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Preambula
Akadēmiķis Arvīds Kalniņš (1894.-1981.) bija ievērojams koksnes ķīmiķis un mācībspēks.
No 1920. gada līdz 1960. gadam (ar pārtraukumu vācu okupācijas laikā) viņš vadīja Meža
tehnoloģijas katedru Latvijas Universitātes Mežsaimniecības nodaļā, vēlāk Latvijas
Lauksaimniecības akadēmijā (LLA). A. Kalniņš bijis LLA zinātņu un mācību prorektors 1940. un
1941. gadā un no 1944. līdz 1946. gadam.
1. Mērķis
Veicināt Meža fakultātes studentu sekmību, aktivitāti un iesaistīšanos zinātniskajā darbībā.
2. Prasības stipendijas pretendentiem
2.1. Uz A. Kalniņa stipendiju var pretendēt Meža fakultātes 3. un 4. kursa studenti.
2.2. Studenti, kuri studijās saņem labus, teicamus un izcilus vērtējumus.
2.3. Studenti, kas veic pētniecisko darbu un piedalās zinātniskajās konferencēs.
3. Pieteikšanās kārtība
3.1. Pretendents Meža fakultātes dekanātā iesniedz fakultātes Domei adresētu iesniegumu –
pieteikumu, kas apliecina viņa vēlēšanos pretendēt uz akad. A. Kalniņa stipendijas
saņemšanu. Pieteikumam jāpievieno dekāna, prodekāna, s.b. "Šalkone", Mežkopības,
Meža izmantošanas vai Kokapstrādes katedras rekomendācija, sekmju izraksts un CV, kur
iekļauta informācija par pretendenta zinātnisko darbību.
3.2. Pieteikumu līdz rudens semestra otrās nedēļas beigām pieņem un iesniegtos dokumentus
izskata Meža fakultātes Stipendiju piešķiršanas komisija.

4. Piešķiršanas kārtība
4.1. Stipendiju piešķiršanas komisija (turpmāk tekstā Komisija) izskata visus pieteikumus un,
aizklāti balsojot, lemj par vienu kandidātu, kuram fakultātes Domi aicina piešķirt
stipendiju. Komisija izvērtē tikai to informāciju, kas iekļauta pieteikuma dokumentos. Uz
sēdi uzaicina visus stipendijas pretendentus. Sēdes atklātajā daļā pieteikumu iesniegšanas
secībā katrs pretendents informē Komisiju par savām sekmēm, zinātniskajām un
sabiedriskajām aktivitātēm, kā arī atbild uz Komisijas locekļu uzdotajiem jautājumiem.
Sēdes slēgtajā daļā komisija apspriežas un organizē aizklātu balsojumu.
4.2. Lēmumu par stipendijas piešķiršanu rekomendētajam kandidātam atklāti balsojot pieņem
Meža fakultātes Dome. Uz Domes sēdi uzaicina Stipendiju komisijas rekomendēto
pretendentu.
4.3. Stipendiju piešķir uz vienu studiju gadu.
5. Stipendijas komisija
5.1. Stipendijas pretendenta iesniegto dokumentu atbilstību šim nolikumam izvērtē Komisija,
kas tiek izveidota ar Meža fakultātes dekāna rīkojumu.
5.2. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse Komisijas locekļu. Komisija savu
lēmumu pieņem aizklāti balsojot ar klātesošo komisijas locekļu vienkāršu balsu
vairākumu.
5.3. Komisiju sasauc, ja izsludinātajā stipendijas pietiekšanās termiņā piesakās kaut viens
studējošais. Komisijas sēdi vada komisijas priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā –
komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Ja pieteikumi nav iesniegti, stipendiju konkrētajā
studiju gadā nepiešķir.
6. Stipendijas saņemšanas kārtība
6.1. Stipendijas apmēru nosaka saskaņā ar LLU Senāta lēmumu.
6.2. Saskaņā ar fakultātes Domes lēmumu tiek izdots rektora rīkojums par stipendijas izmaksu
10 mēnešus attiecīgajā studiju gadā.
6.3. Stipendiāta pienākums ir veicināt un atbalstīt akadēmiķa Arvīda Kalniņa piemiņas
saglabāšanu.
6.4. Stipendijas saņemšanas laikā stipendiāts nedrīkst saņemt citu LLU piešķirtu stipendiju.
6.5. Stipendiātam atrodoties akadēmiskajā atvaļinājumā vai eksmatrikulācijas gadījumā,
stipendijas izmaksu pārtrauc. Stipendijas izmaksu pārtrauc, ja studējošais ir nesekmīgs pēc
ziemas sesijas.

7. Stipendijas nolikuma pieņemšana un grozīšana
Šo nolikumu apstiprina un groza Meža fakultātes dome.
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