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SENĀTA STIPENDIJAS NOLIKUMS

Preambula
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā (LLA) 1988. gadā tika dibināta LLA Padomes
stipendija, kuru katru mācību gadu piešķīra trim labākajiem studentiem. 1991. gadā,
mainoties augstskolas statusam (no akadēmijas uz universitāti), mainījās arī stipendijas
piešķīrējs - Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Senāts.
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Senāta stipendija (turpmāk – stipendija) atbalsta talantīgus un aktīvus LLU studējošos
(studentus un maģistrantus), kuri sekmīgi savieno studiju, pētniecisko un sabiedrisko
darbību.
1.2. Konkursa kārtībā piešķir vienu stipendiju, kuras apmēru nosaka LLU Senāts.
1.3. Stipendiju piešķir uz vienu studiju gadu.
1.4. Konkursu uz Senāta stipendiju organizē LLU Studiju centrs. Pretendentu pieteikumus
izvērtē stipendijas komisija.
1.5. Konkurss tiek organizēts katra gada pavasarī, un stipendiāts stipendiju sāk saņemt ar
nākamo studiju gadu.
1.6. Stipendiātam ir pienākums sveikt ar uzrunu pirmkursniekus LLU Imatrikulācijas aktā.
2. Prasības stipendijas pretendentiem
2.1. Stipendijai var pieteikties visu fakultāšu sekmīgie, valsts finansētās studiju vietās
studējošie, kuri:
• veic pētniecisko darbu un ar ziņojumiem piedalās zinātniskajās konferencēs;
• studē ar labām, teicamām un izcilām sekmēm;
• aktīvi piedalās LLU sabiedriskajā dzīvē vai ārpus LLU.
2.2. Stipendijai nevar pieteikties pēdējā kursa studējošie.
2.3. Studiju laikā stipendiju var saņemt tikai vienu reizi.
3. Pieteikšanās kārtība
3.1. Pieteikšanos stipendijas konkursam izsludina LLU Studiju centrs, ievietojot
informāciju LLU portālā un e-studiju sistēmā.
3.2. Stipendijas pretendents līdz 30. aprīlim e-studiju sistēmā iesniedz:
• pieteikumu (pēc vienota parauga);
• dzīves gājumu (CV) ar iekļautu zinātnisko konferenču un tajās nolasīto
pētniecisko darbu nosaukumu sarakstu;
• studiju programmas direktora atsauksmi;
• pētnieciskā darba vadītāja atsauksmi;
• atsauksmes par sabiedriskajām aktivitātēm.
4. Stipendijas piešķiršanas kārtība
4.1. Pretendents stipendijas komisijas (turpmāk – komisija) sēdē iepazīstina ar sevi,
pamato pieteikumu un motivāciju stipendijai.
4.2. Komisija konkursa vērtējumā ņem vērā šādus kritērijus:

• pretendenta motivāciju, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un pārrunām
sēdes laikā;
• pretendenta pētnieciskā un studiju darba pieredzi, pamatojoties uz pētnieciskā
darba vadītāja, studiju programmas direktora atsauksmi un CV;
• pretendenta sekmes, kas pieejamas LLU informācijas sistēmā – iepriekšējā
semestra un visa studiju laika vidējā svērtā atzīme;
• sabiedrisko aktivitāti LLU vai ārpus tās, pamatojoties uz atsauksmēm.
4.3. Komisija labāko pretendentu iesaka LLU Senātam stipendijas piešķiršanai.
5. Stipendijas komisija
5.1. Komisija sastāv no 5 (pieciem) locekļiem, ieskaitot priekšsēdi un vietnieku.
Komisijas priekšsēdis ir studiju prorektors, pārējie komisijas locekļi – pārstāvji no
Senāta prezidija (1), Studējošo pašpārvaldes (1) un fakultāšu dekāni vai prodekāni
(2).
5.2. Stipendijas komisijas personālo sastāvu iesaka Studiju centrs un to apstiprina ar
rektora rīkojumu.
5.3. Stipendijas komisijas locekļi un viņu ģimenes locekļi nedrīkst pretendēt stipendijas
saņemšanai, kā arī sniegt atsauksmes pretendentiem.
5.4. Komisijas sēdi sasauc, un vada priekšsēdis, ja noteiktajā dokumentu pieņemšanas
termiņā pieteicies vismaz viens pretendents. Priekšsēža prombūtnes laikā viņa
funkcijas pilda priekšsēža vietnieks.
5.5. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz četri komisijas locekļi.
5.6. Komisija lēmumu pieņem ar klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu.
Gadījumos, ja komisijas locekļu balsis dalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēža
balss.
6. Stipendijas saņemšanas kārtība
6.1. Senāta stipendiātu apliecības izsniedz LLU Attīstības fonda stipendiātu sveikšanas
pasākumā.
6.2. Stipendiātus reģistrē LLU Senāta stipendiātu Goda grāmatā, kurā ievieto stipendiāta
fotogrāfiju un veic ierakstu par stipendijas piešķiršanu. Stipendiāts parakstās Goda
grāmatā.
6.3. Stipendiju piešķir ar rektora rīkojumu un izmaksā 10 mēnešus studiju gadā. Senāta
stipendijas saņemšanas laikā stipendiāts nedrīkst saņemt citu stipendiju no LLU
stipendiju fonda.
6.4. Ja stipendiāts paņem studiju pārtraukumu vai viņu eksmatrikulē, stipendijas izmaksu
pārtrauc. Pēc atgriešanās no studiju pārtraukuma stipendijas izmaksa netiek atjaunota.
7. Stipendijas nolikuma pieņemšana un grozīšana
Stipendijas nolikumu apstiprina, un groza LLU Senāts.

