
Kārtība Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas,  
tai skaitā AS “Augstsprieguma tīkls”, SIA „Schneider Electric Latvija” un  

„Prysmian Group Baltics” AS  studiju noslēguma darbu stipendiju piešķiršanai 
Nr. 3-2019/RTUAF-379 

 
 
       Nodibinājums „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” (RTU Attīstības fonds) sadarbībā 
ar Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociāciju (LEEA), tai skaitā AS „Augstsprieguma 
tīkls”, SIA „Schneider Electric Latvija” un „Prysmian Group Baltics” AS izsludina stipendiju 
piešķiršanas kārtību studiju noslēguma darbu stipendijai ar mērķi paaugstināt studentu noslēgumu 
darbu un projektu kvalitāti enerģētikas un elektrotehnikas nozarē. 
 
1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Stipendiju konkursā var pieteikties Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes un Rīgas Tehniskās koledžas enerģētikas un 
elektrotehnikas virzienu studiju programmu absolventi, kuri 2018./2019. studiju gadā 
aizstāvējuši studiju noslēguma darbus: bakalaura darbus, maģistra darbus, kvalifikācijas 
darbus/inženieru projektus. 
 

1.2. Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 16 vienreizējās stipendijas šādā sadalījumā: 
1.2.1. bakalaura darbu autoriem 1 vienreizējā stipendija 200 EUR vērtībā labākā darba 

autoram un 6 finālistiem vienreizējās stipendijas 150 EUR vērtībā; 
1.2.2. inženieru projektu autoriem 1 vienreizējā stipendija 250 EUR vērtībā labākā projekta 

autoram un 3 finālistiem vienreizējās stipendijas 200 EUR vērtībā; 
1.2.3. maģistra darbu autoriem 2 vienreizējās stipendijas 300 EUR vērtībā labāko darbu 

autoriem un 3 finālistiem vienreizējās stipendijas 250 EUR vērtībā. 
 

2. Pretendentam jāiesniedz: 
 
2.1. Studiju noslēguma darbs; 
2.2. Mācību iestādes struktūrvienības (institūta, profesoru grupas, katedras, departamenta), 

eksaminācijas komisijas vai LEEA kopas izsniegta rekomendācija darbu konkursam. 
3. Pretendentiem studiju noslēguma darbs un rekomendācija jāaugšupielādē un konkursa 

elektroniskā anketa jāaizpilda RTU Attīstības fonda mājaslapas www.fonds.rtu.lv sadaļā 
„Stipendijas un balvas” pie „Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas, tai skaitā 
AS „Augstsprieguma tīkls”, SIA „Schneider Electric Latvija” un AS „Prysmian Group Baltics” 
studiju noslēguma darbu stipendijas” līdz 2019. gada 20. augustam (ieskaitot).  
 

4. Kritēriji pretendentu vērtēšanai:  
Atbilstoši studiju noslēguma darba veidam, tiks vērtēta: 

4.1.  bakalaura darbiem: oriģinalitāte (0,25), aktualitāte (0,25), kvalitāte (0,25), noformējums 
(0,25); 

4.2. inženiera projektiem: oriģinalitāte (0,2), praktiskais lietojums (0,2), aktualitāte (0,2), 
kvalitāte (0,2), noformējums (0,2); 

4.3. maģistra darbiem: darba novitāte (0,2), aktualitāte (0,2), publicitāte (0,2),kvalitāte (0,2), 
noformējums (0,2). 
 

5. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija: 
5.1. Komisijas priekšsēdētājs  LEEA pārstāvis Kārlis Briņķis  
5.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks  RTU pārstāve Laila Zemīte 
5.3. Komisijas loceklis RTU Attīstības fonda pārstāve Santa 

 Zunda 
5.4. Uz stipendiju konkursa izvērtēšanas komisijas sēdi uzaicināt AS „Augstsprieguma tīkls”,  

SIA „Schneider Electric Latvija” un AS „ Prysmian Group Baltics” pārstāvjus ar balsstiesībām. 
 
 
 



6. Citi noteikumi 
 

6.1. Pretendents ir atbildīgs par konkursam iesniegtā studiju noslēguma darba autentiskumu un 
atbilstību 2018./2019. studiju gadā aizstāvētajam. 
 
6.2. Stipendijas saņēmēja pienākums, publicējot darbu, par kuru viņš saņēmis stipendiju, presē vai 
citos iespieddarbos, norādīt, ka darbs izpildīts ar Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku 
asociācijas, SIA „Schneider Electric Latvija”, AS “Augstsprieguma tīkls” un „Prysmian Group Baltics” 
AS atbalstu.  
 
6.3. Kārtība stipendijas piešķiršanai izdota saskaņā ar nodibinājuma „Rīgas Tehniskās 
universitātes Attīstības fonds” nolikumu „Par sasniegumiem zinātnē un pētniecībā” Nr. RTUAF-379. 

 

Rīgā, 2019. gada 26. jūnijā 

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


