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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

Attīstības fonda valdes 

2021. gada 23. augusta sēdē  

protokola Nr.1.4/2021/14 

 

 

 

Latvi Dan Agro stipendijas nolikums 
Jelgavā 

 

2021. gada 23. augustā 

 

1. Stipendijas mērķis 

Finansiāli atbalstīt Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk LLU) pilna laika 

Lauksaimniecības, Veterinārmedicīnas un Tehniskās fakultātes maģistra un pamatstudijās 

studējošo pētniecisko un radošo darbību. 

 

2. Prasības stipendijas pretendentiem  

2.1.  Stipendijai var pretendēt LLU pilna laika maģistra un pamatstudiju Lauksaimniecības, 

Veterinārmedicīnas un Tehniskās fakultātes pamatstudiju programmas 

„Lauksaimniecības inženierzinātne” studējošie, kuri ir pabeiguši vismaz 1. kursu, veic 

pētniecisko darbu par cūkkopības nozares tēmu (cūkkopība, lopbarības audzēšana, 

sagatavošana, izdales tehnika, fermu aprīkojums u.tml.) vai iziet kādu no 

specializētajām praksēm uzņēmumā un nav citas stipendijas saņēmēji.  

2.2. Stipendijai nevar pretendēt atkārtoti. 

 

3. Stipendijas piešķiršanas noteikumi  

3.1. Stipendiju piešķir diviem studējošajiem. 

3.2. Stipendija tiek piešķirta konkursa kārtībā, balstoties uz šādiem kritērijiem: 

3.2.1. sekmes iepriekšējā studiju gadā; 

3.2.2. aktīva sabiedriskā darbībā LLU vai ārpus tās; 

3.2.3. veic pētījumu par cūkkopības nozares tēmām vai iziet praksi uzņēmumā. 

 

4. Pieteikšanās kārtība stipendijai 

4.1. LLU Attīstības fonds (turpmāk AF) sagatavo paziņojumu un publisko informāciju par 

Stipendijas lielumu, pretendentu pieteikšanās kārtību un iesniedzamajiem 

dokumentiem, kā arī informāciju par dokumentu iesniegšanas termiņu. 

4.2. Piesakoties Stipendijai, pretendents iesniedz elektroniski:  

4.2.1. pieteikumu; 

4.2.2. rekomendāciju vai apliecinājumu par sabiedriskajām aktivitātēm; 

4.2.3. pētījumu 5-10 lpp. apjomā par kādu no 2.1. punktā minētajiem tematiem; 

4.2.4. ja ir tad zinātniskā vai pētnieciskā darba vadītāja ieteikumu. 
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4.3. LLU AF saņem un apkopo Stipendijas konkursam iesniegtos dokumentus un sasauc 

Stipendijas piešķiršanas komisiju (turpmāk – Komisija). 

 

 

5. Stipendijas laikposms  

Stipendija tiek piešķirta uz 5 mēnešiem. 

 

6. Stipendijas apmērs un izmaksas kārtība  

6.1. Stipendijas apmērs, kas stipendiātam tiek piešķirts ar studijām saistītu izdevumu 

segšanai, nepārsniedz: 

6.1.1. bakalaura programmā - 1200 (viens tūkstotis divi simti eiro) EUR 5 kalendārajos 

mēnešos; 

6.1.2. maģistra programmā – 1500 (viens tūkstotis pieci simti eiro) EUR 5 kalendārajos 

mēnešos. 

6.2. Stipendiju izmaksu veic LLU AF, pamatojoties uz Stipendijas piešķiršanas komisijas 

lēmuma pamata. 

6.3. Piešķirto Stipendiju izmaksā vienādās daļās ik mēnesi laika periodā, sākot no 

Stipendijas piešķiršanas perioda pirmā mēneša līdz stipendijas piešķiršanas perioda 

pēdējam mēnesim, naudu pārskaitot uz stipendiāta norādītu bankas norēķinu kontu 

līdz attiecīgā mēneša 25. datumam.  

6.4. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par atšķirīgu Stipendijas izmaksas kārtību, nekā 

minēts 6.3. punktā, ja pretendents apliecina šādu vajadzību. 

6.5. Stipendiātam dodoties akadēmiskajā atvaļinājumā, Stipendija netiek izmaksāta. 

Piešķīrums tiek saglabāts, un Stipendijas izmaksa atjaunota pēc atgriešanās no 

akadēmiskā atvaļinājuma. 

6.6. Ja stipendiāts Stipendijas saņemšanas laikā pārtrauc studijas, nekavējoties par to 

informē LLU AF, un Stipendijas izmaksa tiek pārtraukta. Attiecīgajā studiju gadā jau 

ikmēneša stipendijās izmaksāto summu stipendiāts atmaksā LLU AF.  

 

7. Stipendijas finanšu avoti  

Stipendijas summu veido Latvi Dan Agro SIA mērķziedojums.   

 

8. Stipendijas komisija  

8.1. Stipendijas komisija tiek veidota 5 cilvēku sastāvā (1 LLU AF valdes loceklis,  

1 Latvi Dan Agro SIA pārstāvis, 2 LLU mācībspēki un 1 LLU Studentu pašpārvaldes 

pārstāvis).  

8.2. Komisija ir lemtspējīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse Komisijas locekļu. 

Komisija savus lēmumus pieņem ar klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu. 

8.3. Komisija par Stipendijas piešķiršanu lemj, vadoties no iesniegtajiem dokumentiem, 

pētnieciskā darba un intervijas rezultātiem. 

8.4. Komisija var nepiešķirt stipendiju nevienam pretendentam attiecīgajā studiju gadā. 

8.5. Komisijas sēdes sasauc un vada priekšsēdētājs (prombūtnes laikā – priekšsēdētāja 

vietnieks). 

8.6. Komisijai nav pienākums sniegt atteikuma motivāciju pretendentiem. 

  

9. Stipendijas piešķiršanas un saņemšanas ētiskie apsvērumi  

9.1. Stipendijas piešķiršanā iesaistītie Komisijas locekļi nevar sniegt rekomendācijas 

pretendentiem un viņu ģimenes locekļi nedrīkst pretendēt Stipendijai. 

9.2. Stipendiāts tur godā uzņēmuma stipendiju un veicina mecenātisma popularizēšanu 

Stipendijas saņemšanas laikā. 

 

10. Stipendijas nolikuma pieņemšana un grozīšana  
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Stipendijas nolikumu un tā grozījumus apstiprina LLU AF valde. Pēc grozījumu 

apstiprināšanas LLU AF valdes sēdē stipendijas nolikums tiek iesniegts reģistrēšanai 

Finanšu ministrijā.  

 
LLU AF valdes priekšsēdētājs 

 

________________________ 

M. Šabovics 

 

  

 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

 
 

 


