
   

Līgas Peisenieces stipendijas piešķiršanas nolikums 

Rīgā 2021.gada 12.oktobrī 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Līgas Peisenieces stipendijas piešķiršanas nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka 

kārtību un kritērijus, kādā tiek piešķirta Līgas Peisenieces stipendija Banku augstskolas 

(turpmāk – augstskola) studentam - līderim (turpmāk – stipendija). 

 

2. Stipendijas izmaksu nodrošina nodibinājums “Vītolu fonds” saskaņā ar nolikumā un 

nodibinājuma “Vītolu fonds” paredzētajiem nosacījumiem. Pieteikšanās stipendijai tiek 

organizēta katru gadu septembrī – oktobrī. 

 

3. Stipendija tiek piešķirta vienam augstskolas profesionālās bakalaura programmas 

studentam studijām vienam akadēmiskajam gadam. 

 

4. Stipendijas apmērs ir 2400 euro. 

 

5. Stipendijas pretendenti, kuri atbilst nolikuma 6.punktā noteiktajiem kritērijiem, bet 

neiegūst stipendiju, saņem Līgas Peisenieces pārsteiguma balvas. 

 

II.  Pieteikšanās stipendijai 

6. Pretendēt uz stipendiju ir tiesības augstskolas studentam, kurš atbilst šādiem 

kritērijiem: 

6.1. studē kādas augstskolas profesionālās bakalaura studiju programmas otrajā, trešajā 

vai ceturtajā studiju gadā; 

6.2. iepriekšējā vai iepriekšējos akadēmiskajos gados veicis kādu no šiem darbiem: 

6.2.1. vadījis augstskolas studējošo pašpārvaldi; 

6.2.2. vadījis kādu no augstskolas studējošo pašpārvaldes struktūrvienībām; 

6.2.3. vadījis liela mēroga projektu augstskolā; 

6.2.4. vadījis liela mēroga pasākumu, iesaistot augstskolas studējošos vai absolventus. 

6.3. neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā; 

6.4. viņam nav akadēmisko vai finansiālo parādu; 

6.5. iepriekšējā studiju periodā ir uzrādījis augstus sasniegumus studijās; 

6.6. nesaņem citu ziedotāju stipendiju studijām. 

 

7. Lai saņemtu stipendiju, students iesniedz parakstītu iesniegumu nodibinājumam 

“Vītolu fonds”. 

 

8. Iesniegumu students var iesniegt: 

8.1. papīrā formā; 

8.2. elektroniski, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu. 

 

9. Iesniegumam students pievieno šādus dokumentus: 

9.1. motivācijas vēstuli, atspoguļojot savus kā līdera sasniegumus, paskaidrojot, kā 

students  ir ietekmējis pašizaugsmi, komandas saliedētību, sabiedrību un kādi ir viņa nākotnes 

nodomi; 

9.2. sekmju izrakstu ar vidējo svērto atzīmi par visiem studiju gadiem; 

9.3. citus dokumentus pēc studenta ieskatiem  (piemēram, pateicību, sociālo mediju 

publikāciju kopijas). 

 

10. Iesniegumu students iesniedz desmit darba dienu laikā kopš publicēšanas Banku 

augstskolas mājas lapā. 
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III. Stipendijas piešķiršanas kārtība 

11. Stipendijas pretendentus izvērtē un lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem 

komisija, kuras sastāvā ir: 

11.1. stipendijas izveidotāja Līga Peiseniece; 

11.2. Banku augstskolas studiju prorektors; 

11.3. nodibinājuma “Vītola fonds” valdes priekšsēdētāja. 

 

12. Komisiju vada nodibinājuma “Vītola fonds” valdes priekšsēdētāja. 

 

13. Komisija izvērtē stipendijas pretendentu atbilstību nolikuma 6.punktā minētajiem 

kritērijiem un tālāk neizvērtē to pretendentu kandidatūras, kuri neatbilst kādam no nolikuma 

6.punktā minētajiem kritērijiem.  

 

14. Pretendentus, kuri atbilst visiem nolikuma 6.punktā minētajiem kritērijiem, 

komisija izvērtē saskaņā ar nolikuma pielikumā noteiktajiem nosacījumiem. 

 

15. Par uzvarētāju un stipendijas saņemšanas tiesību ieguvēju kļūst tas students, kurš ir 

ieguvis vislielāko novērtējumi saskaņā ar nolikuma pielikumā noteiktajiem nosacījumiem.  

 

16. Ja vairāki pretendenti ir ieguvuši vienādu vērtējumi, stipendiju iegūst pretendents ar 

augstāku vidējo svērto atzīmi studijās. 

 

17. Izvērtējot studentu pieteikumus, komisijai ir šādas tiesības: 

17.1. pieprasīt iesniegt papildu dokumentus, kas apliecinātu studenta sasniegumus; 

17.2. uzdot studentam jautājumus, kas sniegtu pilnīgāku informāciju par studenta 

atbilstību vai neatbilstību stipendijas saņemšanai; 

17.3. uzaicināt studentu klātienē uz komisijas sēdi jautājumu uzdošanai. 

 

18. Studentam, kuru komisija atzinusi par uzvarētāju, Vītolu fonds slēdz līgumu par 

stipendijas piešķiršanu. 

 

IV. Stipendijas izmaksas kārtība 

19. Stipendiju izmaksā 2 maksājumos katra studiju semestra sākumā, izvērtējot studenta 

sekmes. Nesekmības gadījumā 2.maksājums netiek veikts. 

 

20. Stipendiju izmaksā studenta norādītajā norēķinu kontā.  

 

V. Noslēguma jautājumi 

21 Ja tiek konstatēts, ka studentam saskaņā ar šo nolikumu nebija tiesību saņemt 

stipendiju, Vītolu fonds var pieņemt lēmumu par lēmuma par stipendijas piešķiršanu atcelšanu.  

 

22. Nolikuma 21.punktā minētajā gadījumā studentam ir pienākums viena mēneša laikā 

no lēmuma pieņemšanas brīža atmaksāt Vītolu fondam nepamatoti saņemtu stipendiju. 

 

23. Komisijas sēžu protokola izrakstus studentiem ir tiesības saņemt, iesniedzot 

pieprasījumu Vītolu fondam. 

 

Stipendijas izveidotāja                      L.Peiseniece 
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Pielikums Līgas Peisenieces  

stipendijas piešķiršanas nolikumam 

 

Stipendijas pretendentu novērtēšanas kritēriji 

 

Studenta sasniegumi Punkti par 

attiecīgo 

studenta 

sasniegumu 

vadījis augstskolas studējošo pašpārvaldi 200 

vadījis kādu no augstskolas studējošo pašpārvaldes struktūrvienībām; 50 

vadījis liela mēroga projektu augstskolā (students iegūst punktus par katru 

projektu) 

Līdz 50 cilvēkiem 

50-100 cilvēkiem 

Vairāk nekā 100 cilvēkiem 

 

 

50 

100 

200 

vadījis liela mēroga pasākumu, iesaistot augstskolas studējošos vai 

absolventus 

(students iegūst punktus par katru pasākumu) 

Līdz 50 cilvēkiem 

50-100 cilvēkiem 

Vairāk nekā 100 cilvēkiem 

 

 

 

50 

100 

200 

Sekmes 

Vidējā svērtā atzīme visos studiju gados 7-8 

Vidējā svērtā atzīme visos studiju gados 8,1-9 

Vidējā svērtā atzīme visos studiju gados 9,1-10 

 

10 

20 

30 

 

 
 


