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1. Preambula
1.1. Jānis VANAGS (18.10.1907.-15.08.1986.) - ievērojams ekonomikas profesors un
zinātnieks. Pētījis ekonomiskos procesus lauksaimniecībā, izstrādājis racionālas
lauksaimniecības sistēmas un ražošanas apjoma palielināšanas teorētiskos principus un
praktiskas rekomendācijas. Daudzu grāmatu autors, lauksaimniecības enciklopēdijas
redaktors. Lasījis lekcijas lauksaimniecības ekonomikā, viņa vadībā izstrādātas un
aizstāvētas 20 ekonomisko zinātņu kandidāta (doktora) disertācijas. Pētījumus apkopojis
ekonomisko zinātņu kandidāta (doktora) un doktora (habilitētā) disertācijās. 1972.gadā
ievēlēts Maskavā par Vissavienības lauksaimniecības zinātņu akadēmijas akadēmiķi.
Strādājis administratīvajos un valsts amatos. Bijis LLU rektors (1954-1961), Ekonomikas
katedras vadītājs (1966-1975), Lauksaimniecības ministrs (1940-1951; 1961-1962).
1.2. Jāņa VANAGA stipendija iedibināta Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Ekonomikas, pašreiz Ekonomikas un sabiedrības attīstības (ESAF), fakultātē un ir īpaša
atzinība studentam.
1.3. Jāņa VANAGA stipendiju piešķir katru gadu, sākot ar 1998. gadu.
2. Mērķis
Veicināt studentu zinātnisko, mācību un sabiedrisko darbu, sekmīgi apgūt ekonomikas
zinātnes priekšmetus.
3. Prasības stipendijas pretendentiem
Stipendiju piešķir vienam akadēmiskajam gadam, ievērojot šādus kritērijus:
3.1. Sekmes studijās.
3.2. Izstrādāts un aizstāvēts pētījums – studiju projekts par aktuālu ekonomikas tēmu.
3.3. Līdzdalība sabiedriskās aktivitātēs ESAF, LLU un citās organizācijās.
4. Pieteikšanās kārtība
4.1. Pētījuma tematam jāatbilst studiju projekta „Ekonomika” piedāvātajai tematikai.
4.2. Pētījuma rezultātus atspoguļo studiju projektā, kas noformēts atbilstoši studiju projektu
un LLU studentu zinātnisko darbu noformēšanas prasībām.
4.3. Studiju projektā, lai pretendētu uz prof. J.Vanaga stipendiju, jābūt pētījumam atbilstoši
nolikuma 5.2.punktam.

4.4. Studiju projektu izdrukātu datorrakstā un elektroniski, kā arī pievienojot izziņu atbilstoši
šī nolikuma 3.1. un 3.2. punktiem, jāiesniedz Ekonomikas un reģionālās attīstības
institūtā (EKRA) līdz 30.aprīlim.
5. Studiju projekta „Ekonomika” izstrādes un stipendijas piešķiršanas kārtība
5.1. Studiju projekta „Ekonomika” temata izvēles un izstrādes ievadlekcijā pilna laika 2.kursa
studentiem 3.semestrī mācībspēks īsi informē arī par Jāņa Vanaga devumu zinātnē un
ekonomikā, izskaidro stipendijas nolikumu un tematu izvēli.
5.2. EKRA institūts nozīmē studiju projekta „Ekonomika” zinātnisko vadītāju no mācībspēku
vidus, kas konsultē studentu par studiju projekta izstrādes prasībām, kā arī par iespēju
pretendēt uz prof. J.Vanaga stipendiju, projekta izklāstā iekļaujot pētījumu, kas izriet no J.
Vanaga darbiem gan pagātnes, gan mūsdienu kontekstā vai papildus izstrādājot vienu
nodaļu, kurā koncentrēti iztirzāti attiecīgie jautājumi.
5.3. Studentu kandidatūras stipendijas saņemšanai izvirza studiju projekta „Ekonomika”
zinātniskie vadītāji līdz 5.maijam.
5.4. EKRA institūtā iesniegto darbu J.Vanaga stipendijas saņemšanai prezentēšana notiek
studiju kursa „Agrārā ekonomika" (no 2014.gada „Bioekonomika”) ietvaros līdz 10.
maijam.
6. Stipendijas komisija
6.1. Stipendijas ieteikumu izvērtē Stipendiju komisija (turpmāk tekstā - Komisija), kas tiek
izveidota trīs personu (ieskaitot priekšsēdētāju) sastāvā ar EKRA institūta lēmumu.
6.2. Komisijas locekļi piedalās studiju projekta, kas pretendē uz J.Vanaga stipendiju,
prezentācijā (5.4.punkts). Komisija savu lēmumu pieņem ar komisijas locekļu balsu
vairākumu.
6.3. Komisija iesaka, EKRA institūts izvirza un ESAF Dome apstiprina izvirzīto kandidātu
stipendijas piešķiršanai.
7. Stipendijas saņemšanas kārtība
7.1. Stipendijas apmēru nosaka LLU Senāta lēmums.
7.2. Saskaņā ar Domes sēdes lēmumu tiek izdots rektora rīkojums par stipendiju izmaksu 10
mēnešus trešajā studiju gadā.
7.3. Stipendiāta apliecību pasniedz septembrī ESAF Domes sēdē.
7.4. Stipendiāts ne vēlāk kā oktobrī iesniedz savu fotogrāfiju Ekonomiskās informācijas
kabinetā ievietošanai prof. J. Vanaga stipendiātu goda grāmatā.
7.5. Stipendiāta pienākums ir veicināt un atbalstīt profesora Jāņa Vanaga piemiņas
saglabāšanu, apliecinot to turpmākās studijās un darba gaitās.
7.5. Stipendijas saņemšanas laikā stipendiāts nedrīkst saņemt citu stipendiju no LLU
stipendiju fonda vai ESF mērķstipendiju.
7.6. Stipendiātam, atrodoties akadēmiskajā atvaļinājumā vai eksmatrikulācijas gadījumā,
stipendijas izmaksu pārtrauc.
8. Stipendijas nolikuma izstrāde, pieņemšana un grozīšana
Stipendijas nolikumu izstrādā EKRA institūts, to apstiprina un groza ESAF Dome.
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