
 

 

 
 

 

 
 
 

 
Kārtība “ZIBIT 2020” noslēguma darbu stipendiju piešķiršanai  

Nr. 3-2020/RTUAF-401 
 
SIA "Tieto Latvia" (TietoEVRY grupas uzņēmums) un Accenture Latvijas filiāle sadarbībā ar 
nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds”, izsludina kārtību “ZIBIT 2020” 
noslēguma darbu stipendiju piešķiršanai ar mērķi materiāli atbalstīt un novērtēt Latvijas augstākās 
izglītības iestāžu datorikas studentus un veicināt datorikas nozares studentu profesionālo izaugsmi un 
karjeras attīstību.  
 
1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Stipendiju konkursam pretendentus var izvirzīt jebkura Latvijā akreditēta augstākās izglītības 
iestāde, kurā tiek sagatavoti datorikas un informācijas tehnoloģiju nozares studenti. Katra 
izglītības iestāde konkursam var izvirzīt 1, 2 vai 3 bakalaura darbu autorus un 1, 2 vai 3 
maģistra darbu autorus, kuri 2019./2020. studiju gadā izstrādājuši un aizstāvējuši 
interesantākos un inovatīvākos noslēguma darbus datorikas un informācijas tehnoloģiju 
nozarē. Konkursā var pieteikties arī jebkuras Latvijā akreditētas augstākās izglītības 
iestādes datorikas un informāciju tehnoloģiju nozares studenti, kuri 2019./2020. studiju gadā 
izstrādājuši un aizstāvējuši interesantu un inovatīvu noslēguma darbu datorikas un 
informācijas tehnoloģiju nozarē un saņēmuši vismaz 9 balles. 

1.2. Konkursam izvirzītajiem darbiem jābūt izstrādātiem latviešu vai angļu valodā. 
 

1.3. Stipendiju apmēri labākajiem bakalaura līmeņa darbiem datorikas nozarē: 

• 1. vietas ieguvējam – vienreizēja stipendija 1000 EUR apmērā; 

• 2. vietas ieguvējam - vienreizēja stipendija 900 EUR apmērā; 

• 3. vietas ieguvējam - vienreizēja stipendija 800 EUR apmērā. 
1.4. Stipendiju apmēri labākajiem maģistra līmeņa darbiem datorikas nozarē: 

• 1. vietas ieguvējam – vienreizēja stipendija 1250 EUR apmērā; 

• 2. vietas ieguvējam - vienreizēja stipendija 1100 EUR apmērā; 

• 3. vietas ieguvējam - vienreizēja stipendija 1000 EUR apmērā. 
 

1.5. Konkursā trīs izvērtēšanas komisijas augstāko novērtējumu saņēmušo darbu vadītājiem katrā 
grupā (bakalauru un maģistra darba grupā) tiek piešķirtas balvas 600 EUR apmērā (pirms 
nodokļu nomaksas). 
 

2. Lai pieteiktu noslēguma darbu autorus konkursam, izglītības iestādes pārstāvim 
jāaugšupielādē izvirzītie darbi (.pdf formātā) kopā ar vismaz vienu recenziju par katru darbu, 
jāaugšupielādē video, kurā darba autors iepazīstina ar sevi un īsumā pastāsta par savu darbu 
(maksimālais video garums – 1 minūte), un jāaizpilda dati par pretendentiem un darbu vadītājiem 
konkursa elektroniskajā pieteikuma anketā nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības 
fonds” mājaslapā www.fonds.rtu.lv sadaļā „Aktuālie konkursi” pie „ZIBIT 2020” noslēguma darbu 
stipendiju konkurss” līdz 2020. gada 19. jūlijam (ieskaitot). 
 

3. Lai darba autors pats pieteiktos šim konkursam, studentam jāaugšupielādē savs noslēguma 
darbs (.pdf formātā) kopā ar vismaz vienu recenziju par darbu, jāaugšupielādē video, kurā darba 
autors iepazīstina ar sevi un īsumā pastāsta par savu darbu (maksimālais video garums – 1 
minūte), un jāaizpilda dati par sevi un darbu vadītāju konkursa elektroniskajā pieteikuma anketā 
nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā www.fonds.rtu.lv sadaļā 



„Aktuālie konkursi” pie „ZIBIT 2020” noslēguma darbu stipendiju konkurss” līdz 2020. gada 19. 
jūlijam (ieskaitot). 

 
4. Pretendentu vērtēšana: 

 Pretendentu darbi tiek izvērtēti, balstoties uz 5. punktā minētajiem kritērijiem. Konkursa 
izvērtēšanas komisijas locekļi izvirzītos darbus vērtē, savstarpēji nesazinoties. Gala lēmums par 
konkursa uzvarētājiem tiek pieņemts izvērtēšanas komisijas sēdē. 

 
5. Kritēriji pretendentu vērtēšanai: 

5.1. noslēguma darba kvalitāte (kritērija vērtība 0,3); 
5.2. darba zinātniskā un praktiskā nozīme (kritērija vērtība 0,3); 
5.3. darba temata aktualitāte (kritērija vērtība 0,4). 

 
 
6. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija: 

6.1. Komisijas priekšsēdētājs   Accenture Latvijas filiāles pārstāvis 
6.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks  SIA "Tieto Latvia" pārstāvis 
6.3. Komisijas loceklis   SIA "Tieto Latvia" pārstāvis  
6.4. Komisijas loceklis   SIA "Tieto Latvia" pārstāvis 
6.5. Komisijas loceklis   Accenture Latvijas filiāles pārstāvis 
6.6. Komisijas loceklis   Accenture Latvijas filiāles pārstāvis 
6.7. Komisijas loceklis   Nodibinājuma “Rīgas Tehniskās   

      universitātes Attīstības fonds” pārstāvis 
       
 
 

7. Citi noteikumi 
7.1. Konkursa rezultātu paziņošana un laureātu apbalvošana tiks organizēta 2020. gada beigās 

(datums un laiks tiks precizēts). 
7.2. Kārtība stipendiju piešķiršanai izdota saskaņā ar nodibinājuma „Rīgas Tehniskās 

universitātes Attīstības fonds” nolikumu „Par sasniegumiem zinātnē un pētniecībā” 
Nr. RTUAF-401. 

 
Rīgā, 2020. gada 15. jūnijā 
 
Nodibinājuma  
„Rīgas Tehniskās universitātes  
Attīstības fonds” izpilddirektore Anita Straujuma 
 

 
 


