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1. Stipendijas mērķis
Finansiāli atbalstīt Latvijas augstskolu maģistra vai doktora studijās studējošo(-os), veicinot
mērķtiecīgas zinātniskās un pētnieciskās aktivitātes.
2.

Prasības stipendijas pretendentiem
2.1. Stipendijai var pretendēt:
2.1.1. Maģistra/doktora studijās studējošais (-šie), kuri ir izstrādājuši un sekmīgi
aizstāvējuši maģistra/doktora darbus par LLKA aktuālām tēmām: lauksaimnieku
un/vai mežsaimnieku kooperatīvu produkcijas realizācijas nodrošināšanā un/vai
pārstrādē, pārstrādes produktu kopējā tirdzniecībā;
2.1.2. doktorants, kurš veicis pētījumus un publicējis rakstus Web of Science vai
Scopus datubāzēs par LLKA aktuālajām tēmām.
2.2. LLKA aktuālās tēmas:
2.2.1. Lauksaimniecības kooperatīvu veidošanās vēsture un ietekme uz
lauksaimniecības attīstību Latvijā. Attīstības iespējas, ņemot vērā citu Eiropas
Savienības valstu pieredzi.
2.2.2. Mežsaimniecības kooperatīvu veidošanās vēsture un loma mežsaimniecības
nozares konkurētspējas paaugstināšanā. Attīstības iespējas, ņemot vērā citu
Eiropas Savienības valstu pieredzi.
2.2.3. Lauksaimnieku kooperatīvu iesaiste pievienotās vērtības radīšanā, izvērtējot
ieguvumus un riskus, no to dalības pārtikas ķēdēs. Attīstības iespējas, ņemot vērā
citu Eiropas Savienības valstu pieredzi.
2.2.4. Lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvu veidi, izvērtējot riskus un
ieguvumus, kā arī piedāvājot jaunus sadarbības modeļus un virzienus.
2.3. Pretendents 2.2. punktā minēto tēmu ietvaros izstrādā savu maģistra/doktora darbu,
iepriekš to saskaņojot ar LLKA vai doktorants, kuram ir pētījumi un publicēti raksti
Web of Science vai Scopus datubāzēs par minētajām tēmām.
2.4. Stipendijai atkārtoti var pretendēt pēc diviem gadiem, izvēlēto tēmu saskaņojot ar
LLKA.

3.

Stipendijas piešķiršanas noteikumi
3.1. Stipendiju piešķir vienam sekmīgam Latvijas augstskolas studējošajam Ekonomikas;
Lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas higiēnas; Vadības,
administrēšanas un nekustamo īpašumu pārvaldības virzienos.
3.2. Stipendiju piešķir konkursa kārtībā, balstoties uz šādiem kritērijiem:
3.2.1. aktuāls pētījums lauksaimniecības kooperatīvo sabiedrību jomā;
3.2.2. izstrādāts un sekmīgi aizstāvēts maģistra/doktora darbs par LLKA aktuālām
tēmām.

4.

Pieteikšanās kārtība stipendijai
4.1. LLU Attīstības fonds (turpmāk tekstā - LLU AF) sagatavo paziņojumu un publisko
informāciju par pretendentu pieteikšanās kārtību un iesniedzamajiem dokumentiem,
un termiņu.
4.2. Piesakoties Stipendijai, pretendents iesniedz elektroniski:
4.2.1. aizpildītu pieteikumu;
4.2.2. maģistra darbu vai doktora darba kopsavilkumu vai doktoranta publikāciju
apkopojumu;
4.2.3. protokola kopiju par maģistra darba aizstāvēšanas vērtējumu vai promocijas
darba aizstāvēšanas promocijas padomes sēdes protokola kopiju;
4.2.4. 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
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 500 (pieci simti) eiro.
6.2. Stipendiju izmaksas veic LLU AF, pamatojoties uz Stipendijas piešķiršanas
komisijas lēmumu.
6.3. Piešķirto Stipendiju izmaksā vienā maksājumā kā vienreizēju maksājumu, naudu
pārskaitot uz stipendiāta norādītu bankas norēķinu kontu.

7. Stipendijas finanšu avoti
Stipendijas summu veido LLKA mērķziedojums.
8.

Stipendijas komisija
8.1. Stipendijas komisija tiek veidota no 5 cilvēkiem (trīs LLKA pārstāvji un divi LLU
mācībspēki).
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 Stipendijai.
9.2. Stipendiāts tur godā LLKA tradīcijas un veicina mecenātisma popularizēšanu
Stipendijas saņemšanas laikā.

10. Stipendijas nolikuma pieņemšana un grozīšana
10.1. 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
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