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Preambula 

Akadēmiķis Arvīds Kalniņš (1894.-1981.) bija ievērojams koksnes ķīmiķis un mācību spēks. No 

1920. gada līdz 1960. gadam (ar pārtraukumu vācu okupācijas laikā) viņš vadīja Meža tehnoloģijas 

katedru Latvijas Universitātes Mežsaimniecības nodaļā, vēlāk Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā 

(LLA). A.Kalniņš bijis LLA zinātņu un mācību prorektors 1940. un 1941. gadā un no 1944. līdz 1946. 

gadam. 

  

1. Mērķis 
Veicināt Meža fakultātes studentu sekmību, aktivitāti un iesaistīšanos zinātniskajā darbībā. 

 

2. Prasības stipendijas pretendentiem  

2.1. Uz A. Kalniņa stipendiju var pretendēt Meža fakultātes III un IV kursa studenti. 

2.2. Studenti, kuri studijās saņem labus, teicamus un izcilus vērtējumus. 

2.3. Studenti, kas veic pētniecisko darbu un piedalās zinātniskajās konferencēs. 

 

3. Pieteikšanās kārtība  

3.1. Pretendentus A.Kalniņa stipendijas saņemšanai var izvirzīt Meža fakultātes dekanāts, 

Mežkopības, Meža izmantošanas vai Kokapstrādes katedru kolektīvi, studējošo mežkopju 

biedrība „Šalkone” vai studentu grupu kolektīvi. 

3.2. Pretendentam jāiesniedz Meža fakultātes Domē iesniegums – pieteikums, kas apliecina viņa 

vēlēšanos pretendēt uz A.Kalniņa stipendijas saņemšanu. Pieteikumam jāpievieno izvirzītāja 

rekomendācija, sekmju izraksts un CV. 

3.3. Pieteikumu pieņem Meža fakultātes domes sekretārs vienu nedēļu pēc vasaras sesijas. 

  

4. Piešķiršanas kārtība 

4.1. Meža fakultātes Dome izskata pieteikumus un, atklāti balsojot, pieņem galīgo lēmumu par 

stipendijas piešķiršanu.  

4.2. Stipendiju piešķir uz vienu studiju gadu sākot no pirmā septembra. 

 

 

5. Stipendijas komisija 

5.1. Stipendijas piešķiršanu izvērtē Stipendiju komisija (turpmāk tekstā - Komisija) , kas tiek 

izveidota ar Meža fakultātes dekāna lēmumu.  

5.2. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk kā puse Komisijas locekļu. Komisija savu 

lēmumu pieņem ar klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu.  

5.3. Komisiju sasauc, ja pietiekšanās termiņā piesakās kaut viens studējošais, un vada komisijas 

priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietnieks.  

5.4. Komisija iesaka un Meža fakultātes Dome apstiprina izvirzīto kandidātu stipendijas piešķiršanai. 



 

6. Stipendijas saņemšanas kārtība 

6.1. Stipendijas apmēru nosaka LLU Senāta lēmums. 

6.2. Saskaņā ar Domes sēdes lēmumu tiek izdots rektora rīkojums par stipendiju izmaksu 10 mēnešus 

attiecīgajā studiju gadā. 

6.3. Stipendiāta apliecību pasniedz Meža fakultātes Domes sēdē. 

6.4. Stipendiāta pienākums ir veicināt un atbalstīt akadēmiķa Arvīda Kalniņa piemiņas saglabāšanu. 

6.5. Stipendijas saņemšanas laikā stipendiāts nedrīkst saņemt citu stipendiju no LLU stipendiju fonda 

vai ESF mērķstipendiju.   

6.6. Stipendiātam atrodoties akadēmiskajā atvaļinājumā vai eksmatrikulācijas gadījumā stipendijas 

izmaksu pārtrauc.  

 

7. Stipendijas nolikuma pieņemšana un grozīšana 

Stipendijas nolikumu apstiprina un groza Meža fakultātes dome.  

 

 

 

SASKAŅOTS: 
Fakultātes dekāns (-ne)                                           /paraksts/                                     V.Uzvārds  

   

Lietvede, tel. 63021619 

 


