Profesora Oļģerta Ozola stipendiju

2016./2017. studiju gadā nopelnījis Artūrs Lozbergs
Iespējas, ko sniedz prof. O.Ozola stipendija:

Profesijas izvēle

O. Ozola stipendija dod lielu finansiālo atbalstu, kas
ļauj izjust stiprāku neatkarības sajūtu, pašam plānot
savus izdevumus studiju laikā, kā arī dod iespēju
nest Oļģerta Ozola vārdu tālāk studentu vidū un
sabiedrībā.

Artūram Lozbergam interese par tehniskām
lietām bijusi vienmēr. 2009. gadā viņš uzsāka
mācības Priekuļu tehnikumā, kuru pabeidzot, viņš
ieguva diplomu ar kvalifikāciju Lauksaimniecības
tehnikas mehāniķis. Artūram bija skaidrs, ka
jāturpina studijas. Viņš nešauboties izvēlējās
studēt inženierzinātnes TF studiju programmā
Lauksaimniecības tehnika.

Stipendiāts par profesoru O.Ozolu:
Lasot literatūru un klausoties mācībspēku teikto par
Oļģertu Ozolu, ir skaidrs, ka viņš ir bijis ļoti kārtīgs
un akurāts cilvēks, kurš vienmēr ir palīdzējis ar
padomu, bijis kompetents dažādās sfērās, neskatoties uz lielo darba apjomu.
Nav daudz tādu cilvēku, kuriem ir tāds gribasspēks
un entuziasms kāds bija Oļģertam Ozolam.

Artūrs Lozbergs
TF studiju programmas
«Lauksaimniecības inženierzinātne»
4. kursa students

Studiju kursi, kas vislabāk padevās
Matemātika, Mašīnu dinamika, Tēlotāja ģeometrija
un Inženiergrafika. Artūram interesanti likās gandrīz
visi studiju kursi.

Hobiji
Brīvajā laikā Artūrs nodarbojas ar
tehnikas remontu. Viņš labo savu
automašīnu un arī traktoru, ja
nepieciešams. Remontdarbos noder zināšanas, kuras gūtas gan
mācoties tehnikumā, gan studējot universitātē.
Darbi labāk sokas, ja fonā skan
daudzveidīga mūzika.

Studiju laikā
Pirmais studentu pasākums, kurš palicis Artūra
atmiņā, ir Azemitologa svētki. Protams, arī Mehu
dienas un Koju olimpiskās spēles ir daļa no
studentu dzīves.

Darba vieta
Paralēli studijām Artūrs Lozbergs strādā Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centrā, kas nodarbojas ar graudaugu,
kartupeļu, pākšaugu selekciju un sēklkopību.
Artūrs strādā uz pusslodzi par Tehniskā
nodrošinājuma daļas vadītāja/ darbnīcu vadītāja
pienākumu izpildītāju. Viņa pienākumi ir plānot
un uzraudzīt padoto darbinieku darbu,
nodrošināt lauksaimniecības tehnikas, agregātu
un iekārtu gatavību darbam.
Strādājot Priekuļu pētniecības centrā, Artūrs ar
interesi iepazīst dažāda veida specifisku tehniku,
kuru izmanto zinātniskajiem pētījumiem.

Ja esi sekmīgs Tehniskās fakultātes students, Tu vari kļūt par O.Ozola stipendiātu.
Iepazīstoties ar profesora O.Ozola biogrāfiju un viņa sasniegumiem, izzinot viņa zinātnisko
un pedagoģisko mantojumu, Tu, iespējams, gūsi sev daudz jaunu atziņu, radīsi spēku un
motivāciju aktīvai profesionālai pilnveidei un savas personības attīstībai. Stipendijas
apmērs 130 eiro mēnesī.
Stipendijas nolikums LLU un TF mājas lapās: www.llu.lv; www.tf.llu.lv

