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Preambula 

 Pēteris Delle  (1877-1946) ir pasaulē atzīts vīna gatavošanas 
speciālists. ViĦš ir viens no Pārtikas tehnoloăijas fakultātes (turpmāk – PTF) 
pamatlicējiem. 

 Atzīstot Pētera Delles nopelnus PTF tapšanā un viĦa devumu pārtikas 
nozares attīstībā Latvijā, 2000.gadā PTF iedibināja Pētera Delles stipendiju. 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1.  Pētera Delles vārdiskā stipendija (turpmāk – stipendija) atbalsta zinošus 
un aktīvus PTF studējošos, kuri sekmīgi apvieno studiju, zinātniski 
pētniecisko un sabiedrisko darbību. 

1.2. Studiju gadā tiek piešėirta viena stipendija. 

 

2. Pras ības stipendijas pretendentam 

Stipendijai var pieteikties vienu reizi studiju laikā valsts budžeta finansēts PTF 
pilna laika 5. un 7.semestra students, kurš: 

• Sagatavojis referātu (eseju) par Pētera Delles zinātnisko un / vai 
pedagoăisko darbību, akcentējot viĦa devumu pārtikas nozares 
attīstībā Latvijā; 

• Aktīvi veic zinātniski pētniecisko darbību pārtikas nozares vai 
uzturzinātnes jomā; 

• Piedalījies ar ziĦojumu studentu zinātniskajā konferencē; 
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• Studē ar labām un teicamām sekmēm; 
• Aktīvi darbojas PTF Studentu pašpārvaldē; 
• Veic aktīvu sabiedrisko darbību PTF un tās piedāvāto studiju 

popularizēšanā. 
 

3. Pieteikšan ās kārt ība 

3.1. Ar Domes lēmumu izsludina stipendiju noteiktam studiju gadam. 

3.2. Pieteikšanās kārtību izziĦo pavasara semestra sākumā un informāciju par 
stipendiju izvieto PTF Informācijas stendā un PTF mājas lapā (www.ptf.llu.lv). 

3.3. Stipendijas pretendents rudens semestra pirmajā nedēĜā PTF Dekanātā 
iesniedz: 

3.3.1. Motivētu iesniegumu; 
3.3.2. Sagatavotu referātu (eseju) (3-5 lapu apjomā, datorrakstā) par 
Pētera Delles zinātnisko un / vai pedagoăisko un sabiedrisko darbību. 
 

3.3.3. Atsauksmes, u.c. pēc pretendenta ieskatiem nepieciešamos 
dokumentus. 

 

4. Stipendijas pieš ėiršanas k ārt ība 

4.1 Stipendijas pretendentu izvērtēšanas komisija (turpmāk – komisija) 
noteiktā termiĦā iepazīstas ar pretendenta sagatavotajiem dokumentiem. 

4.2. Komisija, vērtējot pretendenta iesniegtos dokumentus, Ħem vērā šādus 
kritērijus: 

4.2.1. Pretendenta motivācija; 
4.2.2. Sagatavotā referāta (esejas) kvalitāte; 
4.2.3. Sekmju rezultāti; 
4.2.4. Studenta sabiedriskā aktivitāte; 
4.2.5. Dalība zinātnisko darbu izstrādē, ziĦojumi studentu zinātniskajās 
konferencēs. 
 

4.3. Komisijas priekšsēdētājs ziĦo Domē par pretendentu iesniegtajiem 
dokumentiem un komisijas lēmumu, izvērtējot pretendentus. 

4.4. Stipendijas pretendenti piedalās Domes sēdē, sniedz īsu ziĦojumu par 
motivāciju pretendējot uz stipendiju, atbild uz Domes locekĜu uzdotajiem 
jautājumiem. 

4.5. Domes locekĜi, aizklātā balsošanā, lemj par stipendijas piešėiršanu. 
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4.6. Domes lēmums ir pamats LLU rektora rīkojuma sagatavošanai par 
stipendijas piešėiršanu.  

 

5. Stipendijas pretendentu izv ērtēšanas komisija 

5.1. Komisiju izveido 3 locekĜu sastāvā, ieskaitot priekšsēdētāju. 

5.2. Komisija tiek apstiprināta ar Domes lēmumu. 

5.3. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās visi tās locekĜi. 

5.4. Komisijas sēdi protokolē, protokolu iesniedz Domes sekretārei. 

 

6. Stipendijas sa Ħemšanas k ārt ība 

6.1. Stipendijas apmēru nosaka LLU Senāts un to izmaksā vienu akadēmisko 
gadu. 

6.2. Stipendijas izmaksu pārtrauc, ja stipendiāts atrodas akadēmiskajā 
atvaĜinājumā vai ir zaudējis valsts finansētās vietas statusu vai ir 
eksmatrikulēts. 

6.3.  Stipendijas saĦemšanas laikā stipendiāts nedrīkst saĦemt citu stipendiju  
no LLU stipendiju fonda. 

 

7. Stipendijas pieš ėiršanas un saĦemšanas ētiskie apsv ērumi 

7.1. Stipendijas piešėiršanā iesaistītie komisijas locekĜi nevar sniegt 
rekomendācijas pretendentiem un viĦu ăimenes locekĜi nedrīkst pretendēt 
stipendijai. 

7.2. Stipendiāts tur godā profesora Pētera Delles piemiĦu un viĦa veikumu 
zinātnē. 

7.3. Stipendiāts aktīvi darbojas PTF popularizēšanā. 

 

8. Stipendijas nolikuma pie Ħemšana un groz īšana 

Stipendijas nolikumu un tā grozījumus apstiprina Dome. 

 

 


