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Kārtība SIA „sem.lv” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas  piešķiršanai 
Nr. 185-2018/RTUAF-341 

 
 
SIA „sem.lv” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina 
stipendiju piešķiršanas kārtību SIA „sem.lv” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt 
studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību.  
 
1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Stipendiju konkursā var pieteikties IT jomas studenti vai audzēkņi no jebkuras Latvijā 
akreditētas augstākās vai vidējās profesionālās izglītības iestādes, sākot no 2. kursa. 

1.2. Konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 ikmēneša stipendija 360 EUR apmērā (40 stundas nedēļā) 
praktisko iemaņu papildināšanai Jaunākā PHP programmētāja prakses vietā laika periodā no 
2018. gada septembra vidus līdz 2019. gada septembra  vidum (kopā 12 mēnešiem). 

1.3. Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, iespējams praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs 
piedalīties mazāk nekā 40 stundas nedēļā, tās apvienojot ar studijām. Šādā gadījumā 
ikmēneša izmaksājamās stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam 
laikam un sniegumam. 

1.4. 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 „sem.lv” praktisko iemaņu 
veicināšanas stipendija” līdz 2018. gada 20. augustam (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 0,4); 
4.2. Motivācija darboties uzņēmumā un klātienes intervijas vērtējums (kritērija vērtība 0,6). 

 
5. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija: 

5.1. Komisijas priekšsēdētājs   SIA „sem.lv” pārstāvis 
5.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks  SIA „sem.lv” pārstāvis 
5.3. Komisijas loceklis   Nodibinājuma “Rīgas Tehniskās   

      universitātes Attīstības fonds” pārstāvis 
 
6. Citi noteikumi 

6.1. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija var pārskatīt izmaksājamās ikmēneša stipendijas 
apmēru, balstoties uz praktikanta praksē pavadīto laiku un sniegumu. 

6.2. Praktisko iemaņu veicināšanas periods var tikt pārskatīts pēc stipendijas finansētāja 
uzņēmuma vai praktikanta vēlmes, bet tas nevar pārsniegt 12 mēnešus. 
 
 
 



6.3. Praktisko iemaņu  veicināšanas stipendijas izmaksa tiek pārtraukta, ja praktikants pārtrauc 
studijas.  

6.4. Kārtība stipendijas piešķiršanai izdota saskaņā ar nodibinājuma „Rīgas Tehniskās 
universitātes Attīstības fonds” nolikumu „Praktisko iemaņu veicināšanai” Nr. RTUAF-341. 

 
Rīgā, 2018. gada 13. augustā 
 
Nodibinājuma  
„Rīgas Tehniskās universitātes  
Attīstības fonds” izpilddirektora vietniece   Santa Jākobsone 
 

 
  



Pielikums Nr.1 
pie kārtības Nr. 185-2018/RTUAF-341 

 SIA „sem.lv” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai  
 

 
Praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas apraksts un uzdevumi 

 
Prakses vieta:  
JAUNĀKAIS PHP PROGRAMMĒTĀJS  
 
Prakses vietu skaits: 1  
 
Stipendijas apmērs: 360 EUR/mēn. (40 stundas nedēļā) 
 
Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, iespējams praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs piedalīties 
mazāk nekā 40 stundas nedēļā, tās apvienojot ar studijām. Šādā gadījumā ikmēneša izmaksājamās 
stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam laikam un sniegumam. 
 
Prakses periods: 12 mēneši 
 
Prakses uzdevumi:  

• izstrādāt jaunus projektus - programmēšana atbilstoši tehniskajai specifikācijai un 
programmēšanas standartiem - php (oop) laravel frameworks; 

• uzturēt esošos projektus, jaunas funkcionalitātes ieviešana; 
• koda testēšana, esošo kļūdu labošana; 
• projektu izvērtēšana, plānošana; 
• konsultācijas piemērotākā risinājuma izvēlē; 
• patstāvīga pilnveidošanās, apgūstot zināšanas, kuras vēl neesi apguvis, lai vēl kvalitatīvāk 

varētu veikt prakses pienākumus. 
Prasības: 

• labas programmēšanas valodu PHP (OOP) / HTML / CSS / JavaScript / MySQL zināšanas; 
• analītiskā un loģiskā domāšana; 
• vēlme un spēja ātri mācīties un papildināt savas esošās zināšanas, un spēja tās pielietot 

praksē;  
• godīgums, atbildības sajūta un lojalitāte; 
• precizitāte;  
• vēlme kļūt par nozares profesionāli; 
• priekšzināšanas par OOP/MVC tiks uzskatītas par priekšrocību. 

Ieguvumi: 
• atbalsts no izpalīdzīgiem projektu vadītājām; 
• izaugsmes iespējas; 
• apmācības un atbalstu - video apmācību, seminārus; 
• dalību start-up projektos dažādu ideju realizācijai; 
• iespēja nodibināt darba attiecības pēc abpusēji veiksmīga prakses perioda; 
• klātienes vai neklātienes prakses iespēju; 
• iespēja prakses uzdevumus veikt sevis izvēlētajā laikā. 

 


