
 
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 
 
Kārtība SIA “Hansab” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas  piešķiršanai 

Nr. 4-2018/RTUAF-380 
 
SIA “Hansab” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina 
kārtību SIA “Hansab” praktisko iemaņu veicināšanas stipendiju piešķiršanai ar mērķi veicināt studentu 
profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību.  
 
1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Stipendiju konkursā var pieteikties studenti, kuri atbilst attiecīgās prakses vietas prasībām. 
1.2. Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 5 ikmēneša stipendijas šādā sadalījumā: 

• 1 ikmēneša stipendija 200 EUR apmērā (30 stundas nedēļā) praktisko iemaņu 
papildināšanai Finanšu nodaļas asistenta Finanšu nodaļā prakses vietā laika 
periodā no 2018. gada oktobra sākuma līdz 2018. gada decembra beigām (kopā 3 
mēnešiem); 

• 1 ikmēneša stipendija 200 EUR apmērā (30 stundas nedēļā) praktisko iemaņu 
papildināšanai IT projektu vadītāja asistenta Projektu nodaļā prakses vietā laika 
periodā no 2018. gada oktobra sākuma līdz 2019. gada marta beigām (kopā 6 
mēnešiem); 

• 1 ikmēneša stipendija 200 EUR (30 stundas nedēļā) apmērā praktisko iemaņu 
papildināšanai Pārdošanas projektu vadītāja asistenta Pārdošanas un 
mārketinga nodaļā prakses vietā laika periodā no 2018. gada oktobra sākuma līdz 
2018. gada decembra beigām (kopā 3 mēnešiem); 

• 1 ikmēneša stipendija 200 EUR (30 stundas nedēļā) apmērā praktisko iemaņu 
papildināšanai Jaunākā monitoringa speciālista Servisa nodaļā prakses vietā laika 
periodā no 2018. gada oktobra sākumam līdz 2019. gada marta beigām (kopā 6 
mēnešiem);  

• 1 ikmēneša stipendija 160 EUR (30 stundas nedēļā) apmērā praktisko iemaņu 
papildināšanai Jaunākā remonta tehniķa Servisa nodaļā prakses vietā laika periodā 
no 2018. gada oktobra sākuma līdz 2019. gada marta beigām (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. 

1.4. Prakses uzdevumus skatīt pielikumā Nr.1. 
 

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 “Hansab”” praktisko iemaņu 
veicināšanas stipendija” līdz 2018. gada 23. septembrim (ieskaitot). 

 
3. Pretendentu atlase: 

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). 



3.2. 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. 

 
4. Kritēriji pretendentu vērtēšanai: 

4.1. Kompetence un prasmes (kritērija vērtība 0,4); 
4.2. Motivācija darboties uzņēmumā  un klātienes intervijas vērtējums (kritērija vērtība 0,6). 

 
5. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija: 

5.1. Komisijas priekšsēdētājs   SIA “Hansab” pārstāvis 
5.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks  SIA “Hansab”  pārstāvis 
5.3. Komisijas loceklis   Nodibinājuma “Rīgas Tehniskās   

      universitātes Attīstības fonds” pārstāvis 
 

6. Citi noteikumi 
6.1. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija var pārskatīt izmaksājamās ikmēneša stipendijas 

apmēru, balstoties uz praktikanta praksē pavadīto laiku un sniegumu. 
6.2. Praktisko iemaņu veicināšanas periods var tikt pārskatīts pēc stipendijas finansētāja 

uzņēmuma vai praktikanta vēlmes, bet tas nevar pārsniegt 12 mēnešus. 
6.3. Praktisko iemaņu  veicināšanas stipendijas izmaksa tiek pārtraukta, ja praktikants pārtrauc 

studijas.  
6.4. Kārtība stipendijas piešķiršanai izdota saskaņā ar nodibinājuma „Rīgas Tehniskās 

universitātes Attīstības fonds” nolikumu „Praktisko iemaņu veicināšanai” Nr. RTUAF-380. 
 
Rīgā, 2018. gada 5. septembrī 
 
Nodibinājuma  
„Rīgas Tehniskās universitātes  
Attīstības fonds” izpilddirektora vietniece Santa Jākobsone 
 

 



 
Pielikums Nr.1 

pie kārtības Nr. 4-2018/RTUAF-380 
 SIA “Hansab” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai  

 
 

Praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas apraksts un uzdevumi 
 
Prakses vieta:  
FINANŠU NODAĻAS ASISTENTS  
 
Prakses vietu skaits: 1  
 
Stipendijas apmērs: 200 EUR /mēn. (30 stundas nedēļā) 

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. 

 
Prakses periods: 3 mēneši 
 
Prakses uzdevumi:  

• asistēt finanšu nodaļas ikdienas procesos; 
• asistēt grāmatvedim ikdienas darbā, palīdzot sagatavot grāmatvedības dokumentāciju; 
• ievadīt un apstrādāt datus grāmatvedības sistēmā.  

 
Prasības: 

• finanšu jomas students no jebkuras Latvijā akreditētas augstākās vai vidējās profesionālās 
izglītības iestādes, sākot no  2. kursa. 

• aizrautība un vēlme mācīties; 
• interese par grāmatvedības procesiem; 
• precizitāte, uzmanības pievēršana detaļām. 

 
Ieguvumi: 

• praktiskas iemaņas un pieredze darbā tehnoloģiju uzņēmumā; 
• elastīgs prakses laiks, ko iespējams pielāgot studijām; 
• inovatīva prakses vide un atsaucīgi kolēģi; 
• iespēja noslēgt darba līgumu pēc abpusēji veiksmīgas sadarbības prakses laikā. 

 



Prakses vieta:  
IT PROJEKTU VADĪTĀJA ASISTENTS PROJEKTU NODAĻĀ 
 
Prakses vietu skaits: 1  
 
Stipendijas apmērs: 200 EUR /mēn. (30 stundas nedēļā) 

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. 

 
Prakses periods: 6 mēneši 
 
Prakses uzdevumi:  

• asistēt WEB risinājumu izstrādē; 
• pilnveidot uzņēmuma sistēmu integrāciju klientu sistēmās; 
• asistēt iekārtu remonta darbos; 
• palīdzēt citos IT ikdienas darbos birojā;  
• sagatavot iekārtas pirms pārdošanas. 

 
Prasības: 

• IT jomas students no jebkuras Latvijā akreditētas augstākās vai vidējās profesionālās 
izglītības iestādes, sākot no  2. kursa. 

• interese, aizrautība un vēlme mācīties un iegūt praktiskās iemaņas; 
• atvērtība, draudzīgums, prasme komunicēt; 
• precizitāte, uzmanības pievēršana detaļām; 
• interese par tehnisku darbu; 
• vēlama, bet nav obligāta, B kategorijas autovadītāja apliecība; 

 
Ieguvumi: 

• praktiskas iemaņas un pieredze darbā tehnoloģiju uzņēmumā; 
• elastīgs prakses laiks, ko iespējams pielāgot studijām; 
• inovatīva prakses vide un atsaucīgi kolēģi; 
• iespēja noslēgt darba līgumu pēc abpusēji veiksmīgas sadarbības prakses laikā. 



Prakses vieta:  
PĀRDOŠANAS PROJEKTU VADĪTĀJA ASISTENTS PĀRDOŠANAS UN 
MĀRKETINGA NODAĻĀ 
 
Prakses vietu skaits: 1  
 
Stipendijas apmērs: 200 EUR /mēn. (30 stundas nedēļā) 

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. 

 
Prakses periods: 3 mēneši 
 
Prakses uzdevumi:  

• ievadīt informāciju klientu apkalpošanas vadības sistēmā; 
• asistēt risinājumu piedāvājumu veidošanā klientiem; 
• iesaistīties mārketinga procesos (Google Adwords, Google Analytics un rakstu rediģēšana). 

 
Prasības: 

• uzņēmējdarbības jomas students no jebkuras Latvijā akreditētas augstākās vai vidējās 
profesionālās izglītības iestādes, sākot no  2. kursa. 

• interese, aizrautība un vēlme mācīties un iegūt praktiskās iemaņas; 
• atvērtība, draudzīgums, prasmes komunicēt; 
• precizitāte, uzmanības pievēršana detaļām. 

 
Ieguvumi: 

• praktiskas iemaņas un pieredze darbā tehnoloģiju uzņēmumā; 
• elastīgs prakses laiks, ko iespējams pielāgot studijām; 
• inovatīva prakses vide un atsaucīgi kolēģi; 
• iespēja noslēgt darba līgumu pēc abpusēji veiksmīgas sadarbības prakses laikā. 



Prakses vieta:  
JAUNĀKAIS MONITORINGA SPECIĀLISTS SERVISA NODAĻĀ 
 
Prakses vietu skaits: 1  
 
Stipendijas apmērs: 200 EUR /mēn. (30 stundas nedēļā) 

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. 

 
Prakses periods: 6 mēneši 
 
Prakses uzdevumi:  

• sagatavot nepieciešamās atskaites no datu bāzes; 
• nepieciešamības gadījumā sazināties ar klientiem par POS terminālu jautājumiem; 
• asistēt citos Servisa nodaļas procesos.  

 
Prasības: 

• IT vai citu inženierzinātņu (automātika, elektronika un tml.) jomas students no jebkuras Latvijā 
akreditētas augstākās vai vidējās profesionālās izglītības iestādes, sākot no  2. kursa. 

• interese, aizrautība un vēlme mācīties un iegūt praktiskās iemaņas; 
• atvērtība, draudzīgums, prasmes komunicēt; 
• precizitāte, uzmanības pievēršana detaļām. 

 
 
Ieguvumi: 

• praktiskas iemaņas un pieredze darbā tehnoloģiju uzņēmumā; 
• elastīgs prakses laiks, ko iespējams pielāgot studijām; 
• inovatīva prakses vide un atsaucīgi kolēģi; 
• iespēja noslēgt darba līgumu pēc abpusēji veiksmīgas sadarbības prakses laikā. 



Prakses vieta:  
JAUNĀKAIS REMONTA TEHNIĶIS SERVISA NODAĻĀ 
 
Prakses vietu skaits: 1  
 
Stipendijas apmērs: 160 EUR /mēn. (30 stundas nedēļā) 

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. 

 
Prakses periods: 6 mēneši 
 
Prakses uzdevumi:  

• asistēt POS terminālu sagatavošanā; 
• asistēt iekārtu remonta darbos; 
• piedalīties aktivitātēs, kas saistīts ar rezerves daļu sakārtošanu noliktavā. 

 
Prasības: 

• IT vai citu inženierzinātņu (automātika, elektronika un tml.) jomas students no jebkuras Latvijā 
akreditētas augstākās vai vidējās profesionālās izglītības iestādes, sākot no  2. kursa. 

• interese, aizrautība un vēlme mācīties un iegūt praktiskās iemaņas; 
• atvērtība, draudzīgums, prasmes komunicēt; 
• spēja saprast un sarunāties krievu valodā;  
• vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība. 

 
Ieguvumi: 

• praktiskas iemaņas un pieredze darbā tehnoloģiju uzņēmumā; 
• elastīgs prakses laiks, ko iespējams pielāgot studijām; 
• inovatīva prakses vide un atsaucīgi kolēģi; 
• iespēja noslēgt darba līgumu pēc abpusēji veiksmīgas sadarbības prakses laikā. 

 


