
Izraksts no 
 

AS „Latvenergo” studiju noslēguma darbu  
konkursa nolikuma 

 

Mērķis 
 

Veicināt praktiski pielietojamu un radošu risinājumu izstrādi studiju noslēguma 
darbos Latvenergo koncerna (turpmāk – Latvenergo) darbības virzieniem aktuālās 
jomās. 
 

1. Vispār īgie noteikumi 
 
AS „Latvenergo” izsludina konkursu par labākajiem augstākās izglītības studiju 
noslēguma darbiem Latvenergo darbības virzieniem aktuālajās jomās. 
 

2. Konkursa darba prasības 
 

Konkursa darbam jāatbilst šādiem kritērijiem: 
2.1. Konkursam tiek iesniegti attiecīgajā mācību gadā izstrādāti 1.līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības, bakalaura, inženiera un maģistra studiju noslēguma 
darbi kādā no Latvenergo darbības virzieniem aktuālajām jomām - elektroenerģētikā, 
elektrotehnikā, siltumenerģētikā, hidroinženierzinātnē, ģeoloģijā, ģeodēzijā, ķīmijā, 
mehānikā, informācijas tehnoloģijās, telekomunikācijās, tirdzniecībā. 
2.2. Minētajos darbos izstrādāti radoši un praktiski pielietojami risinājumi: 

• elektroenerģijas ražošanas, sadales un pārvades procesiem un siltumenerģijas 
ražošanas procesiem; 

• hidrotehnisko būvju uzturēšanas un drošības procesiem; 
• informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas procesiem saistībā ar AS 

„Latvenergo” darbību; 
• elektroenerģijas tirdzniecības procesiem. 

2.3. Par minēto darbu autors saņēmis sekmīgu vērtējumu – vismaz 9 balles. 
 

3. Konkursa izsludināšana 
 

Darbu konkurss tiek izsludināts publicējot informāciju par konkursu Latvenergo 
mājas lapā utmldz.  
 

4. Darbu iesniegšana 
 

4.1. Darbus var iesniegt: 
4.1.1. LR akreditētu augstāko izglītības iestāžu struktūrvienības, kurās studējošie 
iegūst izglītību elektroenerģētikā, elektrotehnikā, siltumenerģētikā, 
hidroinženierzinātnē, ģeoloģijā, ģeodēzijā, ķīmijā, mehānikā, informācijas 
tehnoloģijā, telekomunikācijās, tirdzniecībā. 
4.1.2. Izglītības iestāžu beidzēji. 
4.1.3. Konkursam darbus var iesniegt tikai gadījumā, ja darba autors vienlaicīgi nav 
citu Latvenergo izsludināto studiju darbu konkursu dalībnieks tekošajā kalendārajā 
gadā. 
 

 
 
4.2. Konkursam jāiesniedz: 



Darbi papīra dokumenta veidā slēgtā aploksnē ar norādi „Studiju noslēguma 
darbu konkursam” un elektroniskā kopija uz e-pastu personals@latvenrgo.lv 

Iesniedzot stipendiju konkursa pieteikuma anketu un pielikumā pievienotos 
dokumentus, iesniedzējs apzinās, ka dokumentos iekļauto personas datu apstrādes 
pārzinis ir AS “Latvenergo” un personas datu apstrādes mērķis ir dalība AS 
“Latvenergo” rīkotajā studiju noslēguma darbu konkursā. Iesniegtajos dokumentos 
iekļautie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas1 
noteikumiem un AS “Latvenergo” izstrādātajiem Personas datu apstrādes principiem, 
ar kuriem pēc pieprasījuma ir iespējams iepazīties AS “Latvenergo” Personāla 
vadības funkcijā. 
         
4.3. Iesniegšanas laiks un vieta: 
Pieteikumi jāiesniedz Pulkveža Brieža ielā 12, Rīga, LV-1230:  
1.stāva pasta ekspedīcijā (ieeja no Mednieku ielas), no plkst. 8.00 līdz 17.00, 
piektdienās līdz 15.30.  
Pieteikumi jāiesniedz laikā no līdz 15.oktobrim.  
 

5. Vērt ēšana 
 

Darbus vērtē pēc šādiem kritērijiem: 
• Tēmas aktualitāte (vērtējums 1-10 punkti); 
• Darba izstrādes kvalitāte (vērtējums 1-10 punkti); 
• Praktiskais pielietojums (vērtējums 1-10 punkti). 

 

6. Apbalvošana 
 

6.1. Katrā no četrām kategorijām apbalvo līdz 6 labākajiem darbiem.  
 

6.2. Konkursa uzvarētāji saņem naudas balvas un atzinības rakstus. 
 

6.3. Naudas balvas noteiktas šādā apmērā pēc nodokļu nomaksas: 
līdz 6 (sešiem) labākajiem maģistra darbiem – 150 EUR (viens simts 
piecdesmit euro) katram; 
līdz 6 (sešiem) labākajiem inženiera darbiem – 150 EUR (viens simts 
piecdesmit euro) katram; 
līdz 6 (sešiem) labākajiem bakalaura darbiem – 120 EUR (viens simts 
divdesmit euro) katram; 
līdz 6 (sešiem) labākajiem 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības darbiem 
– 120 EUR (viens simts divdesmit euro) katram; 
veicināšanas balvas – 70 EUR (septiņdesmit euro) katram. 
 

6.4. Komisijai ir tiesības piešķirt arī veicināšanas balvas un īpašas naudas balvas 
izcilākajiem darbiem. 
6.5. Pamatojoties uz konkursa darbu novērtējumu, komisijai ir tiesības balvas 
nepiešķirt, samazināt to skaitu vai prēmiju summu. 
6.6. Konkursa darbus, kuri netiks godalgoti, to autori varēs saņemt atpakaļ 1 (viena) 
mēneša laikā pēc konkursa rezultātu publiskošanas.  
 

                                            
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)1 

 



7. Darba izmantošana 
 

Piedaloties konkursā, darba autors piekrīt, ka izstrādātais darbs tiek izmantots 
Latvenergo vajadzībām. 
 


