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Reģ. Nr. 40008133301; adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001; tālr. 63005681, e-pasts: attistibasfonds@llu.lv    

 
APSTIPRINĀTS 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
Attīstības fonda 

02.08.2021. valdes sēdē  
ar lēmumu Nr.1.4./2021/12 

 

Artūra un Ērikas Gerhardu stipendijas nolikums 
Jelgavā 

 

     2021. gada 2. augustā 
 

1. Stipendijas mērķis 
Finansiāli atbalstīt Latvijas Lauksaimniecības universitātes pilna laika studējošo, lai uzsāktu un 
sekmīgi apgūtu pamatstudiju programmu, kas saistīta ar lauksaimniecību, mežsaimniecību, pārtikas 
inženierzinātni un tehnoloģiju, veterinārmedicīnu, lauksaimniecības tehnikas inženierzinātni vai citām 
inženierzinātnēm. 

 
2. Prasības stipendijas pretendentiem  
2.1. Stipendijai var pretendēt vispārējo vidējo vai vidējo speciālo izglītību ieguvušie jaunieši, kuri 

noslēguši studiju līgumu Latvijas Lauksaimniecības universitātē ar lauksaimniecību saistītās 
pamatstudiju programmās (lauksaimniecība, mežsaimniecība, pārtikas inženierzinātne un tehnoloģijas, 
veterinārmedicīna, lauksaimniecības tehnikas inženierzinātne vai citas inženierzinātnes) pilna laika 
studijās.  

2.2. Stipendiāti Artūra un Ērikas Gerhardu stipendiju saņem, līdz absolvē pamatstudijas LLU, ja vien ir 
sekmīgi un secīgi turpina studijas. 

 
3. Stipendijas piešķiršanas noteikumi  
3.1. Stipendiju piešķir vienam sekmīgam pilna laika pamatstudiju 1. kursa studentam. 
3.2. Stipendija tiek piešķirta konkursa kārtībā, balstoties uz šādiem kritērijiem: 
3.2.1. labas un izcilas sekmes; 
3.2.2. aktīva sabiedriskā darbība, kuru apliecina vidējās izglītības iestādes direktora vai ārpusskolas un 

interešu izglītības iestādes vadītāja rekomendācija, kā arī zemnieku saimniecības vai organizācijas, 
vai arī Latvijas Daugavas Vanagu organizācijas rekomendācija, ja ir saistība ar šo organizāciju 
(piem., vecāku aktīva darbība organizācijā), tādējādi to uzskatot par priekšroku konkursā, savukārt 
studiju laikā - sekmība; 

3.2.3. viedokļa izklāsts esejas veidā; 
3.2.4. intervijas rezultāti; 
3.2.5. iepazīts mecenātu dzīvesstāsts.  

 
4. Pieteikšanās kārtība stipendijai 
4.1. LLU AF sagatavo paziņojumu un publisko informāciju par Stipendijas lielumu, pretendentu 

pieteikšanās kārtību un iesniedzamajiem dokumentiem, kā arī informāciju par dokumentu iesniegšanas 
termiņu. 

4.2. Piesakoties Stipendijai, pretendents iesniedz elektroniski:  
4.2.1. aizpildītu noteikta parauga pieteikuma anketu; 
4.2.2. dzīves aprakstu (CV); 
4.2.3. divas līdz trīs rekomendācijas no vidējās izglītības iestādes direktora vai ārpusskolas un interešu 

izglītības iestādes vadītāja vai no zemnieku saimniecības īpašnieka vai vadītāja, vai arī no 
Latvijas Daugavas Vanagu organizācijas nodaļas vadītāja; 
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4.2.4. eseju, kurā sniegts īss apraksts par sevi, saviem studiju un nākotnes plāniem saistībā ar 
ieguldījumu Latvijas lauksaimniecībā; 

4.2.5. citus dokumentus pēc stipendijas pretendenta paša ieskatiem, kas varētu palīdzēt izvērtēt 
pieteikumu.  

4.3. LLU AF saņem un apkopo Stipendijas konkursam iesniegtos dokumentus un sasauc Stipendijas 
piešķiršanas komisiju (turpmāk – Komisijas). 

 
5. Stipendiāta pienākumi 
5.1.  Katra studiju semestra beigās nosūtīt:  

5.1.1. mērķziedotājam adresētu vēstuli par studiju gaitu, panākumiem un sekmēm; 
5.1.2. sekmju izrakstu. 

5.2. LLU AF iesniegt sekmju izraksta un vēstules kopiju. 
 
6. Stipendijas laikposms  

Stipendija tiek piešķirta vienam studiju gadam (10 kalendārajiem mēnešiem) no 1. septembra līdz 30. 
jūnijam. 

 
7. Stipendijas apmērs un izmaksas kārtība  
7.1. Stipendijas apmērs, kas stipendiātam tiek piešķirts ar studijām saistītu izdevumu segšanai, nepārsniedz 

2000 (divi tūkstoši) eiro studiju gada laikā (10 kalendārajos mēnešos). 
7.2. Stipendiju izmaksas veic LLU AF, pamatojoties uz Stipendijas piešķiršanas komisijas lēmuma pamata. 
7.3. Piešķirto Stipendiju izmaksā vienādās daļās ik mēnesi laika periodā, sākot no Stipendijas piešķiršanas 

perioda pirmā mēneša līdz stipendijas piešķiršanas perioda pēdējam mēnesim, naudu pārskaitot uz 
stipendiāta norādītu bankas norēķinu kontu līdz attiecīgā mēneša 25. datumam.  

7.4. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par atšķirīgu Stipendijas izmaksas kārtību, nekā minēts 7.3. 
punktā, ja pretendents apliecina šādu vajadzību. 

7.5. Komisija pārbauda stipendiāta sekmes studijās pēc katra semestra. Pamatojoties uz stipendiāta 
sekmēm, Komisija izvērtē, vai stipendiāts ir tiesīgs arī turpmāk saņemt Stipendiju. 

7.6. Ja stipendiāts neuzsāk studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Stipendija netiek piešķirta šim 
stipendiātam, bet gan nākamajam iespējamajam pretendentam pēc Stipendijas komisijas lēmuma. 

7.7. Ja stipendiāts kļūst nesekmīgs, t.i., pēc individuālo studiju un pārbaudījuma perioda ir kaut viens 
akadēmiskais parāds, stipendijas izmaksa tiek pārtraukta. Ar nākamo mēnesi pēc pēdējā sekmīgi 
nokārtotā parāda Stipendijas izmaksa tiek atjaunota. 

7.8. Stipendiātam atrodoties akadēmiskajā atvaļinājumā, Stipendija netiek izmaksāta. Piešķīrums tiek 
saglabāts, un Stipendijas izmaksa atjaunota pēc atgriešanās no akadēmiskā atvaļinājuma. 

7.9. Ja stipendiāts Stipendijas saņemšanas laikā pārtrauc studijas, nekavējoties par to informē LLU AF, un 
Stipendijas izmaksa tiek pārtraukta. Attiecīgajā studiju gadā jau ikmēneša stipendijās izmaksāto 
summu stipendiāts atmaksā LLU AF.  

 
8. Stipendijas finanšu avoti  

Stipendijas summu veido Artūra un Ērikas Gerhardu mērķziedojums.   
 
9. Stipendijas komisija  
9.1. Stipendijas komisija tiek veidota no 5 cilvēkiem (2 Gerhardu stipendiju fonda pārstāvji, 1 LLU AF 

valdes loceklis, 1 LLU mācībspēks, 1 Ē. un A. Gerhardu stipendiāts). 
9.2. Komisija ir lemtspējīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse Komisijas locekļu. Komisija savus lēmumus 

pieņem ar klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu.  
9.3. Komisija par Stipendijas piešķiršanu lemj, vadoties no iesniegtajiem dokumentiem, esejas, intervijas 

rezultātiem un zināšanām par mecenātu. 
9.4. Komisija var nepiešķirt stipendiju nevienam pretendentam attiecīgajā studiju gadā. 
9.5. Komisijas sēdes sasauc un vada priekšsēdētājs (prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks). 
9.6. Komisijai nav pienākums sniegt atteikuma motivāciju pretendentiem. 
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10. Stipendijas piešķiršanas un saņemšanas ētiskie apsvērumi  
10.1. Stipendijas piešķiršanā iesaistītie Komisijas locekļi nevar sniegt rekomendācijas pretendentiem un 

viņu ģimenes locekļi nedrīkst pretendēt Stipendijai. 
10.2. Stipendiāts tur godā A. un Ē. Gerhardu stipendiju un veicina mecenātisma popularizēšanu Stipendijas 

saņemšanas laikā. 
 

11. Stipendijas nolikuma pieņemšana un grozīšana  
Stipendijas nolikumu un tā grozījumus apstiprina LLU AF valde. Pēc grozījumu apstiprināšanas LLU 
AF valdes sēdē stipendijas nolikums tiek iesniegts reģistrēšanai Finanšu ministrijā.  

 
 
LLU AF valdes priekšsēdētājs 
 
________________________ 
M. Šabovics 
 

  

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


