
PAZIŅOJUMS  

 
Nodibinājums „Latvijas Universitātes fonds” jau 3. gadu pēc kārtas  

izsludina pieteikšanos stipendijai 

 

„„MMūūssddiieennuu  iizzaaiicciinnāājjuummii  ttiieessīībbuu  ppiieemmēērrooššaannaass    

tteeoorriijjaaii  uunn  pprraakksseeii  LLaattvviijjāā””  
 

Stipendijas 

mērķis 
Veicināt pētījumus par tiesību kvalitatīvas piemērošanas metodēm mūsdienās 

Drīkst pretendēt LU JF maģistrantūras vai doktorantūras students kopā ar pētījuma mentoru 

Ierobežojums 

pretendentiem 

Students vienlaikus nedrīkst būt LU fonda vai citu mecenātu stipendiju 

ieguvējs 

Skaits Viena stipendija studentam un viņa mentoram  

Apmērs 
EUR 4000,00 gadā (EUR 3000,00 apmērā studentam un EUR 1000,00 (pirms 

nodokļu nomaksas) apmērā mentoram) 

Izmaksas 

periods 

Reizi mēnesī 8 mēnešus periodā no 2017. gada novembra – 2018. g. jūnijam 

(ikmēneša maksājums studentam – EUR 375,00; mentoram – EUR 125,00 

(pirms nodokļu nomaksas)) 

 

Prasības stipendijas pretendentam:  

1. Studenta sekmju vidējais vērtējums iepriekšējā akadēmiskajā gadā virs 7 ballēm (atbilstoši 

LUIS sistēmā norādītajam).  

2. Studenta pētījuma tēmas pieteikums, tās izvēles un aktualitātes pamatojums. Pieteikumā 

jāspēj pamatot izvēlētās tēmas ieguldījums tiesību piemērošanas teorijas un prakses 

pilnveidošanā, nepārsniedzot 1000 vārdus. 

 

Pētījuma rezultāti: 

Veiktā pētījuma rezultātā students apņemas sagatavot publikāciju Latvijas vai starptautiska 

mēroga atzītā tiesību zinātnei veltītā izdevumā, kā arī prezentēt pētījuma rezultātus starptautiskā 

zinātniskā konferencē.  

 

Pētījuma tēmas izvēle: 

Īpaši tiks novērtēta oriģinalitāte tēmas izvēlē. Pretendenti nav ierobežoti attiecībā uz tiesību 

nozari. Pētījuma ietvaros var tikt analizētas gan tiesību piemērošanas problēmas attiecībā 

uz konkrētu tiesību institūtu, gan tiesību piemērošanas problemātika var tikt pētīta 

plašāk, piemēram, kontekstā ar likumdošanas procesa kvalitātes vai tiesu varas 

efektivitātes jautājumiem. 

 

Ērta on-line pieteikšanās stipendijai: līdz 2017. gada 6. oktobrim atbilstoši interneta vietnē 

www.fonds.lv pieejamajām norādēm. Iesniedzamie dokumenti pieteikumam:  

1. LU fonda noteikta parauga aizpildīta pieteikuma anketa, ieskaitot motivācijas aprakstu, 

un aizpildītu CV atbilstoši EIROPAS prasībām.  

2. Pētījuma tēmas pieteikums, tās izvēles un aktualitātes pamatojums, kuru parakstījis 

gan students, gan studenta izvēlētais mentors. 

3. Mentora parakstīta piekrišana pētījuma vadīšanai.  

4. Citi dokumenti pēc stipendijas pretendenta ieskatiem, kas varētu palīdzēt izvērtēt 

pretendenta pieteikumu.  

  

Intervijas ar pretendentiem klātienē: 2017. gada oktobrī, iepriekš saskaņotā laikā zvērinātu 

advokātu biroja "Eversheds Sutherland Bitāns" vai LU fonda telpās.  

  

Rezultātu paziņošana: 2017. gada oktobra beigas.  

 
Sīkāka informācija interneta vietnē www.fonds.lv  

 

Stipendiju administrē nodibinājums „Latvijas Universitātes fonds”, stipendijas mecenāts: zvērināts 

advokāts Māris Vainovskis 

 


