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R Ī K O J U M S  
 

 
Par grozījumiem LU 26.08.2016. rīkojumā Nr. 1/346 

“Par LU valsts budžeta finansēto stipendiju piešķiršanas nolikuma apstiprināšanu” 

 Šim dokumentam grozījumu nav 
   

     
Pamatojoties uz Ministru kabineta 11.08.2020. noteikumiem Nr. 520 “Grozījumi Ministru kabineta 

2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām””, izdarīt ar LU 26.08.2016. rīkojumu 

Nr. 1/346 apstiprinātajā Latvijas Universitātes valsts budžeta finansēto stipendiju piešķiršanas nolikumā 

(turpmāk – nolikums) grozījumus, papildinot nolikumu: 

 

1. Ar 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5 punktu šādā redakcijā: 

“21.1 2020./2021. akadēmiskajā gadā šī nolikuma 3.1. punktā minētajās studiju programmās studējošie 

var pretendēt uz Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai paredzētu stipendiju 200 euro apmērā 

mēnesī. Minēto stipendiju piešķir šī nolikuma 2. punktā minētajiem studējošajiem, kuriem Covid-19 

radīto ekonomisko seku dēļ uz pieteikuma iesniegšanas dienu ir samazinājušies ienākumi un kuri 

nesaņem nekādu valsts sociālo pabalstu, kas paredzēts Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai. 

Ja studējošajiem, kuri pretendē uz minēto stipendiju, ir līdzvērtīgi sekmju un zinātniskās darbības 

rādītāji, prioritāte stipendijas saņemšanā ir šo noteikumu 8. punktā minētajiem studējošajiem.” 

“21.2 Papildu finansējumu valsts augstākās izglītības iestādes stipendiju fondam 

2020./2021. akadēmiskajā gadā Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai piešķir, sadalot šim 

mērķim pieejamo finansējumu proporcionāli valsts finansēto studiju vietu skaitam šo noteikumu 

3.1. apakšpunktā minētajās studiju programmās valsts augstskolās 2020. gadā.” 

“21.3 Pretendenti, kuri vēlas saņemt nolikuma 21.1 punktā noteikto stipendiju Covid-19 radīto 

ekonomisko seku mazināšanai, iesniedz LU: 

21.3.1. pieteikumu COVID stipendijas saņemšanai (pieteikuma forma – 4. pielikums); 

21.3.2. dokumentu, kas apliecina nolikuma 21.1 punktā minēto kritēriju izpildi, saņemot VID vai 

izdrukājot no Valsts ieņēmumu dienesta EDS sistēmas sadaļas “Pārskati”, apakšsadaļas “Par 

nodokļu maksātāju iesniegtās ziņas” atbilstošu pārskatu par periodu, kas nav mazāks par 12 

mēnešiem: 

21.3.2.1. Darba devēju aprēķinātās Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vai 
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21.3.2.2. Darba devēju aprēķināto ienākumu apjoms mikrouzņēmumu nodokļu 

deklarācijās, vai  

21.3.2.3. citu VID izziņu/ pārskatu, kas apliecina kritēriju izpildi; 

21.3.2.4.  izziņu no VSAA par to, ka nesaņem valsts sociālo pabalstu.” 

“21.4  Šī nolikuma 21.1 punktā minēto stipendiju pieteikumus uz studējošā iesniegumu pamata izvērtē 

fakultātes dekāns un sniedz priekšlikumus LU stipendiju komisijai par stipendiju piešķiršanu.” 

“21.5 2020./2021. akadēmiskajā gadā šī nolikuma 3.1. apakšpunktā minētajās studiju programmās 

studējošajiem minimālā mēneša stipendija ir 200 euro mēnesī.” 

2. Ar VI nodaļu “VI. Noslēguma jautājumi”. 

3. Ar 38. un 39. punktu šādā redakcijā: 

“38. Nolikuma 21.1, 21.2, 21.3, 21.4 un 21.5 punkts ir spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam.” 

“39. Pieteikšanās termiņš nolikuma 21.1 punktā minētajai stipendijai 2020./2021. akadēmiskā gada 

rudens semestrī ir līdz 30.09.2020. un 2020./2021. akadēmiskā gada pavasara semestrī – līdz 

10.02.2021.” 

4. Ar 4. pielikumu “Pieteikums COVID stipendijas saņemšanai” (pielikumā). 

 

Pamats: MK 11.08.2020. noteikumi Nr. 520 “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos 

Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām””, Studentu servisu departamenta priekšlikums. 

Pielikumā: Pieteikuma COVID stipendijas saņemšanai forma uz 2 lp. 

 

 

Rektors    (paraksts)   I. Muižnieks 

   

 

Izsūtīt: LU Administrācijai, visām fakultātēm, LU Studentu padomei. 

 
 

 
 ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


