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Kārtība AS „Latvenergo” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas  

piešķiršanai Nr. 63-2020/RTUAF-2020/18 
 

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

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

veicināt studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību.  

 

1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Stipendiju konkursā var pieteikties dažādu inženierzinātņu jomu studenti no Rīgas Tehniskās 

universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Latvijas Universitātes, sākot no 

bakalaura līmeņa 1. kursa. 

1.2. Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 60 ikmēneša stipendijas 300 EUR apmērā (30 stundas 

nedēļā) praktisko iemaņu papildināšanai: 

• IT un telekomunikāciju jomā; 

• HES inženiertehniskajā jomā; 

• TEC inženiertehniskajā jomā; 

• mašīnzinību jomā; 

• ģeoloģijas un vides zinātnes jomā.  

1.3. Praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs ir iespējams piedalīties mazāk nekā 30 stundas 

nedēļā, tās apvienojot ar studijām, tomēr ne mazāk kā 20 stundas nedēļā. 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 uzdevums paredz studentiem piedalīties praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs 

Rīgā vai reģionos. Prakses laikā veicamie prakses uzdevumi tiks saskaņoti ar universitātē 

iegūstamās kvalifikācijas profesiju standartā norādītajām kompetencēm. 

 

 

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

pēdējā semestra atzīmes kopā ar aprēķinātu vidējo aritmētisko atzīmi un jāaizpilda konkursa 

elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā 

www.fonds.rtu.lv sadaļā „Aktuālie konkursi” pie „AS „Latvenergo” praktisko iemaņu veicināšanas 

stipendija” Pieteikumi tiek pieņemti: 

1.1. līdz 2021. gada 14. janvārim (ieskaitot), lai praksi uzsāktu 2021. gada februārī vai vēlāk; 

1.2. līdz 2021. gada 14. februārim (ieskaitot), lai praksi uzsāktu 2021. gada martā vai vēlāk; 

1.3. līdz 2021. gada 14. martam (ieskaitot), lai praksi uzsāktu 2021. gada aprīlī vai vēlāk; 

1.4. līdz 2021. gada 14. aprīlim (ieskaitot), lai praksi uzsāktu 2021. gada maijā vai vēlāk; 

1.5. līdz 2021. gada 16. maijam (ieskaitot), lai praksi uzsāktu 2021. gada jūnijā vai vēlāk; 

1.6. līdz 2021. gada 16. jūnijam (ieskaitot), lai praksi uzsāktu 2021. gada jūlijā vai vēlāk; 

1.7. līdz 2021. gada 14. jūlijam (ieskaitot), lai praksi uzsāktu 2021. gada augustā vai vēlāk; 

1.8. līdz 2021. gada 15. augustam (ieskaitot), lai praksi uzsāktu 2021. gada septembrī vai vēlāk; 



1.9. līdz 2021. gada 15. septembrim (ieskaitot), lai praksi uzsāktu 2021. gada oktobrī vai vēlāk;  

1.10. līdz 2021. gada 17. oktobrim (ieskaitot), lai praksi uzsāktu 2021. gada novembrī vai vēlāk; 

1.11. līdz 2021. gada 14. novembrim (ieskaitot), lai praksi uzsāktu 2021. gada decembrī vai 

vēlāk. 

 

Brīdī, kad tiek aizpildītas visas 60 prakses vietas, pieteikšanās konkursam tiek pārtraukta. 

 

2. Pretendentu atlase: 

2.1. Izvērtēti tiek tikai tie kandidāti, kas atbilst konkursa vispārīgajām prasībām (skat. pielikumā 

nr.1); 

2.2. Vispārīgajām prasībām atbilstošie pretendenti tiek izvērtēti pirmajā atlases kārtā pēc 

iesniegtās informācijas un var tikt aicināti uz grupu intervijām, kur pretendentiem tiks lūgts 

atbildēt uz komisijas jautājumiem (intervijas laiks, vieta un datums tiks saskaņots ar katru 

pretendentu); 

2.3. Pirmās atlases kārtas finālisti iekļūst atlases otrajā kārtā un tiek aicināti uz individuālajām 

intervijām (intervijas laiks, vieta un datums tiks saskaņots ar katru pretendentu). Stipendiju 

konkursa izvērtēšanas komisija pretendentus izvērtē un lēmumu par stipendijas piešķiršanu 

pieņem ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc klātienes intervijām. 

3. Kritēriji pretendentu vērtēšanai: 

3.1. Stipendiju konkursa pirmajā kārtā: 

• iepriekšēja dalība AS “Latvenergo” praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs (kritērija 

vērtība 0,1); 

• vidējā svērtā atzīme  iepriekšējā studiju periodā studiju līmeņa ietvaros (kritērija vērtība 

0,2); 

• motivācija un interese praktisko iemaņu papildināšanai (kritērija vērtība 0,2). 

3.2. Stipendiju konkursa otrajā kārtā: 

• komunikācijas prasmes – spēja iesaistīties sarunā, veidot dialogu, pamatot motivāciju 

praktisko iemaņu papildināšanai un prakses vietas iegūšanai (kritērija vērtība 0,5). 

 

4. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija: 

4.1. Komisijas priekšsēdētājs   AS „Latvenergo” pārstāvis 

4.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks  AS „Latvenergo”  pārstāvis 

4.3. Komisijas loceklis   Nodibinājuma “Rīgas Tehniskās   

      universitātes Attīstības fonds” pārstāvis 

 

5. Citi noteikumi 

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

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

5.2. 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. 

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

visas izsludinātās prakses vietas neaizpildīt un praktisko iemaņu veicināšanas stipendiju 

nepiešķirt. 

5.4. 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. 

5.5. Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, ir iespējams praktisko iemaņu veicināšanas 

aktivitātēs piedalīties 40 stundas nedēļā. 



5.6. 6.6. punktā minētajā gadījumā maksimālais izmaksājamās ikmēneša stipendijas apmērs ir 

400 EUR. 

5.7. Lai atbilstu konkursam, pretendentiem ir jābūt Latvijā akreditētas augstākās izglītības 

iestādes studējošā statusā, ar Latvijas Republikas piešķirto personas kodu un reģistrētu 

Latvijas bankas kontu. Stipendiātam ir pienākums šos datus iesniegt nodibinājumam „Rīgas 

Tehniskās universitātes Attīstības fonds” stipendijas izmaksas veikšanai. 

5.8. Stipendijas ieguvējam ir pienākums paziņot AS „Latvenergo” 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. 

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

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

Attīstības fonds”. 

5.10. Ikmēneša stipendijas tiek izmaksātas līdz katra prakses mēneša 15. datumam par iepriekšējo 

mēnesi. 

5.11. Gadījumā, ja stipendiāts tiek pieņemts darbā AS „Latvenergo”, dalība praktisko iemaņu 

veicināšanas aktivitātēs un stipendijas izmaksa tiek pārtraukta. 

5.12. Praktisko iemaņu  veicināšanas stipendijas izmaksa tiek pārtraukta arī gadījumā, ja 

praktikants pārtrauc studijas.  

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

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

2020/18. 

 

Rīgā, 2020. gada 23. decembrī 

 

Nodibinājuma  

„Rīgas Tehniskās universitātes  

Attīstības fonds” izpilddirektore Anita Straujuma 

 

 

 



 

Pielikums Nr.1 

pie kārtības Nr. 63-2020/RTUAF-2020/18 

 AS „Latvenergo” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai  

 

 

Praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas prasības un ieguvumi 
 

 

 

Prasības: 

• latviešu valodas zināšanas labā līmenī (ne zemākas par B (vidējā) līmeņa 2. (augstāko) 

pakāpi)*; 

• sekmes ar specialitāti saistītajos priekšmetos – ne zemākas par 6 ballēm; 

• sekmes pārējos priekšmetos  - ne zemākas par 4 ballēm; 

• nokārtoti visi eksāmeni/ieskaites iepriekšējā studiju/mācību periodā; 

• par priekšrocību tiek uzskatīta iepriekšēja dalība AS “Latvenergo” vai tā koncerna 

kapitālsabiedrībās un pozitīva atsauksme no darbaudzinātāja 

* vidējā līmeņa 2.pakāpe (B2) – persona spēj sarunāties par sadzīves un profesionāliem jautājumiem, 

skaidri formulēt un pamatot savu viedokli, lasa un saprot dažāda satura tekstus, spēj uzrakstīt darbam 

nepieciešamos dokumentus (piemēram, izziņas, pārskatus, protokolus, ziņojumus, aktus), kā arī 

izvērstus tekstus par sadzīves un profesionālām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā runātus 

tekstus par dažādām tēmām [http://visc.gov.lv/valval/limeni.shtml] 

 

Ieguvumi: 

• interesanta un dinamiska prakse atsaucīgā kolektīvā; 

• teorētisko zināšanu pielietošana praksē; 

• nozares profesionāļu atbalsts prakses laikā; 

• pieredze un rūdījums profesionālajai izaugsmei; 

• iespēja prakses uzdevumus veikt Baltijas mēroga uzņēmumā. 

 


