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Kārtība AS „Emergn” stipendiju piešķiršanai 

Nr. 6-2019/RTUAF-400 
 
AS „Emergn” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” (turpmāk – RTU 
Attīstības fondu) izsludina kārtību AS „Emergn” stipendiju piešķiršanai ar mērķi veicināt un attīstīt 
kvalitatīvu speciālistu sagatavošanu informācijas tehnoloģiju jomā, atraisot un veicinot Latvijas augstskolu 
jauniešu un jauno zinātnieku radošās spējas, kā arī rūpējoties par to produktīvu izmantošanu un attīstības 
nodrošināšanu. 
 
1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Stipendiju konkursam aicināti pieteikties bakalaura līmeņa 2. – 4. kursa  studenti un maģistra 
līmeņa studenti ar labām un teicamām sekmēm (vidējā svērtā atzīme pēdējā sesijā nav zemāka 
par 7), kuri studē kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm akreditētā studiju programmā 
informācijas tehnoloģiju nozarē.  

1.2. Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 3 ikmēneša stipendijas 300 EUR apmērā laika periodā no 2019. 
gada septembra līdz 2020. gada jūnijam, kopā 10 mēnešiem.  

 
2. Pretendentam jāiesniedz: 

2.1. sekmju izraksts no iepriekšējā studiju gada ar aprēķinātu vidējo svērto atzīmi; 
2.2. motivācijas vēstule saņemt stipendiju, kurā aprakstīti: 

2.2.1. nākotnes plāni informācijas tehnoloģiju nozarē; 
2.2.2. kā ikdienā pilnveido sevi informāciju tehnoloģiju nozarē;  

2.3. darbs (kods), kuru students radījis ārpus studiju darba, savās interesēs, aprakstot, cik ilgā laikā 
darbs uztaisīts, kādā veidā, kādam nolūkam, ko vēlētos tajā pilnveidot. 

2.4. dzīves apraksts (Curriculum Vitae), iekļaujot informāciju par apgūtajām papildu apmācībām 
informācijas tehnoloģiju nozarē (online kursi, vasaras skolas, dalība projektos). 

3. Pretendentiem 2.punktā minētie dokumenti jāaugšupielādē un konkursa elektroniskā anketa 
jāaizpilda nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā www.fonds.rtu.lv 
sadaļā „Aktuālie konkursi” pie „AS „Emergn” stipendija” līdz 2019. gada  15. septembrim (ieskaitot). 
 

4. Kritēriji pretendentu vērtēšanai:  
4.1. studenta sekmes iepriekšējā studiju gadā (kritērija vērtība 0,5); 
4.2. motivācija stipendijas saņemšanai, pieredze informācijas tehnoloģiju jomā, studenta motivācija 

turpināt iesāktās studijas un darboties izvēlētajā jomā (kritērija vērtība 0,2); 
4.3. personīgi izstrādātā darba kods (kritērija vērtība 0,3). 

5. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija vērtē dalībniekus balstoties uz 4.punktā minētajiem 
kritērijiem un to vērtības koeficientiem. Vienādu rezultātu gadījumā, komisija priekšroku dos 
studentiem, kuri iesnieguši izvērtēšanai savu radīto darbu, kas minēts punktā 2.4. Komisijai ir 
tiesības nesniegt paskaidrojumus par rezultātiem. 
 
 

6. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija: 
6.1. Komisijas priekšsēdētājs  AS „Emergn” pārstāvis 
6.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks  RTU Attīstības fonda pārstāvis 
6.3. Komisijas loceklis  AS “Emergn”pārstāvis 

  
 
7. Citi noteikumi 

7.1. Stipendiju ieguvējiem septembra stipendija tiks izmaksāta kopā ar oktobra stipendiju. 
7.2. Stipendiātiem ir pienākums pēc 2019./2020. st. g. ziemas eksāmenu sesijas, bet ne vēlāk kā līdz 

2020. gada 10. februārim, iesniegt attiecīgā studiju gada pirmā semestra sekmju izrakstu, nosūtot 
to uz fonds@rtu.lv. 



7.3. Stipendijas izmaksa pavasara semestrī tiek turpināta, ja stipendiātam nav akadēmisko parādu un 
viņa vidējā svērtā atzīme ziemas sesijā ir vismaz 7 balles. Pretējā gadījumā stipendijas izmaksa 
tiek pārtraukta.  

7.4. Stipendiātam ir pienākums paziņot RTU Attīstības fondam, ja studijas stipendijas saņemšanas 
periodā tiek pārtrauktas. 

7.5. Stipendiātiem ir pienākums kopumā veicināt Latvijas augstāko izglītības iestāžu un to atbalstītāju 
labo slavu, kā arī pēc AS „Emergn” vai RTU Attīstības fonda uzaicinājuma vismaz vienu dienu 
stipendijas saņemšanas periodā iesaistīties sabiedriskā labuma aktivitātēs vai minēto 
organizāciju rīkotajos pasākumos. 

7.6. Kārtība stipendijas piešķiršanai izdota saskaņā ar nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes 
Attīstības fonds” nolikumu „Par sasniegumiem studijās” Nr. RTUAF-400. 

 
Rīgā, 2019. gada 2.septembrī 
 
 
Nodibinājuma  
„Rīgas Tehniskās universitātes  
Attīstības fonds” izpilddirektora vietniece            Santa Zunda 
 
 

 


