
 

3.Pielikums 

APSTIPRINĀTS 
Ar LJIPAF lēmumu Nr 

________ 
Datums 11.05.2020. 

 
 

Kārtība SIA „LSC” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas  piešķiršanai 

sadarbībā ar  

Latvijas Jūrniecības izglītības un pētniecības attīstības fonds 

Reģ.Nr. 40008282721 
 

SIA “LSC” sadarbībā ar nodibinājumu „Latvijas Jūrniecības izglītības un pētniecības attīstības 
fonds” (turpmāk-Fonds) izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību praktisko iemaņu veicināšanas 
stipendijai ar mērķi veicināt jauno speciālistu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību 
jūrniecības nozarē. 

 

Vispārīgie noteikumi 
1.1. Stipendiju konkursā var pieteikties Latvijas Jūras akadēmijas un Liepājas Jūrniecības koledžas 
studenti, sākot no 2. kursa, kuri ir izgājuši jūras praksi uz SIA „LSC” pārvaldībā esošiem kuģiem.  

1.2. Konkursa kārtībā tiek piešķirta ikmēneša stipendija 200 EUR apmērā praktisko iemaņu 
papildināšanai Latvijas Jūras akadēmijas un Liepājas Jūrniecības koledžas studentiem laika 
periodā no 2020. gada 1.jūnija līdz 2020. gada 30.novembrim (kopā 6 mēnešiem).  
1.3. plānotais stipendiju skaits 20 (divdesmit).  

 
2. Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāiesniedz dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un 
jāaizpilda konkursa pieteikuma veidlapa, kā arī jāpievieno kapteiņa novērtējuma vēstule, sekmju 
izraksts un motivācijas vēstule. 

2.1.Dokumenti ir pieejami LJA mājaslapā www.latja.lv - „SIA „LSC” praktisko iemaņu 
veicināšanas stipendija”, pieteikšanās līdz 2020. gada 25. maijam (ieskaitot).  
2.2.Dokumenti var tikt iesniegti tikai elektroniski, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko 
parakstu vai parakstot ar roku un ieskanējot pdf formātā, dokumenti jānosūta no epasta, kur 

iespējams identificēt iesniedzēja vārdu un uzvārdu, nosūtot dokumentu kopumu uz elektronisko 
adresi: jurniecibasfonds@latja.lv. 
 

 3. Pretendentu atlase:  

3.1. Pretendenti tiek izvērtēti pēc iesniegtās informācijas un var tikt aicināti uz tiešsaistes  
intervijām ar stipendiju konkursa izvērtēšanas komisiju (intervijas laiks, vietne un datums tiks 
saskaņots ar katru pretendentu pēc nepieciešamības).  
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.  
  

4.Kritēriji pretendentu vērtēšanai:  

4.1. Kompetence un prasmes (kritērija vērtība 1 - 20);  
4.2. Motivācija darboties uzņēmumā (kritērija vērtība 1-10);  



4.3. Jūras prakses vērtējums uz SIA „LSC” pārvaldībā esošiem kuģiem (kritērija vērtība 1-40); 
4.4.Sekmes (kritērija vērtība 1-30). 
  

5. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija:  
5.1. Komisijas priekšsēdētājs:   SIA „LSC” pārstāvis  
5.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:  SIA „LSC” pārstāvis  
5.3. Komisijas loceklis:   LJA akadēmiskā personāla pārstāvis 

5.4. Komisijas loceklis:   LJA akadēmiskā personāla pārstāvis  
5.5. Komisijas loceklis:   Fonda administrācijas pārstāvis 
5.6. Komisijas loceklis: pārstāvis no LJA Studentu padomes (pārstāvis, kurš nav ieinteresēts 
stipendijas saņemšanā). 

 

6. Citi noteikumi  
6.1. Ja izvērtēšanas komisija novērtē pretendentu ar mazāk kā 40 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 Fonda 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. Ja students iesniedz Fondā izziņu no izglītības iestādes par obligātās studiju prakses 
termiņiem, vai apliecinājumu par nepilna laika 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.  
6.5. Stipendijas ieguvējam ir pienākums paziņot SIA “LSC” un Fondam, 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.  
6.6. Ja stipendijas ieguvējs nav paziņojis par studiju pārtraukšanu, stipendija/-s, kas izmaksātas 
mēnešos, kad stipendijas ieguvējs pārtraucis studijas, ir jāatmaksā Fondā.  

6.7. Stipendijas ieguvējam ir pienākums paziņot Fondam, ja ir stipendijas ieguvējs citā augstskolā.  
6.8. Kārtība praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas piešķiršanai izdota saskaņā ar Fonda 
2019.gada 11.oktobra Fonda nolikumu Nr.1 „Par Inovāciju programmu stipendijas piešķiršanu 
Latvijas Jūras akadēmijas studentiem”. 

 
 
 
Nodibinājuma  Latvijas Jūrniecības izglītības un 

pētniecības attīstības fonds                                                                           valdes priekšsēdētāja  
                                                                                                                             Kristīne Carjova 


