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Kārtība SIA „Lafivents” noslēguma darbu stipendijas piešķiršanai  

Nr. 1-2018/RTUAF-379 
 

 

SIA „Lafivents” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina 
stipendiju piešķiršanas kārtību noslēguma darbu stipendijai ar mērķi paaugstināt studentu noslēguma 
darbu kvalitāti un praktisko pielietojamību. Piesakoties konkursā, studenti ne tikai iegūst iespēju saņemt 
SIA „Lafivents”  speciālistu atbalstu noslēguma darbu izstrādes procesā, bet arī pretendēt uz stipendiju. 
 

 

1. Vispārīgie noteikumi. 
1.1. Stipendiju konkursā var pieteikties informācijas tehnoloģiju un matemātikas jomas maģistra 

līmeņa studenti no RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes studiju 
programmām “Automātika un datortehnika”, “Datorsistēmas”, “Informācijas tehnoloģija”, 
“Intelektuālas robotizētas sistēmas”, kā arī studenti no Latvijas Universitātes Datorikas 
fakultātes studiju programmas “Datorzinātnes”, Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un 
optometrijas fakultātes studiju programmas “Matemātika” un Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmas “Informācijas 
tehnoloģijas”, kuri 2018./2019. studiju gada pavasara semestrī izstrādās studiju noslēguma 
darbus pielikumā Nr. 1 piedāvātajā vai tām pietuvinātā tēmā.   

1.2. Konkursa kārtībā tiks piešķirta 1 stipendija 2 500 EUR apmērā kā motivācija noslēguma darba 
izstrādei par SIA „Lafivents” piedāvāto zinātniskā darba tēmu (skatīt pielikumu Nr.1).  

1.3. Stipendija studentam tiks izmaksāta trīs daļās: 
1.3.1. pirmā daļa jeb 430,00 EUR tiks izmaksāta pēc noslēguma darba izstrādes starpatskaites 

saņemšanas saskaņā ar 5.3. punktu; 
1.3.2. otra daļa jeb 860,00 EUR tiks izmaksāta pēc darba nodošanas un aizstāvēšanas saskaņā 

ar 5.4. punktu. 
1.3.3. trešā daļa jeb 1210,00 EUR tiks izmaksāta pēc darba nodošanas un aizstāvēšanas 

saskaņā ar 5.5. punktu. 
1.4. Stipendiju konkurss notiek divās kārtās. 

 
 

2. Stipendiju konkursa pretendentiem jāizstrādā un jāiesniedz līdz 2 - 3 A4 formāta lapām (burtu 
lielums „12”, fonts „Times New Roman”) garu konkursa pieteikuma darba kopsavilkumu brīvā formā, 
izvēloties darba saturisko daļu par piedāvāto tēmu (skatīt pielikumu Nr.1) un jāaizpilda konkursa 
elektroniskā pieteikuma anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” 
mājaslapā www.fonds.rtu.lv sadaļā „Stipendijas un balvas” pie „SIA „Lafivents” noslēguma darbu 
stipendija” līdz 2018. gada 25. oktobrim (ieskaitot). 

 
 
3. Pretendentu atlase. 

3.1. Pretendenti tiek izvērtēti pēc iesniegtās informācijas un var tikt aicināti uz individuālajām 
intervijām (intervijas vieta un laiks konkursa gaitā tiek saskaņoti ar pretendentu individuāli), 
prezentējot savu izvēlētās tēmas pētnieciskā darba kopsavilkumu, kā arī atbildot uz komisijas 
jautājumiem. 

3.2. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija vērtē pretendentus un izvēlas vienu noslēguma 
darbu autoru, kas saņems stipendiju, balstoties uz 4. punktā minēto kritēriju  vērtējumu. 

 
 
4. Kritēriji pretendentu vērtēšanai pirmajā kārtā: 

4.1. Studenta sekmes iepriekšējā studiju periodā studiju līmeņa ietvaros (kritērija vērtība 0,3); 
4.2. Studenta iesniegtā pieteikuma darba kopsavilkuma kvalitāte (kritērija vērtība 0,7). 

 

http://www.fonds.rtu.lv/


 
 

5. Stipendiju konkursa otrajā kārtā: 
5.1. Finālistam jāizstrādā noslēguma darbs iepriekš izvēlētajā tēmā, un: 

5.1.1. līdz 2018. gada 20. decembrim jāiesniedz starpatskaite par veikto pētījumu (vismaz 20% 
no darba kopējā apjoma) un turpmāk plānoto darba gaitu, elektroniski nosūtot uz 
fonds@rtu.lv; 

5.1.2. līdz 2019. gada 29. martam jāiesniedz otrā starpatskaite par veikto pētījumu (vismaz 70% 
no darba kopējā apjoma) un turpmāk plānoto darba gaitu, elektroniski nosūtot uz 
fonds@rtu.lv; 

5.1.3. līdz 2019. gada 14. jūnijam jāiesniedz pabeigts pētījums, elektroniski nosūtot uz 
fonds@rtu.lv, kā arī iesniedzot “RTU Attīstības fonda” birojā Kaļķu ielā 1, 418. kabinetā, 
ievietojot to slēgtā, aizlīmētā aploksnē ar norādi „SIA „Lafivents” noslēguma darbu 
konkursam” (tiks nodots uzņēmumam). 

5.2. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija vērtē finālista izstrādātā noslēguma darba atbilstību 
tematam un praktisko pielietojamību.  

5.3. Pirmā stipendijas daļa 430,00 EUR apmērā tiek izmaksāta gadījumā, ja noslēguma darba 
starpatskaites saturs atbilst apstiprinātajam tematam, ir vismaz 20% no kopējā darba apjoma 
un ir skaidrs turpmākā darba plāns. 

5.4. Otra stipendijas daļa 860,00 EUR apmērā tiek izmaksāta gadījumā, ja noslēguma otrās 
starpatskaites saturs atbilst apstiprinātajam tematam, ir vismaz 70% no kopējā darba apjoma 
un ir skaidrs turpmākā darba plāns. 

5.5. Trešā stipendijas daļa 1210,00 EUR apmērā tiek izmaksāta gadījumā, ja noslēguma darbs 
atbilst apstiprinātajam tematam, ir praktiski pielietojams un darba uzdevums ir sasniegts. 

 
 
6. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija: 

6.1. Komisijas priekšsēdētājs    SIA „Lafivents” pārstāvis 
6.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks   Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvis 
6.3. Komisijas loceklis     “Rīgas Tehniskās universitātes  

                                                                             Attīstības fonda” pārstāvis 
 

 
7. Citi noteikumi 

7.1. Konkursa finālistam noslēguma darba izstrādes procesā tiek piedāvāts SIA „Lafivents” atbalsts 
pilnvērtīgai darba izstrādei, piedāvājot ekspertu un speciālistu konsultācijas, izmantojamās 
literatūras avotus un materiālus. 

7.2. Noslēguma darbu vada studenta pārstāvētās augstākās izglītības iestādes mācībspēks, ar 
kuru vienojas pats noslēguma darba autors. Pēc izvēles ir iespējams piesaistīt konsultantus no 
SIA „Lafivents” puses.  

7.3. Galīgās noslēguma darbu tēmas var tikt precizētas, pēc konkursa pirmās kārtas savstarpēji 
vienojoties SIA „Lafivents” ar studentu un darba vadītāju no augstākās izglītības iestādes 
puses. 

7.4. Gadījumā, ja konkursa pirmajā kārtā finālista izstrādātais noslēguma darbs neatbilst 
apstiprinātajam tematam, nav praktiski pielietojams vai nav sasniegts izvirzītais uzdevums, otrā 
daļa stipendijas 860,00 EUR apmērā netiek izmaksāta, bet pirmā daļa 430,00 EUR apmērā ir 
jāatgriež. 

7.5. Gadījumā, ja konkursa otrajā kārtā finālista izstrādātais noslēguma darbs neatbilst 
apstiprinātajam tematam, nav praktiski pielietojams vai nav sasniegts izvirzītais uzdevums, 
trešā daļa stipendijas 1210,00 EUR apmērā netiek izmaksāta, bet pirmā daļa 430,00 EUR 
apmērā un otrā daļa 860,00 EUR apmērā ir jāatgriež. 

7.6. Ar SIA „Lafivents” atbalstu izstrādātie studiju noslēguma darbi var tikt izmantoti SIA „Lafivents” 
darbības attīstībā, šim nolūkam vienojoties ar darba autoru par viņa iesaisti SIA „Lafivents” 
darbības attīstībā. 

7.7. Kārtība stipendijas piešķiršanai izdota saskaņā ar nodibinājuma „Rīgas Tehniskās 
universitātes Attīstības fonds” nolikumu „Par sasniegumiem zinātnē un pētniecībā” Nr. RTUAF-
379. 

 

Rīgā, 2018. gada 18. septembrī 

 

Nodibinājuma  

„Rīgas Tehniskās universitātes   

Attīstības fonds” izpilddirektora vietniece    Santa Jākobsone 

mailto:fonds@rtu.lv
mailto:fonds@rtu.lv
mailto:fonds@rtu.lv


 

Nodibinājums «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds», Reģ. Nr. 40008067097, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija 

Tālr. 67089429, e-pasts: fonds@rtu.lv, www.fonds.rtu.lv 

3 

 

Pielikums Nr.1 

pie kārtības Nr. 1-2018/RTUAF-379 

      SIA „Lafivents” noslēguma darbu stipendijas piešķiršanai 

 

 

SIA „Lafivents” noslēguma darba stipendijas konkursa pieteikuma darba tēma  
 

Temats 

Ēku klimata nodrošināšanas iekārtu patērētās enerģijas prognozēšanas metodes izstrāde, 
balstoties uz vēsturiskiem mērījumiem, laika prognozi un ēkas noslodzes 

 

 
 
 

 

 

 


