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Kārtība SIA “SCHWENK Latvija” studiju stipendiju piešķiršanai 

Nr. 23-2022/RTUAF-2021/14 
 

SIA “SCHWENK Latvija” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” 
(turpmāk – RTU Attīstības fonds) izsludina kārtību stipendiju piešķiršanai ar mērķi veicināt un attīstīt labu 
speciālistu sagatavošanu enerģētikas, elektrotehnikas, inženiermehānikas un mehānikas jomā.  
 
  
1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Stipendiju konkursam aicināti pieteikties pilna laika klātienes enerģētikas, elektrotehnikas, 
inženiermehānikas un mehānikas jomas audzēkņi no vidējās profesionālās izglītības iestādes, 
sākot no 1. kursa, ar labām sekmēm, kuri pirms tam pamata vai vidējo izglītību ieguvuši kādā no 
Saldus novada skolām. 

1.2. Konkursa kārtībā tiks piešķirta 1 ikmēneša stipendija 100 EUR apmērā laika periodam no 2022. 
gada septembra līdz 2023. gada jūnijam, kopā 10 mēnešiem.  
 

 
2. Pretendentiem jāiesniedz: 

2.1. dzīves apraksts (Curriculum Vitae); 
2.2. sekmju izraksts par pēdējo mācību gadu ar aprēķinātu vidējo atzīmi; 
2.3. motivācijas vēstule; 
2.4. citi dokumenti, kas pēc pretendenta domām var palīdzēt izvērtēt viņa iespēju pretendēt uz 

stipendiju. 
 

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

 
4. Lai pieteiktos konkursam, 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 “SCHWENK Latvija” stipendijas” līdz 2022. 
gada 16. oktobrim (ieskaitot). 

 
5. Kritēriji pretendentu vērtēšanai:  

5.1. audzēkņa sekmes iepriekšējā mācību gadā (vidēja atzīme)  (kritērija vērtība 0,6); 
5.2. iesaiste dažādos tehnisko zinātņu interešu izglītības pulciņos, kā arī labs sniegums valsts vai 

novada līmeņa olimpiādēs (kritērija vērtība 0,2); 
5.3. audzēkņa motivācija attīstībai izvēlētajā jomā un stipendijas saņemšanai (tiek novērtēta pēc 

iesniegtās informācijas un var tikt vērtēta arī intervijā) (kritērija vērtība 0,2). 
 

6. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija vērtē pretendentus, balstoties uz 5. punktā minētajiem 
kritērijiem un to vērtības koeficientiem.  
 

 
7. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija: 

7.1. Komisijas priekšsēdētājs  SIA “SCHWENK Latvija” pārstāvis 
7.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks  SIA “SCHWENK Latvija” pārstāvis 
7.3. Komisijas loceklis  RTU Attīstības fonda pārstāvis 

 
 
 
 



8. Citi noteikumi. 
8.1. Stipendijas saņēmējam septembra stipendija tiks izmaksāta kopā ar oktobra stipendiju. 
8.2. Ne retāk kā reizi semestrī tiek pārbaudītas stipendiāta 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. 

8.3. Stipendijas saņēmējs stipendijas saņemšanas periodā nedrīkst strādāt algotu darbu. 
8.4. Stipendiātam ir iespēja obligāto studiju praksi iziet uzņēmumā SIA “SCHWENK Latvija”. 
8.5. Ja stipendiātam studiju programmas ietvaros paredzēts izstrādāt kvalifikācijas vai studiju darbu, 

tad to ir iespēja rakstīt par SIA “SCHWENK Latvija” uzņēmuma piedāvātu un ar mācībspēkiem 
saskaņotu tēmu.  

8.6. Stipendiātam ir pienākums paziņot RTU Attīstības fondam, ja studijas stipendijas saņemšanas 
periodā tiek pārtrauktas. 

8.7. Stipendiāts apņemas visā stipendijas saņemšanas periodā un vismaz 2 gadus pēc stipendijas 
saņemšanas palikt un strādāt Latvijas Republikā, iespēju robežās Saldus vai Brocēnu novadā. 

8.8. Ja vairāki pretendenti saņem līdzīgu komisijas vērtējumu, komisija var izskatīt iespēju piešķirt 
vairāk stipendijas kā norādīts 1.2. punktā. 

8.9. Ja uz 1.2. punktā minētajām stipendijām netiek saņemti prasībām atbilstoši pieteikumi, vai 
komisija pretendentu novērtē ar mazāk kā 5 ballēm, komisijai ir tiesības attiecīgo/-ās stipendiju/-
as nepiešķirt. 

8.10. Kārtība stipendijas piešķiršanai izdota saskaņā ar nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes 
Attīstības fonds” nolikumu „Par sasniegumiem studijās” Nr. RTUAF-2021/14. 

 
 
Datums skatāms laika zīmogā 
 
Nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes  

Attīstības fonds” izpilddirektore    Anita Straujuma 

 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU 


