
Artūra un Ērikas Gerhardu stipendija  

 
Aicinām pieteikties vidējo vispārējo vai vidējo speciālo izglītību ieguvušos jauniešus, 

kuri 2019./2020. studiju gadā pieteicās pilna laika studijām Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes šādās pamatstudiju programmās: 

 

Studiju programmas nosaukums Fakultāte 

Lauksaimniecība Lauksaimniecības 

Būvniecība Vides un būvzinātņu 

Zemes ierīcība un mērniecība Vides un būvzinātņu 

Vide un ūdenssaimniecība Vides un būvzinātņu 

Ainavu arhitektūra un plānošana Vides un būvzinātņu 

Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā 

Lietišķā enerģētika Tehniskā 

Mašīnu projektēšana un ražošana Tehniskā 

Mežzinātne Meža 

Mežinženieris Meža 

Kokapstrāde Meža 

Pārtikas kvalitāte un inovācijas Pārtikas tehnoloģijas 

Veterinārmedicīna Veterinārmedicīnas 

 

Stipendiju konkursa kārtībā piešķirs vienam stipendiātam, izmaksājot 145 EUR 

mēnesī (10 mēneši gadā) līdz absolvē pamatstudijas, t.i., stipendiju saņems 4-6 gadu 

garumā (atkarībā no studiju programmas ilguma), ja vien students ir sekmīgs. 

 

 

STIPENDIJAS KONKURSS 

 

Lai pieteiktos stipendijas konkursam, Jūsu sekmēm jāatbilst tabulā 
norādītajam: 

 

Studiju 

programmas 

nosaukums 

CE 

latviešu 

valodā 

CE 

svešvalodā 
CE 

matemātikā 
GA 

matemātikā 
GA 

ķīmijā 
GA 

bioloģijā 
GA 

dabas 

zinībās 

Lauksaimniecība no 50% - - - 7-10 balles 

Būvniecība no 50% 7-10 balles - - - 

Zemes ierīcība un 

mērniecība 
no 50% 7-10 balles - - - 

Vide un 

ūdenssaimniecība 
no 50% 7-10 balles - - - 

Ainavu 

arhitektūra un 

plānošana 

no 50% 7-10 balles - - - 

Lauksaimniecības 

inženierzinātne 
no 50% 7-10 balles - - - 



Studiju 

programmas 

nosaukums 

CE 

latviešu 

valodā 

CE 

svešvalodā 
CE 

matemātikā 
GA 

matemātikā 
GA 

ķīmijā 
GA 

bioloģijā 
GA 

dabas 

zinībās 

Lietišķā 
enerģētika 

no 50% 7-10 balles - - - 

Mašīnu 

projektēšana un 

ražošana 

no 50% 7-10 balles - - - 

Mežzinātne no 50% 7-10 balles - - - 

Mežinženieris no 50% 7-10 balles - - - 

Kokapstrāde no 50% 7-10 balles - - - 

Pārtikas zinības no 50% - - 
7-10 

balles 

- 
7-10 

balles Pārtikas produktu 

tehnoloģija 
no 50% - - - 

Veterinārmedicīna no 50% - - 7-10 balles - 

Paskaidrojumi:  

CE – centralizēto eksāmenu rezultāti sākot no 50 %; 

GA – gada atzīme tabulā norādītajā mācību priekšmetā, kurā vērtējums nav zemāks par 7 ballēm.  

 

Konkurss notiek 2 kārtās: 

1. kārta – LLU reflektants sagatavo un no 1. līdz 19. augustam elektroniski iesūta 

(e-pasta adrese: attistibasfonds@llu.lv):  

1. pieteikuma anketu (word formātā); 
2. dzīvesgājumu (CV) ar fotogrāfiju (word formātā); 
3. divas līdz trīs rekomendācijas no (ieskanētas PDF formātā): 

3.1.  vidējās izglītības iestādes direktora vai klases audzinātājas, 

3.2. ārpusskolas vai interešu izglītības iestādes par aktīvu sabiedrisko 

darbību, 

3.3. zemnieku saimniecības vai kādas citas organizācijas, kurā aktīvi 

darbojaties,  

3.4. vai arī Latvijas Daugavas Vanagu organizācijas rekomendācija, ja ir 

saistība ar šo organizāciju (piem., vecāku aktīva darbība organizācijā), 
tādējādi to uzskatot par priekšroku konkursā. 

4. eseju kā Ingunai un Pēterim Ozoliem adresētu vēstuli, kurā sniegts īss 

apraksts par sevi, saviem studiju un nākotnes plāniem saistībā ar ieguldījumu 

Latvijas lauksaimniecībā, par motivāciju izvēlētās specialitātes apgūšanai (2-3 

lpp.) (word formātā); 
5. centralizēto eksāmenu sertifikātu (ieskanēts PDF formātā); 
6. sekmju izrakstu (ieskanēts PDF formātā). 

 

 

2.kārta – intervija ar stipendijas pretendentiem, kuri būs precīzi izpildījuši visus 

1.kārtas nosacījumus. 

 

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā rakstiet: attistibasfonds@llu.lv 

 

Stipendijas komisija lēmumu paziņo pretendentiem oktobrī svinīgā stipendiātu 

sveikšanas pasākumā! 

 

 

 


