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Preambula
Pēteris Birkerts (1881 – 1956) -ievērojams folklorists, psihologs, sociologs. Mācījies
Baltijas skolotāju seminārā Kuldīgā (1897-1900). ASV studējis jurisprudenci, socioloģiju,
filozofiju(1907-1913). Lasījis lekcijas Smoļenskas valsts universitātē un Pedagoģiskajā
institūtā (1918-1920). Kā mācībspēks darbojies Latvijā Tautas augstskolā(1920-1928),
Jelgavas pedagoģiskā institūtā, Latvijas Universitātē, kur 1946. gadā ievēlēts par profesoru.
Strādājis Latvijas ZA, kur vadījis Folkloras institūta Materiālu vākšanas un kārtošanas sektoru.
P. Birkerts savā mūžā veicis nozīmīgus pētījumus folkloristikas, psiholoģijas, filozofijas un
socioloģijas nozarēs. 1921. g. izdotajā darbā „ Zocioloģija ”, izmantojot daudzveidīgus avotus
(Čikāgas skolas socioloģija, psiholoģija, sociāldemokrātiskā doma u.c.), sniedzis strukturētu
sabiedrības traktējumu. P.Birkerts ir viens no socioloģijas terminoloģijas un populārzinātniskā
stila veidotājiem Latvijā.
Ņemot vērā Pētera Birkerta ieguldījumu socioloģiskās un filozofiskās domas attīstībā
Latvijā un viņa izcelsmi (dzimis Jelgavas novadā)Latvijas Lauksaimniecības universitātē ir
iedibināta Pētera Birkerta stipendija.Stipendijatiek piešķirta kopš 2004. gada katru gadu
vienam Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) studentam.
1. Mērķis
Veicināt studentu zinātnisko, mācību un sabiedrisko darbu, radīt dziļāku interesi par
socioloģiju.
2.Prasības stipendijas pretendentiem
2.1 Labas, teicamas un izcilas sekmes studijās (ne zemāk par 7 ballēm)
2.2. Līdzdalība sabiedriskajās aktivitātēs LLU un citur.
2.3. Izstrādāts, iesniegts un prezentēts pētījums par aktuālusocioloģijas tēmu, kas atspoguļotu
P. Birkerta devumu pieteiktās tēmas kontekstā.

3.Pieteikšanās kārtība
3.1. Studiju gada sākumā studenti tiek informēti par iespējām piedalīties Pētera Birkerta
stipendijas (tālāk tekstā – Stipendija) konkursā.
3.2. Stipendijai drīkst pieteikties ESAF 2., 3. kursa pilna laika studenti un 1. kursa maģistranti.
3.3.Studentiem ir tiesības izmantot Sociālo un humanitāro zinātņu institūta (SOHU)
mācībspēku konsultācijas.
3.4. Stipendijas pretendentam līdz 30.aprīlim jāiesniedz SOHU institūtā motivēts iesniegums
par piedalīšanos stipendijas konkursā un savas zinātniskās un sabiedriskās darbības
apraksts.
3.5.Stipendijas pretendentam līdz 30. aprīlim jāiesniedz SOHU institūtā elektroniski un
datorrakstā pētījums, kas noformēts zinātniskā referāta veidā atbilstoši LLU studentu
zinātnisko darbu prasībām. Darba apjoms 15 – 20 lpp.
4. Stipendijas piešķiršanas kārtība
4.1. Līdz 15. maijam SOHU institūtā tiek organizēta stipendijas saņemšanai iesniegto darbu
prezentācija.
4.2. Iesniegtos darbus un to prezentāciju vērtē P. Birkerta stipendijas komisija (turpmāk tekstā
- Komisija), kas sastāv no trīs personām. Komisijas sastāvs ir apstiprināts ar SOHU
institūta sēdes lēmumu.
4.3. Komisija savu lēmumu pieņem ar komisijas locekļu balsu vairākumu.
4.4. Stipendijas kandidātu Komisija iesaka ESAF Domes apstiprināšanai.
4.5. ESAF Domes lēmums ir pamats Rektora rīkojumam par stipendijas piešķiršanu.
5. Stipendijas saņemšanas kārtība.
5.1. Stipendija tiek piešķirta katru gadu, sākot ar 1. septembri uz desmit mēnešiem.
5.2. Stipendijas apmēru nosaka LLU Senāta lēmums.
5.3. Stipendiāta apliecība tiek izsniegta septembrī ESAF Domes sēdē.
5.4. Stipendijas saņemšanas laikā stipendiāts nedrīkst saņemt citu stipendiju no LLU
stipendiju fonda vai Eiropas Sociālā fonda mērķstipendiju.
5.5. Stipendiāts ne vēlāk kā oktobrī iesniedz ESAF dekanātā savu fotogrāfiju (10 ×15 cm) P.
Birkerta vārdiskās stipendijas laureātu grāmatai.
5.6. Stipendiāta pienākums ir veicināt un atbalstīt profesora Pētera Birkerta piemiņas
saglabāšanu, apliecinot to turpmākās studijās un darba gaitās.

5.6.Piešķirtās stipendijas izmaksa var tikt pārtraukta:

5.6.1. Par LLU normatīvajos dokumentos norādīto uzvedības normu pārkāpumiem;
5.6.2. Stipendiāta studiju pārtraukšanas gadījumā (akadēmiskais atvaļinājums,
eksmatrikulācija);
5.6.3. Par stipendiātam neatbilstošiem studiju rezultātiem ziemas sesijā (sk. nolikuma
2.1.punktu).
5.6.4. Stipendijas izmaksas pārtraukšanas gadījumā ar ESAF Domes lēmumu stipendija var
tikt piešķirta P. Birkerta stipendijas konkursā pēc reitinga nākamajam kandidātam.
6. Stipendijas nolikuma izstrāde, apstiprināšana un grozīšana
Stipendijas nolikumu izstrādā SOHU institūts, to apstiprina un groza ESAF Dome.
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