Latvijas Lauksaimniecības universitāte
TEHNISKĀ FAKULTĀTE
Jelgavā
Apstiprināts
TF Domes sēdē 24.01.2018.
PROFESORA OĻĢERTA OZOLA VĀRDISKĀS STIPENDIJAS NOLIKUMS
Oļģerts Ozols (1914-1976) 1937. gadā ar izcilību beidza Rīgas Pilsētas tehnikumu un
1943. gadā Latvijas Universitātes Mehānikas fakultāti. 1950. gadā aizstāvēja tehnisko zinātņu
kandidāta disertāciju, bet 1965. gadā – tehnisko zinātņu doktora disertāciju. No 1930. līdz
1944. gadam O. Ozols strādāja Rīgas rūpnīcās par instrumentu atslēdznieku, meistaru un
inženieri, bet no 1944. līdz 1976. gadam – Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā (LLA).
Asistents, lektors, docents, profesors, katedras vadītājs, Lauksaimniecības mehanizācijas
fakultātes dekāns, mācību prorektors (1964-1966), rektors (1967-1976) – tāds ir O. Ozola
darba mūža gājums LLA. Viņš izstrādāja mehānismu jaunu struktūras teoriju, analītiskās
kinemātikas un analītiskās metriskās sintēzes metodes plakaniskiem mehānismiem, un ar šiem
pētījumiem ierakstīja savu vārdu pasaules zinātnes vēsturē.
O. Ozola stipendija tiek piešķirta katru gadu kopš 1994. gada.
1. Vispārīgie noteikumi
 Konkursu izsludina ik gadu maija mēnesī.
 Profesora O. Ozola stipendiju konkursa kārtībā piešķir vienam TF 4. kursa no
valsts budžeta finansētam studentam uz studiju gadu (10 mēneši).
 Stipendijas apmērs 130.00 EUR mēnesī.
2. Prasības stipendijas pretendentiem
 Sekmīgs – nokārtoti visi pārbaudījumi un izpildīts programmā paredzētais
apjoms kredītpunktos par iepriekšējo studiju periodu.
 Uzrakstīts referāts par profesora O. Ozola dzīves gājumu un zinātniskās darbības
ietekmi uz Mašīnu dinamikas zinātni.
3. Pieteikšanās kārtība
Stipendijas pretendenti, būdami 3. kursa studenti, pēc 6. semestra sesijas nedēļas laikā
Mehānikas institūta direktoram iesniedz:
 iesniegumu O. Ozola vārdiskās stipendijas saņemšanai;
 referātu par prof. O. Ozola dzīves gājumu un zinātnisko darbību (10-15 lpp.);
 TF dekanāta apstiprinātu sekmju izrakstu no LLU Informatīvās Sistēmas.
4. Pretendentu vērtēšanas kritēriji
Kritērijs
Statuss
Eksāmens Teorētiskās mehānikas studiju kursā*
Obligāts
Eksāmens Mašīnu dinamikas studiju kursā*
Obligāts
Vidējā svērtā atzīme no LLU IS sekmju izraksta*
Obligāts
Uzstāšanās ar referātu LLU studentu un/vai maģistrantu zinātniskā
Papildus
konferencē. Tiek piešķirts vērtējums 8** par katru uzstāšanos
5.
Uzstāšanās ar referātu starptautiskā zinātniskā konferencē. Tiek
Papildus
piešķirts vērtējums 9** par katru uzstāšanos
Kopā: Vidējais aritmētiskais no pretendenta uzrādītajiem vērtējumiem
* – ne zemāk par 7 ballēm.
** – pretendentiem zinātniskās aktivitātes ir jāapliecina ar atbilstošiem dokumentiem –
konferences programmu vai publikācijas kopiju.
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
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Vienāda kopvērtējuma gadījumā pārrunās ar pretendentu komisija ņem vērā arī citus
aspektus (piemēram, sabiedriskā aktivitāte u.c.).
5. Stipendijas komisija
Mehānikas institūtā izveidotā stipendijas komisija, kurā ietilpst institūta direktors un trīs
mācībspēki, izvērtē pretendentus pēc 4. punktā norādītajiem kritērijiem un iesaka labāko
O. Ozola vārdiskās stipendijas piešķiršanas apstiprināšanai TF Domē.
6. Piešķiršanas kārtība
Lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem TF Dome pēc Mehānikas institūta
ieteikuma.
7. Stipendijas saņemšanas kārtība
7.1. Saskaņā ar TF Domes lēmumu tiek sagatavots Rektora rīkojums par stipendijas
izmaksu 10 mēnešus 4. studiju gadā.
7.2. Stipendijas saņemšanas laikā stipendiāts nedrīkst saņemt citu stipendiju no LLU
stipendiju fonda.
7.3. Stipendiātam atrodoties akadēmiskajā atvaļinājumā vai eksmatrikulācijas
gadījumā stipendijas izmaksu pārtrauc.
8. Stipendiāta pienākumi
8.1. Iesaistīties Mehānikas institūta pētnieciskajā darbībā.
8.2. Piedalīties ar referātu LLU studentu un/vai maģistrantu zinātniskā konferencē.
9. Stipendijas nolikuma pieņemšana un grozīšana
Stipendijas nolikumu apstiprina un groza Tehniskās fakultātes Dome.
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