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Preambula
Pauls Lejiņš (1883. – 1959.) bija agronoms ar specializāciju lopkopībā. Beidzis
Rīgas Politehniskā Institūta Lauksaimniecības fakultāti 1907. gadā, bet zinātņu grādu
lopkopībā aizstāvējis 1932. gadā. Strādājis par skolotāju Jelgavas zemkopības skolā (1909.–
1914.) un vadījis mācību saimniecību Lustē. Vēlāk ilgstoši bijis prorektors Latvijas
Universitātē, bet no 1939. līdz 1951. gadam Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (LLA)
docētājs, vienlaicīgi no 1946. gada vadījis arī Zinātņu akadēmijas Zootehnikas un
zoohigiēnas institūtu. Viņš bija arī LLA mācību un pētījumu saimniecības „Rāmava”
veidotājs. Zinātnes jomā viņam ir plaši pētījumi zirgkopībā, govkopībā, pētījis lopbarības
ražošanas un izmantošanas problēmas.
Novērtējot viņa mūža devumu lopkopībā, LLU Lauksaimniecības fakultātē
2000. gadā tika nodibināta Paula Lejiņa vārdiskā stipendija.
1. Mērķis
Finansiāli atbalstīt zinošus, talantīgus un aktīvus Lauksaimniecības fakultātes (turpmāk
LF) studiju programmas „Lauksaimniecība” kvalifikācijas Ciltslietu zootehniķis vai
Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs (studiju noslēguma darbs saistīts ar lopkopības
nozari) studentus.
2. Prasības stipendijas pretendentiem
2.1.Stipendijai var pretendēt LF pilna laika par valsts budžetu studējošs pamatstudiju
students, kurš uzrakstījis referātu par vienu no LF izsludinātajām tēmām.
2.2. Stipendijai atkārtoti pretendēt nevar
3. Stipendijas piešķiršanas kritēriji
3.1. Stipendiju piešķir vienam sekmīgam 2. vai 3. kursa studentam.
3.2. Stipendija tiek piešķirta konkursa kārtībā, balstoties uz šādiem kritērijiem:
3.2.1. labas līdz izcilas sekmes studijās (pēdējā semestra vidējā svērtā atzīme nav
zemāka par 7);
3.2.2. veic pētniecisko darbu lopkopībā;
3.2.3. ir uzrakstīts referāts par P. Lejiņa dzīvi un sasniegumiem zinātnē
(konsultācijas sniedz studiju programmas attiecīgā specializācijas virziena
vadītājs);
3.2.4. piedalījies vismaz vienā zinātniskajā konferencē;
3.2.5. aktīva sabiedriskā darbība.
3.3. Stipendija tiek piešķirta vienam studiju gadam (10 kalendārajiem mēnešiem) no
1. septembra līdz 30. jūnijam.
4. Pieteikšanās kārtība
4.1. Pieteikšanās stipendijai tiek izsludināta Lauksaimniecības fakultātē, informējot
LF Studentu pašpārvaldi un izvietojot paziņojumu LF mājas lapā un informācijas
stendā.
4.2. Stipendijas konkursam students piesakās personīgi.
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4.3. Stipendijas pretendents līdz katra gada 15. jūnijam LF dekanātā iesniedz:
4.3.1. motivācijas vēstuli, kurā raksturo arī savas pētnieciskās un sabiedriskās
aktivitātes;
4.3.2. referātu par P. Lejiņa dzīvi un sasniegumiem zinātnē (datorsalikumā,
noformēts pēc LF studiju darbu noformēšanas noteikumiem, 10–15 lpp.);
4.3.3. zinātniskā darba vadītāja atsauksmi;
4.3.4. LF Studentu pašpārvaldes raksturojumu;
4.3.5. citus dokumentus pēc pretendenta ieskatiem (atsauksmes, izziņas u.c.), kas
varētu palīdzēt izvērtēt pieteikumu.
4.4. LF saņem un apkopo Stipendijas konkursam iesniegtos dokumentus un sasauc
Stipendijas komisiju.
5. Stipendijas komisija
5.1. Stipendiju piešķir ar LF dekāna rīkojumu izveidota Stipendijas komisija
(turpmāk – Komisija).
5.2. Komisiju sasauc, ja pieteikšanās termiņā piesakās kaut viens studējošais. Sēdi
vada komisijas priekšsēdētājs, viņa prombūtnē – priekšsēdētāja vietnieks).
5.3. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk kā puse Komisijas locekļu.
Komisija lēmumu pieņem ar klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu.
5.4. Komisija iesaka un Dome apstiprina izvirzīto kandidātu stipendijas piešķiršanai.
5.5. Komisijai nav pienākums sniegt atteikuma motivāciju pretendentiem.
6. Stipendijas apmērs un saņemšanas kārtība
6.1. Fakultāšu vārdiskās stipendijas apmērs ar 2014. gada 9. aprīļa Senāta lēmumu
Nr. 8-64 noteikts 130 EUR mēnesī.
6.2. Pamatojoties uz LF Domes sēdes lēmumu tiek izdots Rektora rīkojums par
stipendijas izmaksu attiecīgajā studiju gadā.
6.3. Stipendijas saņemšanas laikā stipendiāts nedrīkst saņemt citu stipendiju no LLU
budžeta stipendiju fonda vai ESF mērķstipendiju.
6.4. Komisija pārbauda stipendiāta sekmes studijās pēc katra semestra. Ja stipendiāts
kļūst nesekmīgs (pēc individuālo studiju un pabaudījuma perioda ir kaut viens
akadēmiskais parāds), stipendijas izmaksa tiek pārtraukta un uz atlikušo laiku
stipendiju piešķir nākamajam pretendentam pēc Stipendijas komisijas lēmuma.
6.5. Stipendiātam atrodoties akadēmiskajā atvaļinājumā, Stipendija netiek izmaksāta.
Piešķīrums tiek saglabāts un Stipendijas izmaksa atjaunota pēc atgriešanās no
akadēmiskā atvaļinājuma.
6.6. Stipendiāta eksmatrikulācijas gadījumā stipendijas izmaksu pārtrauc. Ja
eksmatrikulācijas iemesls ir nesekmība, tad jau izmaksātā stipendija jāatmaksā.
7. Stipendijas nolikuma pieņemšana un grozīšana
Stipendijas nolikumu apstiprina un groza LLU LF Dome. Pēc grozījumu apstiprināšanas
stipendijas nolikums tiek iesniegts LLU Studiju centrā.
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