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Kārtība AS „EMERGN” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas  piešķiršanai 

Nr. 44-2019/RTUAF-402 
 

AS „EMERGN” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina 

stipendiju piešķiršanas kārtību AS „EMERGN” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi 

veicināt studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību.  

 

1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Stipendiju konkursā var pieteikties informācijas tehnoloģiju jomas studenti no RTU, Latvijas 

Universitātes, Ventspils Augstskolas, Ekonomikas un kultūras augstskolas vai vidējās 

profesionālās izglītības iestādes, sākot no 2. kursa. 

1.2. Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 28 ikmēneša stipendijas 150 EUR (30 stundas nedēļā) 

apmērā pirmajos trīs prakses mēnešos un 300 EUR (30 stundas nedēļā) pēdējos trīs prakses 

mēnešos (kopā 6 mēnešiem) praktisko iemaņu papildināšanai informācijas tehnoloģiju jomā 

šādās prakses vietās:   

• 6 ikmēneša stipendijas Jaunākā Javascript programmētāja prakses vietā; 

• 10 ikmēneša stipendijas Jaunākā manuālās un automātiskās programmatūras 

testētāja prakses vietā; 

• 2 ikmēneša stipendijas Jaunākā .NET programmētāja prakses vietā; 

• 10 ikmēneša stipendijas Jaunākā datubāžu speciālista prakses vietā. 

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 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 „AS „EMERGN” praktisko 

iemaņu veicināšanas stipendija”. Pieteikumi tiek pieņemti: 

2.1. līdz 2019. gada 3. novembrim (ieskaitot), lai praksi uzsāktu 2019. gada februāra sākumā; 

2.2. līdz 2019. gada 25. novembrim (ieskaitot), lai praksi uzsāktu 2019. gada marta sākumā. 

Brīdī, kad tiek aizpildītas visas 28 prakses vietas, pieteikšanās konkursam tiek pārtraukta.  

 

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   AS „EMERGN” pārstāvis 

5.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks  AS „EMERGN” 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. Ja students iesniedz nodibinājumam „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izziņu 

no izglītības iestādes par obligātās studiju prakses termiņiem, vai apliecinājumu par 

neklātienes vai nepilna laika klātienes (vakara) grupas studenta statusu, iepriekš par to 

vienojoties ar prakses vadītāju uzņēmumā, šajā periodā students praktisko iemaņu 

veicināšanas aktivitātēs var iesaistīties 40 stundas nedēļā. 

6.7. Ja praktisko iemaņu veicināšanas aktivitāšu periodā iekļauts arī jūlijs un augusts (studiju 

brīvlaika mēneši), šajā laikā stipendijas saņēmējs var piedalīties praktisko iemaņu 

veicināšanas aktivitātēs 40 stundas nedēļā. 

6.8. 6.6. un 6.7. punktos minētajos gadījumos maksimālais izmaksājamās ikmēneša stipendijas 

apmērs ir 200/400 EUR. 

6.9. Stipendijas ieguvējam ir pienākums paziņot AS “EMERGN” 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. 

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

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

Attīstības fonds”. 

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

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

 

Rīgā, 2019. gada 15. oktobrī 

 

Nodibinājuma  

„Rīgas Tehniskās universitātes  

Attīstības fonds” izpilddirektore Anita Straujuma 



Pielikums Nr.1 

pie kārtības Nr. 44-2019/RTUAF-402 

 AS „EMERGN” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai  

 

 

Praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas apraksts un uzdevumi 
 

Prakses vieta:  

JAUNĀKAIS JAVASCRIPT PROGRAMMĒTĀJS 
 
Prakses vietu skaits: 6 (no tām 2 prakses vietas Ventspils birojā) 
 
Stipendijas apmērs: 150/300 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: 6 mēneši 
 
Prakses laikā tiks iegūtas zināšanas un praktiska pieredze: 

• JavaScript programmatūras izstrādē; 

• modernu tīmekļa lietotņu izstrādes tehnoloģijās: Bootstrap, HTML5, CSS3, JavaScript, 

Typescript, Node; 

• arhitektūras konceptos: OOP, SOAP, RESTFull,; 

• DevOps konceptos un rīkos: nepārtrauktā integrācija, piegāde un izvietošana Jenkins, Sonar; 

saistītajās tehnoloģijās: Git, Maven; 

• pārvaldības rīkos: Atlassian wiki, Atlassian Jira, Office 365, SharePoint; 

• izstrādes procesu veidos: Agile, Kanban, DevOps; 

• izstrādes darbu prasmēs: darbs komandā, darbu plānošana, programmēšana, testēšana. 

 
Prasības: 

• labas latviešu valodas zināšanas un angļu valodas zināšanas (spēja lasīt dokumentus un 

rakstīt komentārus); 

• programmēšanas pamatu pārzināšana.  

 

Ieguvumi: 

• iespēja tikties un konsultēties ar AS “EMERGN” ekspertiem; 

• prakses noslēgumā abpusēji veiksmīgas sadarbības gadījumā tiks piedāvāta darba vieta. 

 



Prakses vieta:  

JAUNĀKAIS MANUĀLĀS UN AUTOMĀTISKĀS PROGRAMMATŪRAS 
TESTĒTĀJS  
 
Prakses vietu skaits: 10 (no tām 3 prakses vietas Jelgavā un 1 prakses vieta Liepājā) 
 
Stipendijas apmērs: 150/300 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: 6 mēneši 
 
Prakses laikā tiks iegūtas zināšanas un praktiska pieredze: 

• testēšanas plānošanā, testu izstrādē, izpildē un dokumentēšanā; 

• izstrādes darbu plānošanā un komandas darbā; 

• projekta konfigurācijas pārvaldības rīku pielietošanā; 

• produkta un projekta dokumentācijas izstrādē dažādos programmatūras izstrādes posmos; 

• funkcionālajā un nefunkcionālajā testēšanā; 

• manuālās testēšanas veidos un rīkos; 

• automatizētās testēšanas metodēs, pieejās un rīkos, piemēram, Selenium u.c.; 

• tīmekļa lietotņu drošības testēšanā, OWASP “Top 10” ievainojamībās; 

• programmatūras koda drošības un kvalitātes analīzē; 

• veiktspējas un slodzes testēšanā. 

 
Prasības: 

• labas latviešu valodas zināšanas un angļu valodas zināšanas (spēja lasīt dokumentus un 

rakstīt komentārus); 

• programmēšanas pamatu pārzināšana.  

 

Ieguvumi: 

• iespēja tikties un konsultēties ar AS “EMERGN” ekspertiem; 

• prakses noslēgumā abpusēji veiksmīgas sadarbības gadījumā tiks piedāvāta darba vieta. 

 
 
 
 
 
 



  
Prakses vieta:  

JAUNĀKAIS .NET PROGRAMMĒTĀJS 

 
Prakses vietu skaits: 2  
 
Stipendijas apmērs: 150/300 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: 6 mēneši 
 
Prakses laikā tiks iegūtas zināšanas un praktiska pieredze: 

• .NET tehnoloģijās: ASP.NET MVC C#; 

• saistītajās tehnoloģijās: HTML 5, CSS 3, JavaScript (jQuery, Knockout, Nhibernate), SQL, T-

SQL; 

• izstrādes rīkos: Visual Studio, SQL Server, Git, NCrunch; 

• izvietošanas rīkos: Hyper-V, Jenkins, Nexus, SaltStack, Vagrant; 

• pārvaldības rīkos: Atlassian Confluence, Atlassian Jira, Team Foundation Server, Office 365, 

SharePoint; 

• izstrādes procesu veidos: Agile, DevOps, Waterfall; 

• izstrādes darbu prasmēs: automatizētā testēšana, darbs komandā, darbu plānošana, 

nepārtrauktā integrācija, piegāde un izvietošana, programmēšana, testēšana, 

vienībtestēšana. 

 

Prasības: 

• labas latviešu valodas zināšanas un angļu valodas zināšanas (spēja lasīt dokumentus un 

rakstīt komentārus); 

• programmēšanas pamatu pārzināšana.  

 

Ieguvumi: 

• iespēja tikties un konsultēties ar AS “EMERGN” ekspertiem; 

• prakses noslēgumā abpusēji veiksmīgas sadarbības gadījumā tiks piedāvāta darba vieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prakses vieta:  

JAUNĀKAIS DATUBĀŽU SPECIĀLISTS 
 
Prakses vietu skaits: 10 (no tām 2 prakses vietas Liepājā un 1 Ventspilī) 
 
Stipendijas apmērs: 150/300 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: 6 mēneši 
 
Prakses laikā tiks iegūtas zināšanas un praktiska pieredze: 

PL/SQL: 

• Oracle Database tehnoloģijās; 

• Oracle bāzētas programmatūras izstrādē; 

• pieredze Oracle PL/SQL izstrādē; 

• pieredze datu bāžu izstrādē un dizainēšanā; 

• SQL vaicājumu analīzē un optimizācijā; 

• pieredze izstrādāt datu atlases skatu, procedūru un funkciju, praktiska pieredze ar pakotnēm. 
 

Datu analītika ar SAP HANA: 

• analītiska datu modeļa izveides pamati; 

• tabulu, skatu un procedūru izveide SAP HANA; 

• SQL vaicājumi; 

• datu ielāde no ārējiem datu avotiem; 

• datu organizācija Hot, Warm un Cold kopās; 

• informācijas attēlošana vadības paneļos (Power BI dashboards). 
 

Datu analītika ar Microsoft rīkiem: 

• analītiska datu modeļa izveides pamati; 

• Microsoft Azure analītikas servisi; 

• tabulu, skatu un procedūru izveide SQL Server; 

• SQL vaicājumi; 

• datu ielāde no ārējiem datu avotiem; 

• OLAP modeļa izveide ar Analytics Services; 

• atskaišu veidošana; 

• informācijas attēlošana vadības paneļos (Power BI dashboards). 
 

Prasības: 

• labas latviešu valodas zināšanas un angļu valodas zināšanas (spēja lasīt dokumentus un 

rakstīt komentārus); 

• programmēšanas pamatu pārzināšana.  

 

Ieguvumi: 

• iespēja tikties un konsultēties ar AS “EMERGN” ekspertiem; 

• prakses noslēgumā abpusēji veiksmīgas sadarbības gadījumā tiks piedāvāta darba vieta. 

 
 

 


