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PRAKSES PIEPRASĪJUMA VEIDLAPA JĀIESNIEDZ LĪDZ 2020. GADA 28. FEBRUĀRIM! 
 

Lūdzu, uzskatiet šo veidlapu kā darba pieprasījumu!  
Vadoties pēc tā kā jūs izpildīsit pieteikumu, tiks lemts par Tavu prakses iespēju un vietu. 

 
Uzvārds  __________________________________   Vārds ______________________________________    
 
Dzimšanas datums  ____________________________ 
 
Adrese ________________________________________________________________________________ 
 
E-pasts _____________________________________       Tālrunis (____)____-________ 
 
Esmu ALA biedrs*   Jā ☐  Nē ☐   

*ALA stipendiju var saņemt tikai ALA biedri. Visiem praktikantiem jābūt ALA biedriem, ieskaitot tiem kuri nedzīvo ASV.  
Biedru maksa $30.  

Par ALA biedru var kļūt ejot uz http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/biedru-nozare/ 

 

Vai esi apmeklējis latviešu pamatskolu?  Jā ☐   Nē ☐ 

Skolas nosaukums ___________________________________________________________________________ 

Vai apmeklēji latviešu vasaras vidusskolu?   Jā ☐   Nē ☐ 

Skolas nosaukums ___________________________________________________________________________ 

Vai absolvēji? Jā ☐   Nē ☐ 

Ja, jā, tad kuŗā gadā? _______________ 

 

Augstākā iegūtā izglītība: 

☐ Šobrīd studēju augstskolā / koledžā  

☐ Esmu pabeidzis studējis augstskolā / koledža  

☐ Pēc vidusskolas beigšanas neesmu turpinājis studijas. 

Skolas nosaukums ___________________________________________________________________________ 

Kurā gadā absolvēji vai plāno absolvēt augstskolu / koledžu? _______________ 

Kādā fakultātē (ko studē)?  ____________________________________________________________________ 

Ar kādu grādu?  _____________________________________________________________________________ 
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Latviešu valodas zināšanas:  
Ja zini, kas ir tavs latviešu valodas līmenis? (A1 – C2) ____________ 
Ja nav zināms latviešu valodas līmenis, izvēlies: 

 ☐ Saprotu un varu brīvi sarunāties latviski 

 ☐  Saprotu, bet nevaru brīvi sarunāties latviski  
 
Kādās citās valodās vēl runā? 
                  Valoda                                                         Valodas līmenis 
1) ______________________________ ______________________ 

2) ______________________________ ______________________ 

 
Kādas Tev ir intereses saistītas ar skolu jeb profesiju? (piedalies klubos, biedrībās, community service utml.) 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Kādas ir Tavas datorprasmes? (computer skills) 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________  
 
 
Kādas ir intereses ārpus skolas? (hobiji) 
  
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Vai un kādā veidā Tu līdzdarbojies latviešu sabiedrībā? (dziedi korī, māci latviešu skolā, dejo tautas dejas, 
darbojies jauniešu organizācijās utml.) 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
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Kur Tu saredzi sevi pēc 5 gadiem? 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Vai esi kādreiz bijis/usi Latvijā? Kad un kādā nolūkā?  
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Ko ceri iegūt no šī piedzīvojuma? (Lūdzu, uzraksti uz papildus lapas – vismaz 100 vārdus!) 
 
 
Lūdzu, atzīmējiet pirmo, otru un trešo izvēli. 
 

____  LATVIJAS ETNOGRĀFISKAIS BRĪVDABAS MUZEJS 
____  LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJA 
____  LATVIJAS NACIONĀLAIS ARHĪVS 
____  LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA 
____  LATVIJAS NACIONĀLAIS MĀKSLAS MUZEJS 
____  LATVIEŠI PASAULĒ (LaPa) 
____  LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA 
____  LATVIJAS REPUBLIKAS ĀRLIETU MINISTRIJA 
____  DELNA 
____  LATVIJAS UNIVERSITĀTES FONDS 
____  NODARBINĀTĪBĀS VALSTS AĢENTŪRA 
____  FESTIVĀLS “SUMMER SOUND” 
____  ACCENTURE 
____  PRINTFUL 
____  TECH HUB RĪGA 
____  GATEWAY PARTNERS 
____  AMCHAM 
____  LATVIJAS INVESTĪCIJU UN ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA (LIAA) 
____  AERODIUM 

 
 

Lūdzu, uzraksti kāpēc izvēlējies 1. darba vietu.  Ko Tu varētu piedāvāt? Ko gribi darīt prakses laikā? 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
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Lūdzu, uzraksti kāpēc izvēlējies 2. darba vietu.  Ko Tu varētu piedāvāt? Ko gribi darīt prakses laikā? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Lūdzu, uzraksti kāpēc izvēlējies 3. darba vietu.  Ko Tu varētu piedāvāt? Ko gribi darīt prakses laikā? 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
ATSAUKSMES 
Stipendījas pieprasījumam obligāti ir 2 atsauksmes vēstules (letters of recommendation) -  vismaz viena no 
latviešu skolas skolotājiem vai sabiedriskajiem darbiniekiem.   

TĀ IR TAVA ATBILDĪBA, KA ATSAUKSMES TIEK SAŅEMTAS LĪDZ 28. FEBRUĀRIM. 
 
      Vārds    Adrese 
1)  ________________________   ________________________________________________ 

2)  ________________________        ________________________________________________ 

 

 
 

☐ Esmu izlasījis/usi “Par prakses programmu” dokumentu un saprotu savus pienākumus. 

 

☐ Saprotu, ka man būs jāpiedalās vismaz divās “Pavadi vasaru Latvijā” kopīgajās tikšanās. 
 
 
 
 
 
 
______________________________________   ________________________________ 

Pieprasītāja paraksts      Datums 
 
 

 

Veidlapu kopā ar atsauksmēm līdz 2020. gada 28. februārim lūdzam nosūtīt elektroniski Amerikas Latviešu 

apvienības Kultūras nozares vadītājai Līgai Ejupei: ligaejups@gmail.com 
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