
 

Galenieku ģimene, kas sadarbojas ar „Friends of the University of Latvia” un Latvijas Universitātes 

fondu, nolēmusi atbalstīt Rīgas Tehniskās universitātes metālapstrādes  / mašīnzinību studējošos 

studentus, ziedojot 25 000 ASV dolārus (20 576 EUR kurss 20.03.2018) stipendijām. Konkurss par 

šiem līdzekļiem var tikt realizēts 4 studiju gadus, katru gadu atbalstot 5 studentus. 

 

Kārtība Galenieku ģimenes stipendijas piešķiršanai  

RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes studentiem 

 

Galenieku ģimene sadarbībā ar nodibinājumu „Latvijas Universitātes fonds” (LU fonds) izsludina 

kārtību Galenieku ģimenes stipendiju piešķiršanai ar mērķi sniegt atbalstu sekmīgākajiem Rīgas 

Tehniskās universitātes (RTU) Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) studentiem 

inženierzinātņu izglītības iegūšanā.  

 

1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Stipendiju konkursā var pieteikties RTU MTAF bakalauru studiju programmu 2. – 4. kursa 

studenti, kuriem nav akadēmisko parādu un kuru vidējā svērtā atzīme ir vismaz 7,5 balles 

iepriekšējā studiju periodā. 

1.2. Konkursa kārtībā tiks piešķirtas kopā 5 ikmēneša stipendijas 100,00 EUR apmērā laika 

posmam no 2018. gada septembra līdz 2019. gada jūnijam, kopā 10 mēnešiem. 

1.3. Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem no 2018.gada 3.septembra līdz 2018 gada 30. 

septembrim jāaizpilda konkursa elektroniskā pieteikšanās anketa 

https://www.fonds.lv/stipendijas/pieteikties-stipendijai/pieteikumu-anketa/, pievienojot savu 

CV (dzīves un darba aprakstu) un motivācijas vēstuli, kurā norādīts spēju apliecinājums veikt 

inovatīvu darbību, zinātnisko darbību (patenti, publikācijas, piedalīšanās konferencēs u.c.), 

iesniedzot arī 2 rekomendācijas vēstules no docētājiem. Parakstītas un ieskanētas 

rekomendācijas vēstules docētāji sūta uz fonds@fonds.lv no sava darba e-pasta adreses. 

 

2. Kritēriji pretendentu vērtēšanai:  

2.1. Uz stipendijas saņemšanu var pretendēt tikai kandidāts, kurš: 

2.1.1. sekmīgi nokārtojis iepriekšējā studiju periodā studiju plānā minētos nepieciešamos 

pārbaudījumus un sasniedzis vidējo svērto vērtējumu vismaz 7,5 balles; 

2.1.2.  nosūtījis divas rekomendācijas vēstules no docētājiem; 

2.1.3. sagatavojis CV un motivācijas vēstuli. 

 

3. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija: 
3.1. RTU MTAF pārstāvis, dekāna vietnieks – Aldis Balodis;  

3.2. RTU MTAF studentu pašpārvaldes pārstāvis – Vadims Oļhovijs; 

3.3. LU fonda izpilddirektore, valdes locekle – Laila Kundziņa. 

 

4. Citi noteikumi 

4.1. Šo stipendiju nevar saņemt vienlaicīgi ar MTAF Domes stipendiju vai cita mecenāta stipendiju. 

4.2. Stipendijas izmaksa par 2018./2019. studiju gada septembra mēnesi tiek veikta kopā ar oktobra 

un novembra stipendijas izmaksu. 

4.3. Stipendijas izmaksa 2018./2019. akadēmiskajā gadā tiek turpināta, ja students ir iesūtījis līdz 

05.02.2018. un 20.06.2019. noteiktas formas saturisko atskaiti par sasniegumiem studijās uz 

fonds@fonds.lv.  

4.4. Ja stipendiāts pārtrauc mācības RTU MTAF, stipendijas izmaksa tiek pārtraukta ar nākamo 

mēnesi pēc rīkojuma reģistrācijas RTU un iesnieguma saņemšanas LU fonda izpilddirektorei 

par studiju pārtraukšanu. 

 

 

 

Rīgā, 2018. gada 16.jūlijā 

 

mailto:fonds@fonds.lv


  

 

Informācija par Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) bakalaura 

programmām 

 

Programmas nosaukums 

Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 

Industriālais dizains 

Siltumenerģētika un siltumtehnika 

Aviācijas transports 

Transporta sistēmu inženierija 

Dzelzceļa transports 

Dzelzceļa elektrosistēmas 

Automobiļu transports 

Mehatronika 

Mašīnu un aparātu būvniecība 

Medicīnas inženierija un fizika 

 

 


