
AS “Latvenergo” izsludina
studiju noslēguma darbu konkursu 2020

AS “Latvenergo” izsludina konkursu par labākajiem augstākās izglītības studiju
noslēguma darbiem Latvenergo darbības virzieniem aktuālajās jomās.

KONKURSA DARBAM JĀATBILST ŠĀDIEM KRITĒRIJIEM: 
1) Tas ir 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības, bakalaura, inženiera un maģistra studiju noslēguma darbs 

elektroenerģētikā, elektrotehnikā, elektrotehnoloģiju datorvadībā, siltumenerģētikā, siltumtehnikā, lietišķā 
enerģētikā, hidroinženierzinātnē, ģeoloģijā, ģeodēzijā, ķīmijā, fizikā, materiālzinātnēs, mehānikā, mehatronikā, 
informācijas tehnoloģijās, telekomunikācijās, vides inženierijā, inženierekonomikā, industriālās inženierijas vadībā, 
tirgzinībās, kā arī citās zinātņu jomās par Latvenergo aktuālām tēmām. 

2) Darbā analizēti vai izstrādāti radoši un praktiski pielietojami risinājumi: 
 elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražošanas, sadales un pārvades, uzkrāšanas procesiem;
 hidrotehnisko būvju uzturēšanas un drošības procesiem;
 informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas procesiem saistībā ar Latvenergo darbību;
 elektroenerģijas un citu energoresursu tirdzniecības procesiem; 
 transporta elektrifikācijas, elektromobilitātes un atbilstošās infrastruktūras attīstībai. 

3) Par šo darbu autors saņēmis sekmīgu vērtējumu – vismaz 8 balles. 

DARBUS VAR IESNIEGT:
1. Latvijas Republikā akreditēto augstāko izglītības iestāžu struktūrvienības.
2. Izglītības iestāžu beidzēji. 
3. Konkursam darbus var iesniegt tikai gadījumā, ja darba autors vienlaicīgi nav citu Latvenergo izsludināto studiju 

darbu konkursu dalībnieks šajā kalendārajā gadā.

KONKURSAM JĀIESNIEDZ:
1. Darba projekti jāiesniedz gan papīra dokumenta veidā, gan arī iesūtot elektronisku kopiju pa e-pastu 

personals@latvenergo.lv ar norādi “Latvenergo studiju noslēguma darbu konkurss 2020”.
2. Darba autora kontaktinformācija. Darba autora CV (tiek uzglabāts 6 mēn. pēc konkursa rezultātu paziņošanas). 

Recenziju un atsauksmi no izglītības iestādes.

IESNIEGŠANAS LAIKS UN VIETA:
Konkursa darbi papīra dokumentu veidā jāsūta pa pastu vai jāiesniedz klātienē

Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 15.30 
Pieteikumi jāiesniedz līdz 15. oktobrim. 

VĒRTĒŠANA UN BALVAS 
Darbus vērtē un labākos izvēlas Konkursa komisija.
Konkursa uzvarētāji saņem atzinības rakstus un naudas balvas šādā apmērā:

 līdz 5 labākajiem maģistra darbiem – 300,00 EUR katram;
 līdz 5 labākajiem inženiera darbiem – 300,00 EUR katram;
 līdz 5 labākajiem bakalaura darbiem – 200,00 EUR katram;
 līdz 5 labākajiem 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības darbiem – 200,00 EUR katram;
 Veicināšanas balvas – 150,00 EUR katram.

SVARĪGI! 
Konkursa darbus papīra dokumentu veidā to autori varēs saņemt atpakaļ 1 (viena) mēneša laikā pēc konkursa rezultātu 
publiskošanas. Piedaloties konkursā, darba autors piekrīt, ka izstrādātais darbs tiek uzglabāts Latvenergo un var tikt izmantots 
Latvenergo vajadzībām. Ar konkursa nolikumu var iepazīties mājaslapā www.latvenergo.lv Karjera – Konkursi un stipendijas. 
Tālr. informācijai 67728233, e-pasts: personals@latvenergo.lv.


