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Kārtība SIA „Industry Service Partner” praktisko iemaņu veicināšanas 

stipendijas  piešķiršanai Nr. 81-2020/RTUAF-402 
 

SIA „Industry Service Partner” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības 

fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību SIA „Industry Service Partner” praktisko iemaņu 

veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību.  

 

1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Stipendiju konkursā var pieteikties inženiertehnisko programmu audzēkņi no jebkuras Latvijā 

akreditētās profesionālās izglītības iestādes, sākot ar 2. kursu. 

1.2. Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 3 ikmēneša stipendijas 200 EUR apmērā (30 stundas nedēļā) 

praktisko iemaņu papildināšanai Jaunākā ēku inženiertīklu tehniķa prakses vietā laika 

periodā no 2020. gada jūnija vidus līdz 2020. gada oktobra vidum (kopā 4 mēnešiem). 

1.3. Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, iespējams praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs 

piedalīties mazāk nekā 30 stundas nedēļā, tās apvienojot ar studijām. Šādā gadījumā 

ikmēneša izmaksājamās stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam 

laikam un sniegumam. 

1.4. Prakses periods tiek saskaņots ar studentu, ja prakse tiek veikta brīvprātīgi, vai ar augstākās 

izglītības iestādē noteikto obligātās prakses periodu, taču maksimālais prakses periods ir 12 

mēneši. 

1.5. Prakses uzdevumus skatīt pielikumā Nr.1. 

 

2. Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un 

jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības 

fonds” mājaslapā www.fonds.rtu.lv sadaļā „Aktuālie konkursi” pie „SIA „Industry Service partner” 

praktisko iemaņu veicināšanas stipendija” līdz 2020. gada 31. maijam (ieskaitot). 

 

3. Pretendentu atlase: 

3.1. Pretendenti tiek izvērtēti pēc iesniegtās informācijas un var tikt aicināti uz klātienes intervijām 

ar stipendiju konkursa izvērtēšanas komisiju (intervijas laiks, vieta un datums tiks saskaņots 

ar katru pretendentu). 

3.2. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija vērtē dalībniekus balstoties uz 4. punktā 

minētajiem kritērijiem un to vērtības koeficientiem, un lēmumu par stipendiju piešķiršanu 

pieņem ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc notikušajām klātienes intervijām. 

 

4. Kritēriji pretendentu vērtēšanai: 

4.1. Kompetence un prasmes (kritērija vērtība 0,5); 

4.2. Motivācija darboties uzņēmumā (kritērija vērtība 0,5). 

 

5. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija: 

5.1. Komisijas priekšsēdētājs   SIA „Industry Service Partner” pārstāvis 

5.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks  SIA „Industry Service Partner” pārstāvis 



5.3. Komisijas loceklis   Nodibinājuma “Rīgas Tehniskās   

      universitātes Attīstības fonds” pārstāvis 

 

6. Citi noteikumi 

6.1. Praktisko iemaņu veicināšanas periods var tikt pārskatīts pēc stipendijas finansētāja 

uzņēmuma vai praktikanta vēlmes, bet tas nevar pārsniegt 12 mēnešus. 

6.2. Izmaksājamās ikmēneša stipendijas apmērs var tikt palielināts par ne vairāk kā 10% no 

kārtības 1.2. punktā norādītā maksimālā stipendijas apmēra, balstoties uz praktikanta 

sniegumu praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs. 

6.3. Ja izvērtēšanas komisija novērtē pretendentu ar mazāk kā 6 punktiem, komisijai ir tiesības 

visas izsludinātās prakses vietas neaizpildīt un praktisko iemaņu veicināšanas stipendiju 

nepiešķirt. 

6.4. Ja vairāki pretendenti tiek novērtēti vienlīdzīgi, izvērtēšanas komisijai ir tiesības lemt par 

papildus stipendiju piešķiršanu. 

6.5. Pēc nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” pieprasījuma studentam 

ir pienākums iesniegt izziņu no izglītības iestādes, kas apliecina studējošā statusu. Ja tā 

netiek saņemta, dalība praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs un attiecīgi stipendijas 

izmaksa tiek pārtraukta. 

6.6. Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, un gadījumā, ja to iespējams apvienot ar studiju 

procesu, iespējams praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs piedalīties 40 stundas nedēļā. 

6.7. 6.6. punktā minētajā gadījumā maksimālais izmaksājamās ikmēneša stipendijas apmērs ir 

267 EUR. 

6.8. Stipendijas ieguvējam ir pienākums paziņot SIA “Industry Service partner” un nodibinājumam 

„Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds”, ja tiek pārtrauktas studijas, un šādā 

gadījumā dalība praktisko iemaņu  veicināšanas aktivitātēs tiek nekavējoties pārtraukta un 

stipendija tiek izmaksāta proporcionāli attiecīgajā mēnesī praktisko iemaņu veicināšanas 

aktivitātēs pavadītajam laikam. 

6.9. Ja students nav paziņojis par studiju pārtraukšanu, stipendija/-s, kas izmaksātas mēnešos, 

kad students pārtraucis studijas, ir jāatmaksā nodibinājumam „Rīgas Tehniskās universitātes 

Attīstības fonds”. 

6.10. Kārtība stipendijas piešķiršanai izdota saskaņā ar nodibinājuma „Rīgas Tehniskās 

universitātes Attīstības fonds” nolikumu „Praktisko iemaņu veicināšanai” Nr. RTUAF-402. 

 

Rīgā, 2020. gada 21. maijā 

 

Nodibinājuma  

„Rīgas Tehniskās universitātes  

Attīstības fonds” izpilddirektore Anita Straujuma 

 

 

 



 

Pielikums Nr.1 

pie kārtības Nr. 81-2020/RTUAF-402 

 SIA „Industry Service Partner” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai  

 

 

Praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas apraksts un uzdevumi 
 

Prakses vieta:  

JAUNĀKAIS ĒKU INŽENIERTĪKLU TEHNIĶIS 
 

Prakses vietu skaits: 3 

 

Stipendijas apmērs: 200 EUR /mēn. (30 stundas nedēļā) 

Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, iespējams praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs 

piedalīties mazāk nekā 30 stundas nedēļā, tās apvienojot ar studijām. Šādā gadījumā ikmēneša 

izmaksājamās stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam laikam un 

sniegumam. 

 

Prakses periods: 4 mēneši 

 

Prakses uzdevumi:  

• iekārtu apskate, profilaktiskā pārbaude un apkopju veikšana, kā arī bojājumu novēršana, 
prakses vadītāja pavadībā; 

• asistēt mehānisko un elektrisko montāžas darbu veikšanā, izmantojot projektu tehnisko 
dokumentāciju; 

• iekārtu vai sistēmu un režīmu tehnisko parametru mērījumu veikšana, sekojot prakses 
vadītāja norādījumiem; 

• energoresursu patēriņa uzskaite un analīze, kā arī energoresursu patēriņa prognožu 
sastādīšana kopā ar prakses vadītāju; 

• palīdzēt objekta rezultātu apkopošanā un analīžu veikšanā; 
 

Prasības: 

• tehniskā domāšana; 

• vēlme mācīties un iegūt praktiskās iemaņas; 

• latviešu, vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas; 

• prasme kontaktēties ar cilvēkiem; 

• prasme plānot laiku; 

• augsta atbildības izjūta un spēja darboties komandā; 

 

Ieguvumi: 

• iespēja veidot karjeru uzņēmumā, kas nemitīgi aug un attīstās; 

• apmācības mūsu MDC (Maintenance Development Centre) kompetenču centrā, kurā darbojas 

nozares zinošākie speciālisti, mūsu uzņēmuma darbinieki, kuriem ir uzkrāta ievērojama 

pieredze starptautiskos uzņēmumos; 

• iespēja pilnveidot savas profesionālās zināšanas kursos un semināros; 

• komandas saliedēšanas pasākumi un svētki. 

 

 


