
Kārtība SIA “Danone” praktisko iemaņu 
veicināšanas stipendijas  piešķiršanai 

Procedure of Danone Ltd. practical skill 
promotion scholarship contest 

Nr. 54-2018/RTUAF-380 No. 54-2018/RTUAF-380 
SIA “Danone” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas 
Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina 
stipendiju piešķiršanas kārtību praktisko iemaņu 
veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt jauno 
speciālistu profesionālo izaugsmi un karjeras 
attīstību.  

Danone Ltd. in cooperation with the foundation ‘’Riga 
Technical University Development Fund’’ announces 
the procedure of practical skill promotion scholarship 
contest with the aim to promote career progression 
and development of young professionals. 

1. Vispārīgie noteikumi. 1. General rules. 
1.1. Stipendiju konkursā var pieteikties ekonomikas 

un vadībzinātņu jomu studenti no jebkuras 
Latvijā akreditētas augstākās izglītības 
iestādes, sākot no bakalaura līmeņa 2. kursa. 

1.1. Students from economics and business can 
apply for a scholarship from any accredited 
higher education institution in Latvia, from the 
Bachelor's level 2nd year. 

1.2. Konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 ikmēneša 
stipendija 300 EUR apmērā (30 stundas nedēļā) 
praktisko iemaņu papildināšanai Finanšu 
nodaļā laika periodā no 2019. gada janvāra 
sākuma līdz 2019. gada jūlija sākumam (kopā 6 
mēnešiem). 

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. 

1.2. One scholarship for 300 EUR (for 30 hours per 
week) for supplementing practical skills during 
the period from the beginning of January 2019 to 
the beginning of July 2019 (6 months all 
together) in the Finance Department. 

1.3. By prior agreement with the practice leader, it is 
possible to participate in practical skills 
promotion less than 30 lessons per week, 
combined with studies. In this case, the amount 
of the monthly scholarship will be calculated in 
proportion to the time spent and the time spent in 
practice. 

1.4. Praktisko iemaņu veicināšanas uzdevumus 
skatīt pielikumā Nr.1. 

1.3. See appendix No. 1 for the tasks of advancement 
of practical skills. 

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 ”Danone” prakses stipendija” līdz 2018. 
gada 13. decembrim (ieskaitot).  

2. The candidates have to upload their curriculum 
vitae (Curriculum Vitae) and have to fill the 
questionnaire till December 13, 2018 
(including) on the website of ‘’Riga Technical 
University Development Fund’’ www.fonds.rtu.lv, 
under the section ‘’Scholarships’’ – “Danone Ltd. 
practical skill promotion scholarship’’. 

3. Pretendentu atlase. 3. Selection of candidates. 
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). 

3.1. Applicants are assessed on the basis of the 
submitted information and may be invited to face-to-
face interviews with the scholarship competition 
evaluation committee (the time, place and date of the 
interview will be matched to each applicant). 

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. 

3.2. The scholarship competition evaluation 
commission evaluates the participants based on the 
criteria referred to in point 4 and their weighting 
factors, and the award decision is taken no later 
than one week after the interviews. 
 

4. Kritēriji pretendentu vērtēšanai: 4. Criteria for the evaluation of candidates 
4.1. Kompetence un prasmes (kritērija vērtība 0,5); 4.1. Competence and skills (criterion value 0,5); 
4.2. Motivācija darboties uzņēmumā (kritērija vērtība 

0,5) 
4.2. Motivation to work in the company (criterion 

value 0,5). 
5. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija vērtē 

dalībniekus balstoties uz 4. punktā minētajiem 
kritērijiem. 

5. Review commission for the Solvay Business 
Services Latvia Ltd. practical skill promotion 
scholarship contest evaluates the candidates 
based on the criterion referred to in Section 4. 

6. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija: 6. Review commission for the contest of 
scholarship 

6.1. Komisijas priekšsēdētājs  6.1. Chairperson of the Commission  



SIA “Danone” pārstāvis Danone Ltd. representative 
6.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks  

SIA “Danone” pārstāvis 
6.2. Vice-chairperson of the Commission  
Danone Ltd. representative 

6.3. Komisijas loceklis  
Nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes 
Attīstības fonds” pārstāvis 

6.3. Member of the Commission  
Foundation ‘’Riga Technical University Development 
Fund’’ representative 

7. Citi noteikumi. 7. Miscellaneous  
7.1. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija, 

mēneša beigās izvērtējot studenta veikumu un 
praksē pavadīto laiku, var proporcionāli 
samazināt vai palielināt izmaksājamās 
stipendijas apjomu. 

7.1. The review commission for the contest of 
scholarship, after evaluate quality of the 
internship and the time the intern has spent at the 
internship, may reduce or increase the amount of 
scholarship payable. 

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

7.2. The scholarship period may be reviewed in 
accordance with a wish of the company or the 
intern but should not exceed 12 months. 

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

7.3. The payment of a scholarship is discontinued if 
the intern terminates his studies. 

7.4. Kārtība stipendijas piešķiršanai izdota saskaņā 
ar nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes 
Attīstības fonds” nolikumu „Praktisko iemaņu 
veicināšana” Nr. RTUAF-380. 

7.4. The procedure for granting of the scholarship has 
been issued in accordance with the foundation’s 
‘’Riga Technical University Development Fund’’ 
regulation for the contest of the practical skill 
promotion scholarship No. RTUAF-380.  

Rīgā, 2018. gada 27. novembrī Riga, November 27, 2018. 

Nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes  
Attīstības fonds” izpilddirektora vietniece   
 
Santa Jākobsone 

Foundation ‘’Riga Technical University Development 
Fund’’ deputy executive director 
 
Santa Jākobsone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pielikums Nr.1 
pie kārtības Nr. 54-2018/RTUAF-380 

SIA “Danone” praktisko iemaņu veicināšanas 
stipendijai 

Appendix No. 1 
of the procedure No. 54-2018/RTUAF-380 

Danone Ltd. practical skill promotion scholarship 
contest 

SIA “Danone” praktisko iemaņu 
veicināšanas stipendija 

Danone Ltd. practical skill promotion 
scholarship 

PRAKTIKANTS FINANŠU NODAĻĀ INTERN AT FINANCE DEPARTMENT 
Prakses vietu skaits: 1 Number of internships: 1 
Prakses ilgums: 6 mēneši  Duration of internship: 6 months  
Stipendijas apmērs: 300 EUR/mēn. (30 stundas 
nedēļā) 

Amount of scholarship: 300 EUR/month (30 hours 
per week) 

Galvenie prakses uzdevumi: 
 

• rēķinu apstrāde; 
• iesaiste mēneša slēgšanas procesā; 
• asistēšana ikdienas darbos finansu 

vadītājam; 
• dalība aktīvajos projektos. 

Responsibilities:  
 
• invoice processing; 
• helping in month closing process; 
• assisting finance manager in daily tasks; 
• participation in ongoing projects. 

Prasības: 

• otrā vai trešā kursa studenti ar interesi par 
finansēm un grāmatvedību; 

• augsta darba ētika un "can do" attieksme; 
• spēja pievērst uzmanību detaļām un orientācija 

uz kvalitatīvu gala rezultātu; 
• labas MS Excel un citu MS programmu 

zināšanas; 
• ļoti labas angļu valodas zināšanas (mutiski un 

rakstiski). 

Requirements: 

• year 2 or year 3 students with interest in 
finance and accounting; 

• high work ethics and "can do" attitude; 
• attention to details and output quality; 
• good excel and other MS office skills; 
• fluent in English (written and spoken).  

Praktikanta ieguvumi: 

• izvērsta pieredze 6 mēnešu garumā FMCG 
vidē, izpratne par finanšu un grāmatvedības 
pamatiem kā arī iespēja praktiski pielietot 
iemaņas ikdienas darbā; 

• starptautiska darba vidi ar tiešo atbildību trīs 
Baltijas valstīs; 

• izpratne par izplatītāju biznesu, darbības 
principiem; 

• pieredzējušu, profesionālu, kā arī ļoti 
draudzīgu un pretimnākošu kolēģu komanda; 

•     garšīgi un veselīgi jogurti katru dienu. 

Benefits: 
 
• 6 months experience in FCMG environment, 

understanding finance and accounting basics 
and having hands-on daily tasks;  

• international working environment and 
exposure on Baltic level;  

• understanding distributor operations;  
• very friendly, forthcoming and professional 

team, that is ready to help and coach; 
• office fridge always filled with healthy&tasty 

yogurts. 

  

	


