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PĀRRUNAS

Pēc DBU pārstāvju iepazīšanās ar iesniegtajiem 
dokumentiem, kritērijiem atbilstošie pretendenti tiek 
uzaicināti uz klātienes sarunām. Sarunas notiek Latvijā 
un pretendents izvēlas sarunu valodu - vācu vai angļu. 
Pārrunas tiek organizētas rudenī, savlaicīgi paziņojot 
pretendentam to norises laiku un vietu. Lēmums par 
stipendijas piešķiršanu tiek pieņemts pēc pārrunu 
komisijas sēdes.

JŪSU KĀ STIPENDIĀTA PIENĀKUMI

Stipendiātu pienākums ir piedalīties DBU organizētajos 
stipendiātu semināros, sagatavot ziņojumus par 
sasniegto, uzturēt un atjaunot savus datus DBU 
komunikācijas platformā, papildināt savas vācu 
valodas zināšanas un nekavējoties ziņot par izmaiņām, 
kas saistītas ar stipendiju – tēmu, partneriem, 
uzturēšanās vietu u.tml. Uzturēšanās laikā Vācijā 
stipendijas ietvaros nav nepieciešama darba atļauja/
saskaņojumi.
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Rezultātu prezentēšana seminārā

Bijušie stipendiāti konferencē Bulgārijā

DBU – MĒS ATBALSTĀM 
INOVĀCIJAS

Vācijas vides fonds (Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt – DBU) saskaņā ar savu misiju, vīziju un 
mērķiem paralēli stipendijām atbalsta arī projektus, 
kas vērsti uz vides aizsardzību un ir uz risinājumu 
orientēti, inovatīvi pilotprojekti, īpaši mazās un 
vidējās uzņēmējdarbības lokā.

Lai projektu atbalstītu, tam jāsniedz praktisks 
un ilgtspējīgs rezultāts, jārada grūdiena efekts 
nozarē un jābūt multiplicējamam. Viens no DBU 
uzdevumiem ir piedalīties tādu vides problēmu 
risinājumu ieviešanā, kas cēlušās patērētāju 
dzīvesstila un tuvredzīga biznesa attīstības 
rezultātā. Kā galvenos izaicinājumus DBU redz cīņu 
ar klimata izmaiņām, bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanos, resursu neilgtspējīgu lietojumu un 
kaitīgām emisijām. Tādējādi atbalsta projekti palīdz 
gan ieviest pašus jaunākos zinātniskos atklājumus 
un pieejas, gan īstenot Apvienoto Nāciju izvirzītos 
ilgtspējīgas attīstības mērķus.

UZTURĒŠANĀS VĀCIJĀ

DBU var palīdzēt sameklēt visatbilstošāko stipendijas 
vietu – partnerinstitūciju. Tomēr tiek sagaidīta arī 
pašiniciatīva. Līdz pieteikuma iesniegšanai stipendijas 
saņemšanai nav nepieciešama partnerinstitūcijas 
galīgā atbilde. Pēc pozitīvas atbildes par 
stipendijas piešķiršanu, DBU palīdzēs vienoties 
ar partnerinstitūciju par stipendiāta uzņemšanu. 
Partnerinstitūcija Vācijā nodrošinās darba vietu un 
darba zinātnisku uzraudzību/vadību. 

Stipendija visiem jaunajiem stipendiātiem sākas ar 
kopīgu  ievadsemināru Osnabrukā, kura laikā tiek 
sniegta galvenā sadzīviska un organizatoriska rakstura 
informācija par uzturēšanos Vācijā. Pēc semināra 
notiek vairāku nedēļu intensīvie vācu valodas kursi.

DBU sniedz atbalstu stipendiātiem visa stipendijas laika 
garumā. Semināros stipendiāti stāsta par savu pētījumu 
tēmām un sasniegtajiem rezultātiem, kā arī dibina 
profesionālus kontaktus ar citu valstu stipendiātiem. 
Šādu kontaktu ceļā radītos jaunos projektus, izplānotos 
seminārus un pasākumus DBU turpina atbalstīt.

Deutsche Bundesstiftung UmweltA
us

ga
be

: 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Postfach 1705, 49007 Osnabrück 
An der Bornau 2, 49090 Osnabrück 
Phone: +49 541 | 9633-0 
www.dbu.de



STIPENDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI

DBU katru gadu piešķir līdz pat 60 kvalifikācijas 
celšanas stipendijām vides un dabas aizsardzības 
jomās. Stipendijas domātas pilnīgi visu specialitāšu 
(pārtika, pedagoģija, būvniecība, jurisprudence, 
lauksaimniecība u.tml.) augsti kvalificētiem augstskolu 
maģistrantūras absolventiem Vidus- un Austrumeiropas 
valstīs. Tiek piedāvāta 6 – 12 mēnešu stažēšanās Vācijas 
partnerinstitūcijās: universitātēs, pētniecības institūtos, 
uzņēmumos, vides un dabas aizsardzības valsts 
iestādēs, nevalstiskajās organizācijās, asociācijās, 
apvienībās u.tml.

Stipendijas laikā tiek strādāts pie kādas aktuālas vides 
problēmas risinājuma, ar mērķi, lai stipendiāts iegūtās 
zināšanas un pieredzi varētu likt lietā, atgriežoties 
mājās savā valstī. Papildus profesionālo kvalifikāciju 
celšanai, stipendijas mērķis ir arī barjeru nojaukšana un 
starptautisku ekspertu tīklu veidošana, kas savstarpēji 
apmainās ar pieredzi, datiem un informāciju.

PIETEIKŠANĀS

Pieteikšanās stipendijai notiek divas reizes gadā 
online režīmā vācu vai angļu valodā līdz katra gada 
5.martam un 5.septembrim, precīza informācija 
meklējama:   
https://www.dbu.de/stipendien_international 

Pieteikšanās stipendijai notiek divas reizes gadā 
online režīmā vācu vai angļu valodā līdz katra gada 
5.martam un 5.septembrim, precīza informācija 
meklējama: 

• dzīvesgājuma apraksts (CV)

• projekta idejas (tēmas) saistībā ar vides vai 
dabas aizsardzību izklāsts, ko Jūs gribētu Vācijā 
izstrādāt un, kas ir aktuāla Latvijā, Eiropas 
Savienībā vai globāli

• bakalaura, maģistra diploma kopija

• maģistra darba vadītāja ieteikuma vēstule

• vācu vai angļu valodas zināšanu apliecinājums

Stipendijas saņēmēji pilsētas apskates laikā

MĒS PIEDĀVĀJAM JUMS

• Stipendiju 6 – 12 mēnešu garumā

• Stipendijas apmērs 1350 eiro, no tās Vācijā nav 
jāmaksā nekādi nodokļi vai sociālās iemaksas

• Veselības, nelaimes gadījumu un trešās puses 
atbildības apdrošināšana

• Vairāku nedēļu vācu valodas intensīvie kursi 
Osnabrukā

• Semināri pieredzes apmaiņai ar citiem 
stipendiātiem

• Aicinājumus uz DBU organizētiem pasākumiem – 
Vasaras akadēmijas, Vācijas vides balvas 
piešķiršana un daudzi citi

• Tīklošanās iespēja ar citiem stipendiātiem un 
bijušajiem stipendiātiem DBU komunikācijas 
platformā

• Ikgadējās bijušo stipendiātu tikšanās Latvijā

KONTAKTINFORMĀCIJA

Visa aktuālā informācija par DBU stipendijām, 
termiņiem un DBU kontaktinformācija atrodama: 
https://www.dbu.de/stipendien_international

Savus jautājumus varat uzdot e-pastā:

• Constanze Fuhrmann, c.fuhrmann@dbu.de

Ja labprātāk komunicējat latviešu valodā, vērsieties 
pie DBU koordinatora Latvijā:

• Kristīne Zepa, e-pasts: dbu_lettland@inbox.lv, 
mob.+371 26444679

Stipendijas saņēmēja parauga apstrādes procesā PRASĪBAS JUMS

• Latvijas pilsonība

• Latvijā deklarēta dzīvesvieta

• Labas un teicamas sekmes maģistra diplomā 
jebkurā no Latvijas augstskolām un jebkurā 
specialitātē

• Pretendēt uz stipendiju var arī iepriekšējo gadu 
absolventi, tomēr diplomam jābūt iegūtam ne 
senāk kā pirms 5 gadiem

• Pretendēt aicināti arī doktorantūras studenti – 
doktora studijas ir iesāktas, bet nav pabeigtas – ir 
procesā

• Praktiska  un ar vides jomu saistīta tēma vai 
zinātniskā interese

• Labas vācu vai angļu valodas zināšanas

Bijušie stipendiāti ekskursijā Polijā


