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2

Pieteikuma iesniedzējs: [Vārds, Uzvārds]	1.lpp. no 6
Ulda Šalajeva stipendijas pieteikums
(Lūdzu aizpildīt datorrakstā)

1.	
Uzvārds(i)

Vārds(i) 
  Studenta imatrikulācijas nr.






2.	Fakultāte: 						 Studiju programmas nosaukums          Kurss








3.	
Pasta adrese::
Tālruņa numuri:


Mājās:



Mob. tel..:








Iela:

Nr:




Pasta indekss:

Pilsēta

Valsts



e-pasta adrese:

vai




4.	
Valodu prasmes:

a) Dzimtā:



b) Citas Ja norādītā svešvaloda nav apgūta LLU, nepieciešams uzrādīt pamatojošā dokumenta kopiju (piem., apgūtās svešvalodas kursu sertifikāts):



Bulgāru
Dāņu
Holandiešu
Angļu
Somu
Franču
Vācu
Grieķu
Itāļu
Portugāliešu
Spāņu
Zviedru
Ļoti labi












Labi












Vidēji














Čehu
Igauņu
Ungāru
Latviešu
Lietuviešu
Maltiešu
Poļu
Rumāņu
Slovāku
Slovēņu
Krievu
Ļoti labi











Labi











Vidēji

















5.	Lūdzu, norādiet, kur ieguvāt informāciju par šo stipendiju (lūdzu atzīmēt):
no draugiem, pazinām

LLU AF tīmekļa vietnē

LLU Studentu pašpārvaldē

no LLU studējošajiem

LLU tīmekļa vietnē

Dekanāta studentu pašpārvaldē

no LLU mācībspēkiem

uz dekanāta sludinājuma dēla

Cits avots: ......................................



6.	
Norādīt pēc brīvas izvēles: 
Kurās organizācijas (nevalstiskās - NGO, politikās, u.tml.) Jūs esat biedrs:
(No – līdz)
Organizācijas pilns nosaukums
Biedra statuss
Ieņemamais amats
Galvenie pienākumi
Piezīmes




	...

....





	




7.	Publikācijas, referātu tēžu bibliogrāfiskais saraksts (piem., studentu zinātniskās konferences, zinātniskie darbi, u.tml.
Publikācijas 
pilns nosaukums
Publikācijas 
Papildus informācija

vieta Lūdzu norādiet izdevuma, interneta tīmekļa vietnes adresi (hipersaiti), kur publikācija publicēta
datums

                      











...







8.	
Ārvalstīs pavadītais laiks (> 3 mēn.):
Valsts
Gads 
(mēnešu skaits)
Iemesls (prakse, darbs, atpūta, u.tml.)






...





9.	Sabiedriskās aktivitātes LLU un/vai ārpus tās
 (Maksimālais teksta ierobežojums: 2000 rakstu zīmes)
































10.	MOTIVĀCIJA:
Stipendijas nepieciešamības pamatojums. 
Kā šī stipendija Jums var palīdzēt Jūsu studijām, Jūsu personības attīstībai? Kā plānojat izmantot iegūtos stipendijas līdzekļus? 
(Maksimālais teksta ierobežojums: 2000 rakstu zīmes)






























Kā plānojat turpināt studijas, ja Jūs neiegūsiet šo stipendiju?
(Maksimālais teksta ierobežojums: 2000 rakstu zīmes)






































Kā Jūs plānojat studijās iegūtās zināšanas izmantot tālākā savā profesionālajā darbībā Latvijā?
(Maksimālais teksta ierobežojums: 2000 rakstu zīmes)





































Kāpēc tieši Jums ir jāpiešķir šī stipendija?
(Maksimālais teksta ierobežojums: 2000 rakstu zīmes)







































Vai Jūs esat pieteicies/usies arī uz citām stipendijām? Ja esat, lūdzu norādiet, uz kurām.
(Maksimālais teksta ierobežojums: 2000 rakstu zīmes)




































Lūdzu norādiet vismaz trīs savus līdzšinējos sasniegumus.
(Maksimālais teksta ierobežojums: 2000 rakstu zīmes)



































11.	

Līdz šim piešķirtie apbalvojumi, atzinības, stipendijas, u.tml.
Datums
Nosaukums
Piešķīrējs
Piezīmes








...




12.	
Atsauksmes
Vārds Uzvārds
Ieņemamais amats
Kontaktinformācija
Piezīmes
1.



2.



3.



Lūdzu noradiet, vai Jūs piekrītat, ka Stipendijas izvērtēšanas komisija nepieciešamības gadījumā var sazināties ar atsauksmēs noradīto personu?
Piekritu	
Nepiekrītu	

13.	Pieteikumam pievienotie dokumenti:
Dokumenta nosaukums
Izdošanas nr., datums
	


	


	


...





14.	APLIECINĀJUMS: 
Es, [Vārds Uzvārds], apliecinu, ka pieteikuma iesniegumā un tā pievienotajos dokumentos visa sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga.
Ar šo apliecinu, ka es atbilstu šādiem atbilstības kritērijiem:
		Atbilstu		Neatbilstu
Esmu sekmīgi pabeidzis I kursa II semestri bakalaura pilna laika klātienes inženierzinātņu studijās			
Veicu pētniecības darbu un piedalos zinātniskajās konferencēs ar referātiem				
Man ir labas, teicamas un izcilas sekmes inženierzinātņu studijās				
Labi pārvaldu vairākas svešvalodas				
Aktīvi piedalos LLU un/vai ārpus tās sabiedriskajā dzīvē				

Es apņemos pēc uzaicinājuma iesniegt visus nepieciešamo dokumentu oriģinālus atbilstoši pieteikuma veidlapā norādītajām ziņām, ka arī apzinos, ka mans pieteikums var tik noraidīts/anulēts jebkurā stipendijas izskatīšanas un tās piešķiršanas brīdī (ja stipendija ir tikusi piešķirta, tās turpmākie maksājumi stipendijas saņēmējam tiks anulēti) par apzināti nepatiesas informācijas sniegšanu.
Piekrītu, ka mani personas dati var tikt izmantoti LLU darbā ar absolventiem.


P.S. 
1. Vienlīdzīgu iespēju princips: stipendijas kandidātu atlasē Stipendijas komisija ievēros vienlīdzīgus principus, nediskriminējot kandidātus pēc dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas.
2. Personas datu aizsardzība: Stipendijas komisija apņemas ieverot ES un Latvijas likumdošanu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995.gada 24.oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti; Fizisko personu datu aizsardzības likums
 attiecībā uz personas datu aizsardzību. Kandidāta noradītie dati tiks izmantoti tikai un vienīgi stipendiāta novērtēšanai un atlasei.


Datums:

Vieta:



[Pašrocīgs paraksts]


[Vārds, uzvārds]




