
Kārtība Accenture praktisko iemaņu 
veicināšanas stipendijas  piešķiršanai  

       Procedure of Accenture practical skill 
promotion scholarship contest 

Nr. 102-2019/RTUAF-380 No. 102-2019/RTUAF-380 
Accenture sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās 
universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju 
piešķiršanas kārtību praktisko iemaņu veicināšanas 
stipendijai ar mērķi veicināt jauno speciālistu 
profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību.  

Accenture in cooperation with the foundation ‘’Riga 
Technical University Development Fund’’ announces 
the procedure of practical skill promotion scholarship 
contest with the aim to promote career progression 
and development of young professionals. 

1. Vispārīgie noteikumi. 1. General rules. 
1.1. Stipendiju konkursā var pieteikties studenti no 

jebkuras Latvijā akreditētas augstākās vai vidējās 
profesionālās izglītības iestādes, sākot no 1. kursa, 
kuri atbilst attiecīgās prakses vietas prasībām 
(saskaņā ar informāciju pielikumā Nr. 1), un kuri ir 
studenta statusā vismaz līdz 2020. gada janvārim. 

1.2. Stipendiju konkurss notiek divās kārtās. 
1.3. Pirmās kārtas uzvarētājiem (pretendenti tiek vērtēti 

saskaņā ar 4. punktā minētajiem kritērijiem) 
jāpiedalās Accenture rīkotajās apmācībās kādā no 
zemāk minētajām tēmām 1-4 nedēļu garumā. Pēc 
apmācību beigām to dalībnieki tiek novērtēti 
saskaņā ar 6. punktā minētājiem kritērijiem un 
konkursa kārtībā tiek piešķirtas 100 ikmēneša 
stipendijas 214 EUR apmērā (30 stundas nedēļā) 
praktisko iemaņu papildināšanai 4-6 mēnešiem 
kādā no zemāk minētajām prakses vietām. 

Apmācību tēma 
 Iespējamā prakses 
vieta pēc attiecīgo 
apmācību beigām 

Java/ programmatūras 
izstrāde 

Jaunākais 
programmētājs 

Mākoņautomatizācija Jaunākais 
programmētājs 

Lielie dati Jaunākais konsultants 
Programmēšana ar 

Microsoft.NET 
Jaunākais 

programmētājs 
Testēšanas 

automatizācija 
Jaunākais testēšanas 

speciālists 
Projektu vadītāja 

asistents 
Projektu vadītāja 

asistents 

SAP izstrādātājs Jaunākais 
programmētājs 

E-komercija Jaunākais 
programmētājs 

Android Kotlin 
izstrādātājs 

Jaunākais 
programmētājs 

DevOps un mākoņvide Jaunākais 
programmētājs 

UI/JavaScript Jaunākais 
programmētājs 

Sistēmu procesu 
automatizācijas 

izstrāde un 
konsultēšana 

Jaunākais konsultants 

Mākoņvides 
lietojumprogrammas 

konsultants 
Jaunākais konsultants 

1.1. The contest is open for students of Latvian higher 
or secondary professional education institutions 
starting from the 1st grade, which comply with the 
requirements of the relevant internship 
placement (according to Annex No.1) and 
continue their studies at least until January 2020. 

1.2. Scholarship contest is organized in two selection 
rounds. 

1.3. Winners of the first selection round of scholarship 
contest (based on the criteria that are outlined in 
section 4 of this procedure) have to participate in 
one of Accenture trainings mentioned below for 
a period 4 – 6 weeks. After completing the 
training, participants will be evaluated based on 
the criteria mentioned in paragraph 6 and 100 
monthly scholarships in the amount of 214 EUR 
(30 hours per week) will be granted for practical 
skills promotion in the internship placements 
listed below for 4 – 6 months. 
 

Training theme 
Possible internship 

placement after 
trainings 

Java/Software 
engineering Junior Programmer 

Cloud & Automation Junior Programmer 
Big Data Junior Consultant 

Programming in 
practice with 

Microsoft .NET 
Junior Programmer 

Test Automation Junior Testing Specialist 
PM Assistant Project Manager Assistant 

SAP Developers Junior Programmer 
eCommerce Junior Programmer 

Android Kotlin 
Development Junior Programmer 

DevOps Deep-Dive 
and Cloud Junior Programmer 

UI/JavaScript Junior Programmer 
Intelligent 

Automation 
Development & 

Consulting 

Junior Consultant 

Cloud Applications 
Consultant Junior Consultant 



 
1.4. Precizēts prakses un apmācību periods tiks 

saskaņots ar katru pretendentu individuāli, 
balstoties uz iespējām to savienot ar studijām. 

1.5. Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, daļu 
no praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēm veikt 
attālināti vai vakaros, tās apvienojot ar studijām.    

1.6. Praktisko iemaņu veicināšanas uzdevumus skatīt 
pielikumā Nr.1 

1.4. A refined internship and training period will be 
agreed with each applicant individually, based on 
the ability to combine it with study process. 

1.5. By agreement with the internship supervisor, it is 
possible part of responsibilities of internship do 
at home, combining them with studies. 

1.6. See annex No. 1 for the responsibilities of 
internship placements. 

2. Lai pieteiktos konkursam konkursa pirmajā 
kārtā pretendentiem jāaizpilda konkursa 
elektroniskā pieteikuma anketa, augšuplādējot arī 
izziņu no izglītības iestādes, kas apliecina studējošā 
statusu, Accenture Bootcamp mājaslapā 
https://bootcamp.accenture.lv. 
 

Pieteikumi tiek pieņemti: 

• līdz 2019. gada 31. maijam (ieskaitot), lai dalību 
apmācībās uzsāktu 2019. gada jūlijā, augustā 
vai septembrī; 

• līdz 2019. gada 30. jūnijam (ieskaitot), lai dalību 
apmācībās un praksi uzsāktu 2019. gada 
jūlijā, augustā vai septembrī; 

• līdz 2019. gada 31. jūlijam (ieskaitot), lai dalību 
apmācībās un praksi uzsāktu 2019. gada 
augustā, septembrī vai oktobrī. 

• līdz 2019. gada 31. augustam (ieskaitot), lai 
dalību apmācībās un praksi uzsāktu 2019. 
gada septembrī vai oktobrī. 

 

Brīdī, kad tiek aizpildītas visas 200 apmācību 
vietas, pieteikšanās konkursam tiek pārtraukta. 

2. The candidates of first selection round have 
to fill in the electronic application form of the 
competition, also uploading a certificate from the 
educational institution confirming the status of 
the student, at the Accenture Bootcamp website 
https://bootcamp.accenture.lv. 
 
Applications are accepted: 
 

• until May, 31 (including), to start trainings 
and internship in July, August or 
September 2019; 

• until June, 30 (including), to start trainings 
and internship in July, August or 
September, 2019; 

• until July, 31 (including), to start trainings 
and internship in August, September or 
October, 2019; 

• until August, 31 (including), to start 
trainings and internship in September or 
October, 2019. 

 

Application process will be finished, when all 
200  training placements will be completed. 

3. Pretendentu atlase konkursa pirmajā kārtā. 3. Selection of candidates in the first selection 
round. 

3.1. Pretendenti tiek izvērtēti pēc iesniegtās 
informācijas un tiek aicināti uz klātienes testiem 
(testa veikšanas 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. 

3.1. Candidates are evaluated during the first 
selection round on the basis of their submitted 
information and are invited to tests in Accenture 
office mentioned in section 4 of this procedure 
(the time, location and date of the tests will be 
coordinated with each candidate). 

3.2. The review commission evaluates candidates 
based on the criteria that are outlined in section 
4 of this procedure. The commission will evaluate 
candidates and make the decision in a two weeks 
time after the tests. 

4. Kritēriji pretendentu vērtēšanai konkursa 
pirmajā kārtā: 

4. Criteria for the evaluation of candidates in 
the first selection round: 

• angļu valodas zināšanas (tiek noteiktas ar 
klātienes testu) (kritērija vērtība 0,4); 

• sociālās prasmes – motivācija un spēja mācīties 
(tiek noteikta ar online testu, kritērija vērtība 
0,3); 

• knowledge of English (determined by test) 
(criterion value 0,4); 

• social skills - motivation and ability to learn 
(determined by online test, criterion value 
0,3); 



• analītiskās spējas (tiek noteiktas ar klātienes 
testu, kritērija vērtība 0,3). 

 

• analytical abilities (determined by a test, 
criterion value 0,3). 

5.  Pretendentu atlase konkursa otrajā kārtā. 5. Selection of candidates in the second 
selection round. 

Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija konkursa 
otrajā kārtā vērtē dalībniekus, balstoties uz 6. punktā 
minētajiem kritērijiem un to vērtības koeficientiem, 
nosakot tos pirmās kārtas uzvarētājus, kas uzsāks 
dalību praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs. 
 

Candidates are evaluated during the second 
selection round by review commission based on the 
criteria that are outlined in section 6 of this 
procedure, and choose those first selection round 
winners that will start participate in practical skill 
promotion activities.  

6. Kritēriji pretendentu vērtēšanai otrajā kārtā: 6. Criteria for the evaluation of candidates in 
the second selection round: 

• apmācību vadītāja vērtējums (kritērija vērtība 
0,8); 

• motivācija praktisko iemaņu papildināšanai 
uzņēmumā (kritērija vērtība  0,2). 

• assessment of the training manager 
(criterion value 0,8); 

• motivation to improve practical skills in the 
company (criterion value 0,2). 

7. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija: 7. Review commission for the contest of 
scholarship 

7.1. Komisijas priekšsēdētājs  
Accenture  pārstāvis 

7.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks  
Accenture pārstāvis 

7.3. Komisijas loceklis  
Nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes 
Attīstības fonds” pārstāvis 

7.1. Chairperson of the Commission  
Accenture representative 

7.2. Vice-chairperson of the Commission  
Accenture representative 

7.3. Member of the Commission  
Foundation ‘’Riga Technical University 
Development Fund’’ representative 

8. Citi noteikumi. 8. Miscellaneous  
8.1. Praktisko iemaņu veicināšanas periods var tikt 

pārskatīts pēc stipendijas finansētāja uzņēmuma 
vai praktikanta vēlmes, bet tas nevar pārsniegt 12 
mēnešus. 

8.2. Izmaksājamās ikmēneša stipendijas apmērs var tikt 
palielināts par ne vairāk kā 10% no kārtības 1.2. 
punktā norādītā maksimālā stipendijas apmēra, 
balstoties uz praktikanta sniegumu praktisko 
iemaņu veicināšanas aktivitātēs. 

8.3. Ja izvērtēšanas komisija novērtē pretendentu ar 
mazāk kā 6 punktiem, komisijai ir tiesības visas 
izsludinātās apmācību un prakses vietas neaizpildīt 
un praktisko iemaņu veicināšanas stipendiju 
nepiešķirt.  

8.4. Ja vairāki pretendenti tiek novērtēti vienlīdzīgi, 
izvērtēšanas komisijai ir tiesības lemt par papildus 
stipendiju piešķiršanu. 

8.5. Pēc nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes 
Attīstības fonds” pieprasījuma studentam ir 
pienākums iesniegt izziņu no izglītības iestādes, 
kas apliecina studējošā statusu. Ja tā netiek 
saņemta, dalība praktisko iemaņu veicināšanas 
aktivitātēs un attiecīgi stipendijas izmaksa tiek 
pārtraukta. 

8.6. Ja students iesniedz nodibinājumam „Rīgas 
Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izziņu no 
izglītības iestādes par obligātās studiju prakses 

8.1. The scholarship period may be reviewed in 
accordance with a wish of the company or the 
intern but should not exceed 12 months. 

8.2. If the intern performs well in the internship, the 
amount of scholarship can be increased not 
more than 10% of the maximum scholarship 
amount which is stated in the procedure’s clause 
1.2. 

8.3. If Review commission evaluates the candidate 
with less than 6 points, the commission can 
chose not to fill all training and internship 
placements stated in Procedure and not to 
award practical skill promotion scholarship. 

8.4. If several applicants are evaluated equally, the 
Review commission has the right to decide on 
awarding additional scholarships. 

8.5. The student is obligated to submit an approval 
from education institution upon request to 
Foundation ‘’Riga Technical University 
Development Fund’’. If the approval is not 
submitted, incentive for advancement of 
practical skills and scholarship is terminated. 

8.6. The amount of hours spent in practical skill 
promotion activities can be extended to 40 hours 
per week, if student submits an approval from 
education institution that the education program 
is part-time or submits an approval about period 



termiņiem, vai apliecinājumu par neklātienes vai 
nepilna laika klātienes (vakara) grupas studenta 
statusu, iepriekš par to vienojoties ar prakses 
vadītāju uzņēmumā, šajā periodā students 
praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs var 
iesaistīties 40 stundas nedēļā. 

8.7. Ja praktisko iemaņu veicināšanas aktivitāšu 
periodā iekļauts arī jūlijs un augusts (studiju 
brīvlaika mēneši), šajā laikā stipendijas saņēmējs 
var piedalīties praktisko iemaņu veicināšanas 
aktivitātēs 40 stundas nedēļā. 

8.8. 6.6. un 6.7. punktos minētajos gadījumos 
maksimālais izmaksājamās ikmēneša stipendijas 
apmērs ir 285 EUR. 

8.9. Stipendijas ieguvējam ir pienākums paziņot 
Accenture un nodibinājumam „Rīgas Tehniskās 
universitātes Attīstības fonds”, ja tiek pārtrauktas 
studijas, un šādā gadījumā dalība praktisko iemaņu 
veicināšanas aktivitātēs tiek nekavējoties 
pārtraukta un stipendija tiek izmaksāta 
proporcionāli attiecīgajā mēnesī praktisko iemaņu 
veicināšanas aktivitātēs pavadītajam laikam. 

8.10. Ja students nav paziņojis par studiju pārtraukšanu, 
stipendija/-s, kas izmaksātas mēnešos, kad 
students pārtraucis studijas, ir jāatmaksā 
nodibinājumam „Rīgas Tehniskās universitātes 
Attīstības fonds”. 

8.11. Kārtība stipendijas piešķiršanai izdota saskaņā ar 
nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes 
Attīstības fonds” nolikumu „Praktisko iemaņu 
veicināšanai” Nr. RTUAF-380 

when obligatory practice within the course of 
studies is prescribed. 

8.7. The amount of hours spent in practical skill 
promotion activities also can be extended to 40 
hours per week, if the period includes July and 
August (study break). 

8.8. The maximum amount of scholarship is 285 
EUR if the students spend up to 40 hours per 
week during practical skill promotion activities 
only in cases stated in points 6.6. and 6.7. 

8.9. Intern have to inform Accenture and foundation 
‘’Riga Technical University Development Fund’’ 
if studies are interrupted and about the date of 
the last study day. The amount of payable 
scholarship in the last month of internship is 
calculated proportionally time that has been 
spent in practical skill promotion activities. 

8.10. If the student has not informed foundation 
‘’Riga Technical University Development Fund’’ 
about termination of studies, student has to 
repay the scholarship amount of this time period. 

8.11. The procedure for granting of the scholarship 
has been issued in accordance with the 
foundation’s ‘’Riga Technical University 
Development Fund’’ regulation for the contest of 
the practical skill promotion scholarship 
No. RTUAF-380. 

Rīgā, 2019. gada 23. maijā Riga, May 23, 2019 

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

Foundation ‘’Riga Technical University Development 
Fund’’ deputy executive director 
 
 
Santa Zunda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pielikums Nr.1 
pie kārtības Nr. 102-2019/RTUAF-380 

 Accenture praktisko iemaņu veicināšanas 
stipendiju piešķiršanai 

Annex No. 1 
of the procedure No. 102-2019/RTUAF-380 

Accenture practical skill promotion scholarship contest 

Accenture praktisko iemaņu 
veicināšanas stipendiju apraksts un 

uzdevumi 

       Description and responsibilities of 
Accenture practical skill promotion 

scholarship  
JAUNĀKAIS PROGRAMMĒTĀJS JUNIOR PROGRAMMER 

Prakses ilgums: 4 - 6 mēneši (30 stundas nedēļā) Duration of internship: 4 - 6 months (30 hours per week) 
Stipendijas apmērs: 214 EUR/mēn. (30 stundas 
nedēļā) 

Amount of scholarship: 214 EUR/month (30 hours per 
week) 

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. 

By agreement with the Internship supervisor, it is possible 
to participate practical skill promotion activities less than 
30 hours a week, combining them with studies. In this 
case, the amount of the scholarship will be calculated in 
proportion to the time spent in practical skill promotion 
activities. 

Galvenie prakses uzdevumi: 
• iepazīt uzņēmuma struktūru un darbības modeli; 
• izstrādāt, testēt un uzturēt 

lietojumprogrammatūru saskaņā ar sniegtajiem 
norādījumiem;  

• sadarbībā ar izstrādes komandu veidot kodu 
pārskatus; 

• piedalīties produktu izstrādē vai testēšanā.  
 

Responsibilities:  
• get to know the structure and business model of the 

company; 
• develop, test and maintain application software in 

accordance with the instructions given; 
• develop code reviews in collaboration with the 

development team; 
• participate in product development or testing. 

Prasības: 
• informācijas tehnoloģiju, datortehnikas, 

elektronikas, telekomunikāciju, datorvadības un 
datorzinātnes students no jebkuras Latvijā 
akreditētas augstākās vai vidējās profesionālās 
izglītības iestādes, sākot no  1. kursa; 

• labas angļu valodas zināšanas un komunikācijas 
prasmes, kas nepieciešamas gan ikdienas 
saziņai ar kolēģiem, gan klientiem; 

• iepriekšējā dalība Accenture apmācībās 
“Bootcamp”. 

Requirements: 
• student of information technology, computer 

hardware, electronics, telecommunications and 
computer science from any higher or secondary 
professional education institution accredited in Latvia, 
starting from the 1st year; 

• good knowledge of English and communication skills 
necessary for both daily communication with 
colleagues and clients; 

• preferred participation in Accenture training 
"Bootcamp". 

Praktikanta ieguvumi: 
• pieredze lielā, starptautiskā uzņēmumā ar 

dinamisku un internacionālu darba vidi; 
• nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai pēc 

prakses beigām kļūtu par Accenture pastāvīgu 
darbinieku kā programmētājs; 

• mentora atbalsts prakses laikā; 
• iespēja piedalīties uzņēmuma rīkotajos 

pasākumos kā Ziemssvētku balle, komandas 
saliedēšanas pasākumi un apmaksāta dalība 
dažādos sporta pasākumos. 

Benefits: 
• experience in a large international company with a 

dynamic and international working environment; 
• necessary knowledge and skills to become a 

permanent employee of Accenture as a programmer 
at the end of the internship; 

• mentor support during practice; 
• participation in events organized by the company 

such as Christmas party, team building events and 
paid participation in various sporting events. 

 
 
 



JAUNĀKAIS TESTĒŠANAS 
SPECIĀLISTS JUNIOR TESTING SPECIALIST 

Prakses ilgums: 4 - 6 mēneši (30 stundas nedēļā) Duration of internship: 4 - 6 months (30 hours per week) 
Stipendijas apmērs: 214 EUR/mēn. (30 stundas 
nedēļā) 

Amount of scholarship: 214 EUR/month (30 hours per 
week) 

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. 

By agreement with the Internship supervisor, it is possible 
to participate practical skill promotion activities less than 
30 hours a week, combining them with studies. In this 
case, the amount of the scholarship will be calculated in 
proportion to the time spent in practical skill promotion 
activities. 

Galvenie prakses uzdevumi: 
• iepazīt uzņēmuma struktūru un darbības modeli; 
• piedalīties testēšanas plānošanā, testu izstrādē, 

izpildē un dokumentēšanā; 
• piedalīties funkcionālajā un nefunkcionālajā 

testēšanā; 
• veikt manuālo testēšanu, pielietojot testēšanas 

paņēmienus, kas balstās uz ISTQB pamatiem; 
• pielietot automatizētās testēšanas metodes un 

rīkus. 

Responsibilities:  
• get to know the structure and business model of the 

company; 
• participate in testing planning, test design, execution 

and documentation; 
• participate in functional and non-functional testing; 
• perform manual testing using test techniques based 

on ISTQB basics; 
• apply automated testing methods and tools. 

Prasības: 
• informācijas tehnoloģiju, datortehnikas, 

elektronikas, telekomunikāciju, datorvadības un 
datorzinātnes students no jebkuras Latvijā 
akreditētas augstākās vai vidējās profesionālās 
izglītības iestādes, sākot no  1. kursa; 

• labas angļu valodas zināšanas un komunikācijas 
prasmes, kas nepieciešamas gan ikdienas 
saziņai ar kolēģiem, gan klientiem; 

• iepriekšējā dalība Accenture apmācībās 
“Bootcamp”. 

Requirements: 
• student of information technology, computer 

hardware, electronics, telecommunications and 
computer science from any higher or secondary 
professional education institution accredited in Latvia, 
starting from the 1st year; 

• good knowledge of English and communication skills 
necessary for both daily communication with 
colleagues and clients; 

• preferred participation in Accenture training 
"Bootcamp". 

Praktikanta ieguvumi: 
• pieredze lielā, starptautiskā uzņēmumā ar 

dinamisku un internacionālu darba vidi; 
• nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai pēc 

prakses beigām kļūtu par Accenture pastāvīgu 
darbinieku kā testēšanas speciālistam; 

• mentora atbalsts prakses laikā; 
• iespēja piedalīties uzņēmuma rīkotajos 

pasākumos kā Ziemssvētku balle, komandas 
saliedēšanas pasākumi un apmaksāta dalība 
dažādos sporta pasākumos. 

Benefits: 
• experience in a large international company with a 

dynamic and international working environment; 
• necessary knowledge and skills to become a 

permanent employee of Accenture as a Testing 
Specialist at the end of the internship; 

• mentor support during practice; 
• participation in events organized by the company 

such as Christmas party, team building events and 
paid participation in various sporting events. 

 
 
 
 
 
 
 
 



JAUNĀKAIS KONSULTANTS JUNIOR CONSULTANT 
Prakses ilgums: 4 - 6 mēneši (30 stundas nedēļā) Duration of internship: 4 - 6 months (30 hours per week) 
Stipendijas apmērs: 214 EUR/mēn. (30 stundas 
nedēļā) 

Amount of scholarship: 214 EUR/month (30 hours per 
week) 

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. 

By agreement with the Internship supervisor, it is possible 
to participate practical skill promotion activities less than 
30 hours a week, combining them with studies. In this 
case, the amount of the scholarship will be calculated in 
proportion to the time spent in practical skill promotion 
activities. 

Galvenie prakses uzdevumi: 
• iepazīt uzņēmuma struktūru un darbības modeli; 
• iepazīt datu inženierijas/zinātnes uzdevumus un 

funkcijas, kā arī projektu īstenošanas procesus; 
• praktiski apgūt datu inženiera/zinātnieka ikdienas 

uzdevumus, asistējot ikdienas darbos. 

Responsibilities:  
• get to know the structure and business model of the 

company; 
• get acquainted with data engineering / science tasks 

and functions as well as project implementation 
processes; 

• acquire the daily tasks of a data engineer / scientist 
by assisting in daily work. 

Prasības: 
• informācijas tehnoloģiju vai dabaszinātņu, 

inženierzinātņu, matemātikas un fizikas jomu 
students, kuru studiju programmā iekļauti 
informāciju tehnoloģiju studiju kursi, no jebkuras 
Latvijā akreditētas augstākās vai vidējās 
profesionālās izglītības iestādes, sākot no  1. 
kursa; 

• labas angļu valodas zināšanas un komunikācijas 
prasmes, kas nepieciešamas gan ikdienas 
saziņai ar kolēģiem, gan klientiem; 

• iepriekšējā dalība Accenture apmācībās 
“Bootcamp”. 

Requirements: 
• student of information technology or  natural sciences, 

engineering, mathematics and physics whose study 
program includes courses in information technology, 
from any higher or secondary professional education 
institution accredited in Latvia, starting from the 1st 
year; 

• good knowledge of English and communication skills 
necessary for both daily communication with 
colleagues and clients; 

• preferred participation in Accenture training 
"Bootcamp". 

Praktikanta ieguvumi: 
• pieredze lielā, starptautiskā uzņēmumā ar 

dinamisku un internacionālu darba vidi; 
• nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai pēc 

prakses beigām kļūtu par Accenture pastāvīgu 
darbinieku kā konsultantam; 

• mentora atbalsts prakses laikā; 
• iespēja piedalīties uzņēmuma rīkotajos 

pasākumos kā Ziemssvētku balle, komandas 
saliedēšanas pasākumi un apmaksāta dalība 
dažādos sporta pasākumos. 

Benefits: 
• experience in a large international company with a 

dynamic and international working environment; 
• necessary knowledge and skills to become a 

permanent employee of Accenture as a Consultant at 
the end of the internship; 

• mentor support during practice; 
• participation in events organized by the company 

such as Christmas party, team building events and 
paid participation in various sporting events. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKTU VADĪTĀJA ASISTENTS PROJECT MANAGER ASSISTANT 
Prakses ilgums: 4 - 6 mēneši (30 stundas nedēļā) Duration of internship: 4 - 6 months (30 hours per week) 
Stipendijas apmērs: 214 EUR/mēn. (30 stundas 
nedēļā) 

Amount of scholarship: 214 EUR/month (30 hours per 
week) 

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. 

By agreement with the Internship supervisor, it is possible 
to participate practical skill promotion activities less than 
30 hours a week, combining them with studies. In this 
case, the amount of the scholarship will be calculated in 
proportion to the time spent in practical skill promotion 
activities. 

Galvenie prakses uzdevumi: 
• iepazīt projektu vadības administrāciju kā 

funkciju un servisu, kas tiek piedāvāts IT 
projektiem; 

• izprast projektu vadības administrācijas mērķus 
un uzdevumus projekta ietvaros; 

• praktiski apgūt projektu vadības administrācijas 
ikdienas uzdevumus, asistējot projektu 
vadītājam. 

Responsibilities:  
• get to know the project management administration 

as a function and service offered for IT projects; 
• understand the objectives and tasks of the project 

management administration within the project; 
• acquire the daily tasks of the project management 

administration by assisting the project manager. 

Prasības: 
• humanitāro, sociālo un vadības zinātņu jomu 

studenti no jebkuras Latvijā akreditētas 
augstākās vai vidējās profesionālās izglītības 
iestādes, sākot no  1. kursa; 

• labas angļu valodas zināšanas un komunikācijas 
prasmes, kas nepieciešamas gan ikdienas 
saziņai ar kolēģiem, gan klientiem; 

• iepriekšējā dalība Accenture apmācībās 
“Bootcamp”. 

Requirements: 
• student of humanitarian, social and management 

science fields from any higher or secondary 
professional education institution accredited in Latvia, 
starting from the 1st year; 

• good knowledge of English and communication skills 
necessary for both daily communication with 
colleagues and clients; 

• preferred participation in Accenture training 
"Bootcamp". 

Praktikanta ieguvumi: 
• pieredze lielā, starptautiskā uzņēmumā ar 

dinamisku un internacionālu darba vidi; 
• nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai pēc 

prakses beigām kļūtu par Accenture pastāvīgu 
darbinieku kā konsultantam; 

• mentora atbalsts prakses laikā; 
• iespēja piedalīties uzņēmuma rīkotajos 

pasākumos kā Ziemssvētku balle, komandas 
saliedēšanas pasākumi un apmaksāta dalība 
dažādos sporta pasākumos. 

Benefits: 
• experience in a large international company with a 

dynamic and international working environment; 
• necessary knowledge and skills to become a 

permanent employee of Accenture as a project 
manager at the end of the internship; 

• mentor support during practice; 
• participation in events organized by the company 

such as Christmas party, team building events and 
paid participation in various sporting events. 

 


