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Preambula
Alfrēds Seržāns (1913. - 2000.) Latvijas Universitātes, Lauksaimniecības fakultāti absolvēja 1939. gadā.
Pēc tam sekoja lopkopības speciālista darbs Madonas apriņķī. A. Seržānu 1941. gadā uzaicināja strādāt par
asistentu
Jelgavas
Lauksaimniecības
akadēmijas
Lopkopības
katedrā,
tas
bija
A. Seržāna zinātniski pedagoģiskās darbības sākums. Sākumā viņš vadīja praktiskās nodarbības govkopībā,
vēlāk arī zirgkopībā. A. Seržānam 1949. gadā uzticēja vecākā pasniedzēja amatu, bet 1957. g. ievēlēja par LLA
docentu Īpatnējās lopkopības katedrā. Studentu uzmanību saistīja docenta lieliskās lekcijas, kas bija piesātinātas
ar viņa personiskajiem vērojumiem Krievijas zirgaudzētavās, kurās bija stažējies. Savus zinātniskos pētījumus
galvenokārt veica govkopībā. Lielu sabiedrisko ieguldījumu deva zirgkopības saglabāšanā, it īpaši laikā, kad
valdošā ideoloģija uzskatīja, ka zirgi ir jālikvidē. Docents pildīja arī tiesneša pienākumus jātnieku sporta
sacensībās, darbojās Jātnieku federācijā un Šķirnes zirgu audzēšanas padomē. Ar docenta Seržāna palīdzību
1960. gadā mācību saimniecībā „Jelgava” tika izveidots zirgu treniņpunkts „Mazsilgraužu” mājās.
Godinot Alfrēda Seržāna mūža devumu zirgkopībā un vēloties atbalstīt Latvijas Zirgkopības nozari,
2019. gadā viņa dēls Uldis Seržāns nodibināja Alfrēda Seržāna vārdisko stipendiju.

1. Stipendijas mērķis
Finansiāli atbalstīt Latvijas Lauksaimniecības universitātes pilna laika studējošo(-os), godinot
A. Seržāna devumu Latvijas Zirgkopības nozares attīstībā, lai veicinātu studentu zinātnisko, mācību un
sabiedrisko darbu Zirgkopības nozarē.
2. Prasības stipendijas pretendentiem
2.1. Stipendijai var pretendēt pilna laika bakalaura studiju programmā “Lauksaimniecība”, specializācija
Ciltslietu zootehniķis no 3. kursa studijās un LF maģistrantūras studiju programmai "Lauksaimniecība",
apakšvirziens “Lopkopība” 2.kursa, kurš noslēguma darbu izstrādā saistībā ar zirgkopības nozari.
2.2. Stipendijai var pretendēt atkārtoti.
3. Stipendijas piešķiršanas noteikumi
3.1. Stipendiju piešķir vienam sekmīgam pilna laika pamatstudiju 3. vai 4. vai maģistra 2. studiju kursa
studentam.
3.1.1. stipendija var būt piešķirta diviem studentiem, sadalot stipendijas apjomu uz abiem

stipendiātiem, ja par to ir vienojusies stipendijas komisija.
3.2. Stipendija tiek piešķirta konkursa kārtībā, balstoties uz šādiem kritērijiem:
3.2.1. labas līdz izcilas sekmes studijās (pēdējā semestra vidējā svērtā atzīme nav zemāka par 7);
3.2.2. ir uzrakstīts referāts par zirgkopības aktuālo tematu;
3.2.3. aktīva sabiedriskā darbība (ko apliecina ar dokumentiem).
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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
adresi un termiņu.
4.2. Stipendijas konkursam piesakās studenti personīgi.
4.3. Stipendijas pretendents līdz katra gada 15. jūnijam iesniedz AF elektroniski:
4.3.1. pieteikuma vēstuli, kurā norāda studenta kontaktinformāciju;
4.3.2. referātu par Zirgkopības nozares aktuālo tematiku (papīra formātā, datorsalikumā, noformēts pēc
LF studiju darbu noformēšanas noteikumiem, 10–15 lpp.);
4.3.3. rekomendāciju no Dzīvnieku Zinātņu institūta;
4.3.4. sekmju izrakstu;
4.3.5. citus dokumentus pēc stipendijas pretendenta paša ieskatiem, kas varētu palīdzēt izvērtēt
pieteikumu.
4.4. LLU AF saņem un apkopo Stipendijas konkursam iesniegtos dokumentus un sasauc Stipendijas
piešķiršanas komisiju (turpmāk – Komisijas).
5. Stipendijas laikposms
Stipendija tiek piešķirta vienam studiju gadam (10 kalendārajiem mēnešiem) no 1. septembra līdz 30.
jūnijam.
6. Stipendijas apmērs un izmaksas kārtība
6.1. Stipendijas apmērs, kas stipendiātam tiek piešķirts ar studijām saistītu izdevumu segšanai, nepārsniedz
1200.00 (viens tūkstotis divi simti) eiro studiju gadā laikā (10 kalendārajos mēnešos).
6.2. Stipendiju izmaksas veic LLU AF, pamatojoties uz Stipendijas piešķiršanas komisijas lēmuma pamata.
6.3. 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.
6.4. Komisija pārbauda stipendiāta sekmes studijās pēc katra semestra. Pamatojoties uz stipendiāta sekmēm,
Komisija izvērtē, vai stipendiāts ir tiesīgs arī turpmāk saņemt Stipendiju.
6.5. 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.
6.6. Stipendiātam atrodoties akadēmiskajā atvaļinājumā, Stipendija netiek izmaksāta. Piešķīrums tiek
saglabāts, un Stipendijas izmaksa atjaunota pēc atgriešanās no akadēmiskā atvaļinājuma.
6.7. 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.
7. Stipendijas finanšu avoti
7.1. Stipendijas summu veido Alfrēda Seržāna dēla Ulda Seržāna un citu mecenātu, kas ir ieinteresēti
Zirgkopības nozares popularizēšanā, mērķziedojums.
8. Stipendijas komisija
8.1. Stipendijas komisiju apstiprina LLU Attīstības fonda valde, kuras sastāvā ir iekļauti Lauksaimniecības
fakultātes mācībspēki, studenti un viens no locekļiem ir mecenāts Uldis Seržāns.
8.2. Komisija ir lemtspējīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse Komisijas locekļu. Komisija savus lēmumus
pieņem ar klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu.
8.3. Komisija par Stipendijas piešķiršanu lemj, vadoties no iesniegtajiem dokumentiem un intervijas
rezultātiem.
8.4. Komisija var nepiešķirt stipendiju nevienam pretendentam attiecīgajā studiju gadā.
8.5. Komisijas sēdes sasauc un vada priekšsēdētājs (prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks).
8.6. Komisijai nav pienākums sniegt atteikuma motivāciju pretendentiem.
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9. Stipendijas piešķiršanas un saņemšanas ētiskie apsvērumi
9.1. Stipendijas piešķiršanā iesaistītie Komisijas locekļi nevar sniegt rekomendācijas pretendentiem un viņu
ģimenes locekļi nedrīkst pretendēt Stipendijai.
9.2. Stipendiāts tur godā Alfrēda Seržāna stipendiju un veicina mecenātisma popularizēšanu Stipendijas
saņemšanas laikā.
10. 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 LR Valsts ieņēmumu dienestā.
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