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Profesores Baibas Rivžas jubilejas stipendijas nolikums
Jelgavā
1. Stipendijas mērķis
Finansiāli atbalstīt Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības
attīstības fakultātes maģistra un doktora darbu autorus.
2. Prasības stipendijas pretendentiem
2.1. Stipendijai var pretendēt maģistra un doktora studiju absolventi, kuri ir izstrādājuši un
sekmīgi aizstāvējuši attiecīgi maģistra vai doktora darbus.
2.2. Stipendijai atkārtoti nevar pretendēt.
2.3. Stipendijai var pretendēt ne vēlāk kā vienu gadu pēc grāda iegūšanas.
3. Stipendijas piešķiršanas noteikumi
3.1. Stipendiju piešķir vienam LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes maģistra
vai doktora studiju programmas absolventam vai stipendijas summa var tikt sadalīta
starp diviem stipendiātiem vienlīdzīgās daļās.
3.2. Stipendiju piešķir konkursa kārtībā, balstoties uz šādiem kritērijiem:
3.2.1. izstrādāts un sekmīgi aizstāvēts maģistra vai doktora darbs, vai ir saņemts Valsts
zinātniskās kvalifikācijas komisijas pozitīvs atzinums par doktora darba
virzīšanu aizstāvēšanai;
3.2.2. augstākais iegūtais punktu skaits komisijas vērtējumā.
4. Pieteikšanās kārtība stipendijai
4.1. LLU Attīstības fonds (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. aizpildītu pieteikumu;
4.2.2. maģistra darbu vai doktora darba kopsavilkumu;
4.2.3. Studiju noslēguma pārbaudījumu komisijas protokola kopiju par maģistra darba
aizstāvēšanu;
4.2.4. promocijas darba aizstāvēšanas promocijas padomes sēdes protokola kopiju, kas
apliecina doktora grāda iegūšanas faktu vai Valsts zinātniskās kvalifikācijas
komisijas atzinumu kopijas par doktora darba virzību aizstāvēšanai;
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4.2.5. citus dokumentus pēc stipendijas pretendenta paša ieskatiem, kas varētu palīdzēt
izvērtēt pieteikumu.
4.3. LLU AF saņem un apkopo Stipendijas konkursam iesniegtos dokumentus, un sasauc
Stipendijas piešķiršanas komisijas (turpmāk – Komisijas) sēdi.
5. Stipendijas laikposms
Stipendija tiek piešķirta vienam studiju gadam no septembra līdz jūnijam (10 kalendārajiem
mēnešiem). Stipendija tiek izmaksāta vienreizējas stipendijas veidā.
6. Stipendijas apmērs un izmaksas kārtība
6.1. Vienas stipendijas apmērs ir 250 (divi simti piecdesmit) eiro vai divās vienādās daļās pēc
3.1.puntā atrunātā.
6.2. Stipendijas izmaksu veic LLU AF, pamatojoties uz Stipendijas piešķiršanas komisijas
lēmumu.
6.3. Piešķirto Stipendiju izmaksā vienā maksājumā, naudu pārskaitot uz stipendiāta norādītu
bankas norēķinu kontu.
7. Stipendijas finanšu avoti
Stipendijas summu veido mērķziedojumi profesores Baibas Rivžas jubilejas stipendijai.
8. Stipendijas komisija
8.1. Stipendijas komisija veido 5 cilvēku sastāvā (prof. B.Rivža vai viņas deleģēts pārstāvis,
viens AF pārstāvis, viens ESAF doktorantu vai maģistrantu pārstāvis un divi LLU ESAF
mācībspēki, ko izvirza ESAF dekanāts).
8.2. Komisija ir lemtspējīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse (vismaz 3) Komisijas locekļu.
Komisija savus lēmumus pieņem ar klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu.
8.3. Komisijas sēdes sasauc un vada priekšsēdētājs (prombūtnes laikā – priekšsēdētāja
vietnieks).
8.4. Komisijai nav pienākums sniegt atteikuma motivāciju pretendentiem.
9. Stipendijas piešķiršanas un saņemšanas ētiskie apsvērumi
9.1. Stipendijas piešķiršanā iesaistītie Komisijas locekļi nevar sniegt ieteikumus
pretendentiem un viņu ģimenes locekļi nedrīkst pretendēt uz stipendiju.
9.2. Stipendiāts tur godā LLU tradīcijas un veicina filantropijas popularizēšanu stipendijas
saņemšanas laikā.
10. Stipendijas nolikuma pieņemšana un grozīšana
Stipendijas nolikumu un tā grozījumus apstiprina LLU AF valde. Pēc grozījumu
apstiprināšanas LLU AF valdes sēdē stipendijas nolikums tiek iesniegts reģistrēšanai LR Valsts
ieņēmumu dienestā.

Valdes priekšsēdētājs

M. Šabovics

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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