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Kārtība Jāņa Alkšņa stipendijas piešķiršanai 
Nr. 2-2018/RTUAF-344 

 
Nodibinājums „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds”, sadarbojoties ar SIA „ADD Projekts” un Rīgas 
Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras fakultāti (AF), izsludina konkursu arhitekta Jāņa Alkšņa vārdā 
nosauktajai stipendijai. Stipendiju finansējums tiek iegūts no grāmatas „Arhitekts Jānis Alksnis 1869–1939 
Architect” pārdošanas ieņēmumiem. Stipendijas mērķis ir aktivizēt RTU AF studentus veikt pētījumus un 
piedalīties zinātniskajā darbā. 
  
1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Stipendiju konkursā var pieteikties RTU AF bakalaura studiju programmu 2., 3. un 4. kursa, kā arī 
profesionālo un maģistra studiju programmu studenti, kas piedalās RTU AF 2018. gada pavasara 
zinātniskajā konferencē. 

1.2. Konkursa kārtībā tiek piešķirta viena vienreizējā stipendija 350 EUR vērtībā. 
1.3. Stipendijas ieguvējs saņem arī diplomu un vienu grāmatas „Arhitekts Jānis Alksnis 1869–1939 

Architect” eksemplāru ar autora ierakstu.  
 
2. Lai pieteiktos konkursam, pretendentam jāaugšuplādē AF studentu zinātniskajai konferencei veidots 

vertikāla formāta stenda referāts, kas atspoguļo pētījuma par aktuālām arhitektūras un pilsētplānošanas 
tēmām saturu, un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes 
Attīstības fonds” mājaslapas www.fonds.rtu.lv sadaļā „Aktuālie konkursi” pie „Jāņa Alkšņa stipendija” līdz 
2018. gada 22. aprīlim (ieskaitot).  
 

3. Kritēriji pretendentu vērtēšanai: 
3.1. referāta zinātniskā aktualitāte un novitāte (kritērija vērtība 0,5); 
3.2. referāta grafiskā izpildījuma kvalitāte un prezentācijas prasme (kritērija vērtība 0,5).  

 
4. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija: 

4.1. Komisijas priekšsēdētājs    RTU AF dekāns, 
profesors U. Bratuškins  

4.2. Komisijas priekšsēdētāja vietniece   RTU AF dekāna vietniece 
      zinātniskajā darbā, profesore S. Treija 

4.3. Komisijas loceklis     RTU AF Arhitektūras 
vēstures un teorijas katedras vadītājs,  

      profesors J. Krastiņš 
 

5. Citi noteikumi 
5.1. Jāņa Alkšņa vārdā nosauktās stipendijas piešķiršanas kārtība noteikta saskaņā ar nodibinājuma 

„Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” nolikumu „Par sasniegumiem zinātnē un pētniecībā” 
Nr. RTUAF-344. 

 
Rīgā, 2018. gada 4. aprīlī  
 
Nodibinājuma  
„Rīgas Tehniskās universitātes  
Attīstības fonds” izpilddirektora vietniece      Santa Jākobsone 


