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Kārtība SIA “PERI” atbalsta stipendijas piešķiršanai 

Nr. 15-2021/RTUAF-2020/16 
 
SIA “PERI” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina kārtību 
atbalsta stipendijas piešķiršanai ar mērķi veicināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) būvniecības 
jomas studentu attīstību un profesionālo izaugsmi. 

 
1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Stipendiju konkursam aicināti pieteikties RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes bakalaura 
līmeņa 2. kursa studenti, kuri uzrādījuši labas sekmes studijās pirmajā studiju gadā (vidējā 
svērtā atzīme nav zemāka par 6 ballēm, nav akadēmisko parādu), bet nav pietiekams 
materiālais nodrošinājums studijām. 

1.2. Konkursa kārtībā tiks piešķirta viena stipendija 1000 EUR apmērā. 
1.3. Stipendija studentam tiks izmaksāta divās daļās: 

1.3.1. pirmā daļa jeb 500 EUR tiks izmaksāta 2021. gada novembrī; 
1.3.2. otrā daļa jeb 500 EUR tiks izmaksāta 2022. gada februārī, ja students turpina studijas. 
 

2. Lai pieteiktos konkursam, stipendiju konkursa pirmajā kārtā pretendentam jāiesniedz: 
2.1. dzīves apraksts (Curriculum Vitae); 
2.2. informācija par ģimenes materiālo stāvokli (izziņa no pašvaldības vai Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūras, vai paša aprakstīts ģimenes materiālais stāvoklis, ja nav iespējams 
iegūt iepriekšminētās izziņas); 

2.3. motivācijas vēstule, kurā pamatota studiju virziena izvēle, nākotnes plāni pēc studiju beigām. 
2.4. citi dokumenti pēc pretendenta ieskatiem, kas varētu palīdzēt izvērtēšanā. 

3. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija ir tiesīga nepieciešamības gadījumā pretendentiem 
pieprasīt papildu dokumentus un aicināt ierasties uz klātienes interviju (intervijas laiks, vieta un 
datums tiks saskaņots ar katru pretendentu) un atbildēt uz stipendiju konkursa izvērtēšanas 
komisijas izvirzītajiem jautājumiem. 

4. Pretendentiem jāaugšupielādē 2. punktā minētie dokumenti un jāaizpilda konkursa elektroniskā 
anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājas lapā www.fonds.rtu.lv 
sadaļā „Aktuālie konkursi” pie „SIA “PERI”” atbalsta stipendijas” līdz 2021. gada 28. oktobrim 
(ieskaitot). 
 

5. Kritēriji pretendentu vērtēšanai: 
5.1. studenta sekmes 2020./2021. studiju gadā (maksimālais iegūstamais punktu skaits - 10; kritērija 

vērtība - 0,5); 
5.2. motivācijas vērtējums (maksimālais iegūstamais punktu skaits - 10; kritērija vērtība - 0,5). 

 
6. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija vērtē pretendentus, balstoties uz 5. punktā minētajiem 

kritērijiem. 
 

7. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija 
 

7.1. Komisijas priekšsēdētājs  SIA “PERI” pārstāvis 
7.2. Komisijas priekšsēdētāja vietniece   SIA “PERI” pārstāvis 
7.3. Komisijas loceklis  Nodibinājuma “Rīgas Tehniskās 

 universitātes Attistības fonds” 
 pārstāvis 
 
 
 
 
 
 



   
8. Citi noteikumi 

8.1. Stipendiātiem ir pienākums kopumā veicināt  SIA “PERI”  un RTU Attīstības fonda labo slavu, 
kā arī pēc RTU vai RTU Attīstības fonda uzaicinājuma vismaz vienu dienu stipendijas 
saņemšanas periodā iesaistīties sabiedriskā labuma aktivitātēs, kas rīkotas kā pateicība 
atbalstītājiem. 

8.2. Kārtība stipendijas piešķiršanai izdota saskaņā ar nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes 
Attīstības fonds” nolikumu „Par sasniegumiem studijās” Nr. RTUAF-2020/16. 

 
 
Datums skatāms laika zīmogā 

Nodibinājuma  
„Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” 
Izpilddirektore Anita Straujuma 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU 

 


