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Guntis Rudzītis (1932.25.04.-2004.27.08.) – izcils zinātnieks pedagoģijas, didaktikas 

un ķīmijas mācīšanas metodikas nozarē. Ar izcilību beidzis visas mācību iestādes: 1946. gadā 
Rīgas 74. septiņgadīgo skolu Pumpuros; 1950. gadā – Bulduru dārzkopības tehnikumu; 
1955. gadā – Cēsu skolotāju institūtu; 1959. gadā Daugavpils Valsts pedagoģisko institūtu. 
Kā eksterns 1966. gadā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā beidza aspirantūru agroķīmijas 
specialitātē. 1968. gadā kā eksterns ar izcilību nokārtoja aspirantūras eksāmenus Pieaugušo 
zinātniski pētnieciskā institūtā Ļeņingradā (tagad Pēterburga) un pedagoģijas zinātņu 
kandidāta grādu ieguva pēc Minskā aizstāvētās disertācijas „Vakarskolas audzēkņu patstāvīgā 
darba efektivitātes kāpināšanas ceļi”. Pedagoģijas zinātņu doktora grādu G. Rudzītis ieguva 
1991. gadā aizstāvot disertāciju „Sistēma vecāko klašu skolēnu un studentu sagatavošanai 
pašizglītībai”. Latvijas Zinātņu akadēmija 1992. gadā piešķīra viņam habilitētā zinātņu 
doktora grādu pedagoģijā. 

Profesora darbs pedagoģijā ir starptautiski atzīts un novērtēts, ko apliecina 
apbalvojumi: Latvijas PSR Nopelniem bagātā skolotāja goda nosaukums un N. Krupskajas 
medaļa par izciliem panākumiem pedagoģijā (1989. gadā); ASV Biogrāfiju institūta izdotajā 
enciklopēdiskajā Goda grāmatā ierakstīti G. Rudzīša panākumi (1998. gadā); Kembridžas 
universitāte 2004. gadā apbalvojusi profesoru ar sudraba medaļu par 20. gs. sasniegumiem 
pedagoģijā. Profesora Gunta Rudzīša vārdiskā stipendija tiek piešķirta kopš 2010. gada. 

1. Vispār īgie noteikumi 
• Stipendijas konkursu izsludina ik gadu maija mēnesī. 
• Profesora G. Rudzīša stipendiju konkursa kārtībā piešķir vienam Tehniskās fakultātes 

profesionālās augstākās izglītības programmas Mājas vide izglītībā pilna laika 3. vai 
4. kursa studentam uz studiju gadu. 

• Stipendiju finansē no TF maksas ieņēmumiem, bet izmaksas administrē Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes Attīstības fonds (turpmāk – LLU AF). 

2. Prasības stipendijas pretendentiem 
• Sekmīgs – nokārtoti visi pārbaudījumi un izpildīts programmā paredzētais apjoms 

kredītpunktos par iepriekšējo studiju periodu. 
• Uzrakstīts referāts par profesora G. Rudzīša dzīves gājumu un zinātnisko darbību. 

3. Pieteikšanās kārt ība 
Stipendijas pretendenti, būdami 3. vai 4. kursa studenti, 5. vai 7. semestra pirmajā nedēļā 
iesniedz Izglītības un mājsaimniecības institūta (IMI) direktoram: 
• iesniegumu G. Rudzīša vārdiskās stipendijas saņemšanai; 
• referātu (10 – 15 lpp.); 
• TF dekanāta apstiprinātu sekmju izrakstu no LLU Informatīvās Sistēmas (IS). 



4. Pretendentu vērt ēšanas kritēriji 

N.p.k. Krit ērijs Statuss 
1. Atzīme Vispārīgās pedagoģijas studiju kursā* Obligāts 
2. Atzīme Pedagoģijas vēstures studiju kursā* Obligāts 
3. Atzīme Didaktikas studiju kursā Obligāts 
4. Atzīme Audzināšanas teorijas un metodikas studiju kursā*  Obligāts 
5. Atzīme kursa darbā Pedagoģijā* Obligāts 
6. Vidējā svērtā atzīme no LLU IS sekmju izraksta Obligāts 

7. 
Uzstāšanās ar referātu LLU vai citas augstskolas studentu 
un/vai maģistrantu zinātniskā konferencē.  
Tiek piešķirts vērtējums 8** par katru uzstāšanos. 

Papildus 

8.  
Uzstāšanās ar referātu starptautiskā zinātniskā konferencē. 
Tiek piešķirts vērtējums 9** par katru uzstāšanos. 

Papildus 

9. 
Dalība olimpiādēs, projektos un citās zinātniskās un 
metodiskās aktivitātēs.  
Tiek piešķirts vērtējums 8** par katru aktivitāti. 

Papildus 

Kopā: Vid ējais aritmētiskais no pretendenta uzrādītajiem vērt ējumiem 
 

* – ne zemāka par 7 ballēm 
** – pretendentiem papildpunktu aktivitātes ir jāapliecina ar atbilstošiem materiāliem – 

konferences programmu vai publikācijas kopiju, dalības apliecinājumu. 
 

Vienāda kopvērtējuma gadījumā, pārrunās ar pretendentu, komisija ņem vērā arī citus 
aspektus (piemēram, darbs skolotāja profesijā, sabiedriskā aktivitāte u.c.). 

5. Stipendiju komisija 
Izglītības un mājsaimniecības institūta izveidotā stipendijas komisija, kurā ietilpst institūta 
direktors, TF Izglītības zinātņu metodiskās komisijas vadītājs un trīs mācībspēki, izvērtē 
pretendentus pēc 4. punktā norādītajiem kritērijiem un iesaka labāko G. Rudzīša vārdiskās 
stipendijas piešķiršanai TF Domē. 

6. Piešķiršanas kārt ība 
6.1. Stipendiju piešķir vienam stipendiātam uz vienu studiju gadu. 
6.2. Lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem TF Dome pēc Izglītības un 

mājsaimniecības institūta ieteikuma septembra sēdē, atklāti balsojot. 
6.3. Domes protokola izraksts par stipendijas piešķiršanu tiek iesniegts LLU AF 

stipendijas izmaksai. 

7. Stipendijas saņemšanas kārt ība 
7.1. Stipendijas apmērs ir 130 EUR mēnesī, un stipendiju izmaksā vienu studiju gadu jeb 

10 kalendāros mēnešus. 
7.2.  Stipendiju izmaksas veic LLU AF, pamatojoties uz TF Domes lēmumu un ar 

stipendiātu noslēgto stipendijas izmaksas līgumu. 
7.3. Stipendiāts apliecina sekmību rudens semestra studijās pēc ziemas individuālo studiju 

un pārbaudījuma perioda, iesniedzot LLU AF fakultātes apliecinātu sekmju izrakstu. 
Pamatojoties uz stipendiāta sekmju izrakstu, stipendiāts ir tiesīgs arī turpmāk saņemt 
Stipendiju. 

7.4. Ja stipendiāts kļūst nesekmīgs vai dodas akadēmiskajā atvaļinājumā, Stipendija netiek 
izmaksāta un piešķīrums netiek saglabāts. 

7.5. Ja stipendiāts Stipendijas saņemšanas laikā pārtrauc studijas, nekavējoties par to 
informē LLU AF, un Stipendijas izmaksa tiek pārtraukta. 



8. Stipendiāta pienākumi 
8.1. Iesaistīties Izglītības un mājsaimniecības institūta pētnieciskajā darbībā. 
8.2. Piedalīties ar referātu LLU studentu un/vai maģistrantu zinātniskā konferencē. 
 

9. Stipendijas piešķiršanas un saņemšanas ētiskie apsvērumi  
9.1. Stipendijas piešķiršanā iesaistītie Komisijas locekļi nevar sniegt rekomendācijas 

pretendentiem un viņu ģimenes locekļi nedrīkst pretendēt Stipendijai. 
9.2. Stipendiāts tur godā profesora G. Rudzīša piemiņu un viņa veikumu zinātnē, kā arī 

veicina mecenātisma idejas popularizēšanu Stipendijas saņemšanas laikā. 
 

10. Stipendijas konkursa nolikuma pieņemšana un grozīšana  
Stipendijas nolikumu un tā grozījumus apstiprina TF Dome, informējot par to LLU AF valdi.   


