Latgales skolu atbalsta fonds “Veronika” ir sagatavojis materiālu Latgales
reģiona jauniešiem, kurā ir apkopojis informāciju par iespējām turpināt mācības un
saņemt finansiālu atbalstu studiju laikā:

I. KUR STUDĒT?
Nacionālā izglītības iespēju datu bāze sniedz informāciju:


par skolēnu attīstības iespējām skolas laikā http://viaa.gov.lv/library/files/original/Prasmes.pdf



par tālākās izglītības ceļiem pēc 9. un 12. klases http://viaa.gov.lv/library/files/original/Izglitibas_celji_fdp.pdf



par to, kā plānot karjeru http://www.viaa.gov.lv/files/news/732/infografika02_ka_planot_karjeru_150x297mm_scr
een.pdf



par to, kā analizēt sevi - savas intereses, zināšanas un vēlmes? http://www.viaa.gov.lv/files/news/732/infografika04_kas_tev_jaauzina_150x297mm_scre
en.pdf



par to, kā pētīt un iepazīt interesējošas profesijas? http://www.viaa.gov.lv/files/news/732/infografika01_ka_iepazit_profesiju_150x297mm_s
creen.pdf



par to, kā izvēlēties piemērotāko mācību iestādi? http://www.viaa.gov.lv/files/news/732/infografika03_ka_izveleties_skolu_150x297mm_s
creen.pdf



par karjeras izvēles tekstu - http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm



par izglītības sistēmu Latvijā kopumā - http://www.niid.lv/node/9

Latvijas izglītības fonda mājas lapā ir pieejama informācija par studiju iespējām Latvijā:
http://izglitibasfonds.lv/lv/kur-studet Katras augstskolas mājaslapā Internet ir atrodama
informācija par pieejamām budžeta vietām un stipendijām konkrētajā programmā.
Studijām ārpus Latvijas ir jāizpēta ES valstu oficiālās datu bāzes par izglītības iestādēm:
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/nac_datubazes/
Studijām ārpus Eiropas Savienības ir jāizpēta UNESCO datu bāze:
http://www.unesco.org/new/en/education/resources/unesco-portal-to-recognized-highereducation-institutions
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II. STIPENDIJAS
Stipendijas mācībām Latvijā
Stipendiju minimālais apmērs bakalaura studiju programmu studentiem ir 99,60 eiro
mēnesī, maģistra un doktora studiju programmu studentiem - 113,83 eiro. Maksimālo apmēru
nosaka katra augstskola, ņemot vērā savas iespējas. Stipendiju lielums un izmaksas kārtība
noteikta Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par
stipendijām" - http://m.likumi.lv/doc.php?id=93004 .

Jauniešu garantijas izglītības programmās
2015.gada decembrī ir sākusies uzņemšana Jauniešu garantijas profesionālās izglītības
programmās, kurās gada vai pusotra gada laikā bez maksas var iegūt darba tirgū pieprasītu
profesiju. Mācības 2016. gada sākumā piedāvā uzsākt 29 profesionālās izglītības iestādes,
piedāvājot apgūt 56 dažādas profesijas.
Lai bez maksas iegūtu profesiju kādā no Jauniešu garantijas izglītības programmām,
jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz 29 gadiem ar pamatskolas, vidusskolas vai vidējo
profesionālo izglītību. Mācīties var arī tie jaunieši, kas jau ieguvuši profesiju, taču kvalifikācija
nevar būt iegūta pēdējo 12 mēnešu laikā.
2016. gada ziemas uzņemšanā Jauniešu garantijā var pieteikties arī tie jaunieši, kas strādā
algotu darbu vai ir pašnodarbināti, ja ir gatavi mācības apvienot ar darbu. Tāpat jaunieši
vienlaikus var mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika
studiju programmās augstskolā.
Jaunieši var būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki vai
darba meklētāji un saņemt bezdarbnieka pabalstu. Tomēr vienlaikus ar profesijas apguvi
Jauniešu garantijā tie nevar saņemt finansiālu atbalstu no NVA Jauniešu garantijas
pasākumiem, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumus, karjeras konsultācijas un
konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus.
Mācību laikā jaunieši var saņemt dažāda veida atbalstu. To vidū ir stipendija no 70 līdz
115 eiro mēnesī, ja audzēknis ir sekmīgs un nekavē mācības. Tiek nodrošināti nepieciešamie
mācību līdzekļi, bezmaksas dzīvošana dienesta viesnīcā, karjeras atbalsta pasākumi. Jaunieši
var iegūt arī profesijā nepieciešamās papildu apliecības un sertifikātus, piemēram, darbam ar
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kases aparātu, tūrisma pakalpojumu rezervācijas sistēmu, auto vai traktora tehnikas vadīšanas
apliecību, u.c. sertifikātus, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.
Nepieciešamības gadījumā audzēkņi var papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos,
kas saistītas ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams
izvēlētajā profesijā.
Mācības ietver arī 15 nedēļu ilgu kvalifikācijas praksi, kuras laikā tiek apmaksāti ceļa
izdevumi un naktsmītne, ja tas pamatoti nepieciešams. Prakses laikā jaunieši saņem arī
civiltiesisko apdrošināšanu un iziet obligāto veselība pārbaudi, ja to paredz izvēlētās profesijas
specifika.
Daugavpilī aicina mācīties darba vidē
Atsevišķās Jauniešu garantijas mācību programmās tiek īstenotas darba vidē balstītas
mācības. Tas ir mācību modelis, kurā jaunietis vairāk nekā pusi mācību laika pavada reālā
darba vidē pie darba devēja, nevis skolas solā. Pēc šāda principa mācības 2016. gada ziemā
plānots uzsākt Daugavpils būvniecības tehnikumā betonēšanas tehniķa profesijā, kurās jaunus
darbinieku gaida būvniecības uzņēmums Skonto Prefab, kas mācību laikā nodrošinās darba
vidē balstītas mācības.
Kopumā topošajiem profesionāļiem šajā ziemā ir iespēja apgūt kādu no 45 profesijām,
kuru vidū ir tādi amati kā pavārs, grāmatvedis, lauku īpašumu apsaimniekotājs, multimediju
dizaina speciālists, poligrāfijas ražošanas tehniķis, frizieris, SPA speciālists, namu pārzinis,
viesmīlis, šuvējs, augkopības tehniķis un daudzi citi arodi. Pilns profesiju saraksts pieejams
zemāk esošajā saitē.
Dokumenti jauniešiem jāiesniedz kādā no profesionālās izglītības iestādēm līdz mācību
sākumam. Mācības pusotra gada profesionālās izglītības programmās sāksies 2016.gada 11.
janvārī, savukārt gadu ilgajās programmās – 2016.gada 22. februārī.
Vairāk informācijas: http://www.niid.lv/JGprofesijas

Stipendija "Ceļamaize" un "M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija"
Latvijas Universitātes Fonda stipendija "Ceļamaize" domāta 12.klašu absolventiem,
kam ir izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus
mācību darba, savukārt otra stipendija - "M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija" - ir paredzēta
12.klašu skolēniem, topošajiem LU 1.kursa pamatstudiju programmu studentiem, kuriem ir
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nepietiekams materiālais nodrošinājums studijām, kuri ir spējīgi un centīgi mācībās, kā arī
aktīvi sabiedriskajā dzīvē.
Stipendijas paredzētas: 12.klašu skolēniem, topošajiem LU 1.kursa pamatstudiju
programmu studentiem.
Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU Fonda
mecenātu finansētu stipendiju. Stipendijas apmērs: EUR 2 200/akad. gadā.
Vairāk informācijas: http://www.fonds.lv/stipendijas/celamaize-un-mmvpetkevics-pieminasstipendija/

SEB bankas izcilības stipendija LU studentam
Ar mērķi atbalstīt izcilību ekonomikas un finanšu jomā, AS “SEB Banka” piešķir
stipendiju vienam Latvijas Universitātes (LU) Ekonomikas un vadības fakultātes (EVF)
maģistrantūras 1.kursa studentam, kuram, reģistrējoties fakultātes studiju programmām
2015./2016. akadēmiskajam gadam, ir labākā vidēji svērtā atzīme bakalaura studijās.
Stipendijas apmērs ir 3 000 EUR/ ak.gadā. Stipendijas piešķiršana notiek automātiski pēc
LUIS sistēmā pieejamiem datiem
Vairāk

informācijas:

http://www.fonds.lv/stipendijas/jauno-petnieku-

stipendijas/socialajas-zinatnes/seb-bankas-izcilibas-stipendija/

Vairas Vīķes-Freibergas stipendija
Stipendiju 2015.gadā izveidoja Latvijas Republikas eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga
un Imants Freibergs ar mērķi atbalstīt studentus bāreņus, kas uzsāk savas studiju gaitas
Latvijas Universitātē.
Stipendija paredzēta LU 1.kursa studentiem bāreņiem vai bez vecāku gādības
palikušajiem. Kopā 2015./2016. ak.gadā plānots piešķirt 2 stipendijas.
Stipendijas apmērs: 1600 EUR/ak.gadā. Rekomendācijas pretendentam var sniegt iepriekš
pabeigtās izglītības iestādes vadītājs, nosūtot rekomendācijas vēstuli no savas e-pasta adreses.
Vairāk informācijas: http://www.fonds.lv/stipendijas/vairas-vikes-freibergas-stipendija/
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Zvērinātu advokātu biroja „Sorainen” stipendija juristiem
Stipendija izveidota pēc Zvērinātu advokātu biroja „Sorainen” ierosinājuma un
izmaksāta ar viņu finansiālu atbalstu. „Sorainen” stipendijas Juridiskās fakultātes studentam
mērķis ir studiju laikā atbalstīt LU Juridiskās fakultātes studentus, lai rosinātu viņu interesi par
pētniecisko darbu izvēlētajā studiju jomā.
Zvērinātu advokātu biroja "Sorainen" stipendijas pētniecības tēmas:


LR tiesu sistēmas/procesa efektivizēšana,



Starptautiskais civilprocess (ar trešo valstu elementu),



Intelektuālā īpašuma tiesības digitālā vidē,



Jebkādas tēmas starptautiskajās privāttiesībās.
Stipendija paredzēta: LU Juridiskās fakultātes bakalauriem (sākot no 2.kursa) un
maģistrantiem. Stipendijas apmērs: Viena stipendija EUR 3 000/akad. gadā
Vairāk

informācijas:

http://www.fonds.lv/stipendijas/jauno-petnieku-

stipendijas/socialajas-zinatnes/zverinatu-advokatu-biroja-sorainen-stipendija/

Pētera Avena labdarības fonda “Paaudze” izcilības stipendija
Lai veicinātu studentu tiekšanos uz izcilību sekmēs un studijās, Pētera Avena labdarības
fonds “Paaudze” izveidoja izcilības stipendiju Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības
fakultātes studentiem. 2015./2016.akadēmiskajā gadā plānots piešķirt 2 stipendijas bakalaura
studiju programmā un 1 stipendija maģistra studiju programmā studējošiem.
Stipendija paredzēta: LU Ekonomikas un vadības fakultātes bakalaura un maģistra
studiju programmas 1.kursa studentiem. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu vai saņemt
citas mecenātu stipendijas.
Stipendijas apmērs: Bakalaura studiju programmas studentiem - EUR 3 000/ akad.gadā;
Maģistra studiju programmas studentam - EUR 2 000/ akad.gadā.
Pretendenti stipendijai tiek atlasīti automātiski pēc iepriekšējā akadēmiskā gada
rezultātiem LUIS sistēmā. Pretendenti, kuri tiek uzaicināti piedalīties 2.kārtā, sagatavo eseju
par tēmu „Izcilība manā dzīvē un tās nozīme mūsdienu sabiedrībā”, un iesniedz to elektroniski,
sūtot uz fonds@fonds.lv iepriekš norādītajā termiņā. Pēc eseju izvērtēšanas LU Fonda vai LU
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EVF pārstāvji individuāli uzaicina pretendentus piedalīties klātienes intervijās, kuru rezultātā
tiek pieņemts lēmums par stipendijas piešķiršanu.
Vairāk

informācijas:

http://www.fonds.lv/stipendijas/jauno-petnieku-

stipendijas/socialajas-zinatnes/avena-paaudze-stipendija-evf/

“Olainfarm” stipendija
2012.gadā izveidotās "Olainfarm" stipendijas mērķis ir atbalstīt talantīgus Latvijas
Universitātes (LU) studentus. 2015./2016.akad. gadā stipendiju fonds ir 7 000 eiro, ko plānots
sadalīt, piešķirot trīs pētniecības stipendijas LU Ķīmijas fakultātes studentiem un divas
pētniecības stipendijas LU Medicīnas fakultātes farmācijas programmas studentiem.
Stipendijas paredzētas: 3 stipendijas LU Ķīmijas fakultātes bakalaura 3. kursa
studentiem un 2 stipendijas LU Medicīnas fakultātes farmācijas programmas 3. kursa
studentiem. Kopā paredzētas piecas stipendijas.
Stipendijas apmērs: EUR 1 400/akad. gadā.
Noteikumi stipendijas saņemšanai:


akadēmiskā gada vidējā atzīme stipendiātam ir ne zemāka par 8 ballēm.



stipendijas pretendenta apņemšanās 3.kursa pavasara semestrī iziet 2-4 nedēļu ilgu
praksi uzņēmumā tiek uzskatīta par priekšrocību.



stipendijas pretendentam ir iespēja izstrādāt bakalaura darbu "Olainfarm" par
uzņēmumam aktuālu tēmu.
Vairāk

informācijas:

http://www.fonds.lv/stipendijas/jauno-petnieku-

stipendijas/eksaktajas-zinatnes/olainfarm-stipendija/

“Meness aptiekas” stipendija
2015.gada maijā Latvijas Universitātes Fonds un “Mēness aptiekas” noslēdza ziedojuma
līgumu un vienojās par abpusēju sadarbību farmācijas studentu sagatavošanā, izveidojot
desmit “Mēness aptiekas stipendijas”.
Stipendija paredzēta: LU MF farmācijas maģistra programmas topošajie 1. un 2. kursa
studentiem, kam vidējais sekmju vērtējums ir virs 7,0 ballēm.
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LU MF farmācijas maģistra programmas studentiem paredzētas divu veidu stipendijas mācību maksas segšanai, kā arī prakses stipendijas ar mērķi atbalstīt tos studentus, kas iziet
praksi un apgūst jaunas iemaņas, strādājot aptiekā.
Stipendijas apmērs:
Stipendija mācību maksas segšanai - EUR 2000 gadā jeb EUR 200 mēnesī vienam



studentam;
Prakses stipendija - EUR 5700 gadā jeb EUR 570 mēnesī vienam studentam



Vairāk

informācijas:

http://www.fonds.lv/stipendijas/jauno-petnieku-

stipendijas/eksaktajas-zinatnes/meness-aptiekas-stipendija/

"Valpro" stipendija
"Valpro" stipendijas mērķis ir atbalstīt Latvijas Universitātes (LU), Rīgas Tehniskās
universitātes (RTU) un Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) eksakto zinātņu
studentus, kuri ir labākie savā pētnieciskajā studiju jomā. Kopā šogad ir paredzētas 2
stipendijas. SIA „Valpro” ir vadošais ugunsdzēsības aparātu un ugunsdzēsības aparātu
korpusu ražotājs Eiropā, plašāk par uzņēmumu www.valpro.lv
Stipendija paredzēta: bakalauriem (sākot no 2.kursa) un maģistrantiem.


LU Ķīmijas fakultātes studentiem (studiju programmas: Ķīmija, Darba vides aizsardzība
un ekspertīze);



RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes studentiem (studiju programma:
Ugunsdrošība un civilā aizsardzība);



RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas
programmas:

fakultātes studentiem

(studiju

Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve, Siltumenerģētika un

siltumtehnika, Mašīnu un aparātu būvniecība, Ražošanas tehnoloģija);


RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes studentiem (studiju programma:
Enerģētika un elektrotehnika);



LLU Tehniskās fakultātes studentiem (studiju programma: Mašīnu projektēšana un
ražošana).
Stipendijas apmērs: EUR 3 000/akad.gadā.
Vairāk

informācijas:

http://www.fonds.lv/stipendijas/jauno-petnieku-

stipendijas/eksaktajas-zinatnes/valpro-stipendija/
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Laimiņu ģimenes stipendija bioloģijas zinātnē
Stipendijas paredzētas: LU Bioloģijas fakultātes studentiem (bakalaura, sākot no 2.kursa
un maģistrantūras), kas specializējas mikrobioloģijā un imunoloģijā. Priekšroka tiks dota
bakalaura līmeņa studentiem.
Stipendijas apmērs: 2 156 eiro/akad. gadā.
Vairāk

informācijas:

http://www.fonds.lv/stipendijas/jauno-petnieku-

stipendijas/eksaktajas-zinatnes/laiminu-gimenes-stipendija-biologijas-zinatne/

SIA „Groglass” stipendija
Stipendija ir izveidota, pateicoties SIA „Groglass” finansējumam un nodibināta ar mērķi
veicināt Latvijas augstskolu fizikas un ķīmijas studentu zināšanu papildināšanu un
nostiprināšanu par tehnologijām, kas saistītas ar optisko pārklājumu veidojošo plāno kārtiņu
iegūšanu.
Stipendija paredzēta: Pilna laika maģistra programmas studentiem (2.kurss), izvēloties
maģistra darba tēmas, no šādām Latvijas augstskolām un fakultātēm:
1. Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte.
2. Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte.
3. Rīgas Tehniskās Universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte.
4. Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultāte.
5. Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte.
6. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Informācijas tehnoloģiju fakultātes fizikas katedra.
7. Liepājas Universitātes pamatstudijas fizikā.
Prasības pretendentiem:
1. Studenta sekmju vidējais vērtējums iepriekšējā akadēmiskajā gadā virs 7 ballēm (atbilstoši
LUIS vai citā sistēmā norādītajam).
2. SIA „GroGlass” izvēlētās maģistra tēmas izvēle un pamatojums – struktūra (maksimums
divas A4 lapas Word formā).
3. Pretendents nedrīkst vienlaikus būt LU Fonda vai citu mecenātu stipendiju ieguvējs.
Pretendents nedrīkst vienlaikus būt darba attiecībās ar SIA „GroGlass”
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Vairāk

informācijas:

http://www.fonds.lv/stipendijas/jauno-petnieku-

stipendijas/eksaktajas-zinatnes/groglass-stipendija/

Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda stipendijas un atbalsta programmas
Īstenojot Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda mērķi – attīstīt sadarbību starp Baltijas
valstīm un ASV, Baltijas valstu studentiem, neseniem augstskolu absolventiem un pētniekiem
tiek piedāvātas vairākas zināšanu apmaiņu veicinošas programmas.
Profesionālās prakses programma sniedz iespēju mērķtiecīgiem augstskolu studentiem
un absolventiem doties uz ASV, lai praktizētos kādā no Amerikas uzņēmumiem. Programmas
dalībnieki saņem stipendiju līdz 30 000 ASV dolāru gadā, kas iekļauj visu nepieciešamo
atbalstu – ceļa izdevumu segšanu, veselības apdrošināšanas izmaksas, līdzekļus ikdienas
tēriņiem. Programmas dalībniekiem individuāli tiek piemeklēta viņu interesēm, zināšanām un
karjeras plāniem atbilstoša prakses vieta. Praktikanti ASV var pavadīt sešus līdz divpadsmit
mēnešus.
Vairāk informācijas: www.balticamericanfreedomfoundation.org

SIA "Ad verbum" tulkošanas stipendija
Stipendija ir nodibināta ar mērķi atbalstīt jaunos pētniekus, kas studē LU Humanitāro
zinātņu fakultātes Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļā.
Stipendija paredzēta: LU HZF Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas
studentiem - maģistrantiem.
Stipendijas apmērs: EUR 3 000/akad. gadā.
Vairāk

informācijas:

http://www.fonds.lv/stipendijas/jauno-petnieku-

stipendijas/humanitarajas-zinatnes/ad-verbum-tulkosanas-stipendija/
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Veismaņu ģimenes stipendija "Veritas"
Veismaņu ģimene nodibinājusi stipendiju "Veritas" ar mērķi atbalstīt Latvijas
Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultātes vēstures programmas maģistrantus
dažādu aktivitāšu veikšanai maģistra darba izstrādes laikā.
Pateicoties stipendijai, studentam būs iespēja veikt dažādas akadēmiska rakstura
aktivitātes: literatūras (tai skaitā elektronisko resursu) iegāde, ārzemju arhīvu un bibliotēku
apmeklējumi,

konferences,

darbam

nepieciešamo

svešvalodu

apguve

u.tml.

Stipendija paredzēta: LU Vēstures un filozofijas fakultātes vēstures programmas
maģistrantiem.
Stipendijas apmērs: EUR 700/akad. gadā (divas stipendijas diviem studentiem).
Pretendēt uz stipendiju var jebkurš pilna laika vēstures maģistrantūras students, kam,
absolvējot bakalaura vai citu maģistra studiju programmu, vidējā svērtā atzīme ir 7,5 balles un
augstāk, kā arī noslēguma darba atzīme ir 8 balles un augstāk. Priekšroka tiks dota
pretendentiem, kas izstrādā maģistra darbu, kura tematika ir attiecināma uz laika periodu līdz
1900.gadam.
Vairāk

informācijas:

http://www.fonds.lv/stipendijas/jauno-petnieku-

stipendijas/humanitarajas-zinatnes/veismanu-gimenes-stipendija-veritas/

Speciālās izglītības skolotāju stipendijas
Pateicoties mecenātam Andrim Ramānam, 2015.gadā pirmo reizi tiek piešķirtas divas
stipendijas LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Nepilna laika klātienes
studentiem, kas studē Programmas "Skolotājs" apakšprogrammā "Speciālās izglītības
skolotājs".
1.stipendija
Stipendija paredzēta: LU PPMF Skolotājs PBSP apakšprogrammas „Speciālās izglītības
skolotājs 1.kursa studentiem (NLK);
Pretendēt uz stipendiju drīkst personas, kuras:


Uzrādījušas labas sekmes, absolvējot 12.klasi - vidējā atzīme ir 8 balles un augstāk.



Spēj argumentēti pamatot savu motivāciju stipendijas saņemšanai.



Iesaistījušās sabiedriskās aktivitātēs vidējās izglītības iegūšanas laikā, veikušas labos darbus.
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Vidējās izglītības iestādes vai profesionālās vidusskolas absolventa īpašie sasniegumi un/vai
nopelni valsts vai novada līmenī tiek uzskatīti par priekšrocību pie stipendiāta noteikšanas.

2.stipendija
Stipendija paredzēta: LU PPMF Skolotājs – otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmas un

Skolotājs – profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju

programmas apakšprogrammas „Speciālās izglītības skolotājs” 1.kursa studentiem.
Pretendēt uz stipendiju drīkst personas, kuras:


Iepriekšējās studijās uzrādījušas labas sekmes - vidējā atzīme ir 8 balles un augstāk.



Spēj argumentēti pamatot savu motivāciju stipendijas saņemšanai.



Iesaistījušās sabiedriskās aktivitātēs, veikušas labos darbus vai popularizējuši speciālās
izglītības skolotāja darbu un savu ieguldījumu.



Iepriekšējās studijās absolventa īpašie sasniegumi un/vai nopelni valsts vai novada līmenī tiek
uzskatīti par priekšrocību pie stipendiāta noteikšanas.
Vairāk

informācijas:

http://www.fonds.lv/stipendijas/jauno-petnieku-

stipendijas/humanitarajas-zinatnes/spec-izglitibas-skolotaju-stipendija/

Korporāciju un akadēmisko mūža organizāciju stipendijas
Latvijas Universitātes Fonda „Korporāciju un akadēmisko mūža organizāciju”
stipendijas ir nodibinātas ar mērķi Latvijas augstskolu studentu vidū popularizēt studentu un
studenšu korporāciju nozīmi un rosināt interesi par dalību korporācijās. Stipendijas piešķir
spējīgiem un centīgiem Latvijas augstskolu studentiem, kas līdztekus studijām ir aktīvi
dalībnieki Latvijas studentu un studenšu korporāciju dzīvē.
Stipendijas paredzētas: bakalauriem (sākot no 2.kursa) un maģistrantiem.
Vairāk informācijas: http://www.fonds.lv/stipendijas/korporaciju-stipendijas/

Vītolu fonda stipendijas
Fonds piešķir stipendijas vidusskolu absolventiem no lauku rajoniem, kuriem ģimenes
materiālie apstākļi neļauj turpināt mācības augstskolās. Lai iegūtu stipendiju, kandidātam
jāatbilst fonda izstrādātajiem kritērijiem:
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labi mācību rezultāti (vidējā atzīme 7,5 vai augstāk);



maznodrošināts;



bārenis, audzina viens no vecākiem, vai dzīvo daudzbērnu ģimenē;



panākumi mācību olimpiādēs.
Vairāk informācijas: http://www.vitolufonds.lv/stipendijas

Nippona fonda stipendija
Nippona fonds 2002.gadā Latvijas Universitātei nodeva beztermiņa piešķīrumu USD 1
000 000 apmērā, kas izmantojams kā neaizskaramais kapitāls. No tā nestajiem augļiem LU
Fonds izmaksā stipendijas humanitāro un sociālo zinātņu maģistrantiem un doktorantiem.
Stipendiju programmas mērķis ir attīstīt nākotnes līderus, kas spētu pārvarēt ģeopolitiskās,
reliģiskās, etniskās un kultūras barjeras, lai aktīvi piedalītos visas cilvēces labklājības
veicināšanā un vispārēja miera nodrošināšanā pasaulē.
Vairāk informācijas: http://www.fonds.lv/stipendijas/nippona-stipendija/

LU mecenāta Kristapa Morberga stipendijas
LU Kristapa Morberga stipendija ir nodibināta ar mērķi veicināt LU attīstību, finansiāli
atbalstot izcilus un sabiedriski aktīvus studentus pilnvērtīgu studiju īstenošanai.
Stipendija paredzēta: visu LU fakultāšu bakalauriem, sākot no 2.kursa.
2015.gadā stipendijas tiek piešķirtas arī Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Mākslas
akadēmijas studentiem. Uz Kristapa Morberga stipendiju var pretendēt RTU Arhitektūras un
pilsētplānošanas fakultātes, Būvniecības fakultātes, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas
fakultātes un Transporta un mašīnzinību fakultātes studenti (par stipendiju iespējām RTU
interesēties šo fakultāšu dekanātos). Latvijas Mākslas akadēmijas studentus stipendijai nominē
LMA vadība.
Stipendijas apmērs: EUR 2 200/akad. gadā (LU studentiem, kopā 14 stipendijas).
Stipendiju

fonds

RTU

studentiem

-

EUR

11

400

(kopā

6

stipendijas).

Stipendiju fonds Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem - EUR 2 200.
Vairāk informācijas: http://www.fonds.lv/stipendijas/kristapa-morberga-stipendija/
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III. AIZDEVUMI UN GARANTIJAS:
Studiju un studējošā kredīti
Studiju kredīts – paredzēts studiju maksas segšanai. Tas nepārsniedz augstskolas
noteikto studiju maksu un valsts noteikto maksimālo studiju kredīta apmēru (maksimālo
kredīta summu var uzzināt Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju un zinātnes administrācijas
mājaslapā: http://sza.gov.lv/).
Studiju laikā un laikposmā, kamēr nav sākts atmaksāt studiju kredītu (11 mēnešus pēc
studiju beigšanas), šī kredīta procentu likme ir 0 %. Sākot kredīta atmaksu, būs jāmaksā
kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā bankas procentu likme, bet ne vairāk kā 5% gadā no
atlikušās studiju kredīta summas.
Studējošā kredīts ir paredzēts studenta iztikas izdevumu segšanai. To var saņemt pilna
laika (dienas nodaļas)studējošie. Kredīta apmērs vienam studējošajam nepārsniedz 170,74
euro mēnesī. Šo kredītu izmaksā 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu). Studējošā
kredīta procentu likme ir kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā bankas procentu likme, bet ne
vairāk kā 5% gadā. Procenti par šo kredītu ir jāmaksā katru mēnesi. Tāpēc banka regulāri šo
summu ieturēs no studenta konta.
Kredītus piešķir tikai akreditētu studiju programmu apguvei.
Papildu informāciju par kredītiem iespējams saņemt:
1. Savas fakultātes vai augstskolas kredītu piešķiršanas komisijā
2. Studiju un zinātnes administrācijā - tālr. 67702490, www.sza.gov.lv

Studentu aizdevumu garantijas instruments
Erasmus+ programmas (2014-2020) ietvaros izveidots Studentu aizdevumu
garantijas instruments (Erasmus+ Master Degree Loans).
Ar tā palīdzību maģistrantūras studenti, kuri vēlēsies pabeigt pilnu studiju programmu
citā Erasmus+ programmas dalībvalstī, varēs pieteikties aizdevumam, kas ļaus studentiem,
neatkarīgi no viņu sociālās izcelsmes, studēt maģistrantūrā citā Erasmus+ programmas valstī.
Erasmus+ programmas dalībvalstis
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Erasmus+ piedalās 33 programmas dalībvalstis:


Eiropas Savienības 28 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija,
Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija,
Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija,
Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;



Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija un Lihtenšteina;



ES kandidātvalstis – Turcija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.
Aizdevuma apjoma maksimālās summas



viena gada maģistrantūras programmai līdz 12 000 EUR;



divu gadu maģistrantūras programmai līdz 18 000 EUR;

aizdevums var segt gan mācību, gan dzīvošanas izmaksas jebkurā no 33 Erasmus+
programmas valstīm.
Lai varētu pretendēt uz aizdevumu, studentam:


jābūt rezidentam vienā no Erasmus+ programmas dalībvalstīm;



jābūt iegūtam attiecīgam iepriekšējās izglītības diplomam (1. cikls - bakalaurs vai
līdzvērtīgs), kas dod tiesības studēt maģistrantūrā;



jābūt uzņemtam kā studentam 2. cikla (maģistrantūra vai līdzvērtīga programma)
studiju programmā Erasmus+ programmas dalībvalsts augstskolā, kurai ir piešķirta
Erasmus Augstākās izglītības harta (ECHE).
Maģistrantūra:



studijām jābūt atšķirīgā Erasmus+ programmas dalībvalstī kā tā valsts, kurā students ir
rezidents vai kurā ir ieguvis bakalaura līmeņa diplomu (vai līdzvērtīgu diplomu, kas
dod tiesības studēt maģistrantūrā);



jāapgūst pilna maģistrantūras līmeņa studiju programma, kā rezultātā tiek iegūts
maģistra grāds.

Informācija Eiropas Komisijas (EK) mājas lapā: http://ec.europa.eu/.
Kontaktinformācija LV Nacionālajā Erasmus+ aģentūrā izglītības un mācību
jomā: Valsts izglītības attīstības aģentūra – 67358444, www.viaa.gov.lv

Informāciju apkopoja Latgales skolu atbalsta fonds “Veronika”
www.fondsveronika.lv
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