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Latvijas Universitātes fonda administrētās 

Tiesību piemērošanas pētniecības stipendijas 

NOTEIKUMI 

2020./2021. akadēmiskajam gadam 
 

Stipendijas 

nosaukums 
Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā 

Mērķis Veicināt pētījumus par tiesību kvalitatīvas piemērošanas metodēm mūsdienās 

Drīkst 

pretendēt 

LU JF maģistrantūras vai doktorantūras students kopā ar pētījuma vadītāju 

(mentoru) 

Ierobežojums 

pretendentiem 

Students vienlaikus nedrīkst būt LU fonda vai citu mecenātu stipendiju 

ieguvējs 

Skaits Viena stipendija studentam un viņa mentoram  

Apmērs 
4 000.00 EUR/ akad. gadā (3 000.00 EUR/akad. gadā apmērā studentam un 

1 000.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas) apmērā mentoram) 

Izmaksas 

periods 

Reizi mēnesī 8 mēnešu periodā no 2020. g. novembra – 2021. g. jūnijam 

(ikmēneša maksājums studentam – 375.00 EUR; mentoram – 125.00 EUR 

(pirms nodokļu nomaksas)) 

 

Prasības stipendijas pretendentiem:  
1. Studenta sekmju vidējais vērtējums iepriekšējā akadēmiskajā gadā virs 7 ballēm (atbilstoši 

LUIS sistēmā norādītajam).  

2. Pētījuma tēmas pieteikums, tās izvēles un aktualitātes pamatojums. Pieteikumā jāspēj pamatot 

izvēlētās tēmas ieguldījums tiesību piemērošanas teorijas un prakses pilnveidošanā, nepārsniedzot 

1 000 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.  

 

Komisijas sastāvs:  
Zvērinātu advokātu biroja "Eversheds Sutherland Bitāns" vecākais partneris, stipendijas devējs 

Māris Vainovskis; 

Zvērinātu advokātu biroja "Eversheds Sutherland Bitāns" vecākā juriste Zanda Zaļuma; 

LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures katedras vadītājs, docents Jānis Pleps; 

LU Juridiskās fakultātes profesors Jānis Lazdiņš; 

LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa. 

  

Informācijas izplatīšana studentiem: 2020. gada 7. septembris  
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Ērta tiešsaistes pieteikšanās stipendijai: no 2020. gada 7. līdz 30. septembra plkst. 23.59 

atbilstoši tīmekļa vietnē www.fonds.lv pieejamajām norādēm. Iesniedzamie dokumenti 

pieteikumam:  

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

aizpildītu CV atbilstoši Europass 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: 2020. gada oktobrī, iepriekš saskaņotā laikā iepriekš  

saskaņotā  laikā  zvērinātu advokātu biroja "Eversheds Sutherland Bitāns" vai LU fonda telpās. 

  

Rezultātu paziņošana: 2020. gada oktobra beigās.  

  

Stipendiātu līgumu slēgšana: 2020. gada novembrī.  

 

Stipendiātu rakstiskas atskaites LU fondam – divas reizes gadā: februārī un jūnijā. 

 

http://www.fonds.lv/

