Nodibinājums «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds», Reģ. Nr. 40008067097, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija
Tālr. 67089429, e-pasts: fonds@rtu.lv, www.fonds.rtu.lv

Kārtība VAS “Latvijas dzelzceļš” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas
piešķiršanai Nr. 34-2019/RTUAF-402
VAS “Latvijas dzelzceļš” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds”
izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” praktisko iemaņu veicināšanas
stipendijai ar mērķi veicināt studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību.
1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Stipendiju konkursā var pieteikties informācijas tehnoloģiju jomas studenti no jebkuras Latvijā
akreditētās augstākās izglītības iestādes vai Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību,
transporta un aeronautikas fakultātes studiju programmas “Dzelzceļa transports” Dzelzceļa
pārvadājumu tehnoloģijas virziena studenti, sākot no 2.kursa.
1.2. Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 3 ikmēneša stipendijas 300 EUR apmērā (20 stundas nedēļā)
praktisko iemaņu papildināšanai laika periodā no 2019.gada oktobra beigām līdz 2019.gada
decembra beigām (kopā 2 mēnešiem) šādā sadalījumā:
• 1 ikmēneša stipendija Lietotāju atbalsta speciālista palīga prakses vietā;
• 2 ikmēneša stipendijas Informācijas sistēmu uzturēšanas speciālista palīga
prakses vietā.
1.3. Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, iespējams praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs
piedalīties mazāk nekā 20 stundas nedēļā, tās apvienojot ar studijām. Šādā gadījumā
ikmēneša izmaksājamās stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam
laikam un sniegumam.
1.4. Prakses uzdevumus skatīt pielikumā Nr.1. un 2.
2.

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un
jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības
fonds” mājaslapā www.fonds.rtu.lv sadaļā „Aktuālie konkursi” pie VAS “Latvijas dzelzceļš”
praktisko iemaņu veicināšanas stipendija” līdz 2019. gada 15. oktobrim (ieskaitot).

3.

Pretendentu atlase:
3.1. Pretendenti tiek izvērtēti pēc iesniegtās informācijas un var tikt aicināti uz klātienes intervijām
ar stipendiju konkursa izvērtēšanas komisiju (intervijas laiks, vieta un datums tiks saskaņots
ar katru pretendentu).
3.2. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija vērtē dalībniekus balstoties uz 4.punktā
minētajiem kritērijiem un lēmumu par stipendiju piešķiršanu pieņem ne vēlāk kā nedēļas
laikā pēc notikušajām klātienes intervijām.

4.

Kritēriji pretendentu vērtēšanai:
4.1. Kompetence un prasmes (kritērija vērtība 0,5);
4.2. Motivācija darboties uzņēmumā (kritērija vērtība 0,5).

5.

Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija:
5.1. Komisijas priekšsēdētājs
VAS “Latvijas dzelzceļš” pārstāvis

5.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
5.3. Komisijas loceklis

6.

VAS “Latvijas dzelzceļš” pārstāvis
Nodibinājuma “Rīgas Tehniskās
universitātes Attīstības fonds” pārstāvis

Citi noteikumi
6.1. Ja izvērtēšanas komisija novērtē pretendentu ar mazāk kā 6 punktiem, komisijai ir tiesības
visas izsludinātās prakses vietas neaizpildīt un praktisko iemaņu veicināšanas stipendiju
nepiešķirt.
6.2. Ja vairāki pretendenti tiek novērtēti vienlīdzīgi, izvērtēšanas komisijai ir tiesības lemt par
papildus stipendiju piešķiršanu.
6.3. 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.
6.4. Stipendijas ieguvējam ir pienākums paziņot VAS “Latvijas dzelzceļš” 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.
6.5. Ja students nav paziņojis par studiju pārtraukšanu, stipendija/-s, kas izmaksātas mēnešos,
kad students pārtraucis studijas, ir jāatmaksā nodibinājumam „Rīgas Tehniskās universitātes
Attīstības fonds”.
6.6. Kārtība stipendijas piešķiršanai izdota saskaņā ar nodibinājuma „Rīgas Tehniskās
universitātes Attīstības fonds” nolikumu „Praktisko iemaņu veicināšanai” Nr. RTUAF-402.

Rīgā, 2019. gada 8. oktobrī
Nodibinājuma
„Rīgas Tehniskās universitātes
Attīstības fonds” valdes locekle

Santa Zunda

Pielikums Nr.1
pie kārtības Nr. 34-2019/RTUAF-402
VAS “Latvijas dzelzceļš” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai

Praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas apraksts un uzdevumi
Prakses vieta:

LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTA PALĪGS (INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU
CENTRA LIETOTĀJU ATBALSTA DAĻĀ)
Prakses vietu skaits: 1
Stipendijas apmērs: 300 EUR /mēn. (20 stundas nedēļā)
Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, iespējams praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs
piedalīties mazāk nekā 20 stundas nedēļā, tās apvienojot ar studijām. Šādā gadījumā ikmēneša
izmaksājamās stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam laikam un
sniegumam.
Prakses periods: 2 mēneši
Prakses uzdevumi:
• datortehnikas un mobilo iekārtu konfigurēšana un uzstādīšana;
• operētājsistēmas un programmatūras instalācijas un konfigurēšanas veikšana;
• IT informācijas apkopošana un atskaišu veidošana;
• palīdzība IT lietotāju atbalsta daļas speciālistiem ikdienas darbos.
Prasības:
• labas latviešu valodas zināšanas;
• vēlme mācīties, interese par informācijas tehnoloģijām;
• spēja darboties patstāvīgi;
• orientēšanās uz rezultātu;
• augsta atbildības sajūta;
• pacietība, spēja pielāgoties un ātri reaģēt dinamiskā darba vidē;
• vēlams izpratne par informācijas sistēmu uzbūves pamatprincipiem.
Ieguvumi:
• iespēja iegūt pieredzi vienā no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem, kas konkurē starptautiskā
tirgū;
• interesanti un izaicinoši uzdevumi, iespēja piedalīties IT projektos;
• sākotnēja apmācība pieredzējuša kolēģa uzraudzībā;
• IT zināšanu pilnveidošana:
o
Microsoft operētājsistēmas;
o
Microsoft Office;
o
Microsoft System Centre Configuration Manager pamazināšanas;
o
datoru un mobilo iekārtu uzturēšana.
• abpusēji veiksmīgas sadarbības gadījumā iespēja kļūt par VAS “Latvijas dzelzceļš”
Informācijas tehnoloģiju centra darbinieku.

Praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas apraksts un uzdevumi
Prakses vieta:

INFORMĀCIJAS SISTĒMU UZTURĒŠANAS SPECIĀLISTA PALĪGS (INFORMĀCIJAS
TEHNOLOĢIJU CENTRA INFORMĀCIJAS SISTĒMU UZTURĒŠANAS DAĻĀ)
Prakses vietu skaits: 2
Stipendijas apmērs: 300 EUR /mēn. (20 stundas nedēļā)
Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, iespējams praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs
piedalīties mazāk nekā 20 stundas nedēļā, tās apvienojot ar studijām. Šādā gadījumā ikmēneša
izmaksājamās stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam laikam un
sniegumam.
Prakses periods: 2 mēneši
Prakses uzdevumi:
• IS testēšana;
• dokumentācijas kataloga strukturēšana un aktualizēšana;
• IS pieteikumu analīze.
Prasības:
• latviešu valodas zināšanas;
• vēlme mācīties, interese par informācijas tehnoloģijām;
• spēja darboties patstāvīgi;
• orientēšanās uz rezultātu;
• augsta atbildības sajūta;
• pacietība, spēja pielāgoties un ātri reaģēt dinamiskā darba vidē;
• vēlams izpratne par informācijas sistēmu uzbūves pamatprincipiem.
Ieguvumi:
• iespēja iegūt pieredzi vienā no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem, kas konkurē starptautiskā
tirgū;
• interesanti un izaicinoši darba uzdevumi, iespēja piedalīties IT projektos;
• sākotnēja apmācība pieredzējuša kolēģa uzraudzībā;
• iespēja izmantot apmācību iespējas, piemēram, Microsoft;
• abpusēji veiksmīgas sadarbības gadījumā iespēja kļūt par VAS “Latvijas dzelzceļš”
Informācijas tehnoloģiju centra darbinieku.

