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Kārtība AS „Latvijas Gāze” stipendijas piešķiršanai 

Nr. 5-2018/RTUAF-378 
 

AS „Latvijas Gāze” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina 
stipendijas piešķiršanas kārtību AS „Latvijas Gāze” stipendijai ar mērķi materiāli atbalstīt Rīgas Tehniskās 
universitātes (turpmāk - RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas  
institūta (turpmāk - BIF SGŪTI) studentus mācībās un veicināt profesionālo un zinātniski-pētniecisko darba 
iemaņu apgūšanu, tādejādi sekmējot jauno speciālistu kvalitātes paaugstināšanos. 
  
1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Stipendiju konkursā var pieteikties RTU BIF SGŪTI bakalaura un maģistra līmeņa studenti, sākot 
no bakalaura līmeņa otrā kursa,  ar teicamām sekmēm un pieredzi zinātnisko darbu veikšanā, kas 
orientēti gāzes tehnoloģiju problēmu risināšanā. 

1.2. Konkursa kārtībā tiks piešķirta 1 ikmēneša stipendija 175 EUR apmērā laika periodā no 2018. 
gada septembra līdz 2019. gada jūnijam, kopā 10 mēnešiem. 

 
2. Pretendentiem jāiesniedz: 

2.1. BIF dekāna vai SGŪTI direktora parakstīts studenta raksturojums; 
2.2. CV (Curriculum Vitae); 
2.3. informācija par sasniegumiem pētnieciskajā darbā (publikācijām, piedalīšanos konferencēs u.c.); 
2.4. 4-5 A4 formāta lapas (burtu lielums „12”, fonts „Times New Roman”) garu konkursa pieteikuma 

darbu brīvā formā izvēloties darba saturisko daļu par kādu no tēmām: 
2.4.1. Dabas gāzes izmantošana lauksaimniecības objektos; 
2.4.2. Dabas gāzes patēriņš mājsaimniecībā; 
2.4.3. Dabas gāzes patēriņš kurināmā bilancē; 
2.4.4. Katlu iekārtas dabas gāzes dedzināšanai; 
2.4.5. Sašķidrinātas dabas gāzes pielietošanas perspektīvas Baltijas valstīs. 

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 “Latvijas Gāze” stipendija” līdz 2018. gada 23. septembrim (ieskaitot). 

 
4. Kritēriji pretendentu vērtēšanai:  

4.1. studenta sekmes iepriekšējā studiju gadā (kritērija vērtība 0,5); 
4.2. studenta sasniegumi pētnieciskajā darbā un iesniegtā pieteikuma darba oriģinalitāte un kvalitāte 

(kritērija vērtība 0,5). 
5. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija vērtē pretendentus balstoties uz 4. punktā minētajiem 

kritērijiem un to vērtības koeficientiem.   
 
 
6. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija: 

6.1. Komisijas priekšsēdētājs  RTU SGŪTI direktors, prof. Egīls  Dzelzītis 
6.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks  AS “Latvijas Gāze” pārstāvis, Dr.sc.ing Ilmārs 

 Bode 
6.3. Komisijas loceklis  RTU Attīstības fonda izpilddirektora vietniece 

 Santa Jākobsone 
  

7. Citi noteikumi 
7.1. Stipendijas ieguvējam septembra stipendija tiks izmaksāta kopā ar oktobra stipendiju. 
7.2. Stipendijas saņēmēja pienākums, publicējot darbu, par kuru viņš saņēmis stipendiju, presē vai 

citos iespieddarbos, norādīt, ka darbs izpildīts ar AS „Latvijas Gāze” finansiālu atbalstu. 
7.3. Stipendiātam ir pienākums paziņot RTU Attīstības fondam, ja studijas stipendijas saņemšanas 

periodā tiek pārtrauktas. 



7.4. Ne retāk kā reizi semestrī tiek pārbaudītas stipendiātu sekmes studijās. Balstoties uz stipendiāta 
sekmju rezultātiem, tiks izvērtēts, vai stipendiāts ir tiesīgs arī turpmāk saņemt stipendiju. Ja 
sekmju rezultāti nav apmierinoši, tad stipendijas piešķīrums stipendiātam tiek automātiski atcelts 
un stipendijas izmaksa tiek nekavējoties un neatgriezeniski pārtraukta. 

7.5. Kārtība stipendijas piešķiršanai izdota saskaņā ar nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes 
Attīstības fonds” nolikumu „Par sasniegumiem studijās” Nr. RTUAF-342. 

 
 
Rīgā, 2018. gada 3. septembrī 
 
 
Nodibinājuma  
„Rīgas Tehniskās universitātes  
Attīstības fonds” izpilddirektora vietniece            Santa Jākobsone 
 


