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Preambula 

Alberts Krasti ņš (02.09.1907. – 11.05.1985.), Ekonomiskās kibernētikas katedras profesors. 
Profesors Alberts Krastiņš gandrīz visu savu darba mūžu pavadījis, strādājot mūsu augstskolā, veicot gan 
mācību, gan zinātnisko darbu. A. Krastiņš uzskatāms par pašreizējās Informācijas tehnoloģiju fakultātes 
pamatlicēju. Pateicoties tieši viņa iniciatīvai, 1967. gadā dibināja „Matemātisko metožu un skaitļošanas 
tehnikas katedru”, kas vēlāk paplašinājās un pārauga par fakultāti. Profesors A. Krastiņš bija izcils orators 
un teicams lektors. Viņš bija viena no LLU spilgtākajām personībām pēckara gados. 

Alberts Krastiņš beidzis LU Matemātikas un dabaszinātņu fakultāti. LLA Augstākās matemātikas 
katedras docents (no 1945), katedras vadītājs (1949 – 1967), profesors (no 1979), Hidromeliorācijas un 
zemes ierīcības fakultātes dekāns (1957 – 1961), Ekonomiskās kibernētikas katedras vadītājs (1967 –
 1972), LLA Lauksaimniecības ekonomikas fakultātes metodiskās komisijas priekšsēdētājs (1977 –
 1983), PSRS Augstākās izglītības ministrijas Metodiskās padomes loceklis (1980 – 1983). 

Pētījis vektoru metodi izlīdzināšanas rēķinos. Nozīmīgākās publikācijas: „Augstākā matemātika”, 
R., 1964 [māc. gr.] un „Matemātiskā programmēšana”, R., 1976 [māc. gr.]. 

Pieminot viņa mūža devumu LLU, 2005. gada 18. maijā LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes 
Dome nodibināja Alberta Krastiņa stipendiju. Kopš 2006. gada šo stipendiju piešķir LLU ITF. 

 
1. Vispār īgie noteikumi 

1.1. A. Krastiņa stipendija (turpmāk – stipendija) atbalsta talantīgus, spējīgus un aktīvus LLU ITF 
studējošos. 

1.2. Attiecīgajā studiju gadā tiek piešķirta viena stipendija. 
 

2. Prasības stipendijas pretendentiem  
Uz Alberta Krastiņa stipendiju konkursa kārtībā var pretendēt ITF 2. un 3. kursa pamatstudiju 

studenti, kā arī 1. kursa maģistranti, kuri: 
• ar labām, teicamām un izcilām sekmēm studijās; 
• aktīvi veic sabiedrisko darbu; 
• veic pētniecisko darbu; 

 
3. Pieteikšanās kārt ība  

3.1. Pieteikšanās stipendijai tiek izsludināta LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātē, informējot 
fakultātes studējošo pašpārvaldi, kā arī ievietojot informāciju LLU portālā. 

3.2. Stipendijas pretendents līdz kārtējā gada 12. maijam LLU ITF dekanātā iesniedz: 
• motivētu iesniegumu, kurā raksturo savas sabiedriskās un pētniecības aktivitātes; 
• lietišķo biogrāfiju (CV); 
• pēdējās sesijas sekmju izrakstu; 

3.3. Stipendiju var saņemt vienu reizi visā (bakalaura un maģistra līmeņa) studiju laikā. 
 



4. Piešķiršanas kārt ība 
4.1. ITF stipendijas Komisija, izvērtējot stipendijas pretendentus, balstās uz šādiem vērtēšanas 

kritērijiem: 
• stipendijas saņemšanas motivāciju, pamatojoties uz iesniegumu; 
• sekmes, pamatojoties uz dekanātā apstiprinātu pēdējās sesijas sekmju izrakstu 
• sabiedrisko aktivitāti, pamatojoties uz iesniegumu un CV; 

4.2. Komisija iesaka labākos stipendijas pretendentus LLU ITF Domei. 
4.3. Fakultātes dome, uzklausot pretendenta ziņojumu, atklāti vai aizklāti balsojot, pieņem lēmumu 

par stipendijas piešķiršanu vai nepiešķiršanu. Ja stipendijas pretendents ir LLU ITF Domes 
loceklis, tad balsojumā par savu kandidatūru viņš nepiedalās. 

 
5. Stipendijas komisija 

5.1. ITF stipendiju piešķiršanas komisijas sastāvu, tās priekšsēdētāju un vietnieku apstiprina ar ITF 
dekāna rīkojumu saskaņā ar LLU stipendiju piešķiršanas nolikumu. 

5.2. Komisijas sēdi sasauc un vada priekšsēdētājs, ja norādītajā dokumentu pieņemšanas termiņā 
piesakās vismaz viens pretendents. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā funkcijas pilda vietnieks. 

5.3. Katram komisijas loceklim ir viena balss. Komisija lēmumus pieņem ar absolūtu klātesošo 
komisijas locekļu vairākumu, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse komisijas locekļu. Gadījumos, ja 
komisijas locekļu balsis dalās vienādās daļās, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.  

5.4. Par komisijas ieteikumu priekšsēdētājs informē ITF Domi, un pēc tās akcepta sagatavo ITF 
Domes lēmuma projektu par stipendijas piešķiršanu. 

5.5. Informāciju par piešķirtajām stipendijām un stipendijas saņēmējiem (turpmāk - stipendiātiem) 
publisko ITF mājaslapā. 

 
6. Stipendijas saņemšanas kārt ība 

6.1. A.Krastiņa stipendiātu apsveic ITF Domes sēdē, kas veltīta A. Krastiņa atceres dienai. 
6.2. A.Krastiņa stipendiātus ieraksta Goda grāmatā, kas glabājas LLU ITF dekanātā. 
6.3. Stipendijas lielumu nosaka LLU Senāts. Stipendiju izmaksā no LLU stipendiju fonda. 
6.4. Saskaņā ar Senāta lēmumu tiek izdots rektora rīkojums par stipendiju izmaksu 10 mēnešus 

attiecīgajā studiju gadā. 
6.5. Stipendijas saņemšanas laikā stipendiāts nedrīkst saņemt citu stipendiju no LLU stipendiju fonda.   
6.6. Stipendiātam, atrodoties akadēmiskajā atvaļinājumā vai eksmatrikulācijas gadījumā, stipendijas 

izmaksu pārtrauc.  
 

7. Stipendijas nolikuma pieņemšana un grozīšana 
Stipendijas nolikumu apstiprina un groza LLU ITF Dome. 

 


