņem lēmumu par sociālās 
stipendijas "Studētgods" izmaksas apturēšanu vai izbeigšanu. Lēmumu paziņo 
studējošajam un informāciju par pieņemto lēmumu ievada Valsts izglītības 
informācijas sistēmā.  

9.9.5. Sociālās stipendijas "Studētgods" izmaksu aptur, ja studējošais atrodas studiju 
pārtraukumā. Sociālās stipendijas "Studētgods" izmaksu augstākās izglītības 
iestāde pēc studējošā iesnieguma saņemšanas atjauno ar to mēnesi, kurā 
studējošais ir atsācis studijas, pēc tam, kad Valsts izglītības informācijas sistēmā 
atkārtoti pārbaudīta studējošā atbilstība šī nolikuma 9.1.apakšpunktā minētajiem 
kritērijiem. 

9.9.6. Ja piešķirtie līdzekļi stipendiju fondā nav pietiekoši visu sociālās stipendijas 
“Studētgods” stipendiju izmaksai, rektors pēc Komisijas priekšlikuma apstprina 
papildus kritērijus stipendiju saņēmēju atlasei. 

 

10. STIPENDIJAS PIEŠĶIRŠANAS IZŅĒMUMI, LĒMUMA ATCELŠANA UN 
STIPENDIJAS IZMAKSAS PĀRTRAUKŠANA 

10.1. Ja LSPA studējošais studējis ārvalsts augstskolā Erasmus vai citu starptautisko 
apmaiņas programmu ietvaros, studējošā sekmju izvērtēšanai var tikt izmantoti 
ārvalsts augstskolā iegūtie vērtējumi. Ārvalsts augstskolā iegūtie vērtējumi tiek 

https://likumi.lv/ta/id/93004#p30_1


salīdzināti ar LSPA vērtējumiem, pamatojoties uz ECTS atzīmju (ECTS grade) 
sistēmu (A – F).  

10.2.  
Komisija ir tiesīga semestra laikā ierosināt lēmuma par jebkuras stipendijas piešķiršanu 
atcelšanu, ja tā konstatē, ka persona, kurai piešķirta stipendija: 

10.2.1. sniegusi nepatiesu informāciju; 

10.2.2. nepilda studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības; 

10.2.3. pārkāpj studiju līgumu un LSPA iekšējos tiesību aktus. 

10.3. Studiju programmas apguvei izsniegto stipendiju, t.sk. Covid-19 stipendiju, izmaksa 
tiek pārtraukta:  

10.3.1. studiju pārtraukuma gadījumā; 

10.3.2. studējošajam, kuram ir piešķirta mērķstipendija no Eiropas Sociālā fonda 
finansēto projektu līdzekļiem, stipendijas izmaksu pārtrauc ar pirmo mēnesi no 
mērķstipendijas piešķiršanas datuma. 

10.4. Ja persona, kurai nolemts piešķirt stipendiju, no tās saņemšanas atsakās vai atkrīt 
sakarā ar neatbilstību šajā nolikumā noteiktajiem kritērijiem, stipendija tiek piešķirta 
nākamajam atbilstošākajam pretendentam. 

 

11. STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KOMISIJA UN LĒMUMI 

11.1. Komisija tiek izveidota uz rektora rīkojuma pamata. 

11.2. Komisijas sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse Komisijas locekļu. 

11.3. Komisija jautājumu izšķir ar vienkāršu balsu vairākumu. Vienāda balsu sadalījuma 
rezultātā izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. 

11.4. Komisijai ir no MK Noteikumiem par stipendijām, šī Nolikuma, kā arī rektora rīkojuma 
par Komisijas izveidošanu izrietošās tiesības un pienākumi. Komisija lemj arī par 
visiem citiem aktuālajiem jautājumiem, kas nav noregulēti minētajos normatīvajos 
aktos, bet atklājas darba kārtībā. 

11.5. Komisija sanāk uz sēdēm pēc Komisijas priekšsēdētāja iniciatīvas, atbilstoši 
nepieciešamībai. 

11.6. Komisijas sēdes tiek protokolētas. 

11.7. Komisija pēc katra akadēmiskā gada semestra vai imatrikulācijas izskata iesniegumus 
stipendiju saņemšanai, izvērtē pretendenta atbilstību noteiktajiem kritērijiem, kā arī 
sekmes vai iestājpārbaudījumu rezultātus un zinātniskās darbības rādītājus. Attiecībā 
uz atsevišķiem stipendiju veidiem Komisija var sanāk arī pēc nepieciešamības. 

11.8. LSPA administrācija ar tās atbalsta personālu sagatavo informāciju Komisijas darba 
vajadzībām, tostarp, atbilstoši sekmēm sagatavo un sagrupē studentu sarakstus, 
iesniedz informāciju par pieejamo stipendiju daudzumu pa veidiem, gadiem un studiju 
programmām utt.. 

11.9. Komisija, vadoties no informācijas, kas saņemta no pretendentiem un no 
administrācijas atbalsta personāla, sastrukturē un pārbauda pieteikumus atbilstoši 
visām atbilstības prasībām un kritērijiem, un pieņem lēmumus, kuros sniedz rektoram 
priekšlikumu par stipendiju piešķiršanu. 

11.10. Studiju departaments, ievērojot normatīvo aktu prasības, organizē informācijas 
sniegšanu par pieņemtajiem lēmumiem stipendiju sadalē. 



11.11. Pretendentiem ir tiesības 5 (piecu) darba dienu laikā no Komisijas lēmumu 
publicēšanas apstrīdēt tos, iesniedzot motivētu iesniegumu rektoram. Rektors, 
iesaistot Komisiju un/vai citu personālu, organizē iesniegumu pamatotības 
izskatīšanu. 

11.12. Rektors vai viņa pilnvarotā persona pieņem galīgo lēmumu par stipendiju piešķiršanu 
10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Komisijas lēmuma apstrīdēšanas beigām. 

 

12. CITI NOTEIKUMI 

12.1. Studējošajam ir pienākums viena mēneša laikā no fakta konstatēšanas brīža atmaksāt 
LSPA nepamatoti saņemtu stipendiju.  

12.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams ievērot termiņu, kādā LSPA jāveic MK 
Noteikumos par stipendijām un Nolikumā paredzētās darbības, ar LSPA rektora 
rīkojumu termiņš var tikt pagarināts. 

12.3. Citas saistības, pienākumi un kārtība sakarā ar stipendiju piešķiršanu, kas nav 
atrunāta Nolikumā, nosakāma saskaņā ar MK Noteikumiem par stipendijām un citiem 
normatīvajiem aktiem. 

12.4. Atsevišķu ar stipendijām saistītu jautājumu papildus reglamentācija (piem., pieteikumu 
iesniegšanas datumi u.c.) var tikt noteikta vai var izrietēt no citiem LSPA tiesību 
aktiem, vai no Komisijas lēmumiem. Komisijai ir tiesības, izsverot stipendiju lietderības 
apsvērumus (piem., studentu skaits u.c.), uz konkrētu semestri noteikt atšķirīgu 
stipendiju pieejamību pa studiju programmu līmeņiem. 

12.5. Nolikuma nosacījumi ir piemērojami, ciktāl tie nav pretrunā ar MK Noteikumu par 
stipendijām normām. 

12.6. Nolikumam pievienots Pielikums Nr. 1 veidlapa “Iesniegums stipendijas saņemšanai” 
uz 3 lpp.; Pielikumu saturs un forma atbilstoši nepieciešamībai un Komisijas 
ieteikumiem var tikt mainīti ar atsevišķu rektora rīkojumu.  

                                                                                                                                                                                                                                                         
          

LSPA  
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2.0. 27.08.2020. Studiju departamenta vadītājs Ivars Kravalis Grozījumi 
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1.pielikums 

Valsts budžeta stipendiju piešķiršanas nolikumam LSPA  
apstiprināts LSPA Senāta sēdē, 

2019.gada 29.augustā, protokols. Nr.1 

 

IESNIEGUMS  STIPENDIJAS  SAŅEMŠANAI 

  1.  Studējošais       

                                                                   (vārds)                                                          (uzvārds) 

 2.  Pieprasītais stipendijas apjoms semestrī (euro)    

 3.  Stipendijas veids  

 minimālā 

 vienreizējā 

 paaugstinātā 

 

 4. 

 Vienreizējās vai paaugstinātās stipendijas pieprasījuma pamatojums (papildus var norādīt atsevišķā  

iesniegumā):  

  

 5.  Personas kods    

 6.  Studenta apliecības numurs    

 7.  Augstskolas nosaukums    

 8.   Studiju programma  bakalaura 

profesionālās 

augstākās 

izglītības 

 maģistra  rezidenta  doktora 

 9.  Studiju programmas nosaukums    

10.  Dzīvesvieta    

11.  Tālruņa numurs,  e-pasts,     

12.  Ziņas par studējošo  

12.1. Persona ar invaliditāti   jā  nē 

12.2. 
 bārenis vai bez vecāku apgādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma 

sasniegšanai 
  jā  nē 



12.3. 

 pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai 

atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgas 

ģimenes (personas) statusam 

  jā  nē 

12.4. 

  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 

12.5.  studējošajam ir viens vai vairāki bērni   jā  nē 

12.6.  sociāli apdrošināta persona   jā  nē 

12.7.  pašnodarbinātais   jā  nē 

12.8.  Darbavieta 

12.9.  valsts sociālā pabalsta saņēmējs   jā  nē 

12.10.  invaliditātes/apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējs   jā  nē 

 13.   Apgādājamie, ar kuru studējošais dzīvo nedalītā saimniecībā 

 

apgādājamā 

vārds, uzvārds 

dzimšanas 

gads 
radniecība nodarbošanās (mācību iestādes nosaukums) 

    

    

    

    

14. 
Vai studējošais saņem mērķstipendiju no Eiropas Sociālā fonda finansēto 

projektu līdzekļiem 

  jā   nē 

15.   Dokumenti, kas apliecina iesniegumā norādītos datus (pielikums) 

16.  Stipendijas pieprasītāja apliecinājums: 

 Es, ___________________________, 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 

augstākās izglītības iestādi piecu darbdienu laikā. Esmu informēts(-a), ka par nepatiesu ziņu 

sniegšanu stipendiju piešķiršanas komisija var atteikties piešķirt stipendiju vai pieprasīt atmaksāt 

nepamatoti saņemto stipendiju. 

 



 

Šis dokuments tiek apstiprināts ar LSPA izsniegtajiem studējošā akreditācijas datiem (lietotājvārda 

un paroles kombinācija), tādejādi nepārprotami identificējot personu, kas ir veikusi dokumenta 

apstiprināšanu. 

 17. 

 Informācija par studējošā bankas kontu 

 banka    

 filiāle    

 norēķinu konts    

 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir 

sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

 Studējošais         

 (vārds,  uzvārds)       (paraksts)    (datums) 

 

  

 

 


