
 

 

Pielikums 

APSTIPRINĀTS 

ar LU 04.08.2022.  

rīkojumu Nr. 1-4/428 

 
 

NOLIKUMS 

par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību maģistru studiju programmā   

“Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” Eiropas Sociālā fonda projekta 

“Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena  

“Izglītība un pedagoģija” studiju programmas” ietvaros 

 

1. Projekta mērķis un sasniedzamais rezultāts 

1.1. Nolikums par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) 

projektā “Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena “Izglītība un  

pedagoģija” studiju programmas” (turpmāk – Nolikums) izstrādāts saskaņā ar darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.1. specifisko atbalsta mērķi “Samazināt studiju 

programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu”.  

1.2. ESF projekta “Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena “Izglītība un  

pedagoģija”” studiju programmas” (turpmāk – Projekts) mērķis ir studiju virziena “Izglītība un  

pedagoģija” studiju programmu fragmentācijas samazināšana, slēdzot virkni esošo programmu un 

izstrādājot jaunas programmas, kā arī resursu koplietošanas stiprināšana, izveidojot unikālu 

maģistrantūras studiju programmu “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai”, lai nodrošinātu 

konceptuāli jaunas, uz kompetencēm orientētas izglītības prasībām atbilstošas skolotāju izglītības 

attīstību Latvijā. 

1.3. Projekta mērķstipendiju mērķis ir nodrošināt regulāru atgriezenisko saiti un vērtējumu par jauno 

studiju programmu īstenošanu tās aprobācijas procesā, t.i., projektu ieviešanas laikā, iesaistot 

studējošos novērtēšanas procesā, lai nodrošinātu visu studiju programmas īstenošanas aspektu 

izvērtējumu no studējošo perspektīvas. 

1.4. Projekta finansēšanas avoti ir ESF līdzekļi ar līdzfinansējumu 85% un valsts budžeta līdzekļi ar 

līdzfinansējumu 15%. 

1.5. Projekts tiek realizēts, ievērojot apstiprināto Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) maģistra 

studiju programmas “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” nosacījumus un šo Nolikumu. 

1.6. LU īsteno Projektu ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30.jūnijam. 

2. Prasības mērķstipendijas saņēmējiem 

Mērķstipendiju var piešķirt Maģistrantam, kurš studē pilna laika studijās valsts budžeta finansētā vai 

maksas studiju vietā studiju programmā “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai”. 

3. Pieteikšanās mērķstipendijām 

3.1. Paziņojumu par pieteikšanos uz mērķstipendiju gatavo Projekta administrācija un publicē LU 

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (turpmāk – PPMF) mājaslapā.  

3.2. PPMF maģistrantūras programmas “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” studiju 

metodiķis Paziņojumu par pieteikšanos uz mērķstipendiju izsūta e-pastā šīs programmas 1. un 

2.kursa studentiem līdz 15.augustam. 

3.3. Fakultātes dekāns nodrošina, ka informācija par mērķstipendiju ir publiski pieejama fakultātē. 

Pretendenti mērķstipendijas saņemšanas piesakās līdz 22.augustam, iesniedzot studiju metodiķim  

iesniegumu mērķstipendijas saņemšanai (1. pielikums); 



 

 

3.4. Pretendenti mērķstipendijas saņemšanai piesakās un iesniedz studiju metodiķim šādus 

dokumentus: 

3.4.1. iesniegumu konkursam mērķstipendijas saņemšanai (1.pielikums); 

3.4.2. CV (2.pielikums); 

3.4.3. motivācijas vēstuli brīvā formā. 

4. Mērķstipendijas piešķiršanas kārtība 

4.1. Maģistrantūras studiju programmas “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” ar rektora 

rīkojumu apstiprināta komisija (turpmāk tekstā – komisija) apkopo un izvērtē mērķstipendijas 

pretendentu iesniegto dokumentu atbilstību konkursa prasībām. 

4.2. Izveidotā komisija vērtēšanu veic atbilstoši Projektam izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem 

(3.pielikums) un LU normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai 10 (desmit) darbdienu laikā. Sēdes 

gaita tiek protokolēta. 

4.3. Komisijas sēdes protokolu vai tā izrakstu, kā arī aizpildītās un parakstītās vērtēšanas veidlapas 

kopā ar mērķstipendijas pretendentu iesniegtajiem dokumentiem atdod Projekta administrācijā. 

4.4. Projekta administrācija pieņem lēmumu par mērķstipendijas piešķiršanu vai nepiešķiršanu saskaņā 

ar komisijas protokolu un apstiprināto Projekta budžetu. 

4.5. Projekta administrācija saskaņā ar komisijas lēmumu gatavo LU rīkojumu par mērķstipendijas 

piešķiršanu, ko izdod LU rektors vai rektora pilnvarota persona. 

4.6. Konkursa rezultātus paziņo maģistrantam elektroniski uz viņa norādīto e-pastu. 

4.7. Komisijas lēmumu mērķstipendijas pretendents var apstrīdēt LU Akadēmiskajā šķīrējtiesā 1 

(viena) mēneša laikā. 

5. Līguma slēgšana ar Maģistrantu 

Vienas nedēļas laikā pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas LU slēdz ar Maģistrantu papildvienošanos 

līgumam par studijām LU par mērķstipendijas piešķiršanu uz 1 (vienu) akadēmisko gadu (5.pielikums). 

6. Mērķstipendijas izmaksas kārtība 

6.1. Mērķstipendiju Maģistrantam piešķir ne vairāk kā  EUR 199,20 (viens simts deviņdesmit deviņi 

eiro un 20 centi) mēnesī. Stipendiju maksā līdz aktuālā akadēmiskā gada jūnijam (ieskaitot). 

6.2. Maģistrants reizi mēnesī (līdz attiecīgā mēneša pēdējam datumam) iesniedz Projekta 

administrācijā rakstisku mēneša pārskatu (4. pielikums). 

6.3. Maģistrants par semestri/periodu komisijai sniedz mutisku refleksiju/novērtējumu, kā arī 

rakstiskus secinājumus un ieteikumus studiju programmas pilnveidei. 

6.4. Maģistrants reizi akadēmiskajā gadā sniedz atbalstu izglītības iestādēm un jaunizveidotajām 

pašvaldībām saistībā ar digitalizācijas radītajiem izaicinājumiem izglītības iestādēs. 

6.5. Pēc sekmīgas ikmēneša saistību izpildes Maģistrants saņem mērķstipendiju. 

6.6. Ja Maģistrants nepilda saistības, mērķstipendiju pārtrauc izmaksāt. Projekta administrācija kopā 

ar komisiju lemj par Maģistranta izslēgšanu no Projekta un līdz šim saņemtā finansējuma atmaksu 

LU.  

6.7. Kopējais mērķstipendijas piešķīrums vienam Maģistrantam nepārsniedz 10 (desmit) mēnešus 

viena akadēmiskā gada laikā.  

7. Maģistranta saistības un atbildība 

7.1. Maģistranta pienākums ir apmeklēt vismaz 80% no klātienes un/vai tiešsaistes lekcijām un 

noteiktā laikā iesniegt obligātos studiju darbus, saņemot sekmīgu vērtējumu. 

7.2. Maģistrants, neizpildot noteiktās saistības, atmaksā projektā nepamatoti saņemto finansējumu LU. 

8. Personas datu apstrāde 

8.1. Mērķstipendijas konkursa ietvaros tiek apstrādāti šādi personas dati: pretendenta vārds, uzvārds 

un personas kods, tālruņa numurs un e–pasta adrese. 



 

 

8.2. Personas dati tiek apstrādāti, lai mērķstipendijas konkursa ietvaros identificētu pretendentu 

atbilstību konkursa prasībām, kā arī, lai varētu sazināties ar pretendentiem. 

8.3. Personas dati tiks saglabāti – projekta vadītāja, Iveta Bārzdiņa, e-pasts: iveta.lace@lu.lv, darba 

failu krātuvē visu mērķstipendijas konkursa periodu un piecus gadus pēc pēdējā mērķstipendijas 

piešķīruma. Pēc glabāšanas termiņa personas dati tiks izdzēsti. 

8.4. Piesakoties mērķstipendijas saņemšanai, pretendents apliecina piekrišanu savu personas datu 

apstrādei mērķstipendijas konkursa ietvaros. 

8.5. Informācija par fizisko personas datu apstrādi LU pieejama 

https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/www.lu.lv/Dokumenti/Julijs_2019/Privatuma_

politika.pdf; 

8.6. Par datu apstrādi atbildīgs – projekta vadītāja, Iveta Bārzdiņa, e-pasts: iveta.lace@lu.lv. Papildu 

jautājumu gadījumā sazināties ar LU personas datu speciālistiem datu.specialisti@lu.lv. 

 

  

mailto:iveta.lace@lu.lv


 

 

1. pielikums 

Nolikumam par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību maģistru studiju programmā   

“Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” ESF projekta 

“Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena  

“Izglītība un  pedagoģija”studiju programmas” ietvaros 

 

 

IESNIEGUMS 

konkursam mērķstipendijas saņemšanai 

ESF projektā Nr.8.2.1.0/18/I/004 “Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju 

virziena “Izglītība un  pedagoģija” studiju programmas”  

 

 

1. kursa maģistrants     

 

2. kursa maģistrants  

 

  

Uzvārds Vārds  

 

 

 

 

 

 

 

Mērķstipendijas pretendenta ____________________ /__________________/ ____._____. 20____ 

                            paraksts               paraksta atšifrējums  

 

 

   

Dokumenti pieņemti projekta Nr.8.2.1.0/18/I/004 “Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas 

studiju virziena “Izglītība un  pedagoģija” studiju programmas” administrācijā: 

 

20___. g. _____.______________     _____________________ /__________________/ 

                                                                   paraksts                        paraksta atšifrējums 

Piezīmes: 

Iesniegumā norādītos datus LU izmantos tikai mērķstipendijas administrēšanas nolūkā. 



 

 

2. pielikums 

Nolikumam par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību maģistru studiju programmā   

“Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” ESF projekta 

“Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena  

“Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” ietvaros 

 

CURRICULUM VITAE (CV) 

 

konkursam mērķstipendijas saņemšanai 

ESF projektā Nr.8.2.1.0/18/I/004 “Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena 

“Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas”  

 

 

1. kursa maģistrants      

 

2. kursa maģistrants          

 

  

 

1. Vispārīgās ziņas 

Uzvārds, Vārds   

Personas kods  

Tālrunis, mob. telefons  

E-pasta adrese  
 

2. Izglītība  

Iepriekšējā izglītība (iegūtais grāds, iegūšanas vieta un gads, noslēguma darba atzīme) 

Angļu vai citas ES svešvalodas zināšanu līmenis C1 līmenī ar pierādāmu sertifikātu 

Stažēšanās ārzemēs vismaz sešu mēnešu ilgumā – bez pārtraukuma 

3. Darba pieredze  

Darbavietas nosaukums, amats 

4. Publikācijas un digitālo mācību līdzekļu izstrāde 

Publikācijas (norādīt pilnu nosaukumu, līdzautorus, izdevumu, publicēšanas gadu, vietu un lappušu skaitu, 

norādīt, vai publikācija ir sagatavota, iesniegta publicēšanai vai publicēta), kas ir tematiski atbilstošas 

studiju programmai,  

dalība digitāla mācību līdzekļa, mācību tehniskā līdzekļa vai kāda cita izglītības jomai noderīga 

tehnoloģiskā risinājuma izstrāde (mācību grāmatas, mācību līdzekļi, kas izdoti reģistrētos apgādos, 

populārzinātniskas publikācijas, patenti, licences u.c.) 

5. Līdzdalība konferencēs  

Piedalīšanās ar referātu (jebkura veida) konferencēs un kongresos (norādīt pasākuma norises vietu un laiku, 

referāta nosaukumu, līdzautorus, tēžu publicēšanas izdevumu, vietu, gadu, lapaspušu skaitu): 

starptautiskas konferences vai kongresi 

vietējas konferences vai kongresi 

cits 

6. Pedagoģiskais un sabiedriskais darbs  



 

 

Līdzdalība izglītības u.c. projektos 

Darbs pie inovatīvu mācību materiālu, mācību metožu izstrādes 

Dalība profesionālās biedrībās un organizācijās, līderības un pārmaiņu aģentu kompetences, piem., pieredze 

jaunu iniciatīvu veidošanā, iesaistīšanās nevalstisko organizāciju darbā, u.c. 

7. Starptautiskā sadarbība  

Stažēšanās ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs (viena mēneša ilgumā vai 2-6 mēneši bez 

pārtraukuma) 

Darbu izpilda sadarbībā ar ārvalstu partneriem 

Lekcijas, skolas u.c. ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs 

Cits 

 

Mērķstipendijas pretendenta _____________________ /__________________/ ____._____. 20_____ 

                            paraksts                paraksta atšifrējums    

 

* Norādītos datus LU izmantos tikai mērķstipendijas administrēšanas nolūkā. 

 

 

  



 

 

3. pielikums 

Nolikumam par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību maģistru studiju programmā   

“Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” ESF projekta 

“Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena  

“Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” ietvaros 

 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

konkursam mērķstipendijas saņemšanai 

ESF projektā Nr.8.2.1.0/18/I/004 “Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena 

“Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” 

  

1. kursa maģistrants      2. kursa maģistrants      

  

Uzvārds Vārds 

 

Vērtēšanas kritēriji 

Maksimālais 

punktu skaits 

Iegūtais 

punktu skaits 

1. Pedagoģiskais un sabiedriskais darbs  25  

a) pieredze mācību/studiju programmu izveidē, realizācijā un/vai izvērtēšanā  5  

b) digitāla mācību līdzekļa, mācību tehniskā līdzekļa vai kāda cita izglītības 

jomai noderīga tehnoloģiskā risinājuma izstrāde 

5  

c) dalība izglītības u.c. projektos, konferencēs, kongresos u.tml.   5  

d) publikācijas un/vai darbs pie inovatīvu mācību materiālu, mācību metožu 

izstrādes 

5  

e) dalība profesionālās biedrībās un organizācijās, līderības un pārmaiņu aģentu 

kompetences, piem., pieredze jaunu iniciatīvu veidošanā, iesaistīšanās 

nevalstisko organizāciju darbā u.c. 

5  

2. Starptautiskā sadarbība  10  

a) darbu izpilde sadarbībā ar ārvalstu partneriem 5  

b) stažēšanās ārzemēs  5  

3. Studijas 15   

a) noslēguma darba atzīme 9 vai 10 10  

b) noslēguma darba atzīme 7 vai 8 5  

c) angļu vai citas ES svešvalodas zināšanu līmenis C1 līmenī ar pierādāmu 

sertifikātu  

5  

Kopā: 50  

 

Apstiprināts: 

Komisijas sēdē _____ . _____. 20_____. Protokols Nr.____________ 

__________________________ /__________________/ ____ . _____. 20____. 

                                              priekšsēdētāja paraksts               paraksta atšifrējums  

__________________________ /__________________/ ____ . _____. 20____. 

                                   sekretāra paraksts                                paraksta atšifrējums  

 

 



 

 

4. pielikums 

Nolikumam par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību maģistru studiju programmā  

“Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” Eiropas Sociālā fonda projekta  

“Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena 

 “Izglītība un  pedagoģija” studiju programmas” ietvaros 

 

Maģistra studiju programmas “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” 

ESF projektā Nr.8.2.1.0/18/I/004 “Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena 

“Izglītība un  pedagoģija” studiju programmas” 

NOVĒRTĒJUMS 

par 20____.gada _________________ mēnesi 

 

1. gada maģistrants     

 

2. gada maģistrants      

 

  

Uzvārds Vārds  

 

 

Studiju programmas izvērtējums Raksturojums Secinājumi un ieteikumi 

pilnveidei 

Studiju programmas saturs  

 

 

Studiju kursi  

 

 

Studiju programmas plānojums    

Informatīvais un metodiskais 

nodrošinājums 

  

Materiāli tehniskā bāze 

 

 

 

 

Docētāju profesionālā darbība  

 

 

 

Maģistrants _____________________ /__________________/ 

                          paraksts                         paraksta atšifrējums 

 

Studiju programmas vadītājs _____________________ /__________________/ 

                            paraksts                paraksta atšifrējums                                    

  



 

 

5.pielikums 

Nolikumam par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību maģistru studiju programmā  

“Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” Eiropas Sociālā fonda projekta  

“Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena 

“Izglītība un  pedagoģija” studiju programmas” ietvaros 

 

PAPILDVIENOŠANĀS 1. kursa un 2. kursa maģistranta 

līgumam Nr.___/ ___/___ par studijām Latvijas Universitātē 

 

Rīgā, Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums 

 

Latvijas Universitāte (turpmāk tekstā – LU) tās Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekānes  Lindas 

Danielas personā, kura rīkojas saskaņā ar LU 2020. gada 20. jūnija rīkojumu Nr.  1/249, no vienas puses, un 

       

             
                                   vārds, uzvārds                                                                                                                                personas kods 

(turpmāk tekstā – Maģistrants), no otras puses, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumu 

Nr.27 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt studiju 

programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas 

īstenošanas noteikumu 20.1.2.1. punktu un starp LU un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtās vienošanās 

par Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanu, 

kā arī, 

ņemot vērā, ka Maģistrants piedalās ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/I/004 “Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā 

balstītas studiju virziena “Izglītība un  pedagoģija” studiju programmas” realizācijā, kur saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumu Nr.27 grozījumiem Rīgā, 2021.gada 6.jūlijā, viņam ir piešķirta Projekta mērķstipendija, 

puses vienojas par ___.___.20__ līguma Nr.___/___/___ par studijām LU papildināšanu 

un  

noslēdz šādu papildvienošanos (turpmāk tekstā – Papildvienošanās) par dalību ESF projektā “Latvijas Universitātes 

inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena “Izglītība un  pedagoģija” studiju programmas”, kurā nosaka kārtību, 

kādā Maģistrants saņem mērķstipendiju no Projekta līdzekļiem:  

1. Mērķstipendija tiek piešķirta ne vairāk kā 10 mēnešus viena akadēmiskā gada laika periodā no 01.09.2022. līdz 

30.06.2023. 

2. Mērķstipendijas izmaksa tiek veikta, pamatojoties uz LU rīkojumu, sākot ar mēnesi, kad noslēgta šī 

Papildvienošanās. 

3. Šī Papildvienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir spēkā vienu akadēmisko gadu, izņemot 

gadījumus, kad studējošais tiek eksmatrikulēts pirms šīs Papildvienošanās beigu termiņa vai neizpilda projektā 

izvirzītās prasības. 

4. LU apņemas: 

4.1. nodrošināt Maģistrantam iespējas saņemt mērķstipendiju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām 

un saskaņā ar vienošanos par Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanu, kas noslēgta starp  LU un Centrālo finanšu 

un līgumu aģentūru; 

4.2. izmaksāt Maģistrantam mērķstipendiju EUR 199,20 (viens simts deviņdesmit deviņi eiro un divdesmit centi) 

mēnesī, pārskaitot to reizi mēnesī uz Maģistranta norādīto bankas kontu. Ja Projekta kontā nav pieejami finanšu 

līdzekļi, nākamajā mēnesī izmaksā mērķstipendiju par iepriekšējo un tekošo mēnesi; 



 

 

4.3. katru semestri/periodu izvērtēt Maģistranta akadēmiskā darba rezultātus, nodrošinot Maģistranta iesniegtā 

pārskata izvērtēšanu. Mērķstipendijas komisija vērtē Maģistranta klātienes un/vai tiešsaistes lekciju apmeklējumus 

vismaz 80% apmērā,  iesniegtos visus studiju darbus un saņemtos sekmīgos  novērtējumus, kā arī sekmīgi  nokārtotos 

pārbaudes darbus. Ja pārskata vērtējums ir negatīvs, Maģistrants atlikušo mērķstipendijas daļu nesaņem un LU lemj 

par Maģistranta izslēgšanu no Projekta;  

4.4. sniegt Maģistrantam visa veida informāciju par Projekta aktivitātēm. 

5. Maģistrants apņemas: 

5.1. atbildīgi veikt studiju un pētniecības darbu saskaņā ar līguma par studijām LU nosacījumiem; 

5.2. piedaloties maģistra studiju programmas “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” aprobācijā reizi mēnesī 

(līdz kārtējā mēneša pēdējam datumam) sniegt adgriezenisko saiti, iesniedzot Projekta administrācijā pārskatu par 

paveikto; 

5.3. par semestri sniegt mutisku atskaiti/refleksiju ar secinājumiem un rekomendācijām; 

5.4. reizi akadēmiskajā gadā sniedz atbalstu izglītības iestādēm un jaunizveidotajām pašvaldībām saistībā ar 

digitalizācijas radītajiem izaicinājumiem izglītības iestādēs; 

5.5. pārskata par semestri vai periodu negatīva izvērtējuma gadījumā atmaksāt Projektā nepamatoti saņemto 

finansējumu LU; 

5.6. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā informēt LU par jebkādiem apstākļiem, kas kavē un ierobežo 

vai arī varētu kavēt un ierobežot Projekta īstenošanu atbilstoši šīs Papildvienošanās noteikumiem, par neatbilstībām, kā 

arī par jebkādiem citiem būtiskiem apstākļiem, kas negatīvi ietekmē vai varētu ietekmēt šīs Papildvienošanās saistību 

savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi. 

6. Maģistrants, parakstot šo Papildvienošanos, apliecina, ka viņam ir saprotams: 

6.1. ka vienlaikus nevar saņemt valsts stipendiju un Projekta mērķstipendiju; 

6.2. studiju pārtraukuma (akadēmiskais atvaļinājums) gadījumā viņš zaudē tiesības saņemt finansējumu no Projekta 

līdzekļiem. Pēc studiju pārtraukuma Maģistrantam ir tiesības atkārtoti pretendēt uz mērķstipendiju. Mērķstipendijas 

saņemšanas ilgums pirms studiju pārtraukuma šajā gadījumā tiek ieskaitīts kopējā mērķstipendijas saņemšanas laikā; 

6.3. ka, neizpildot noteiktās saistības, jāatmaksā Projektā līdz šim saņemtais finansējums LU; 

6.4. LU apstrādās Maģistranta personas datus mērķstipendijas administrēšanas nolūkā; 

6.5. Maģistranta personas dati var tikt nodoti projekta īstenošanas uzraugošajām un kontrolējošajām institūcijām, 

t.sk. IZM, CFLA, FM, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

7. Projekta ietvaros Maģistranta radītie rezultāti, tajā skaitā tiesības uz Maģistranta radīto intelektuālo īpašumu (t.sk. 

rūpniecisko), ir LU īpašums. 

8. Jebkādi strīdi un domstarpības, kas rodas sakarā ar šās Papildvienošanās saistību izpildi, ir risināmi savstarpējās 

pārrunās. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā 

kārtībā. 

9. Šī Papildvienošanās sastādīta divos eksemplāros, viens eksemplārs atrodas LU, otrs – pie Maģistranta. 

Lūdzu pārskaitīt man paredzētos maksājumus uz:   

 bankas nosaukums, filiāle, konta nr. 

Latvijas Universitātes vārdā Maģistrants 

Linda Daniela Vārds, uzvārds 
 

 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


