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veiksmīgas karjeras

PIRMKURSNIEKA
CEĻVEDIS

Pirmkursniek, uzsākot studijas, 
tev noteikti radīsies daudz un dažādi jautājumi par studijām, 

studentu dzīvi un finansēm. Lai tu atrastu atbildes uz sev interesējošiem 
jautājumiem, tev noteikti noderēs Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) 

pirmkursnieku ceļvedis.  Izmantojot šo ceļvedi, tu savu studiju gadu uzsāksi 
daudz veiksmīgāk, kā arī vieglāk spēsi iejusties studentu dzīvē.
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1. STUDIJAS
Pirmkursniek, šajā ceļveža daļā tu atradīsi sev 

interesējošo informāciju par studijām Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē. 

1.1. STUDIJU GADA UZBŪVE

2016./2017. studiju gads tiek iedalīts šādi:

1.2. KAS IR A, B, C STUDIJU KURSI?

1.3. KREDĪTPUNKTI (KP)

1.4. ROTĀCIJA

Obligāti apgūstams izvēlētajā specialitātē.

Ierobežotās/obligātās izvēles kursi no studiju 
programmā nosaukto studiju kursu saraksta, 
kas ietver specializējošos studiju kursus.

Brīvās izvēles studiju kursi. 

EKSĀMENU SESIJA
Ieskaišu un eksāmenu 
periods katra semestra 

noslēgumā.

AKADĒMISKAIS GADS
Studiju periods, kas sastāv no 
diviem semestriem - rudens 
un pavasara (katrs 16 studiju 

nedēļas).

 Studijas – 16 nedēļas (30.01.2017. – 21.05.2017.)
 Individuālās studijas, pārbaudījumi – 4 nedēļas 
(22.05.2017. -18.06.2017.)
 Konkurss uz valsts finansētajām studiju vietām – 
27.06.2017. 
 Brīvlaiks saskaņā ar studiju plānu.

KAS JĀŅEM VĒRĀ, PIESAKOTIES BRĪVĀS IZVĒLES 
STUDIJU KURSIEM?
Par studiju kursiem tu iegūsi nepieciešamos vai noteiktos 
kredītpunktus, tāpēc pievērs uzmanību gan izvēlētā studiju 
kursa, gan kopējam programmā paredzētajam kredītpunktu 
skaitam.

VAI IR IESPĒJA NEPIETEIKTIES IZVĒLES KURSIEM?
Ja nepieteiksies izvēles kursiem, tad tie tiek uzskatīti par 
parādiem.

Kredītpunkti ir studentu 
darba apjoma mērs. Viens 
kredītpunkts atbilst 40 stundām 
studenta darba – ietverot gan
kontaktstundas (lekcijas, laboratorijas darbi, praktiskie 
darbi, semināri) universitātē, gan patstāvīgo darbu.
Noteiktais standarts: viena semestra laikā ir jāiegūst 20 
KP, studiju gada laikā — 40 KP. 

RUDENS SEMESTRIS

PAVASARA SEMESTRIS

NODARBĪBU LAIKI

 Studijas – 16 nedēļas (05.09.2016. – 23.12.2016.)
 Individuālās studijas, pārbaudījumi – 4 nedēļas   
(27.12.2016. – 22.01.2017.)
 Brīvlaiks – 1 nedēļa (23.01.2017. – 29.01.2017.)
 Konkurss uz valsts finansētajām studiju vietām – 
26.01.2017.

KONTAKTSTUNDAS 
ILGUMS

PIRMĀS LEKCIJAS 
SĀKUMS 

STUDIJU GADA 
PIRMĀ NEDĒĻA

36.

Aktuālās izmaiņas nodarbību sarakstos tiek attēlotas 
automātiski. Seko līdzi semestra garumā nodarbību 

sarakstiem, jo LAIS sistēmā var parādīties dažādi aktuālie 
paziņojumi.

A

B

C

1KP 40H

Rotācija motivēs studēt vēl sparīgāk, jo 
ik semestri, pēc sesijas, izvērtējot tavas 
sekmes, kāds var zaudēt un kāds var 
iegūt budžeta vietu.
BUDŽETA VIETU skaits katrai studiju 
programmai ir atšķirīgs.

Sīkāku informāciju par budžetu 
vietām vari atrast LLU mājas lapā 
WWW.LLU.LV/STUDIJU-PRO-

GRAMMAS



LLU VADĪBA

Par darba laikiem, kā arī iespējām kļūt par 
bibliotēkas lietotāju uzzini 

WWW.LLUFB.LLU.LV

Detalizētu informāciju par ISIC karti un atlaidēm, kā 
arī par pieteikšanos vari atrast LLU mājas lapā 

WWW.LLU.LV/LV/ISIC-KARTE

1.5. BIBLIOTĒKA

1.8. KAS IR KAS UNIVERSITĀTĒ?

ISIC KARTES IZGATAVOŠANA

FAKULTĀŠU DEKANĀTI

Grāmatas un citu studijām noderīgu 
informāciju iespējams iegūt LLU Funda-
mentālajā bibliotēkā, kas atrodas Jelgavas 
pilī. Studijām vajadzīgu informāciju 
iespējams iegūt arī fakultāšu Informācijas 
centros.

LLU IS LIETOTĀJKONTU var saņemt 
Jelgavas pils 112. telpā katru darba dienu no 

plkst. 9.00 līdz 16.00. 
Vairāk informācija par LLU IS LLU mājas lapā 
WWW.LLU.LV/LLU-INFORMATIVA-SISTEMA

1.6. LLU IS (informatīvā sistēma)

1.7.  STUDENTU ISIC KARTE

Šajā sistēmā tu varēsi apskatīt informāciju 
par lekcijām, rīkojumiem, sekmēm, kā arī 

citas aktuālas tēmas.

ISIC KARTE ir studenta statusu apliecinošs dokuments, 
kas būs nepieciešams:
 LLU Fundamentālajā bibliotēkā un citās Latvijas 
bibliotēkās;
 uzturoties dienesta viesnīcās;
 izmantojot atlaides pilsētas tirdzniecības un 
izklaides vietās.
 Kā arī varēsi pierādīt savu studenta statusu 
ārvalstīs, piemēram, dodoties ERASMUS+ apmaiņas 
braucienā.

Lai izgatavotu ISIC karti, tev ir jādodas uz Jelgavas pils 
289. telpu trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 
15.00. Kartes maksa par gadu ir 6,40 EUR. 

NEAIZMIRSTI līdzi paņemt vienu fotogrāfiju (3x4 cm). Tas 
aizņems tikai 5 minūtes un ISIC karte būs derīga 12 
mēnešus. 

Pirmkursniek, ja ir radušās neskaidrības vai arī nomāc 
kādi citi aktuālie jautājumi par studiju procesu, tu noteikti 
vari doties pie fakultāšu speciālistiem dekanātā, kā arī 
studiju programmas direktora.  

ISIC KARTES IZGATAVOŠANA - SWEDBANK

Tev ir iespēja izvēlēties arī ISIC SWEDBANK LLU KARTI, 
kas ir:
 studenta apliecība, ko atpazīst visā pasaulē;
 starptautiska maksājumu karte;
 atlaižu karte.
Kartes gada maksa – 4,98 EUR. 

REKTORE 
IRINA PILVERE
Vada universitātes darbu un 
pārstāv tās intereses

STUDIJU PROREKTORS  
KASPARS VĀRTUKAPTEINIS

Atbildīgs par studiju procesa 
organizēšanu

DIREKTORS
ANDREJS GARANČS
Atbildīgs par universitātes 
īpašumiem

ZINĀTŅU PROREKTORS 
ARNIS MUGURĒVIČS

Atbildīgs par zinātniskā darba 
un pētījumu organizēšanu

KANCLERS  
ZIEDONIS HELVIGS
Atbildīgs par finansēm



Plašāku informāciju par dienestu viesnīcu īres 
cenām, pieejamajiem pakalpojumiem vari atrast 

savā īres līgumā vai LLU mājas lapā 
WWW.LLU.LV/LV/DIENESTA-VIESNICAS

1.7.  STUDENTU ISIC KARTE

2.1. LLU DIENESTA VIESNĪCAS

Ja būs nepieciešama izziņa, kad uzsāksi studijas, tad 
dodies uz savas fakultātes dekanātu, kur to izgatavos.

IZZIŅA PAR STUDIJU UZSĀKŠANU UNIVERSITĀTĒ

MĀCĪBSPĒKU AKADĒMISKIE AMATI UN GRĀDI

AKADĒMISKIE GRĀDI: 
 bakalaura grāds (Bc.) – šo grādu iegūst, uzrakstot 
bakalaura darbu; 
 maģistra grāds (Mg.) – šo grādu iegūst, uzrakstot 
maģistra darbu.

ZINĀTNISKAIS GRĀDS:
 doktors (Dr.) – doktora grādu iegūst, uzrakstot 
doktora disertāciju (pētījumu).

Akadēmiskos un zinātniskos grādus 
iegūst, absolvējot atbilstošo studiju 
līmeni universitātē.

AKADĒMISKIE AMATI: 
 asistents – docenta vai lektora palīgs praktisko 
darbu vadīšanā;
 lektors – docenta vai lektora palīgs lekciju 
pasniegšanā;
 docents – drīkst pasniegt gan teorētiskas, gan 
praktiskas zināšanas studentiem;
 asociētais profesors – tikai savā augstskolā atzīts 
profesors;
 profesors – starptautiski atzīts amats, kuru var 
iegūt pēc 3 gadu pieredzes asociētā profesora amatā. 

Akadēmisko amatu universitātē iegūst 
vēlēšanu ceļā, esot atbilstošam 

akadēmiskajam vai zinātniskajam 
grādam.

2. STUDENTU DZĪVE
Pirmkursniek, šajā sadaļā tu atradīsi sev 
interesējošo informāciju par sadzīvi, ārpus studiju 
aktivitātēm, izklaidēm un mākslinieciskajiem 
kolektīviem. 

LLU pieder 10 dienesta viesnīcas, tādēļ izvēlies sev 
tīkamāko un ērtāko dienesta viesnīcu, kas atrodas vistu-
vāk tavai fakultātei.
 1.  dienesta viesnīca - Lielā ielā 1
 2. dienesta viesnīca -  J. Čakstes bulvārī 7
 3. dienesta viesnīca - Driksas ielā 1
 4. dienesta viesnīca -  Akadēmijas ielā 4
 5. dienesta viesnīca -  J. Mātera ielā 26

Dienestu 
viesnīcu ārdurvis ir 

slēgtas no plkst. 23.00 līdz 
plkst. 6.00. Ja ir nepieciešams iekļūt vai 

izkļūt no dienestu viesnīcas laika periodā no 
23.00 līdz 6.00, tad obligāti iepriekš ir 

jābrīdina administratore. 

 6. dienesta viesnīca - Pētera ielā 1
 7. dienesta viesnīca -  Lielā ielā 17
 8. dienesta viesnīca -  Lielā ielā 19
 9. dienesta viesnīca -  K. Helmaņa ielā 2
 10. dienesta viesnīca - A. Pumpura ielā 7



2.2. STUDĒJOŠO PAŠPĀRVALDE

2.3. STUDENTU ORGANIZĀCIJAS

Pirmkursniek, LLU piedāvā iespēju aktīvi un radoši 
darboties studentu organizācijās!

Mērķis un uzdevumi ir cieši saistīti 
ar latviešu tautas izglītības un Latvijas 
valsts brīvības, tautas vienības garu un 
nemitīgu uzplaukumu. Izglītība, centība, 
draudzība un goda apziņa ir korporācijas 
darbības mērķu pamatā. Vairāk informācijas 
WWW.VENTONIA.LV

Viens no mērķiem 
ir pulcināt ap sevi latviešu tautības 

studentus, audzināt viņus īstā buršu garā, 
vadoties no tām akadēmiskajām tradīci-
jām, kuras laika gaitā izkoptas un nosti-
prinājušās latviešu korporācijās. Vairāk 
informācijas WWW.IMANTICA.LV

Studenšu korporācija 
ikvienai dod iespēju parādīt un pierādīt 

sevi, organizējot pasākumus, piedaloties 
literārajos vakaros, spēlējot teātri, 

sportojot vai labi pavadot no mācībām un 
darba brīvo laiku. Vairāk informācijas 

WWW.VARAVIKSNES.LV

„Šalkone” ir nevalstiska 
organizācija (studentu biedrība), kas sevī 
ietver Meža fakultātē studējošos 
studentus un tās absolventus, kas kādreiz 
ir darbojušies organizācijā. Organizācijas 
mērķis ir dot iespēju studentiem aktīvi 
sevi izpaust un pilnveidot sevi ārpus 

oficiālajiem universitātes pasākumiem, tajos piedaloties 
un arī tos organizējot. 
Vairāk informācijas WWW.SALKONE.LV

Universitātes studentus pārstāvoša 
organizācija, kas risina nozīmīgus 

jautājumus par akadēmisko, 
sociālo, kultūras un sporta dzīvi, 

pārstāv un aizstāv studentu 
viedokli un tiesības LLU, Latvijas 

Studentu apvienībā, kā arī citās 
iestādēs un organizācijās nacionālā un 

starptautiskā līmenī.

Vērtīgu pieredzi un izaugsmes iespējas. LLU 
SP bijušie biedri savas zināšanas pielieto, 
strādājot vadošos amatos.

Atpazīstamību un popularitāti. LLU SP 
biedrus pazīst gan LLU, gan Latvijas aktīvākie 
studenti.

IESAISTOTIES LLU SP, TU IEGŪSI:

Labas attiecības ar LLU vadību - zinoši, aktīvi 
un inteliģenti cilvēki patīk visiem.

Uzticamus, radošus, jautrus un atraktīvus 
draugus visās LLU fakultātēs un citās Latvijas 
augstskolās. Kopā dzīve ir krāsaināka un 
bagātāka!

Pieredzi pasākumu, konferenču un semināru 
organizēšanā. Tev būs lieliska iespēja 
piedalīties arī daudzu LLU pasākumu 
aizkulišu aktivitātēs.

Ja tevi interesē kaut viens no minētajiem 
punktiem, noteikti sazinies ar mums vai ielūkojies 

Jelgavas pils 1.telpā, kā arī LLU SP mājas lapā 
WWW.LLUSP.LV

Dzīvi bez problēmām! Te vienmēr būs cilvēki, 
ar ko parunāt un kuri tev palīdzēs - dalīta 
bēda ir pusbēda, bet, izdalot to uz vairāk 
nekā 30 domes locekļiem, tā vispār vairs nav 
bēda.

Interesanti pavadītu brīvo laiku. Mēs gaidām 
tavas idejas!

Informāciju par jaunākajiem notikumiem 
augstskolā. Būsi pirmais, kas visu uzzinās!

Gandarījumu un novērtējumu par labi 
paveiktu darbu.

SP VADĪTĀJS 
GVIDO BĒRZIŅŠ
Tehniskās fakultātes 2. kursa students

Tālr. 28875447
gvidoberzins@gmail.com

STUDENTU KORPORĀCIJA „VENTONIA” 

STUDENTU KORPORĀCIJA  „FRATERNITAS IMANTICA”

STUDENŠU KORPORĀCIJA „VARAVĪKSNE”

STUDENTU BIEDRĪBA „ŠALKONE”

1.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

3.
2.



Ja esi aktīvs un tev patīk dziedāt un/vai dejot, tad izvēlies 
kādu no LLU mākslinieciskajiem kolektīviem!

Jauniešu deju kolektīvs “Skalbe” - 
pieteikšanās 7., 12., 14. septembrī  
plkst. 18.00 (Jelgavas pils Aulā, 2. stāvā). 
Mēģinājumi notiks pirmdienās un 
trešdienās.

Tautas deju ansamblis “Kalve” –   
pieteikšanās 6., 8. septembrī 

plkst. 19.00 (Jelgavas pils Aulā, 2. stāvā). 
Mēģinājumi notiks otrdienās un 

ceturtdienās.

Plašāka informācija par pasākumiem LLU pieejama 
LLU studiju gada plānotājā un LLU portāla notiku-

mu kalendārā, bet par pasākumiem pilsētā – 
Jelgavas mājaslapā WWW.JELGAVA.LV

Visa veida profesionāli foto pakalpojumi,
Fotogrā�ju restaurācija,
Lielformāta foto izdrukas
Druka uz audekla - kanvas, tekstils, 
Dokumentu foto,
Foto un Adobe Photoshop  kursi
Atklātnes, galda kartes ar individuālu dizainu
Vizītkartes, etiķetes, �ajeri,
Dizains, maketu izstrāde, poligrā�ja,
Foto gleznas ar dažādām tematikām (autordarbi)
Dāvanu kartes,
Profesionāli un mākslinieciski foto pakalpojumi,
Foto sesijas jaunlaulātajiem, ģimenēm, pāriem u.c.,
Kāzu foto studijā un izbraukumos,
Vecmeitu ballītes un jubilejas,
Topošo māmiņu foto sesijas, stila foto,
Portretu, modes, mākslas foto,
Kāzu avīzes, ielūgumi!

Lielā iela 1, Jelgava, LV - 3001,
Tālr.: 63080121; 29491294

e - pasts: foto.dizains@meistardarbnica.lv
www.meistardarbnica.lv

2.5. PASĀKUMI LLU

Apmeklē pasākumus Jelgavas pilī, savā fakultātē, kā arī 
visā Jelgavā. Atceries, ka, iegādājoties biļetes pasākumiem 
pilsētā, uzrādi savu ISIC karti un saņem atlaides.
Daļa šo pasākumu ir LLU ilggadējas tradīcijas, kurās 
piedalās studenti jau vairākās paaudzēs.

Šis pasākums ir par godu tieši tev, 
pirmkursniek! Tevi šajā dienā svinīgi uzņem lielajā 

augstskolas studentu saimē. Jelgavas pils pagalmā 
jaunieši godina savu Alma Mater, apliecinot, ka 
zināšanas cilvēkam ir vērtīgākā bagātība.

IMATRIKULĀCIJAS 
AKTS

Šie svētki ir veltīti, lai radītu piederības sajūtu, 
lepnumu, mīlestību un uzticību vietai, cilvēkiem un 
kopā radītām, veidotām un koptām tradīcijām. Svētkos 
fakultāšu jaunākie pārstāvji arī sacenšas Lielās, Mazās un 

veicināšanas balvas izcīņā.

1. OKTOBRĪ 
AZEMITOLOGA SVĒTKI

Šis ir viens no skaistākajiem un krāšņākajiem 
pasākumiem. Decembrī LLU Aulas durvis veras 

polonēzei, kurā vienojas mūsu augstskolas studenti, 
absolventi, mācībspēki, studentu korporācijas un viesi no 
visas Latvijas.

ZIEMASSVĒTKU BALLE 
JELGAVAS PILĪ

LLU Studējošo pašpārvaldes 2005. gadā 
dibināta tradīcija, kas godina un izceļ ar universitāti 
saistītas personas, struktūrvienības un notikumus, kas 

gada laikā devuši būtisku ieguldījumu universitātes un 
studējošo labā. 

LLU SP GADA 
BALVA

Studentu folkfestivāls ir kļuvis par studentu 
mazajiem "dziesmu svētkiem" februāra beigās. Tas 

ir plašs mūzikas un dzejas pasākums, kur uzstājas 
Latvijas augstskolu studenti, reizi gadā uz vairākām 
skatuvēm pulcējot talantīgus, drosmīgus un sevi pierādīt 
gatavus māksliniekus.

STUDENTU 
FOLKFESTIVĀLS

Pavasara koncerts ieskandina astronomiskā 
pavasara iestāšanos ar māksliniecisko kolektīvu 

uzstāšanos, kur tiks uzburta augstskolas saimē 
pārliecība, ka pavasaris ir jau pavisam tuvu. Sarīkojumu 

kuplina LLU mākslinieciskie kolektīvi - tautas deju ansam-
blis "Kalve", jauniešu deju kolektīvs "Skalbe", sieviešu koris 
"Liepa", vīru koris "Ozols", vidējās paaudzes deju kolektīvs 

"Kalves zelta smiltis" un Studentu teātris.

PAVASARA 
KONCERTS

2.4. LLU MĀKSLINIECISKIE KOLEKTĪVI

Studenšu koris “Liepa” - pieteikšanās 6., 
7., 13. septembrī plkst. 18.00 
(Ekonomikas un sabiedrības attīstības 
fakultātes zālē 3. stāvā, Svētes ielā 18). 
Mēģinājumi notiks otrdienās un 
trešdienās.

JA ARĪ TU LIETO SOCIĀLOS TĪKLUS KĀ TWITTER, 
INSTAGRAM, FACEBOOK, DRAUGIEM.LV VAI 

YOUTUBE,SNAPCHAT TAD MEKLĒ MŪS:

FACEBOOK.COM/LLU.LV
INSTAGRAM.COM/LLUNIVERSITATE
TWITTER.COM/LLU_LV
YOUTUBE.COM/LLUVIDEO
SNAPCHAT LLU_LATVIJA

Jelgavas Studentu teātris – pieteikšanās 
20. septembrī plkst. 20.00 un 21.septembrī 
plkst. 19.00 (LLU Studentu teātrī, Čakstes 
bulvārī 5a). Pieteikšanās laikā ir jāzina no 
galvas dzejolis un/ vai prozas fragments. 

Nodarbības notiks pirmdienās, otrdienās, 
ceturtdienās.

Vīru koris “Ozols” – pieteikšanās 6., 8., 
13. septembrī plkst. 18.00 Studentu 

klubā (Jelgavas pils parkā, Lielā ielā 4). 
Mēģinājumi notiks otrdienās un 

ceturtdienās.

MEKLĒJIET MŪS SOCIĀLAJOS TĪKLOS



2.7. SPORTS

LLU ir viena no retajām Latvijas augstskolām, kur sporta 
nodarbības pirmā un otrā kursa studentiem ir saglabātas 
kā obligātas. Universitātē studējošie var nodarboties ar 
dažādiem sporta veidiem: basketbolu, volejbolu, futbolu, 
regbiju, badmintonu, galda tenisu, aerobiku, atlētisko 
vingrošanu, vieglatlētiku, peldēšanu, orientēšanās sportu, 
florbolu, lakrosu, kā arī iesaistīties vispārējās fiziskās 
sagatavotības grupā. 

2.6. LLU LABĀS GRIBAS VĒSTNEŠI

Brīvprātīga studentu kustība, kas apvieno aktīvus, domā-
jošus studentus, kuri vēlas piedalīties dažādos skolēnu - 
topošo studentu karjeras izvēles atbalsta pasākumos, 
galvenokārt Karjeras dienās un izglītības izstādēs un 
popularizēt LLU studiju piedāvājumu.
Jaunie dalībnieki aicināti uz tikšanos 14.09.2016 plkst. 
16.00 Jelgavas pilī 179.telpā, kurā būs iespēja iepazīties 
ar kustības šī gada mērķiem, iespējām un uzdot jautāju-
mus iepriekšējo gadu dalībniekiem!
Pieteikties un uzdot jautājumus par kustību var sūtot e-pastu 
uz karjera@llu.lv

Plašāku informāciju par Sporta nama 
pakalpojumiem un iespējām iegūsti LLU mājas lapā 

WWW.LLU.LV/SPORTA-NAMA-PAKALPOJUMI

Ja vēlies uzzināt vairāk, apmeklē LLU mājas lapu 
WWW.LLU.LV/LV/STUDIJU-KREDITS

Precīza un detalizēta informācija par studiju maksu un 
apmaksas kārtību ir apskatāma tavā studiju līgumā.

ATLĒTISKĀS 
VINGROŠANAS ZĀLI

SPORTA ZĀLI

FITNESA 
NODARBĪBAS

PELDBASEINU

LLU SPORTA NAMS PIEDĀVĀ

3. FINANSES
Pirmkursniek, šajā ceļveža daļā tu atradīsi visu 

aktuālo informāciju par kredītiem, finansēm un 
stipendijām. 

3.1. STUDIJU FINANSĒJUMS

3.2. LLU STUDĒJOŠAJIEM PIEEJAMAS ŠĀDU 
VEIDU STIPENDIJAS

STUDIJU KREDĪTS 
Paredzēts studiju maksas 

segšanai

STUDĒJOŠĀ KREDĪTS 
Paredzēts iztikas izdevumu 

segšanai

KOMERCKREDĪTI 
Ja tev nav bijusi iespēja saņemt kredītu ar valsts vārdā 
sniegto galvojumu, ir iespēja saņemt komerckredītu, ko 

izsniedz Latvijas bankas (AS Swedbank, SEB banka, 
Nordea banka).

Tu vari pieteikties, ja esi pilna laika valsts finansētā studiju 
vietā (budžeta) studējošais students. Tev ir iespējams 
saņemt 99,60 EUR mēnesī un to izmaksā 10 mēnešus 
gadā. Pieteikšanās notiek fakultāšu dekanātos, iesniedzot 
iesniegumu.

Augstāk minētie kredīti studentiem tiek izsniegti ar valsts 
vārdā sniegtu galvojumu. 

VALSTS STIPENDIJA 



Tu vari saņemt, ja esi pilna laika gan valsts finansētā, gan 
maksas studiju vietā studējošais. Pieteikšanos un 
piešķiršanu organizē Studiju centrs, LLU Attīstības fonds 
vai attiecīgā fakultāte.

Tev ir iespēja saņemt savas fakultātes vārdisko stipendiju, 
ko piešķir studentam, kuram ir teicamas sekmes studijās, 
veikta pētnieciskā un zinātniskā darbība, kā arī kurš ir 
aktīvi iesaistījies universitātes sabiedriskajā dzīvē.

Ludviga Kundziņa stipendijai var izvirzīt Veterinārmedicīnas fakultātes valsts finansēto studiju 3. kursa 
studentu, kurš ir saņēmis augstāko vidējo atzīmi eksāmenos - mājdzīvnieku anatomijā un fizioloģijā, kā arī 

aktīvi piedalījies zinātniskajā un sabiedriskajā darbībā.

Arvīda Kalniņa stipendija – var saņemt 
Meža fakultātes 3. un 4. kursa students, ja 
studiju procesā ir saņēmis labus, teicamus 
un izcilus vērtējumus, kā arī veicis pētnie-
cisko darbu un piedalījies zinātniskajās 
konferencēs. Tev ir jāiesniedz pieteikums 
vienu nedēļu pēc vasaras sesijas. 

 Kārļa Ulmaņa stipendija – 190 EUR mēnesī

 LLU Senāta stipendijai - 160 EUR mēnesī

 Elzas un Arvīda Lazdupa stipendija – 100 EUR 
mēnesī.

Pieteikšanās Studiju centrā. Detalizētu informāciju par 
vārdisko stipendiju tu vari apskatīt WWW.ATTISTIBAS-
FONDS.LLU.LV/

LLU VĀRDISKĀS STIPENDIJAS FAKULTĀŠU STIPENDIJAS 

Alberta Krastiņa stipendija Informācijas tehnoloģijas fakultātei tiek piešķirta attiecīgajā studiju gadā vienu 
reizi. Uz stipendiju var pretendēt tikai 3. kursa pamatstudiju studenti un 1. kursa maģistranti.  Lai kļūtu par 
stipendijas laureātu, tev ir jābūt labām, teicamām un izcilām sekmēm, kā arī ir jāveic zinātniskie darbi, 
jāpiedalās zinātniskajās konferencēs ar referātiem un jāpiedalās LLU sabiedriskajā darbībā.

Oļģerta Ozola un Gunta Rudzīša stipendiju var saņemt Tehniskās fakultātes 4. kursa studenti 7. semestra 
laikā, iesniedzot iesniegumu, referātu un TF dekanātā apstiprinātu sekmju izrakstu. Tev ir jābūt sekmīgi 

nokārtotiem pārbaudījumiem un uzrakstītam referātam par profesoru O. Ozola dzīves gājumu un 
zinātniskās darbības ietekmi uz Mašīnu dinamikas zinātni. Konkursu izsludina ik gadu maijā un stipendijas 

apmērs 130 EUR.

Paula Lejiņa stipendijai var pretendēt 2. un 3. kursa Lauksaimniecības fakultātes pilna laika par valsts 
budžetu studējošs pamatstudiju students. Tev ir jāveic pētnieciskais darbs lopkopībā, vidējā svērtā atzīme 
nedrīkst būt zemāka par 7, kā arī esi uzrakstījis referātu par P. Lejiņa dzīvi un sasniegumiem, obligāts 
apmeklējums vismaz vienā no zinātniskajām konferencēm un jābūt aktīvai sabiedriskai darbībai LLU. 
Pieteikšanās līdz katra gada 15. jūnijam, stipendijas apmērs 130 EUR.

Artura Tramdaha stipendijai var pieteikties valsts budžeta finansēti VBF būvniecības vai ainavu 
arhitektūras un plānošanas specialitātes studenti. Tev ir jābūt labām, teicamām un izcilām atzīmēm, jāveic 

pētnieciskais darbs, kā arī aktīvi jāpiedalās sabiedriskajā darbībā. Pieteikšanās līdz kārtējā gada 30. aprīlim.

Pētera Delles vārdiskajai stipendijai par pieteikties PTF 5. un 7. seme-
stra valsts budžeta finansēts pilna laika students. Ja tu esi aktīvi veicis 
zinātniski pētniecisko darbību pārtikas nozarē un uzturzinātnes jomā, esi 
sagatavojis referātu par P. Delles zinātnisko un/vai pedagoģisko darbību, 
kā arī esi piedalījies ar ziņojumu studentu zinātniskajā konferencē, un 
studiju laikā iegūtās sekmes ir labas, teicamas un izcilas, esi aktīvi 
darbojies PTF Studentu pašpārvaldē un sabiedriskajā darbībā, tad  
piesakies šai stipendijai pirmajā rudens semestra nedēļā.

Jāņa Berga stipendiju var saņemt Lauksaimniecības fakultātes studenti, kuri veic pētniecisko darbu 
laukkopībā vai dārzkopībā. Tu vari pretendēt uz šo stipendiju, ja esi 2. vai 3. kursa pilna laika par valsts 

budžetu studējošs pamatstudiju students un tava vidējā svērtā atzīme pēdējā semestrī nav zemāka par 7, 
kā arī esi uzrakstījis referātu par J. Berga dzīvi un sasniegumiem, obligāti piedalīšanās vismaz vienā 

zinātniskajā konferencē, kā arī aktīva sabiedriskā darbība. Tev ir jāpiesakās līdz 15. jūnijam, stipendijas 
apmērs 130 EUR.

Jāņa Biķa stipendiju var saņemt VBF studenti. Ja tu izcelies ar labām, teicamām un izcilām sekmēm 
inženierzinātņu studiju kursos, to skaitā ģeodēzijā vērtējumam jābūt vismaz 8 ballēm, kā arī veic 
pētniecisko darbu minētajās jomās un esi aktīvs sabiedriskajā darbībā, tad piesakies stipendijai līdz kārtējā 
gada 30. aprīlim.

PTF vārdisko stipendiju vari saņemt, ja esi novērtēts ar labām, teicamām 
un izcilām sekmēm studijās, kā arī esi veicis zinātniskā darba izstrādi 

un/vai piedalījies ar zinātnisko ziņojumu studentu konferencē. Svarīgi, lai 
tu esi aktīvs sabiedriskajai darbībai PTF studentu pašpārvaldē. 

Pieteikšanās notiek rudens pirmajā semestrī. 

Jāņa Vanaga stipendijai tu vari pieteikties, ja esi ESAF students ar teicamām sekmēm un esi izstrādājis, un 
aizstāvējis pētījumu par aktuālu ekonomikas tēmu, kā arī esi aktīvi līdzdarbojies ESAF, LLU un citās 
organizācijās. Darba iesniegšana notiek līdz 30. aprīlim.

Pētera Birkerta stipendijai var pieteikties ESAF 2., 3. kursa pilna laika studenti un 1. kursa maģistranti. Tev 
ir jābūt teicamām sekmēm, aktīvi jādarbojas sabiedriskajā darbībā, kā arī jābūt izstrādātam pētnieciskajam 

darbam par aktuālu socioloģijas tēmu, kas atspoguļotu P. Birkerta devumu izvēlētajai tēmai. Tev ir 
jāiesniedz darbs līdz 30. aprīlim.


