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DIVU GADU STIPENDIJA BRITU INTERNĀTSKOLĀ 

ar HMC Projects atbalstu Centrālajā un Austrumeiropā 

HMC Projects ir labdarības fonds, kas organizē divas stipendiju programmas ļoti spējīgiem un aktīviem 16/17 gadus veciem skolēniem 

no 15 Centrālās un Austrumeiropas valstīm.  Tas uzņem apmēram 80 skolēnus katru gadu un izvieto viņus 60 internātskolās  

Apvienotajā Karalistē, lai viņi varētu mācīties pilnus divus mācību gadus un nokārtot starptautiski atzītus eksāmenus (A Līmenis, 

Starptautiskais Bakalaureāts vai Skotijas vidējās izglītības dokuments). 

Vai tu vari iegūt šo stipendiju? 

 Vai tu esi spējīgs, darbīgs, elastīgs, atšķirīgs, mērķtiecīgs, interesants? Vai tev ir izcilas sekmes skolā? 

 Vai tev ir ļoti labas zināšanas angļu valodā, gan mutiski, gan rakstiski? Vai tu uzņemies iniciatīvu?  

 Vai tu vari iejusties kolektīvā esot prom no mājām un pilnveidot savas prasmes esot pilnīgi citā mācību vidē?  

 Vai tu vari dot arī savu ieguldījumu jaunajā skolā akadēmiski, sociāli, kultūras sfērā, mākslā vai sportā? Vai tu iedvesmosi 

pārējos klasē? 

 Vai tu esi gatavs iegūt jaunus draugus uz mūžu? Un vai tu būtu lielisks savas valsts pārstāvis? 

Lai pieteiktos… 

 Tev ir jābūt ne jaunākam par 16 gadiem un ne vecākam par 17 gadiem un 6 mēnešiem uz 2021.gada 1.septembri; 

 Tev ir jābūt pilna laika skolēnam skolā vai koledžā Latvijā, un tavai vidējai atzīmei ir jābūt vismaz 8.0; 

 Tev ir jāieplāno mācīties pilnus divus gadus Apvienotajā Karalistē un taviem vecākiem vai aizbildņiem ir jāatbalsta tava vēlme 

iegūt stipendiju; 

Tev vajadzēs aizpildīt detalizētu pieteikuma veidlapu, dabūt atsauksmes no saviem skolotājiem, izpildīt angļu valodas testu, un, ja tevi 

izvēlēsies, tu tiksi uzaicināts uz interviju ar vienu vai vairākiem HMC Projects pārstāvjiem.  

Divas stipendiju programmas: 

Pilnā stipendija: HMC Projects Pilnā stipendija ir skolēniem, kuru vecāku kopējie ienākumi nepārsniedz £30,000 par pilnu 2020.gadu. 

Tava stipendija nosegs visu tavu mācību maksu, ēdināšanu un izmitināšanu. 

Daļējā stipendija: Ja tavas ģimenes ienākumi pārsniedz £30,000, bet ir mazāki nekā 80,000, tu vari pieteikties uz daļējo stipendiju. 

Daļējās stipendijas saņēmēji parasti maksā £6,000 līdz £11,000 katru gadu. Tas nosedz mācību maksu, ēdināšanu un izmitināšanu.  

Kas tev būs jāmaksā? 

Ja tu iegūsti pilno stipendiju, tavai ģimenei būs jāmaksā: 

administrēšanas maksa £1250; maksa par vīzu un veselības 

apdrošināšanu; ceļošanas izmaksas no Latvijas uz skolu 

Apvienotajā Karalistē un atpakaļ. 

Ja tu iegūsti daļējo stipendiju, tavai ģimenei būs jāmaksā: 

samazināta skolas maksa – parasti £6,000 līdz £11,000 katru 

gadu; maksu par vīzu un veselības apdrošināšanu; ceļošanas 

izmaksas no Latvijas uz skolu Apvienotajā Karalistē un atpakaļ. 

Pēdējos gados skolas Apvienotajā Karalistē pieprasa iecelt aizbildni, kurš var būt radinieks vai ģimenes draugs, kam ir jābūt 

Apvienotās Karalistes patstāvīgajam iedzīvotājam. Var izmantot arī AK aizbildniecības aģentūru, lai atrastu aizbildni, bet tas ir maksas 

pakalpojums. 

Informācija par to, kā pieteikties, ir atrodama LAVSAs mājas lapā http://late.lv/hmc.htm sadaļā “Application 

Instructions”.  

Pieteikšanās projektam līdz 2020. gada 4. decembrim. Atlases intervijas notiek janvārī/februārī. Stipendijas ieguvēji sāk 

mācības nākamā mācību gada septembrī. 
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