JĀŅA BIĶA STIPENDIJAS NOLIKUMS
Preambula
Profesors Jānis Biķis (1897-1962) ir ievērojams Latvijas zinātnieks. Dzimis
25.10.1897. Valkas apriņķa Mālupes pagasta Tarvās. 1929.g. Beidzis LU Inženierzinātņu
fakultāti ar izcilību, 1939.g. ieguvis inženierzinātņu doktora grādu. Profesors Jānis Biķis
1944.g. noorganizēja Jelgavas LA Mērniecības katedru un bija katedras vadītājs (19391944). No 1945.g. līdz 1950.g. prof. J.Biķis bija Mežsaimniecības un Mežtehnikas fak.
dekāns. Bez tam prof. J.Biķis vienlaikus bija dekāns arī 1947.g. nodibinātajai Zemes
ierīcības un 1948.g. nodibinātajai Hidromeliorācijas fakultātei. 1950. g. šīm abām
fakultātēm izveidoja kopīgu dekanātu un prof. Jānis Biķis dekāna pienākumus pildīja līdz
1954.g. Pētījis precīzās nivelēšanas metodes, Zemes garozas vertikālo kustību ātrumu,
kustības ietekmes prognozēšanu uz nivelēšanas tīkliem.
Pieminot viņa mūža devumu, LLA 1990.gadā tika nodibināta Jāņa Biķa stipendija.
Stipendija tiek piešķirta kopš 1990./1991. studiju gada.
1. Mērķis
J.Biķa stipendija (turpmāk – stipendija) atbalsta talantīgus, zinošus un aktīvus LLU
Vides un būvzinātņu fakultātes (turpmāk – VBF) Vides un ūdenssaimniecības vai
Zemes ierīcības un mērniecības/Zemes ierīcības studiju programmu studentus.
2. Prasības stipendijas pretendentiem
Stipendijai var pieteikties valsts budžeta finansēti VBF Vides un ūdenssaimniecības vai
Zemes ierīcības un mērniecības/Zemes ierīcības specialitātes studenti, kuri:
 izceļas ar labām, teicamām un izcilām sekmēm inženierzinātņu studiju
kursos, to skaitā ģeodēzijā vērtējumam jābūt vismaz 8 ballēm (ļoti labi);
 veic pētniecisko darbu minētajās jomās;
 ir aktīvi sabiedriskajā darbā.
3. Pieteikšanās kārtība
3.1. Pieteikšanās stipendijai tiek izsludināta LLU Vides un būvzinātņu fakultātē,
informējot VBF Studentu pašpārvaldi un izvietojot paziņojumu VBF informācijas
stendā.
3.2. Stipendijas pretendents līdz kārtējā gada 10. maijam VBF dekanātā iesniedz:
 motivētu iesniegumu, kurā raksturo savas pētniecības un sabiedriskās
aktivitātes;
 pēdējās sesijas sekmju izrakstu;
 tās sesijas sekmju izrakstu, kurā redzams ģeodēzijas kursa vērtējums;
 pēc stipendijas pretendenta ieskatiem citus dokumentus (atsauksmes,
izziņas), kas varētu palīdzēt izvērtēt pieteikumu.
4. Piešķiršanas kārtība
Komisija, izvērtējot stipendijas pretendentus, ņem vērā šādus kritērijus:
 sekmes inženierzinātņu studiju kursos;
 sekmes ģeodēzijas studiju kursā;
 pretendenta pētnieciskā darba kvalitāti;
 sabiedrisko aktivitāti LLU un Vides un būvzinātņu fakultātē;
 stipendijas saņemšanas motivāciju, pamatojoties uz iesniegumu.

5. Stipendijas komisija
5.1. Stipendijas piešķiršanu izvērtē Stipendiju komisija (turpmāk tekstā - Komisija), kas
tiek izveidota ar Vides un būvzinātņu fakultātes Domes lēmumu;
5.2. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk kā puse Komisijas locekļu.
Komisija savu lēmumu pieņem ar klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu.
5.3. Komisiju sasauc, ja pieteikšanās termiņā piesakās kaut viens studējošais. Sēdi vada
komisijas priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja
vietnieks.
5.4. Komisija iesaka un Dome apstiprina izvirzīto kandidātu stipendijas piešķiršanai.
6. Stipendijas saņemšanas kārtība
6.1. Stipendijas apmēru nosaka LLU Senāta lēmums.
6.2. Saskaņā ar Domes sēdes lēmumu tiek izdots rektora rīkojums par stipendiju
izmaksu 10 mēnešus attiecīgajā studiju gadā.
6.3. Stipendiātam apliecību pasniedz VBF maija mēneša Domes sēdē.
6.4. Stipendiāta pienākums ir veicināt un atbalstīt profesora Jāņa Biķa piemiņas
saglabāšanu.
6.5. Stipendijas saņemšanas laikā stipendiāts nedrīkst saņemt citu stipendiju no LLU
stipendiju fonda vai ESF mērķstipendiju.
6.6. Stipendiātam atrodoties akadēmiskajā atvaļinājumā vai eksmatrikulācijas gadījumā
stipendijas izmaksu pārtrauc.
7. Stipendijas nolikuma pieņemšana un grozīšana
Stipendijas nolikumu apstiprina un groza LLU VBF Dome.

