AS „LATVENERGO” IZSLUDINA
STUDIJU NOSLĒGUMA DARBU KONKURSU 2018
AS „Latvenergo” izsludina konkursu par labākajiem augstākās izglītības studiju noslēguma
darbiem Latvenergo koncerna darbības virzieniem aktuālās jomās.

KONKURSA DARBAM JĀATBILST ŠĀDIEM KRITĒRIJIEM:

1. Tas ir 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības, bakalaura, inženiera vai maģistra studiju noslēguma
darbs šādās jomās – elektroenerģētika, elektrotehnika, siltumenerģētika, hidroinženierzinātne,
ģeoloģija, ģeodēzija, ķīmija, mehānika, informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas, tirdzniecība.
2. Darbā izstrādāti radoši un praktiski lietojami risinājumi:
 elektroenerģijas ražošanas, sadales un pārvades procesiem un siltumenerģijas ražošanas
procesiem;
 hidrotehnisko būvju uzturēšanas un drošības procesiem;
 informācijas tehnoloģiju un telekomunikācijas procesiem saistībā ar AS „Latvenergo” darbību;
 elektroenerģijas tirdzniecības procesiem.
3. Par minēto darbu autors saņēmis sekmīgu vērtējumu – vismaz 9 balles.

DARBUS VAR IESNIEGT:

1. Latvijas Republikā akreditētu 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 papīra dokumenta veidā un iesūtot elektronisko kopiju pa e-pastu
personals@latvenergo.lv ar norādi „LATVENERGO KONCERNA STIPENDIJU KONKURSAM 2018”.
2. Darba autora kontakinformācija.

IESNIEGŠANAS LAIKS UN VIETA:

Konkursa darbi jāiesniedz Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 12, 1. stāva pasta ekspedīcijā (ieeja no Mednieku ielas),
darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 15.30 vai personīgi AS „Latvenergo”
Personāla vadības funkcijā, ierašanās laiku saskaņot pa tālr. 67728233.
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 6 labākajiem maģistra darbiem – 150,00 EUR katram;
 līdz 6 labākajiem inženiera darbiem – 150,00 EUR katram;
 līdz 6 labākajiem bakalaura darbiem – 120,00 EUR katram;
 līdz 6 labākajiem 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības darbiem – 120,00 EUR katram;
 veicināšanas balvas – 70,00 EUR katram.
Komisijai ir tiesības piešķirt arī īpašas naudas balvas izcilākajiem darbiem.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties
www.latvenergo.lv – Korporatīvā sociālā atbildība – Zinātne un izglītība – Konkursi un stipendijas

