
Vītolu fonda  
stipendijas
Līdz 1. martam 12. klašu 
skolēniem ir iespēja pieteik-
ties Vītolu fonda administrē-
tajām stipendijām 
2017./2018. mācību gadam, 
raksta LETA. Lai pretendētu 
uz kādu no stipendijām, kan-
didāta vidējai atzīmei jābūt 
7,5 ballēm vai augstākai, kā 
arī jāatbilst kādam no šiem 
noteikumiem – jaunietis ir 
no maznodrošinātas vai 
daudzbērnu ģimenes, ir bā-
renis vai viņu audzina viens 
no vecākiem, ir sasniedzis iz-
cilus panākumus mācību 
olimpiādēs. Vītolu fonda ad-
ministrēto stipendiju apmērs 
ir, sākot no 1500 eiro mācību 
gadā. Patlaban Vītolu fonds 
administrē 183 Latvijas uz-
ņēmumu, organizāciju, fon-
du, kā arī dažādu valstu pri-
vātpersonu dibinātās stipen-
dijas. Katrs fonda ziedotājs 
nosaka, kurai nozarei stipen-
dija tiks piešķirta un cik liela 
summa stipendijā tiks iz-
maksāta.

KonKurss  
tūrisma jomā
Latvijas tūrisma aģentū-
ra Latvia Tours aicina Latvijā 
un ārzemēs studējošus stu-
dentus piedalīties zinātnis-
kās pētniecības darbu kon-
kursā Latvia Tours Travelte-
ch, vēsta LETA. Konkursa da-
lībnieki līdz 9. februārim var 
iesniegt idejas, kas palīdzētu 
uzlabot un pilnveidot tūristu 
ceļošanas pieredzi, kā arī sti-
mulēt jaunu tūrisma tehno-
loģisko risinājumu izveidi un 
pielietošanu. Studenti darbu 
var izstrādāt gan individuāli, 
gan komandā 2–3 dalībnieku 
sastāvā. Var iesniegt arī savus 
studiju procesā topošos pro-
jektus. Konkursa finālistiem 
būs jāprezentē savas idejas 
klātienē. Žūrijas noteiktie uz-
varētāji saņems dāvanu kar-
tes no Latvia Tours. Sīkāk – 
Facebook lapā LatviaTour-
sTraveltech.
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Līdzīgi kā pērn, Latvijā at-
kal uzsākta kampaņa Mācies 
būvniecību, kas rosinās jau-
niešus savu karjeru veidot 
saistībā ar inženierzinātnēm. 
Kampaņa ilgs no janvāra līdz 
maijam un popularizēs gan 
labas prakses piemērus būv-
niecības nozarē, gan mācī-
bas profesionālās izglītības 
iestādēs, augstskolās un ko-
ledžās, kā arī iedvesmos jau-
niešus darbam būvniecībā.

«Šobrīd lielākā daļa jaunie-
šu izvēlas studēt humanitā-
ros priekšmetus, kuros jau ir 
absolventu pārprodukcija, 
atstājot inženierzinātņu 
praktiskās iemaņas ēnā. Ar 
šo kampaņu vēlamies jau-
niešiem praktiski parādīt, cik 
aizraujošas un interesantas ir 
būvniecības nozares profesi-
jas, rādot viņiem ceļu nākot-
nes karjerai un personīgajai 
izaugsmei,» stāsta kampaņas 
organizatores, biedrības 
Building Design and Cons-
truction Council valdes lo-
cekles Agrita Lūse un Gunita 
Jansone. Biedrība kampaņu 
īsteno sadarbībā ar Izglītības 
un zinātnes ministriju, Rīgas 
domes Īpašuma departa-
mentu un Izglītības kultūras 
un sporta departamentu, Rī-
gas Tehnisko universitāti, 
Latvijas Lauksaimniecības 
universitāti, Rīgas Celtniecī-
bas koledžu, būvniecības 
kompāniju RERE GRUPA, 
biedrību Zaļās mājas un ar 
uzņēmumu Selva būve, Vel-
ve, Firma L4, Moduls Rīga at-
balstu. 

Kampaņas ietvaros jau iz-
dots informatīvs buklets Aiz-

raujoša profesija – būvnieks, 
kurā var uzzināt par būtis-
kiem šobrīd aktuāliem būv-
niecības projektiem Latvijā 
un augsta līmeņa būvniecī-
bas profesionāļi stāsta par 
savas nodarbošanās īpatnī-
bām. Tāpat viņi skaidros sa-
vus ikdienas darba pienāku-
mus un atklās profesionālos 
izaicinājumus, arī tiekoties 
ar jauniešiem klātienē. Sko-

lēni šādi varēs tuvāk iepazīt 
tādas būvniecības profesijas 
kā inženieri, projektu vadītā-
ji un amatnieki restauratori, 
galdnieki u. c.

Kampaņas laikā skolēniem 
būs iespēja apmeklēt dažā-
dus būvniecības objektus, lai 
redzētu, kā norisinās darbs 
būvobjektos. Kampaņa risi-
nās otro gadu, un līdz šim 
skolēni jau iepazinušies ar Rī-

gas Domu, Sv. Marijas Mag-
dalēnas un Sv. Jāņa baznīcas 
sarežģītajiem restaurācijas 
darbiem, kā arī bijuši ekskur-
sijā jaunajā Saeimas ēkā Jēka-
ba ielā, kas no bijušās biblio-
tēkas rekonstruēta par konfe-
renču un sanāksmju namu. 
Tāpat jaunieši iepazinušies ar 
komplicētajiem pamatu iz-
būves darbiem topošajā 
augstceltnē Raņķa dambī. 

«Ļoti svarīgi parādīt skolē-
niem, kāda ir pati būvniecī-
ba, un ļaut viņiem izprast 
iekšējo šīs jomas «virtuvi», 
pirms tiek pieņemts lē-
mums, kur tālāk mācīties un 
par ko kļūt nākotnē,» ir pār-
liecināts kompānijas RERE 
GRUPA projektu vadītājs 
Dainis Učelnieks, kurš kam-
paņā dalās arī pats savā pie-
redzē. 5
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BaLtijas – ameriKas 
Brīvības fonds (BAFF) aicina 
11. klases skolēnus pieteikties 
vasaras programmai Līderī-
bas akadēmija, kas tiek vei-
dota sadarbībā ar ASV lielāko 
izglītības apmaiņas organizā-
ciju Council on International 
Education Exchange. Prog-
ramma ļaus bez maksas pa-
vadīt mēnesi ASV, iegūstot 
vērtīgu pieredzi, uzlabojot 
angļu valodas zināšanas un 
iepazīstot Amerikas kultūru.

Programma paredzēta jau-
niešiem, kuriem piemīt iz-
teiktas līdera īpašības – entu-
ziasms, drosme, mērķtiecība. 
Palīdzot viņiem izstrādāt kat-
ram savu projekta ideju, ie-
saistītie skolotāji no ASV 
programmā veicinās skolēnu 
interesi par uzņēmējdarbību, 
iedvesmos un iedrošinās jau-
niešus realizēt savu līdera 
potenciālu. Līderības akadē-
mija tiks organizēta ASV pil-
sētā Portlendā Meinas štatā, 
kur jaunieši trīs nedēļas pa-
vadīs universitātes pilsētiņā, 
lai apgūtu līderības prasmju 
kursu. Pirms atgriešanās mā-
jās skolēni dosies nedēļu ilgā 

ekskursiju programmā uz 
Ņujorku, Bostonu un 
Vašingtonu, kur varēs gūt 
plašāku ieskatu ASV kultūrā, 
vēsturē un ekonomikā.

Dalība Līderības akadēmi-
jā ir bez maksas. BAFF segs 
visus skolēna dzīvesvietas, 
ēdināšanas, veselības apdro-
šināšanas un transporta iz-
devumus. Programmas da-
lībnieka vecākiem gan jārēķi-
nās ar izdevumiem kabatas 
naudai aptuveni 300 ASV do-
lāru apmērā, kā arī jānodro-
šina ierašanās Rīgā, lai pie-

dalītos informatīvajā semi-
nārā pirms programmas.

Skolēni no visas Latvijas, 
kas vēlas piedalīties konkur-
sā, aicināti līdz 5. martam 
aizpildīt pieteikuma anketu 
angļu valodā, sagatavot at-
bildes uz pieciem ar līderību 
un motivāciju saistītiem jau-
tājumiem un iesūtīt skolotā-
ja rekomendācijas vēstuli, kā 
arī sekmju izrakstu. Labākie 
kandidāti tiks aicināti uz in-
tervijām klātienē. Sīkāk – 
www.BalticAmericanFre-
edomFoundation.org. 5

līderu vasara Amerikā
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iKviens interesents var 
pieteikties kārtējām IT uzņē-
muma Accenture rīkotajām 
bezmaksas mācībām un 
praksei Accenture Boot-
camps, lai 1–4 nedēļu laikā 
apgūtu bāzes iemaņas prog-
rammēšanā un IT projektu 
vadībā. 

Šādas mācības uzņēmums 
rīko jau vairāk nekā desmit 
gadu, un tās ir pietuvinātas 
ikdienas darbam IT projek-
tos. Būtkampu dalībnieki ap-
gūst praktiskas un teorētis-
kas zināšanas un iemācās 
strādāt komandā gan kā da-
žādu veidu programmētāji, 
gan kā projektu vadības asis-
tenti. Lai arī tradicionāli šīm 
mācībām visaktīvāk piesakās 
jaunieši, kas augstskolās stu-
dē datorzinātnes vai IT, pē-
dējā laikā iemācīties prog-
rammēt, izmantojot būt-
kampu sniegto iespēju, vēlas 
arī cilvēki no citām profesio-
nālajām jomām – finansisti, 
inženieri un radošo profesiju 
pārstāvji, novērots uzņēmu-
mā. 

Pēc mācībām sekmīgāka-

jiem to dalībniekiem tiks 
piedāvāta apmaksāta prakse 
Accenture, bet vēl pēc tam 
labākie praktikanti var sa-
ņemt arī pastāvīga darba 
piedāvājumu, kas viņiem 
ļaus uzsākt pilnvērtīgu kar-
jeru IT jomā. Kā norāda Ac-
centure Personāla atlases va-
dītāja Latvijā Elena Markov-
ska, būtkampi ir daļa no uz-
ņēmuma personāla atlases 
programmas un šoziem 
prakses vietas tiks piedāvā-
tas lielākam skaitam studen-
tu nekā līdz šim. 

Kopumā no janvāra bei-
gām līdz marta nogalei iece-
rēti būtkampi 11 dažādās jo-
mās, un lielākā daļa no šīm 
mācībām sāksies 30. janvārī. 
Mācības notiks angļu valo-
dā, tāpēc dalībniekiem jā-
spēj tajā labi sazināties. Vi-
ņiem nepieciešamas arī 
programmēšanas pamatzi-
nāšanas. 

Pieteikties mācībām var, 
aizpildot pieteikuma anketu 
Facebook (https://apps.face-
book.com/accenture-boot-
camp/) vai sūtot CV uz e-
pasta adresi riga.bootcamp@
accenture.com. 5

programmēšanas prasmes 
dažu nedēļu laikā

lelde laViņa, 40
Kļuvusi par zvērinātu advokātu 
biroja Sorainen partneri. Viņa 
Sorainen strādā jau vairāk nekā 
10 gadu un bijusi gan vecākā 
juriste, gan vadošā speciāliste. 
Šobrīd vada Latvijas biroja 
nekustamā īpašuma un būvnie-
cības prakses grupu un konsul-
tē klientus, īpaši specializējo-
ties būvniecības līgumos, 
būvatļauju apstrīdēšanas un 
teritorijas plānošanas lietās. 
Valsts pārvaldes uzdevumā ir 
piedalījusies normatīvo aktu 
izstrādē. Absolvējusi LU un 
ieguvusi maģistra grādu Rīgas 
Juridiskajā augstskolā.

Informāciju par jaunajiem 
darbiniekiem sūtiet: 
diana.karklina@dienasmediji.lv
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