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Kārtība SIA „ITERA Latvija” stipendiju piešķiršanai LLU studentiem 

Nr. 4-2019/RTUAF-400 
 

Nodibinājums „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” sadarbībā ar SIA „ITERA Latvija” izsludina 
kārtību SIA „ITERA Latvija” stipendiju piešķiršanai Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk – LLU) 
studentiem ar mērķi veicināt jauniešu un jauno zinātnieku radošās spējas un rūpēties par to produktīvu 
izmantošanu un attīstības nodrošināšanu.  
  
1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Stipendiju konkursā aicināti pieteikties LLU Vides un būvzinātņu fakultātes studiju programmas 
„Ainavu arhitektūra un plānošana” bakalaura līmeņa studenti, sākot no 3. kursa, kā arī studiju 
programmu „Ainavu arhitektūra” un „Ainavu arhitektūra un plānošana” maģistranta līmeņa 
studenti. Pretendentu vidējā svērtā atzīme iepriekšējā studiju gadā nedrīkst būt zemāka par 8 
ballēm. 

1.2. Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 4 ikmēneša stipendijas 150 EUR apmērā laika periodā no 2019. 
gada septembra līdz 2020. gada jūnijam, kopā 10 mēnešiem. 

 
2. Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāiesniedz: 

2.1. studenta sekmju izraksts par iepriekšējo studiju gadu  ar aprēķinātu vidējo svērto atzīmi; 
2.2. informācija – saraksts un apliecinājumi par studenta sasniegumiem pētnieciskajā darbā 

(patentiem, publikācijām, piedalīšanos konferencēs u.c.); 
2.3. 4-5 A4 formāta lapaspušu (burtu lielums „12”, fonts „Times New Roman”) garu konkursa 

pieteikuma darbu, brīvā formā izvēloties darba saturisko daļu par kādu no savu projektu un 
pētījumu tēmām (izmantojot iepriekš izstrādātus studiju projektus vai pētījumus) un lapas ar 
krāsainās izdrukas grafisko materiālu (var būt arī bezmēroga). 

3. Pretendentiem 2. punktā minētie dokumenti jāaugšupielādē un konkursa elektroniskā anketa jāaizpilda 
nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā www.fonds.rtu.lv sadaļā 
„Aktuālie konkursi” pie „SIA „ITERA Latvija” stipendijas LLU studentiem” līdz 2019. gada 15. 
septembrim (ieskaitot). 

 
4. Kritēriji pretendentu vērtēšanai:  

4.1. studenta sekmes iepriekšējā studiju gadā un iesniegtā pieteikuma darba kvalitāte (kritērija vērtība 
0,5); 

4.2. studenta sasniegumi pētnieciskajā darbā (kritērija vērtība 0,5). 
5. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija vērtē pretendentus, balstoties uz 4. punktā minētajiem 

kritērijiem un to vērtības koeficientiem.  
 
 
 
 
6. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija: 

6.1. Komisijas priekšsēdētājs  SIA „ITERA Latvija” 
 prezidents Juris Savickis 

6.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks  Nodibinājuma „Rīgas Tehniskās 
 universitātes Attīstības fonds” 
 izpilddirektora vietniece Santa Zunda 

6.3. Komisijas loceklis  Latvijas Lauksaimniecības 
 universitātes Ainavu arhitektūras un 
 plānošanas katedras docente Silvija 
 Rubene 



6.4. Komisijas loceklis  Latvijas Lauksaimniecības 
 universitātes Ainavu arhitektūras un 
 plānošanas katedras asoc.prof. Una Īle 

6.5. Komisijas loceklis  Latvijas Lauksaimniecības 
 universitātes Ainavu arhitektūras un 

plānošanas katedras vadītāja prof. 
Natalija Ņitavska 

 
7. Citi noteikumi 

7.1. Stipendiju ieguvējiem septembra stipendija tiks izmaksātas kopā ar oktobra stipendiju. 
7.2. Stipendijas saņēmēja pienākums, publicējot darbu, par kuru viņš saņēmis stipendiju, presē vai 

citos iespieddarbos, norādīt, ka konkursa pieteikuma darbs izpildīts ar SIA „ITERA Latvija” 
finansiālu atbalstu.  

7.3. Ne retāk kā reizi semestrī tiek pārbaudītas stipendiātu sekmes studijās. Balstoties uz stipendiāta 
sekmju rezultātiem, tiks izvērtēts, vai stipendiāts ir tiesīgs arī turpmāk saņemt stipendiju. Ja rudens 
semestra vidējā svērtā atzīme ir zemāka par 8 ballēm, stipendijas piešķīrums stipendiātam tiek 
automātiski atcelts un stipendijas izmaksa tiek nekavējoties un neatgriezeniski pārtraukta. Tādā 
gadījumā stipendija tiek piešķirta nākamajam stipendijas konkursa pretendentam ranga kārtībā 
par nākamo studiju periodu no 2020. gada februāra līdz 2020. gada jūnijam. 

7.4. Stipendijas saņēmējam ir pienākums paziņot nodibinājumam “Rīgas Tehniskās universitātes 
Attīstības fonds” par studiju pārtraukšanu.  

7.5. Kārtība stipendijas piešķiršanai izdota saskaņā ar nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes 
Attīstības fonds” nolikumu „Par sasniegumiem studijās” Nr. RTUAF-400. 

 
 
Rīgā, 2019. gada 2. septembrī 
 
Nodibinājuma  
„Rīgas Tehniskās universitātes  
Attīstības fonds” izpilddirektora vietniece           Santa Zunda 
 
 


