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LATVIJAS LAUKSAIMNIEC ĪBAS UNIVERSITĀTE 

KĀRĻA ULMA ŅA STIPENDIJAS NOLIKUMS 
 
 
Preambula 

Kārlis Ulmanis (1877-1942) agronoms un politiķis bija pirmais Latvijas Republikas 
Ministru prezidents. Šo amatu ieņēmis vairākkārt (1918-1921; 1925–1926; 1931; 1934-1940), 
bija ārlietu ministrs (1934-1936) un Valsts Prezidents (1936-1940). Lauksaimniecības 
izglītību ieguvis Šveicē, Vācijā un ASV, kur Nebraskas universitātē viņam piešķirts bakalaura 
grāds. Latvijas Universitātes Goda doktors, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) 
priekšteces – Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas Goda biedrs. Praktisko saimniekošanu 
apguvis dzimtajās mājās Dobeles rajona, Bērzes pagasta Pikšās, brāļa zemnieku saimniecībā 
Ezerkleišos, kā arī strādājot daudzos piensaimniecības un lauksaimniecības uzņēmumos. 

Pieminot viņa mūža devumu Latvijai, 1990. gada 1. martā Latvijas lauksaimnieku 
savienība nodibināja Kārļa Ulmaņa stipendiju. Kopš 1991. gada LLU šo stipendiju piešķir 
studējošajiem. 

1. Vispār īgie noteikumi 
1.1. Kārļa Ulmaņa stipendija (turpmāk – stipendija) atbalsta talantīgus un aktīvus LLU 

studējošos. 
1.2. Studiju gadā piešķir l īdz četrām stipendijām, kuru apmēru nosaka LLU Senāts. 

2. Prasības stipendijas pretendentiem 
2.1.Stipendijai var pieteikties visu fakultāšu sekmīgie, valsts budžeta finansētie studenti 
un maģistranti:  

• kuri ir uzrakstījuši pētniecisko darbu par izsludinātajiem tematiem;  
• kuri iesaistījušies LLU sabiedriskajās aktivitātēs;  
• kuriem ir darba pieredze kādā zemnieku organizācijā/saimniecībā (vēlama). 

2.2. Stipendijai nevar pieteikties pēdējā kursa studenti un maģistranti. 

3. Pieteikšanās kārt ība  
3.1. Pieteikšanos nākamā studiju gada stipendijai izsludina LLU Studiju centrs, informējot 

fakultāšu dekānus un Studējošo pašpārvaldi, kā arī ievietojot informāciju LLU 
portālā.  

3.2. Stipendijas pretendents līdz 31. martam LLU Studiju centrā iesniedz: 
• pieteikumu; 
• pētniecisko darbu (20 – 25 lpp.), kurā atspoguļoti zinātniskā pētījuma rezultāti, 

datorrakstā un elektroniski, ievērojot savā fakultātē noteiktās rakstveida darba 
noformējuma prasības; 

• dzīves gājumu (CV); 
• zemnieku organizācijas vai saimniecības ieteikumu (ja ir šāda darba pieredze); 
• citus dokumentus, kas, pēc stipendijas pretendenta ieskatiem, varētu palīdzēt 

izvērtēt pieteikumu. 



4. Stipendijas piešķiršanas kārt ība 
4.1. Atbilstoši pētnieciskā darba tematam, stipendijas komisija (turpmāk – komisija) 

izraugās recenzentu un nosaka recenzijas iesniegšanas termiņu. 
4.2. Pretendents piedalās komisijas sēdē, kurā līdz 10 minūšu garā prezentācijā atklāj 

zinātniskā pētījuma rezultātus. 
4.3. Komisija, izvērtējot stipendijas pretendentu, ņem vērā šādus kritērijus: 

• motivāciju stipendijai un sekmes studijās, pamatojoties uz pieteikumu; 
• pretendenta pētnieciskā darba kvalitāti, pamatojoties uz iesniegto pētniecisko 

darbu un recenziju; 
• sabiedrisko aktivitāti LLU, pamatojoties uz pieteikumu, CV un atsauksmēm; 
• darba pieredzi kādā zemnieku organizācijā/saimniecībā, pamatojoties uz tās 

ieteikumu, kas dod priekšroku stipendijas iegūšanā.  
4.4. Komisija iesaka labākos stipendijas pretendentus LLU Senātam stipendijas 

piešķiršanai.  

5. Stipendijas komisija 
5.1. Komisija sastāv no 7 (septiņiem) locekļiem, priekšsēdētāju un vietnieku ieskaitot. 

Komisijas priekšsēdētājs - studiju prorektors, pārējie komisijas locekļi – pārstāvji no 
Studiju centra (1), Sociālo un humanitāro zinātņu institūta (1), fakultāšu 
dekāniem (1), K. Ulmaņa iepriekšējo gadu stipendiātiem (2) un Studējošo 
pašpārvaldes (1).  

5.2. Stipendijas komisijas personālo sastāvu iesaka Studiju centrs un to apstiprina ar LLU 
rektora rīkojumu. 

5.3. Stipendijas komisijas locekļi un viņu ģimenes locekļi nedrīkst pretendēt uz stipendiju, 
kā arī sniegt atsauksmes pretendentiem. 

5.4. Komisijas sēdi sasauc un vada priekšsēdētājs, ja norādītajā dokumentu pieņemšanas 
termiņā pieteicies vismaz viens pretendents. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa 
funkcijas pilda priekšsēdētāja vietnieks. 

5.5. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz četri komisijas locekļi.  
5.6. Komisija lēmumus pieņem ar klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu. 

Gadījumos, ja komisijas locekļu balsis dalās vienādās daļās, izšķirošā ir komisijas 
priekšsēdētāja balss.  

5.7. Komisijas ieteikumu izskata Studiju padomē un apstiprina Senātā. 
5.8. Informāciju par piešķirtajām stipendijām un stipendijas saņēmējiem (turpmāk – 

stipendiātiem) publisko Studiju centrs. 

6. Stipendijas saņemšanas kārt ība 
6.1. Stipendiātu pienākums ir veicināt K. Ulmaņa piemiņu. 
6.2. Stipendiātus reģistrē LLU K.Ulmaņa stipendiātu Goda grāmatā, kurā ievieto 

stipendiāta fotogrāfiju un veic ierakstu par stipendijas piešķiršanu. Saņemot 
stipendiju, stipendiāts parakstās Goda grāmatā.  

6.3. Stipendiātu apliecības izsniedz K. Ulmaņa dzimtajās mājās Dobeles novada, Bērzes 
pagasta Pikšās.  

6.4. Stipendiju piešķir un izmaksā 10 mēnešus studiju gadā ar rektora rīkojumu, un to var 
saņemt vienu reizi studiju laikā. 

6.5. K. Ulmaņa stipendijas saņemšanas laikā stipendiāts nedrīkst saņemt citu stipendiju no 
LLU stipendiju fonda.  

6.6. Ja stipendiātam piešķir akadēmisko atvaļinājumu vai viņu eksmatrikulē, tad šīs 
stipendijas izmaksu pārtrauc. 

7. Stipendijas nolikuma pieņemšana un grozīšana 
Stipendijas nolikumu apstiprina un groza LLU Senāts.  


