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rtU	studē	vairāk	nekā	16	000	studentu,	kuri	ir	izvēlējušies	tehnisko	izglītību,	
tādējādi	nodrošinot	intelektuālo	ieguldījumu	latvijas	nākotnes	attīstībā.	

Sākot	no	šī	gada	rtU	karjeras	centrs	ik	semestri	atlasa	pašus	izcilākos	absolventus,	
novērtējot	 ne	 tikai	 šo	 studentu	 sekmes,	 bet	 arī	 sabiedriskās	 un	 zinātniskās	
aktivitātes.	 Šie	 studenti	 ir	 tie,	 ar	 kuriem	 lepojas	 ne	 tikai	 draugi	 un	 radi,	 bet	 arī	
universitāte,	piešķirot	tiem	Zelta	statusu	–	kā	medaļu	par	uzvaru,	kas	sasniegta	ar	
smagu	darbu	un	centību,	netaupot	spēkus	un	neskaitot	patērēto	laiku.

Šī	izlase	ir	rtU	aicinājums	jums	–	uzņēmumu	pārstāvjiem	–	novērtēt	šo	studentu	
sasniegumus	un	sniegt	viņiem	iespēju	dot	ieguldījumu	jūsu	uzņēmumā.
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Projekta rtu Zelta fonds raksturojums un apraksts

rtU	 Zelta	 fondā	 tiek	 iekļauti	 tikai	 paši	 izcilākie	 un	 spējīgākie	 rtU	 absolventi,	
vērtējot	gan	pēc	akadēmiskajiem	sasniegumiem,	gan	sabiedriskajām	aktivitātēm.	
tieši	šie	absolventi	 ir	konkurētspējīgākie	darba	tirgū	un	iekļaujoties	uzņēmuma	
komandā,	padarīs	to	spēcīgāku.	
katru	 gadu	 rīgas	 tehnisko	 universitāti	 absolvē	 aptuveni	 3000	 speciālistu,	 no	
kuriem	tikai	pašus	 labākos	studiju	programmu	direktori	 izvirza	 iekļaušanai	rtU	
Zelta	 fondā.	 ne	 vairāk	 par	 100	 izcilākajiem	 absolventiem	 katru	 semestri	 tiek	
atlasīti	 iekļaušanai	 rtU	 Zelta	 fonda	 izlasē.	 Vismaz	 30%	 no	 rtU	 Zelta	 fonda	 ir	
maģistratūras	studiju	absolventi.
kandidāti,	 kurus	 izvirzījuši	 studiju	 programmu	 direktori	 pēc	 fonda	 nolikumā	
definētajiem	kritērijiem,	iesniedz	rtU	karjeras	centram	pieteikumu,	kurā	apliecina	
vēlmi	tikt	iekļautiem	rtU	Zelta	fondā.	
kandidāti	tiek	vērtēti	pēc	septiņiem	kritērijiem:

N.p.k. Kritērijs Punktu skaits

1. Vidējā	svērtā	atzīme	visos	studiju	priekšmetos,	
neieskaitot	noslēguma	darba	atzīmi 7	-	10

2. Zinātniskā	darbība 0	-	10

3. Dalība	rtU	iekšējās	organizācijās 0	-	5

4 Dalība	ar	rtU	nesaistītās	organizācijas 0	-	5

5. Iesaistīšanās	rtU	projektu		īstenošanā 0	-	5

6. Iesaistīšanās	ar	rtU	nesaistītu	projektu	īstenošanā 0	-	5

7. Dalība	semināros,	konferencēs,	kursos 0	-	5

Kopā 7	-	45

Summējot	punktus,	tiek	noteikti	paši	labākie	pretendenti	no	katras	studiju	
programmas,	kurus	iekļauj	rtU	Zelta	fondā.
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ArHItEktŪrAS	Un	PIlSĒtPlĀnoŠAnAS	fAkUltĀtE
Arhitektūra

OSkarS ElkSniS
arhitektūra	–	akadēmiskā	maģistra	studiju	programma
e-pasts:	oskarse@tvnet.lv
Vidējā svērtā atzīme: 9,09
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 2009.	 gadā	 	 saņemts	 rtU	 Arhitektūras	 un	
pilsētbūvniecības	katedras	apbalvojums	par	inovatīvāko	
diplomprojektu	  –	«Peldošais	ūdenssporta	centrs	radžu	
ūdenskrātuvē	jēkabpilī»;

•	 piedalījies	47.		un	50.	rtU	studentu	zinātniskajā	un	tehniskajā	konferencē;
•	 2008.	gadā		ieguvis	«Knauf»	stipendiju;
•	 2007.	gadā		publikācija	starptautiskā	izdevumā	«From-Z student’s works»;
•	 2002.	gadā		iegūta	B	kategorijas	vadītāja	apliecība;
•	 2008.	gadā		A	kategorijas	vadītāja	apliecība.	

«Centīgi strādājot var sasniegt gandrīz jebkuru iedomātu mērķi, bet patiesa 
laime ir izbaudīt procesu.»
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JāniS Blūmiņš
transportbūves	 –	 profesionālā	 maģistra	 studiju	
programma
e-pasts:	blumins@gmail.com,	tālr.	26550574
Vidējā svērtā atzīme: 9,63
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	 51.	 	 rtU	 studentu	 zinātniskajā	 un	 tehniskajā	
konferencē;
•	 latvijas	Būvinženieru	Savienības	biedrs;

•	 2009.	gadā		kursu	«Autotodesk Civil3D 2009 Essentials»	dalībnieks;
•	 2002.	gadā		iegūta	B	un	C1	kategorijas	vadītāja	apliecība.	

BŪVnIECĪBAS	fAkUltĀtE
Būvniecība

atiS DEgrO
Būvniecība –	profesionālā	maģistra	studiju	programma
e-pasts:	atisdegro@gmail.com
Vidējā svērtā atzīme: 9,67
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Boles	stipendijas	laureāts;
•	 maģistra	 darba	 izstrāde	 norvēģijas	 Zinātņu	 un	
tehnoloģiju	universitātē;
•	 jauktā	kora	«Vivat»	biedrs.	

«Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae»

transportbūves
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BŪVnIECĪBAS	fAkUltĀtE
Siltuma,	gāzes	un	ūdens	tehnoloģija

antOņina antOnOVa
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija	–
	profesionālā	bakalaura	studiju	programma
e-pasts:	antonina.antonova@rtu.lv, aantonova@inbox.lv
Vidējā svērtā atzīme: 8,29
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 2009.	gadā		praktikante	Padovas	universitātē	Itālijā;
•	 2008.	gadā		pētniece	Hanoveras	universitātē	Vācijā;
•	 no	2005.		gada	grupas	vecākā;

•	 darbojusies	fakultātes	studējošo	pašpārvaldē;
•	 piedalījusies	«rtU	Ziemas	sporta	spēles»	organizēšanā;
•	 tukuma	vieglatlētikas	kluba	biedre;
•	 apmeklēti	 semināri	 «Uponor»	 un	 «Grundfos	 –	 Cirkulācijas	 sūkņi	 un	 apkures	

kondicionēšanas	sistēmas»
•	 iegūta	B	kategorijas	vadītāja	apliecība.	
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artJOmS OBušEVS
Enerģētika un elektrotehnika	 –	 akadēmiskā	 maģistra	
studiju	programma
e-pasts:	a.obusev@gmail.com,	tālr.		22120116
Vidējā svērtā atzīme: 9,66
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	 51.	 	 rtU	 studentu	 zinātniskajā	 un	 tehniskajā	
konferencē;
•	 dalība	11.	Brno	Starptautiskajā	zinātniskajā	konferencē	
EPE	2010.	

«Disce, sed а doctis, indoctos ipse doceto»

JuriJS VarnEļS
Enerģētika un elektrotehnika	–	akadēmiskā	bakalaura	
studiju	programma
e-pasts:	Jurijs.varnels@gmail.com,	tālr.		29700081
Vidējā svērtā atzīme: 9,47
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	 51.	 rtU	 studentu	 zinātniskajā	 un	 tehniskā	
konferencē	 –	 laureāts	 elektrisko	 mašīnu	 un	 aparātu	
sekcijā;

•	 no	2008.	gada		studentu	organizācijas Board of European Students of Tehnology	
(BESt)	latvijas	grupas	BEST-Riga	biedrs;

•	 projekta	«rtU	Inženieru	Sacensības	2010»	koordinators;
•	 2009.	 un	 2010.	 gadā	 	 dalība	 robotikas	 kluba	 robotu	 būves	 darbnīcā	 un	

semināros;
•	 no	2007.		līdz	2009.	gadam	godalgotas	vietas	rtU	matemātikas	olimpiādē;
•	 no	2008.		līdz	2009.	gadam	rtU	Debašu	kluba	biedrs.

EnErĢĒtIkAS	Un	ElEktrotEHnIkAS	fAkUltĀtE
Enerģētika	un	elektrotehnika
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aiga BariSa
Vides zinātne	 –	 akadēmiskā	 bakalaura	 studiju	
programma
e-pasts:	aiga.barisa@rtu.lv
Vidējā svērtā atzīme: 8,44
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	 49.	 ,	 50.	 	 un	 51.	 	 rtU	 studentu	 zinātniskajā	 un	
tehniskajā	konferencē;
•	 darbojusies	fakultātes	studējošo	pašpārvaldē;

•	 dalība	rtU	VASSI	un	Bergenas	Universitātes	projektā	
•	 «Sistemātiskās	domāšanas	integrēšanas	vides	politikā»;
•	 dalība	rtU	VASSI	un	projekta	«Pēdas»	projektā	«Zaļās	patruļas»;
•	 iniciatīvas	grupas	«tīri	meži»	diskusijas	«kā	panākt,	 lai	atkritumi	nenonāktu	

latvijas	dabā»	organizatore;
•	 dalība	«latvijas	1.		un	2.		Zaļās	enerģijas	forumā».	

«Vides zinātnes bakalaura studijas Rīgas Tehniskajā universitātē devušas 
pārliecību par «īstās« darbības jomas izvēli.  Ikvienam studentam novēlu atrast 
šo piederības sajūtu, lai tā būtu kā impulss turpmāko mērķu sasniegšanai»

EnErĢĒtIkAS	Un	ElEktrotEHnIkAS	fAkUltĀtE
Vides	zinātnes



R TU K AR JER AS CENTRS R TU K AR JER AS CENTRS

aliSE BērZiņa
Vides zinātne	–	akadēmiskā	maģistra	studiju	programma
Vidējā svērtā atzīme: 8,71
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	 49.	 	 un	 51.	 	 rtU	 studentu	 zinātniskajā	 un	
tehniskajā	konferencē;
•	 sagatavota	 publikācija	 51.	 	 rtU	 starptautiskajai	
zinātniskajai	konferencei;
•	 latvijas	 Vides	 zinātnes	 studentu	 apvienības	 valdes	
locekle;

•	 latvijas	Skautu	un	Gaidu	centrālās	organizācijas	vadītājas	vietniece;
•	 dalība	rtU	projektu	«Sistemātiskās	domāšanas	integrēšana	vides	politikā»	un	

«kompakts	saules	un	granulu	modulis»	īstenošanā;
•	 dalība	vides	izglītības	projekta	«Zaļais	kods»	īstenošanā;
•	 dalībā	starptautiskā	konferencē	
•	 «BUP Students’ Conference on Climate Change and Human Rights»	 Gniezno,	

Polijā;
•	 2007.	g.adā	apgūti	projektēšanas	pamati	programmā	«AutoCAD»;
•	 2006.	gadā		iegūta	B	kategorijas	vadītāja	apliecība.

«Cilvēkam, kurš zina, kurp viņš iet, pasaule pati paver ceļu.»  /D. Džordāns/ 
Novēlu, lai katram no mums izdodas atrast savu ceļu!

EnErĢĒtIkAS	Un	ElEktrotEHnIkAS	fAkUltĀtE
Vides	zinātnes
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EnErĢĒtIkAS	Un	ElEktrotEHnIkAS	fAkUltĀtE
Vides	zinātnes

rūDOlfS krESE
Vides zinātne	–	akadēmiskā	maģistra	studiju	programma
e-pasts:	Rudolfs.Krese@gmail.com,	tālr.	29447752
Vidējā svērtā atzīme: 7,89
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 rtU	Biznesa	inkubatora	dalībnieks	–	projekts	«kartona	
Eko	konstruktors»;
•	 latvijas	Vides	zinātnes	studentu	apvienības	biedrs;
•	 Eiropas	 Ekonomikas	 zonas	 projekta	 «Sistemātiskās	
domāšanas	integrēšana	vides	politikā»	dalībnieks;

•	 dalība	51.		rtU	studentu	zinātniskajā	un	tehniskajā	konferencē;
•	 2010.	 gadā	 	 dalība	 semināros	 «Enerģētikas	 politika	 latvijā	 un	 Eiropas	

Savienībā»	un	«Atjaunojamie	energoresursi	ēku	siltumapgādei»;
•	 2006.	gadā		konkursa	«mis	un	mr	rīgas	tehniskā	universitāte»	uzvarētājs;
•	 apgūts	semināru	cikls	«Sistemātiskas	domāšanas	integrēšanas	vides	politikā».	

«Visneticamākais brīnumos ir tas, ka tie tomēr atgadās.»  /G.Čestertons/
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OļEgS tEtErVEnOkS
Elektrotehnoloģiju datorvadība	 –	 profesionālā	
bakalaura	studiju	programma
e-pasts:	tetervenoks@eef.rtu.lv,	tālr.		26634206
Vidējā svērtā atzīme: 8,49
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	 50.	 un	 51.	 rtU	 studentu	 zinātniskajā	 un	
tehniskajā	konferencē;
•	 2006.	 gadā	 	 iegūta	 B	 un	 C1	 kategorijas	 vadītāja	
apliecība.	

«Katrs sasniegums paverdzina. Tas uzliek par pienākumu vēl lielākus 
sasniegumus.»

EnErĢĒtIkAS	Un	ElEktrotEHnIkAS	fAkUltĀtE
Elektrotehnoloģiju	datorvadība

tatJana kOStJkina
Elektrotehnoloģiju datorvadība	 –	 akadēmiskā	
bakalaura	studiju	programma
e-pasts:	Tatjana_vk@inbox.lv,	tālr.		28623094
Vidējā svērtā atzīme: 7,16
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	 51.	 	 rtU	 studentu	 zinātniskajā	 tehniskajā	
konferencē;
•	 sabiedriski	aktīva;

•	 2006.	gadā		iegūta	B	kategorijas	vadītāja	apliecība.	

«Ja gribi kaut ko sasniegt, aizmirsti vārdu «nevaru»!»
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EnErĢĒtIkAS	Un	ElEktrotEHnIkAS	fAkUltĀtE
Elektrotehnoloģiju	datorvadība

kriStaPS VītOlS
Elektrotehnoloģiju datorvadība	 –	 akadēmiskā	
maģistra	studiju	programma
Vidējā svērtā atzīme: 9,45
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 2009.	 	 un	 2010.	 gadā	 	 publikācijas	 konferencē	 «Topical 
Problems in the Field of Electrical and Power Engeneering»;	
•	 2009.	gadā		publikācija	konferencē	«The 50th International 
Scientific Conference Power and Electrical Engineering»;

•	 dalība	 projektos	 «Energoelektronikas	 tehnoloģiju	 izstrāde	 elektroenerģijas	
patēriņa	 samazināšanai	 un	 atjaunojamo	 enerģijas	 avotu	 izmantošanas	
veicināšana	 latvijā»,	 «Asinhronās	 elektropiedziņas	 izstrāde	 ar	 integrētu	
matricveida	 spēka	 pārveidotāju»,	 «Paralēlā	 aktīvā	 filtra	 ražošanas	 prototipa	
izstrāde	un	optimizācija»	un	«Paralēlā	aktīvā	filtra	izstrāde	nelineāru	patērētāju	
harmonisko	kropļojumu	un	jaudas	koeficenta	komponēšanai»;

•	 dalība	semināros	«MPSopen Training»	un	«EPlan software & service»;
•	 2008.	gadā	dalība	«Baltijas	elektromagnētiskās	savietojamības	konferencē»
•	 sporta	kluba	«marss»	biedrs.	

«Neatlaidību, veiksmi un radošus panākumus!»
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armanDS šEnfElDS
Elektrotehnoloģiju datorvadība	 –	 profesionālā	
maģistra	studiju	programma
e-pasts:	Armands.senfelds@gmail.com,	tālr.	26369853
Vidējā svērtā atzīme: 9,81
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 asistents RWTH Aachen universitātē;
•	 2008.	gadā		rtU	Studentu	parlamenta	viceprezidents;
•	 dalība	 50.	 	 rtU	 studentu	 zinātniskajā	 un	 tehniskajā	
konferencē;

•	 sacensību	«robotika	2009»	organizatoru	komandas	dalībnieks;
•	 dalība	latvijas	Studentu	apvienības	seminārā	«Senatoru	seminārs»;
•	 tautas	deju	ansambļa	«Vektors»	dalībnieks;
•	 	1999.	gadā		iegūta	B	kategorijas	vadītāja	apliecība.	

EnErĢĒtIkAS	Un	ElEktrotEHnIkAS	fAkUltĀtE
Elektrotehnoloģiju	datorvadība
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anDrEJS BOgDanOVS
telekomunikācijas	 –	 akadēmiskā	 maģistra	 studiju	
programma
e-pasts:	bogdanovsa@inbox.lv,	tālr.		29138319
Vidējā svērtā atzīme: 8,83
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 publikācija	 starptautiskā	 žurnālā	 «Electronics and 
Electrical engineering 2010»;
•	 dalība	 starptautiskā	 zinātniskā	 konferencē	
«ElEktronIkA	2010»	kauņā;

•	 latvijas	Sarkanā	krusta	biedrs.	

«Cilvēkam jāklausa iekšējais dzenulis, kas to virza pēc nezināmā izzināšanas 
un vēlmes saprast, jo tikai tā pasaule var virzīties uz priekšu un notikt tās 
attīstība.» 

ElEktronIkAS	Un	tElEkomUnIkĀCIjU	fAkUltĀtE
telekomunikācijas

alEkSEJS VErEmEJEnkO
telekomunikācijas	 –	 akadēmiskā	 bakalaura	 studiju	
programma
e-pasts:	Aleksejs.veremenko@rtu.lv,	tālr.		28860395
Vidējā svērtā atzīme: 8,38
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 rtU	 kluba	 «Drošu	 Informācijas	 Sistēmu	 laboratorija»	
biedrs;
•	 «Informācijas	drošuma	problēmu	izpēti»
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alEkSanDrS PliSka
informācijas tehnoloģija	 –	 akadēmiskā	 bakalauru	
studiju	programma
e-pasts:	aleksandrs.pliska@rtu.lv,	tālr.		26758366	
Vidējā svērtā atzīme: 7,76
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	 51.	 rtU	 studentu	 zinātniskajā	 un	 tehniskajā	
konferencē;
•	 no	 2007.	 gada	 	 darbojas	 fakultātes	 studentu	
pašpārvaldē;	

•	 latvijas	Studentu	apvienības	revīzijas	komisijas	loceklis;	
•	 piedalījies	rtU	Studentu	parlamenta	projektu	tehniskās	jaunrades	dienas	un	

jauno	uzņēmējdarbības	līderu	forums	organizēšanā;	
•	 rtU	Senāta	loceklis;	
•	 dalība	projekta	«BALTECH Student Body Exchange»	īstenošanā;	
•	 dalība	 latvijas	 studentu	 apvienības	 organizētajos	 semināros	 «Senatoru	

seminārs	2008»	un	«līderu	forums»;
•	 2007.	 gadā	 	 iegūts	 «Junior Achievment Latvia»	 sertifikāts	 par	 programmas	

«Biznesa	ekonomiskie	pamati»	apgūšanu;
•	 2007.	gadā	iegūta	B	kategorijas	vadītāja	apliecība.	

 «Nebaidies noticēt sev, uzdrošinies darīt lietas, kas sagādā prieku! Uzdrīksties 
radīt, attīstīt un nodot tālāk!»

DAtorZInĀtnES	Un	InformĀCIjAS	tEHnoloĢIjAS	fAkUltĀtE
Informācijas	tehnoloģija



R TU K AR JER AS CENTRS R TU K AR JER AS CENTRS

artūrS līciS
informācijas tehnoloģija –	 profesionālā	 maģistra	
studiju	programma
e-pasts:	Arturs.licis@gmail.com,	tālr.		26063435
Vidējā svērtā atzīme: 9,87
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	 50.	 	 rtU	 studentu	 zinātniskajā	 un	 tehniskajā	
konferencē;
•	 metodiskā	 darba	 «Uzņēmuma	 modelēšana	 ar	 EkD	
metodi»	līdzautors;

•	 2010.	gadā		iegūta	sertifikācija	«Sun Certified Java Programmer»;
•	 2009.	gadā		komunikāciju	akadēmijā	apgūti	kursi	«komunikācija	ar	klientu»	

un	«Praktiskais	menedžments»;
•	 2008.	gadā		lU	apgūts	kurss	«Programmatūras	aprēķinu	analīze».	

«Failing to plan is planning to fail»

DAtorZInĀtnES	Un	InformĀCIjAS	tEHnoloĢIjAS	fAkUltĀtE
Informācijas	tehnoloģija
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ViktOriJa raiZina
informācijas tehnoloģija	–	akadēmiskā	maģistra	studiju	
programma
e-pasts:	viktorija.raizina@mits.lv,	tālr.		26413020
Vidējā svērtā atzīme: 9,69
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	 51.	 rtU	 studentu	 zinātniskajā	 un	 tehniskajā	
konferencē;
•	 mācību	praktisko	piemēru	izstrāde	rtU	maģistratūras	
kursam	 «Pārvaldības	 informācijas	 sistēmu	 modelēšanas	
datorizētie	līdzekļi»;

•	 no	2009.	gada	darbojas	latvijas	imitācijas	un	modelēšanas	biedrībā;
•	 dalība	projekta	Video	CV	modelēšanā;
•	 dalība	 zinātnisko	 semināros	 «Informācijas	 tehnoloģijas	 pārvaldība»	 un	

«loģistikas	informācijas	sistēmas	latvijā»;
•	 iegūta	 grāmatveža	 –	 menedžera	 kvalifikācija	 profesionālā	 vadības	 skolā	

«teodors»;
•	 2006.	gadā		iegūta	B	kategorijas	vadītāja	apliecība.	

«Dzīvē ir kā universitātē: nav iemācījies, nekas – rītdien var kārtot ieskaiti 
atkārtoti.  Tāpēc, ja šodien neveicas, rītdien ir gaidāma veiksme!»

DAtorZInĀtnES	Un	InformĀCIjAS	tEHnoloĢIjAS	fAkUltĀtE
Informācijas	tehnoloģija
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arniS kiršnErS
informācijas tehnoloģija	–	akadēmiskā	maģistra	studiju	
programma
e-pasts:	arnis.kirsners@rtu.lv,	tālr.		27525128
Vidējā svērtā atzīme: 9,65
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 no	10.	2008.	 	 līdz	09.	2009.	 	rtU	pētniecības	projekta	
«mākslīgā	 intelekta	 skaitliskās	 metodes	 klasifikācijas	
uzdevumos»	dalībnieks;

•	 dalība	49.		un	50.		rtU	zinātniskajā	konferencē;
•	 dalība	51.		rtU	studentu	zinātniskajā	un	tehniskajā	konferencē;
•	 vairākas	starptautiskas	publikācijas;
•	 apgūti	 microsoft	 mācību	 centra	 «Soft-tronik»	 kursi	 «Administering Windows 

NT 4. 0»	un	«Supporting Microsoft Windows NT 4. 0 Core Tehnologies»;
•	 1995.	gadā		iegūta	B	kategorijas	vadītāja	apliecība.	

«Ejiet uz izvirzīto mērķi konsekventi, soli pa solim, izvēloties prioritātes.  
Lauziet ceļu pats, iegūtās zināšanas ātri vai vēlu atmaksāsies!»

DAtorZInĀtnES	Un	InformĀCIjAS	tEHnoloĢIjAS	fAkUltĀtE
Informācijas	tehnoloģija
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DAtorZInĀtnES	Un	InformĀCIjAS	tEHnoloĢIjAS	fAkUltĀtE
Automātika	un	datortehnika

Santa Brauna
automātika un datortehnika	 –	 akadēmiskā	 bakalaura	
studiju	programma
e-pasts:	santa_brauna@inbox.lv,	tālr.		28829288
Vidējā svērtā atzīme: 7,67
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 no	2007.		līdz	2010.		gadam	Vītola	fonda	stipendiāte;
•	 dalība	projektā	«tehniskās	jaunrades	dienas»;
•	 2009.	/2010.		studiju	gadā	Studentu	padomnieks;

•	 2009.	gadā	Studentu	padomnieku	semināra	dalībniece.	

«Kā cilvēks savā sirdī domā - tāds viņš ir!»

ViktOrS ļaļuJEVS
automātika un datortehnika
e-pasts:	rangestorm@gmail.com,	tālr.		26749209
Vidējā svērtā atzīme: 8,11
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 SIA	 «Progmeistars»	 apgūti	 programmēšanas	 kursi	
«Borland Pascal, DBase»;
•	 a/s	 «Datorzinību	 centrs»	 apgūti	 kursi	 «Microsoft SQL 
Server 2005»;

•	 iegūti	seši	«Microsoft Certified Professional (Microsoft Dynamics NAV)»	sertifikāti;
•	 2007.	gadā		iegūta	B	kategorijas	vadītāja	apliecība.	

«Zināt to, ko katrs zin, - nozīmē nezināt neko!»  /Remī de Gurmons/
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SErgEJS BaJutinS
Datorsistēmas	 –	 akadēmiskā	 bakalaura	 studiju	
programma
e-pasts:	cds@mpe.lv,	tālr.		29450583
Vidējā svērtā atzīme: 8,18
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	 51.	 	 rtU	 studentu	 zinātniskajā	 un	 tehniskajā	
konferencē;
•	 studentu	nodarbību	apmeklēšanas	uzskaites	sistēmas	
izstrāde	studiju	priekšmeta	«Datorsistēmu	projektēšanas	
pamati»	ietvaros;

•	 2007.	gadā		iegūta	B	kategorijas	vadītāja	apliecība.

alEkSanDra ŽukOVa
Datorsistēmas	 –	 akadēmiskā	 bakalaura	 studiju	
programma
e-pasts:	aleksandra8@inbox.lv,	tālr.		25924902
Vidējā svērtā atzīme: 8,46
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	 51.	 	 rtU	 studentu	 zinātniskajā	 un	 tehniskajā	
konferencē;
•	 studiju	laikā	grupas	vecākā;

•	 studentu	 nodarbību	 apmeklēšanas	 uzskaites	 sistēmas	 izstrāde	 studiju	
priekšmeta	«Datorsistēmu	projektēšanas	pamati»	ietvaros;

•	 2008.	gadā		apgūti	«Java Advanced programming»	kursi.	

DAtorZInĀtnES	Un	InformĀCIjAS	tEHnoloĢIjAS	fAkUltĀtE
Datorsistēmas
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armanDS šlihtE
Datorsistēmas	 –	 akadēmiskā	 maģistra	 studiju	
programma
Vidējā svērtā atzīme: 9,56
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 2010.	 gadā	 	 dalībā	 konferencē	 «Ninth Conference on 
Databases and Information Systems»;
•	 dalība	50.		rtU	starptautiskajā	zinātniskajā	konferencē;
•	 dalība	 «13th East-Europen Conference, ADBIS 2009,	

Associated Workshops and Doctoral Consortium»;
•	 dalība	49.		rtU	studentu	zinātniskajā	un	tehniskajā	konferencē;
•	 papildus	apgūta	zviedru	valoda.	

DAtorZInĀtnES	Un	InformĀCIjAS	tEHnoloĢIjAS	fAkUltĀtE
Datorsistēmas

JāniS SēJānS
Datorsistēmas –	 akadēmiskā	 maģistra	 studiju	
programma
Vidējā svērtā atzīme: 9,39
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	 46.	 un	 47.	 rtU	 starptautiskajā	 zinātniskajā	
konferencē;
•	 klausītājs	48.,	49.		un	50.	rtU	starptautiskā	zinātniskajā	
konferencē	 un	 Advances in Databases and Information 
Systems 2009;

•	 projekta	 «modeļvadāmās	 arhitektūras	 principu	 izpēte	 programmatūras	
izstrādes	rīkos»	īstenošana;

•	 lZA	 lietišķo	 pētījumu	 projekta	 «Uz	 izkliedēta	 mākslīgā	 intelekta	 un	
tīmekļa	 tehnoloģijām	 balstītas	 metodes	 un	 modeļi	 intelektuālās	 lietišķās	
programmatūras	un	datorsistēmu	arhitektūras	izstrādei»	īstenošana;

• HansaWorld	 ieviešanas	 prasību	 realizēšana	 vairākos	 uzņēmumos	 un	
organizācijās;

•	 semināru	«robotika	2009»	un	«Oracle	diena	2008»	dalībnieks
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JāniS BicānS
Datorsistēmas –	 akadēmiskā	 maģistra	 studiju	
programma
e-pasts:	janis.bicans@live.com,	tālr.		29136215
Vidējā svērtā atzīme: 9,18
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	 51.	 	 rtU	 studentu	 zinātniskajā	 un	 tehniskajā	
konferencē;
•	 2010.	gadā	 	dalība	16.	 	Starptautiskajā	konferencē	par	
informācijas	 un	 programmatūras	 tehnoloģijām	 kauņā,	
lietuvā;

•	 fakultātes	studentu	pašpārvaldes	biedrs,	no	12.	2006.		līdz	03.	2008.		studējošo	
pašpārvaldes	vadītājs;

• Microsoft	Studentu	partneru	«Baltic meeting»	pasākuma	līdzorganizators;apgūti	
kursi	«Effectively Managing IT projects using the Microsoft Solutions Framework 
v4. 2.  for Agile System Development methodology and Visual Studio 2008 Team 
System»;

•	 dalība	konferencē	«Microsoft Teh-ed developers 2008»	Barsalonā,	Spānijā;
•	 2004.	gadā		iegūta	B	kategorijas	vadītāja	apliecība.	

«Izmantojiet katru iespēju, ko sniedz dzīve!»

DAtorZInĀtnES	Un	InformĀCIjAS	tEHnoloĢIjAS	fAkUltĀtE
Datorsistēmas
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JūliJa anDrEJEVa
nekustamā īpašuma pārvaldība	 –	 profesionālā	
bakalaura	studiju	programma
e-pasts:	andrejevaj@gmail.com
Vidējā svērtā atzīme: 8,22
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	 49.	 rtU	 studentu	 zinātniskajā	 un	 tehniskajā	
konferencē;
•	 no	2006.		gada	grupas	vecākā;	

•	 2010.	gadā		nokārtots	IELTS tests;
•	 2008.	gadā		apgūti	kursi	par	datorprogrammas	«AutoCAD»	lietošanu;
•	 2007.	gadā		apgūti	grāmatvedības	kursi
•	 2007.	gadā	iegūta	B	kategorijas	vadītāja	apliecība

 «Viss ir Jūsu rokās!»

InŽEnIErEkonomIkAS	Un	VADĪBAS	fAkUltĀtE
nekustamā	īpašuma	pārvaldība
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InŽEnIErEkonomIkAS	Un	VADĪBAS	fAkUltĀtE
Būvuzņēmējdarbības	un	nekustamā	īpašuma	vadīšana

Elīna ruDEViča
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma 
vadīšana	–	profesionālā	maģistra	studiju	programma
e-pasts:	elina.rudevica@inbox.lv,	tālr.		29417401
Vidējā svērtā atzīme: 8,79
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 līdzautore	 V/A	 «mājokļu	 aģentūra»	 pētījumam	
«Iespējamie	 publiskās	 un	 privātās	 partnerības	 moduļi	
mājokļa	attīstībai»;

•	 dalība	 seminārā	 «Daudzdzīvokļu	 māju	 siltumnoturības	 uzlabošanas	
pasākumi»;

•	 lektore	 semināru	 ciklos	 «Pasākumi	 centralizētās	 siltumapgādes	 sistēmu	
efektivitātes	paaugstināšanai»	un	«Atjaunojamo	energoresursu	izmantojošu	
koģenerācijas	elektrostaciju	atsaucība»;

•	 2007.	gadā		projekta	«Dzīvojamo	māju	pārvaldnieku	profesionālās	kapacitātes	
celšana	 un	 pieredzes	 apmaiņa	 lekciju	 vadīšanā	 mājokļu	 veiksmīgā	
apsaimniekošanā»	sagatavotāja;

•	 profesionālās	 kvalifikācijas	 celšanai	 apmeklēti	 kursi	 un	 semināri	 –	 «Ad	mi-
nis	tratīvais	 process	 iestāde»,	 «Eiropas	 Savienības	 struktūrfondu	 un	 kohē-
zijas	 fonda	 projektu	 iesniegumu	 vērtēšana»,	 «Administratīvā	 procesa	 li-
kuma	 un	 Valsts	 pārvaldes	 iekārtas	 likuma	 piemērošana	 Eiropas	 Savienības	
struktūrfondu	 vadībā»	 un	 «Administratīvais	 process	 iestādē	 Eiropas	 Savie-
nības	struktūrfondu	vadības	kontekstā»;

•	 līdzorganizatore	forumam	«Dzīvojamo	māju	renovācijas	īstenošanas	iespējas	
un	 trūkumi»	 un	 konferencēm	 «mājokļu	 attīstības	 tendences	 un	 problēmas	
rīgas	 pilsētā»	 un	 «Energoefektīvu	 mājokļu	 renovācijas	 projektu	 plānošana	
un	īstenošana».	

«Jebkura cilvēka profesionālās veiksmes pamatā, neatkarīgi no tā, vai viņš 
ir jurists, santehniķis vai kodolfiziķis, ir mūžsena ķīniešu patiesība: pastāsti 
man - es aizmirsīšu, parādi man – es atcerēšos, iesaisti mani – es sapratīšu. »
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InŽEnIErEkonomIkAS	Un	VADĪBAS	fAkUltĀtE
Uzņēmējdarbība	un	vadīšana

mariJa BErgErE
uzņēmējdarbība un vadīšana	–	akadēmiskā	bakalaura	
studiju	programma
e-pasts:	marija_bergere@inbox.lv,	tālr.		25991155
Vidējā svērtā atzīme: 8,1
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 aktīva	darbība	fakultātes	studējošo	pašpārvaldē;
•	 2010.		gadā		apgūts	Biznesa	angļu	valodas	kurss;
•	 2008.		gadā	dalība	seminārā	«Iegūsti	pieredzi»;

•	 organizatore	semināram	«Spice	in	Baltic	2008»;
•	 aktīva	darbība	rtU	Studentu	parlamentā;
•	 projektu	«Eku	pieredzes	dienas»,	«rtU	IEVf	Pasniedzēju	gada	balva»	un	«rtU	

IEVf	iesvētības»	organizatoru	komandas	dalībniece;
•	 2010.		gadā	apgūti	Biznesa	angļu	valodas	kursi;
•	 2008.		gadā	dalība	seminārā	«Iegūsti	pieredzi».	

«Tev nekad netiek dota vēlēšanās, ja netiek dots spēks to piepildīt.» 
/Ričards Bahs/
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una VOrma
uzņēmējdarbība un vadīšana	–	akadēmiskā	bakalaura	
studiju	programma
e-pasts:	una.vorma@gmail.com,	tālr.		29582221
Vidējā svērtā atzīme: 8,89
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 aktīva	darbība	fakultātes	studējošo	pašpārvaldē;
•	 rtU	meiteņu	basketbola	komandas	spēlētāja;
•	 aktīva	 darbība	 rtU	 Studentu	 parlamentā	 –	
viceprezidente;

•	 projektu	«Studentu	paradīze»,	«mīlestības	svētki»	un	«rtU	karjeras	dienas»	
organizatoru	komandas	dalībniece;

•	 projektu	«Eku	pieredzes	dienas»,	«rtU	IEVf	Pasniedzēju	gada	balva»	un	«rtU	
IEVf	iesvētības»	organizatoru	komandas	dalībniece;

•	 dalība	semināros	«kubs»	un	«līderu	forums»;
•	 apmeklēti	vairāki	semināri	saistībā	ar	Eiropas	Savienību;
•	 iegūta	B	kategorijas	vadītāja	apliecība.	

«Iesaku visiem izmantot to, ko dzīve sniedz, jo vairāk dzīvē mēs darīsim, jo 
vairāk paspēsim.  Nevajag baidīties no tā, ka nesanāks, jo kā gan Tu uzzināsi, 
ka kaut kas nepadodas, ja nemaz nemēģināsi un no kļūdām var mācīties.»

InŽEnIErEkonomIkAS	Un	VADĪBAS	fAkUltĀtE
Uzņēmējdarbība	un	vadīšana
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InŽEnIErEkonomIkAS	Un	VADĪBAS	fAkUltĀtE
Uzņēmējdarbība	un	vadīšana

marita laZDānE
uzņēmējdarbība un vadīšana	–	profesionālā	bakalaura	
studiju	programma
e-pasts:	marita.lazdane@gmail.com,	tālr.		26518856
Vidējā svērtā atzīme: 8,47
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 aktīva	darbība	fakultātes	studējošo	pašpārvaldē;
•	 projekta	 «rtU	 IEVf	 Pasniedzēju	 gada	 balva»	
organizatoru	komandā;

•	 2008.	 gadā	 	 SIA	 komunikāciju	 darbnīca	 sertifikāts	 «klientu	 apkalpošana,	
pārdošana»;

•	 dabas	takas	veidošana	Vārkavas	pagastā;
•	 padziļināti	apgūts	«cilvēka	anatomijas	un	fizioloģijas	kurss»;
•	 iegūta	B	kategorijas	vadītāja	apliecība.	

«Esi dzejnieks - taisi no nekā!»  /O. Vācietis. /

Žanna rOmaņEnkO
uzņēmējdarbība un vadīšana	 –	 akadēmiskā	 maģistra	
studiju	programma
e-pasts:	zanna_romanenko@inbox.lv,	tālr.		20238238
Vidējā svērtā atzīme: 8,6
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 lavikon	 izglītības	 centrā	 apgūts	 datorprogrammas	
«Grāmatvedība»	pamatlietošanas	kurss;
•	 «Art Deco»	 iegūta	 ainavu	 veidošanas	 speciālista	
kvalifikācija;

•	 iegūts	bakalaura	grāds	«tiesību	zinātnē»	latvijas	Universitātē;
•	 2004.	gadā		iegūta	B	kategorijas	vadītāja	apliecība.	
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liEnE JaSukEViča
cilvēku resursu vadīšana	 –	 profesionālā	 bakalaura	
studiju	programma
e-pasts:	liene.jasukevica@rtu.lv,	tālr.		26784050
Vidējā svērtā atzīme: 7,95
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 no	2008.	 	 līdz	2010.	gadam	rtU	Studentu	parlamenta	
projektu	vadītāja;
•	 no	2007.		līdz.		2008.	gadam	rtU	Studentu	parlamenta	
kultūras	nodaļas	vadītāja;

•	 no	2006.		līdz	2008.		gadam	darbojās	fakultātes	studējošo	pašpārvaldē;	
•	 no	2007.		projekta	«Studentu	paradīze»	organizatoru	komandas	dalībniece;
•	 no	2007.	gada		projekta	«mīlestības	svētki»	organizatoru	komandas	dalībniece;
•	 projekta	«rtU	karjeras	dienas»	organizatoru	komandas	dalībniece
•	 apmeklēti	 vairāki	 semināri	 par	 līderību,	 projektu	 vadību,	 prezentēšanas	

prasmēm,	karjeras	veidošanu	un	motivēšanu.	

 «Nekad nav par vēlu kļūt par to, par ko Jūs kādreiz esat gribējuši kļūt!»

InŽEnIErEkonomIkAS	Un	VADĪBAS	fAkUltĀtE
Cilvēku	resursu	vadīšana

Uzņēmējdarbība	un	loģistika

agita luBānE
uzņēmējdarbības loģistika	 –	 profesionālā	 bakalaura	
studiju	programma
e-pasts:	a.lubane@inbox.lv,	tālr.		26554307
Vidējā svērtā atzīme: 7,78
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 sabiedriski	aktīva;
•	 labas	angļu	valodas	zināšanas.	
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aiJa laicānE
muitas un nodokļu administrēšana	 –	 profesionālā	
bakalaura	studiju	programma
e-pasts:	me-aija@inbox.lv,	tālr.		26284164
Vidējā svērtā atzīme: 8,44
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 projekta	 vadītāja	 asistente	 projektā	 «lED	 gaismekļa	
prototipa	izstrāde	ielu	apgaismošanai»;
•	 dalība	 projekta	 «Inovatīvu	 mūžizglītības	 apmācības	
moduļa	 izstrāde	 ražošanas	 automatizācijā	 un	
mehatronisko	 sistēmu	 datorvadībā»	 mācību	 grāmatas	
izstrādē;	

•	 projekta	 vadītāja	 asistente	 projektā	 «Prakšu	 pilnveidošana	 rtU	 bakalaura	
studiju	programmā	Elektrotehnoloģiju	datorvadība»;	

•	 dalība	 semināros	 «Studiju	 rezultāti	 un	 to	 vērtēšana»,	 «publikāciju	
ievadīšana	 ortUS	 sistēmā»,	 «Projektu	 grāmatvedības	 uzskaites	 specifika	
ES	 struktūrfondu	 projektos»,	 «Darba	 likums	 un	 darba	 tiesību	 tiesiskais	
regulējums	 ES	 fondu	 projektu	 īstenošanā»	 un	 «Publisko	 iepirkumu	 likums	
ErAf	projektu	īstenotājiem»;

•	 2007.	gadā		iegūta	B	kategorijas	vadītāja	apliecība.	

«Panākumi nozīmē vienu reizi vairāk piecelties nekā nokrist.» /V.  Čērčils/

InŽEnIErEkonomIkAS	Un	VADĪBAS	fAkUltĀtE
muitas	un	nodokļu	administrēšana
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InŽEnIErEkonomIkAS	Un	VADĪBAS	fAkUltĀtE
Ekonomika

VErOnika kušiņičEVa
Ekonomika	–	akadēmiskā	bakalaura	studiju	programma
e-pasts: kusiniceva@gmail.com,	tālr.		25923333
Vidējā svērtā atzīme: 9,21
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 2008.	gadā	iegūta	3.	vieta	«latvijas	XVIII	Universiādē»	
tenisā;
•	 2009.	 gadā	 iegūta	 1.	 vieta	 «latvijas	 XIX	 Universiādē»	
tenisā;

•	 B	kategorijas	vadītāja	apliecība;	
•	 nokārtots	toEfl	tests;
•	 dalība	DnB	nord	bankas	organizētos	semināros	«kā	pārdot	krīzes	apstākļos»	

un	«finanšu	plānošana	uzņēmuma	vadītājiem»;
•	 apgūta	lAVIkon	neformālās	izglītības	programma	«Grāmatvedības	uzskaites	

pamati».	

«Esmu gatava pielietot iepriekš saņemtās teorētiskās zināšanas un profe-
sio nālās prasmes korporatīvo finanšu sfērā.  Man piemīt izteikta atbildības 
sajūta, vēlme apgūt jaunas zināšanas un pilnveidot savas spējas.»
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iBrahimS iVO DiaBatE
Ekonomika	–	akadēmiskā	maģistra	studiju	programma
e-pasts:	ibrahims.diabate@gmail.com,	tālr.		27084650
Vidējā svērtā atzīme: 8,68
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	 50.	 rtU	 studentu	 zinātniskajā	 un	 tehniskajā	
konferencē;
•	 rektora	kausa	sacensībās	boksā	iegūta	2.	vieta;
•	 2.	 vietas	 ieguvējs	 ASV	 un	 Zviedrijas	 karalistes	
vēstniecību	organizētā	eseju	konkursā;

•	 2008.	gadā	iegūta	B	kategorijas	vadītāja	apliecība;
•	 2009.	gadā	iegūts	diploms	par	FOREX	tirgus	investēšanas	principu	apguvi;
•	 2007.	gadā	iegūts	sertifikāts	par	«Windows Vista un Office 2007»	apguvi.	

«Bez mērķa nav attīstības,
Bez attīstības nav laimes,
Bez laimes nav dzīves.»

InŽEnIErEkonomIkAS	Un	VADĪBAS	fAkUltĀtE
Ekonomika
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guna BērZiņa
Ķīmija –	akadēmiskā	bakalaura	studiju	programma
e-pasts:	guna.berzina@rtu.lv,	tālr.		29394252
Vidējā svērtā atzīme: 8,91
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	 50.	 	 rtU	 studentu	 zinātniskajā	 un	 tehniskajā	
konferencē;
•	 2006.	gadā	darbojās	fakultātes	studējošo	pašpārvaldē;
•	 konkursā	 «labā	 prakse»	 iegūta	 prakses	 vieta	 a/s	
«Dzintars»	un	lU	Cietvielu	fizikas	institūtā;

•	 2008.		apgūti	rtU	angļu	valodas	kursi;
•	 no	2007.		līdz	2010.		gadam	rtU	sieviešu	kora	«Delta»	dalībniece;
•	 brīvprātīgā	projektā	«Garākā	deja»;
•	 2005.	gadā	iegūta	B	kategorijas	vadītāja	apliecība.	

«Es uzskatu, ka cilvēkus vajag slavēt, kad vien iespējams; uz to viņi reaģē tā, 
kā izkaltis augs reaģē uz ūdeni.»  /Mērija Keja Eša/

mAtErIĀlZInĀtnES	Un	lIEtIŠĶĀS	ĶĪmIjAS	fAkUltĀtE
Ķīmija
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lauma laiPniEcE
Ķīmija	–	akadēmiskā	maģistra	studiju	programma
e-pasts: lauma.laipniece@rtu.lv
Vidējā svērtā atzīme: 9,63
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	47.	,	48.	,	49.	,50.		un	51.		rtU	studentu	zinātniskajā	
un	tehniskajā	konferencē;
•	 dalība	48.		rtU	starptautiskajā	zinātniskajā	konferencē;
•	 dalība	 Baltijas	 jūras	 reģiona	 konferencē	 «funkcionālie	
materiāli	un	nanotehnoloģijas	2007»;

•	 dalība	starptautiskā	konferencē	«Balticum Organicum Syntheticum 2008»;
•	 trīs	publikācijas	zinātniskajos	žurnālos;
•	 2009.	 gadā	 dalība	 firmas	 «Waters»	 seminārā	 «Troubleshooting Common LC 

Problems».	

«Ja katrs izvēlētos tādu nozari un strādātu tādu darbu, kas viņam ļoti patīk un 
padodas, nevis kur vairāk maksā, tad Latvijā būtu labāka dzīve.»

mAtErIĀlZInĀtnES	Un	lIEtIŠĶĀS	ĶĪmIjAS	fAkUltĀtE
Ķīmija
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mAtErIĀlZInĀtnES	Un	lIEtIŠĶĀS	ĶĪmIjAS	fAkUltĀtE
Ķīmija

kriStīnE laZDOViča
Ķīmija	–	akadēmiskā	maģistra	studiju	programma
e-pasts:	kristine@ktf.rtu.lv,	tālr.		26494236
Vidējā svērtā atzīme: 8,13
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	 47.	 ,	 48.	 ,	 un	 50.	 	 rtU	 studentu	 zinātniskajā	 un	
tehniskajā	konferencē;
•	 dalība	 47.	 ,	 48.	 ,	 49.	 	 un	 50.	 	 rtU	 starptautiskajā	
zinātniskajā	konferencē;

•	 dalība	«Eco-Balt 2008»;
•	 dalība	 «Eiropas	 energotehnoloģiju	 stratēģiskā	 plāna	 latvijas	 aktivitāšu	

atbalsta	zinātniskā	grupa».	

«Diplomi ir gandrīz visiem manu vecāku draugiem un viņu bērniem.  Bet tas 
nenozīmē, ka viņi strādā savā profesijā.  Gluži otrādi, viņi iestājās un beidza 
augstskolu tikai tāpēc, ka viņiem tika teikts – universitāte ir svarīga; lai dzīvē 
tiktu uz augšu, tev jābūt diplomam.  Un tā pasaule paliek bez daudziem 
lieliskiem dārzniekiem, maizes cepējiem, antikvāriem, skulptoriem, 
rakstniekiem.  /Pauls Koelju/

Jebkura profesija un zināšanas ir  svarīgas un labi speciālisti ir   vajadzīgi 
visās jomās.  Lai augstākā izglītība būtu kā vērtība, nevis kā nepieciešamības 
prece, jo bieži vien no studentiem, kuri iegūst bakalaura vai maģistra grādu, 
var dzirdēt frāzes - ka diplomam neredz jēgu, tas ir tikai  «papīra» pēc. »
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mAtErIĀlZInĀtnES	Un	lIEtIŠĶĀS	ĶĪmIjAS	fAkUltĀtE
Ķīmijas	tehnoloģija

JEVgEņiJa mackEViča
Ķīmijas tehnoloģija	 –	 akadēmiskā	 bakalaura	 studiju	
programma
Vidējā svērtā atzīme: 8,95
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	50	un	51.	rtU	studentu	zinātniskajā	un	tehniskajā	
konferencē;
•	 dalība	«Proceedings of 5th Biannual Balticum Organicum 
Syntheticum conference»	Viļņā,	lietuvā;

•	 dalība	«Proceedings of 11th Belgian Organic Synthesis Symposium»	Ģentē,	Beļģijā;
•	 dalība	49.		rtU	starptautiskajā	zinātniskajā	konferencē;
•	 dalība	 «Preoceedings of 2nd International Sympposium Learning Organic 

Synthesis Tremendously»	namurā,	Beļģijā;
•	 dalība	vēl	vairākās	starptautiskās	konferencēs;
•	 no	2007.	g.		līdz	2008.	g.		darbojās	fakultātes	studējošo	pašpārvaldē;
•	 projektu	 «Profesionālās	 orientācijas	 un	 karjeras	 attīstības	 ķīmijas	 nozarē	

informācijas	dienas»	un	«Ķīmiķu	dienas»	organizatoru	komandas	dlībniece;
•	 2006.	gadā	iegūta	B	kategorijas	vadītāja	apliecība.	
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mAtErIĀlZInĀtnES	Un	lIEtIŠĶĀS	ĶĪmIjAS	fAkUltĀtE
Ķīmijas	tehnoloģija

aiga PaBērZa
Ķīmijas tehnoloģija	 –	 akadēmiskā	 bakalaura	 studiju	
programma
e-pasts:	aiga.paberza@gmail.com,	tālr.	:	28622826
Vidējā svērtā atzīme: 9,05
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 2009.	 /2010.	 	 studiju	 gada	 Armīna	 rūsīša	 piemiņas	
stipendijas	laureāte;
•	 no	2006.		līdz	2010.		gadam	grupas	vecākā;

•	 darbojusies	fakultātes	studējošo	pašpārvaldē;
•	 vairāku	rtU	projektu	organizatoru	komandas	dalībniece;
•	 brīvprātīgā	XXIV	Vispārējie	latviešu	Dziesmu	un	XIV	Deju	svētkos;
•	 2007.	gadā	līderu	foruma	dalībniece;
•	 2005.	gadā	iegūta	B	kategorijas	vadītāja	apliecība.	

«Neviens sapnis nekad nav par lielu, neviens sapņotājs - par mazu!»

kaSParS traSkOVSkiS
Ķīmijas tehnoloģija	 –	 akadēmiskā	 maģistra	 studiju	
programma
e-pasts:	kasparstr@inbox.lv,	tālr.		29148070
Vidējā svērtā atzīme: 9,7
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	 pētījuma	 projektā	 «jaunu	 foto	 refraktīvu	 sānu	
virknē	 azohromotoforas	 grupas	 saturošu	 polimēru	
sintēze»;

•	 dalība	pētījuma	projektā	«fotojūtīgu	organisko	hromoforu	saturošu	polimēru	
sistēmu	iegūšana	un	pētīšana	informācijas	ierakstīšanas	materiāliem»;

•	 dalība	pētījuma	projektā	«Amorfo	molekulāro	organisko	stiklu	un	polimēru	
sintēze	fotorefraktīvajiem	un	nelineārās	optikas	materiāliem»;

•	 dalība	48.	,	49.	,	50.		un	51.		rtU	studentu	zinātniskajā	un	tehniskā	konferencē;
•	 dalība	50.	rtU	starptautiskā	zinātniskā	konferencēs;		
•	 līdzautors	vairākām	publikācijām;
•	 2008.	un	2009.	gadā		dalība	latvijas	skolēnu	ķīmijas	olimpiādes	organizēšanā.	
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mAtErIĀlZInĀtnES	Un	lIEtIŠĶĀS	ĶĪmIjAS	fAkUltĀtE
Ķīmijas	tehnoloģija

PāVElS OStrOVSkiS
Ķīmijas tehnoloģija	 –	 akadēmiskā	 maģistra	 studiju	
programma
Vidējā svērtā atzīme: 9,73
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 līdzautors	četrām	konferenču	tēzēm;
•	 pieteikti	divi	patenti;
•	 līdzautors	starptautiskai	publikācijai;
•	 dalība	projekta	«Zinātnieku	nakts»	organizēšanā;

•	 2004.		gadā	iegūta	B	kategorijas	vadītāja	apliecība.	

mAtErIĀlZInĀtnES	Un	lIEtIŠĶĀS	ĶĪmIjAS	fAkUltĀtE
materiālzinātne

alEkSanDra VOrOnOVa
materiālzinātne	 –	 akadēmiskā	 bakalaura	 studiju	
programma
e-pasts:	Aleksandra.voronova@rtu.lv,	tālr.		28738278
Vidējā svērtā atzīme: 8,86
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 50.	 	 un	 51.	 	 rtU	 studentu	 zinātniskajā	 un	 tehniskajā	
konferencēs;
•	 dalība	«Baltic Polymer Symposium 2009»;

•	 no	 2008.	 gada	 darbojas	 Eiropas	 tehnisko	 studentu	 apvienības	 BESt	
pārstāvniecībā	rtU	–	«BEST-Riga»;

•	 «rtU	Inženieru	Sacensības	2010»	galvenā	organizatore;
•	 2009.	 gadā	 «BEST-Riga»	 akadēmisko	 kursu	 «Catch The Data If You Can»	

organizatoru	komandā;
•	 dalība	 «BEST-Lisbon»,	 Technical University of Lisbon un Lisbon Institute of 

Technology	rīkotajos	akadēmiskajos	vasaras	kursos	«All you need is physics».	

«Daudzi sasnieguši vairāk, nekā paši cerējuši,  jo kāds cits ticējis viņu spēkam.»
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Santa StrODE
materiālzinātne	 –	 akadēmiskā	 bakalaura	 studiju	
programma
e-pasts:	santa.strode@rtu.lv,	tālr.	29273289
Vidējā svērtā atzīme: 8,16
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	 51.	 	 rtU	 studentu	 zinātniskajā	 un	 tehniskajā	
konferencē;
•	 2009.	gadā	dalība	starptautiskā	konferencē	«Functional 
materials and nanotechnologies»;

•	 kamerkora	«Vox Animae»	dalībniece;
•	 2010.	gadā	apgūti	angļu	valodas	kursi;
•	 2006.	gadā	iegūta	B	kategorijas	vadītāja	apliecība.

«Zinātnē nav plašu, bruģētu lielceļu, tās mirdzošās virsotnes var sasniegt tikai 
tas, kurš, neļaudamies nogurumam, raušas augšup pa tās akmeņainajām 
takām.»  /K.Markss/

mAtErIĀlZInĀtnES	Un	lIEtIŠĶĀS	ĶĪmIjAS	fAkUltĀtE
materiālzinātne
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iVanS BOčkOVS
materiālzinātne	 –	 akadēmiskā	 maģistra	 studiju	
programma
Vidējā svērtā atzīme: 8,66
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	«14th European conference on composite materiāls 
2010»;
•	 dalība	 vēl	 vairākās	 starptautiskās	 zinātniskās	
konferencēs	 un	 49.	 	 rtU	 studentu	 zinātniskajā	 un	
tehniskajā	konferencē;

•	 dalība	 vairākos	 Eiropas	 un	 nacionālos	 pētījumu	 projektos,	 kā	 ,piemēram,	
«Composites with Novel Functional and Structural Properties by Nanoscale 
Materials»	 un	 «jaunu	 grūti	 kūstošu	 savienojuma	 nanopulveru	 iegūšanas	
paņēmienu	un	nanostrukturētu	kompozītmateriālu	izstrāde»;

•	 dalība	vairākos	rtU-IZm	projektos;
•	 līdzautors	10	zinātniskām	publikācijām.	

«Ej, nešaubies, ceļš labi sācies,
No Tevis dzīve prasīs daudz.
Ej, mūžu dzīvo, mūžu mācies,
Un visu mūžu audz.»

mAtErIĀlZInĀtnES	Un	lIEtIŠĶĀS	ĶĪmIjAS	fAkUltĀtE
materiālzinātne



R TU K AR JER AS CENTRS R TU K AR JER AS CENTRS

mAtErIĀlZInĀtnES	Un	lIEtIŠĶĀS	ĶĪmIjAS	fAkUltĀtE
tekstila	un	apģērbu	tehnoloģija

maDara PaStarE
tekstila un apģērbu tehnoloģija	 –	 akadēmiskā	
bakalaura	studiju	programma
e-pasts:	_maducis_14@inbox.lv,	tālr.		26154937
Vidējā svērtā atzīme: 8,47
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	 rtU	 Studentu	 parlamenta	 projektu	
organizēšanā;
•	 apgūti	rīgas	Būvniecības	koledžas	zīmēšanas	kursi;

•	 sabiedriski	aktīva.	

«Neaizmirstiet priecāties!»

mAtErIĀlZInĀtnES	Un	lIEtIŠĶĀS	ĶĪmIjAS	fAkUltĀtE
materiālu	tehnoloģija	un	dizains

DacE kalniņa
materiālu tehnoloģija un dizains	 –	 profesionālā	
bakalaura	studiju	programma
e-pasts:	kalninjad@inbox.lv,	tālr.	:	29897027
Vidējā svērtā atzīme: 8,6
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 no	 2006.	 	 līdz	 2008.	 	 gadam	 darbojusies	 fakultātes	
studējošo	pašpārvaldē;
•	 no	2008.		līdz	2010.		gadam	grupas	vecākā;

•	 2007.	gadā	līderu	foruma	dalībniece;
•	 dalība	projekta	«robotika	2008»	īstenošanā;
•	 dalība	XXIV	Vispārējos	latviešu	Dziesmu	svētkos;
•	 2009.	gadā	piedalījusies	vienotības	skrējienā	Sirdspuksti	Baltijai;
•	 no	2006.	gadā	jauktā	kora	«Juventus»	biedre.	

 «Pasmaidi un pasaule Tev uzsmaidīs!»
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inESE ParkOVa
materiālu tehnoloģija un dizains	 –	 profesionāla	
maģistra	studiju	programma
e-pasts:	inese.parkova@rtu.lv,	tālr.		26140868
Vidējā svērtā atzīme: 9,62
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 publikācijas	 50.	 	 un	 51.	 	 rtU	 studentu	 zinātniskās	 un	
tehniskās	konferences	rakstu	krājumā;	
•	 no	 2008.	 	 līdz	 2009.	 	 gadam	 dalība	 modes	 skatē	
«Achtung baby!»;

•	 no	2007.	gada	dalība	modes	skatē	«We are young, we are free»;
•	 dalība	 ESf	 projektos	 «Starpnozaru	 zinātniskās	 grupas	 izveidošana	 veido	

tekstiliju	 jaunu	 funkcionālo	 īpašību	 attīstīšanai	 un	 integrēšanai	 inovatīvos	
izstrādājumos»	 un	 «tehnoloģiju	 ietilpīgo	 moduļu	 izstrāde	 un	 materiāli	
tehniskās	 bāzes	 modernizācija	 studiju	 programmai	 «transporta	 sistēmu	
inženierija»»;

•	 dalība	 IZm	 projektos	 «matemātisko	 modeļu	 un	 to	 novērtēšanas	 metodes	
izstrādāšana	Baltijas	reģiona	transporta	plūsmu	analīzei	un	prognozēšanai»	un	
«matemātisko	modeļu	algoritmu	un	datorprogrammu	izstrādāšana	latvijas	
transporta	sistēmas	analīzei	un	attīstības	prognozēšanai	un	optimizācijai».	

«Nākotni nevar paredzēt, tāpēc tā jārada!»

mAtErIĀlZInĀtnES	Un	lIEtIŠĶĀS	ĶĪmIjAS	fAkUltĀtE
materiālu	tehnoloģija	un	dizains
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Zaiga Zamuška
apģērbu un tekstila tehnoloģija	 –	 profesionālā	
bakalaura	studiju	programma
e-pasts:	zaiga.zamuska@rtu.lv
Vidējā svērtā atzīme: 8,05
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	50.	un	51.	rtU	studentu	zinātniskajā	un	tehniskā	
konferencē;
•	 no	2007.		līdz	2008.		gadam	apmeklējusi	zīmēšanas	un	
gleznošanas	kursus.	

«Visā pasaulē cilvēki sapņo par laimi.  Laime ir izjūtas, nevis lietas, un arī ne tas, 
ko citi par laimi uzskata.  Īstā laime ir nonākt saskaņā ar sevi.»  /L.  Brīdaka/

mAtErIĀlZInĀtnES	Un	lIEtIŠĶĀS	ĶĪmIjAS	fAkUltĀtE
Apģerbu	un	tekstila	tehnoloģija

JEkatErina BOrOVkOVa
apģērbu un tekstila tehnoloģija	 –	 profesionālā	
bakalaura	studiju	programma
e-pasts:	Jekaterina.borovkova@rtu.lv,	tālr.		29671531
Vidējā svērtā atzīme: 8,24
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 iegūts	sertifikāts	par	florista	kursu	apgūšanu;
•	 sabiedriski	aktīva.	

«Veiksme ir nosakāma tikai veiksmes gadījumā, nevis patērēto piepūles apjomā.»
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trAnSPortA	Un	mAŠĪnZInĪBU	fAkUltĀtE
Siltumenerģētika	un	siltumtehnika

makSimS PihtinS
Siltumenerģētika un siltumtehnika	 –	 profesionālā	
bakalaura	studiju	programma
e-pasts:	maxims@inbox.lv
Vidējā svērtā atzīme: 8,62
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	50.	un	51.		rtU	studentu	zinātniskajā	un	tehniskā	
konferencē;
•	 2010.	gadā	dalība	konferencē	«HEAT AND POWER 2010»;

•	 2007.	gadā	apgūta	programma	«AutoCad 2008»;
•	 2006.	gadā	iegūta	B	kategorijas	vadītāja	apliecība.	

«Valsts stabila attīstība bez enerģētikas nav iespējama, savukārt stabilas 
enerģētikas pastāvēšana bez talantīgiem un izglītotiem inženieriem nav 
iespējama, un RTU ir Latvijas inženieru šūpulis.  Lai dzīvo RTU!»

alEkSanDra cimBalE
Siltumenerģētika un siltumtehnika	 –	 profesionālā	
maģistra	studiju	programma
e-pasts:	a.cimbale@inbox.lv,	tālr.		28341954
Vidējā svērtā atzīme: 9,87
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	 47.	 ,	 49.	 	 un	 50.	 	 rtU	 studentu	 zinātniskajā	 un	
tehniskajā	konferencē;
•	 vairāku	zinātnisko	rakstu	autore;

•	 no	2005.	līdz	2009.	gadam	rtU	tenisa	izlases	dalībniece;
•	 2008.	 gadā	 dalība	 SIA	 «EkoDomA»	 rīkotajā	 konferencē	 «resursu	 patēriņa	

samazinājuma	analīze	mikroelektronikas	rūpnīcā»;
•	 2010.	 gadā	 apgūti	 a/s	 «latvenergo»	 kursi	 «lielo	 koģenerācijas	 staciju	 un	

katlumāju	automatizācija».	

«Visaugstāko pakāpi es izvēlējos par normu!»
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trAnSPortA	Un	mAŠĪnZInĪBU	fAkUltĀtE
Siltumenerģētika	un	siltumtehnika

alEkSanDrS SOrOčinS
Siltumenerģētika un siltumtehnika	 –	 profesionālā	
maģistra	studiju	programma
e-pasts:	sorochins@inbox.lv,	tālr.		26536051
Vidējā svērtā atzīme: 9,73
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	48.	,	49.	,	50.		un	51.		rtU	studentu	zinātniskajā	un	
tehniskajā	konferencē;
•	 līdz	autors	vairākām	starptautiskām	publikācijām;	

•	 projekta	«mehu	kari	2005/2006»	komandā;	
•	 dalība	diskusijā	«Ēku	iekšējo	apkures	sistēmu	renovēšana.		Enerģijas	patēriņa	

regulēšanas	un	uzskaites	tehniskie	risinājumi	dzīvokļos»;
•	 dalība	49.		Un	50.		rtU	starptautiskajā	zinātniskajā	konferencē;
•	 dalība	IZm-rtU	projektos	«Gāzes	degšanas	procesu	un	temperatūras	lauku	

pētīšana	 darba	 režīmos	 ar	 lielām	 gaisa	 pārpilnības	 koeficienta	 vērtībām»	
un	 «metodikas	 izstrāde	 gāzes	 plūsmas	 pētīšanai	 ar	 eksperimentālām	 un	
skaitliskām	metodēm»;	

•	 apgūti	 kursi	 «SIltUmEnErĢĒtIkA	 30P	 522	 06	 Energoaudits»	 un	 «Ēku	
apkures	 un	 karstā	 ūdens	 apgādes	 sistēmas,	 shēmas,	 uzbūve,	 balansēšana,	
ekspluatācija	un	bojājumu	novēršana».	

«No siltumenerģētikas skatījuma mūsu dzīve ir kā virpulis turbulentā plūsmā, 
tāpēc centīsimies lai mūsu padarītā darba siltumatdeve vienmēr būtu ar 
maksimālo vērtību.»
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trAnSPortA	Un	mAŠĪnZInĪBU	fAkUltĀtE
Visaptverošā	kvalitātes	vadība

raSa štālBErga
Visaptverošā kvalitātes vadība	–	profesionālā	maģistra	
studiju	programma
e-pasts:	RasaStalberga@gmail.com
Vidējā svērtā atzīme: 8
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 no	2005.		līdz	2007.	gadam		kursa	vecākā;
•	 2009.	 gadā	 dalība	 Sorainen	 seminārā	 «Veiksmīga	
piedalīšanās	iepirkuma	procedūrās»;

•	 2009.	 gadā	 dalība	 Zvērinātu	 Advokātu	 biroja	 Zelmenis&liberte	 rīkotā	
seminārā	«Publiskā	un	Privātā	partnerība»;

•	 apmeklēti	vēl	vairāki	semināri	un	kursi;
•	 2008.	gadā	iegūta	B	kategorijas	vadītāja	apliecība.

«Studijas RTU palīdzēja man skaidri apzināties un formulēt savas dzīves 
mērķus, vīziju. Ieguvu noderīgas zināšanas, draugus un pieredzi. 
Es lepojos, ka esmu RTU absolvents! »

inDra gailE
Visaptverošā	 kvalitātes	 vadība	 –	 profesionālā	 bakalaura	
studiju	programma
e-pasts:	indra@mastercom.lv
Vidējā svērtā atzīme: 7,93
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 labas	angļu	valodas	zināšanas;
•	 sabiedriski	aktīva.	

«Novēlu RTU arī turpmāk neapstāties savā pilnveidē un sasniegt visus izvirzītos 
mērķus, kā arī nebaidīties tiekties pēc jauniem!»
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trAnSPortA	Un	mAŠĪnZInĪBU	fAkUltĀtE
Inženiertehnika,	mehānika	un	mašīnbūve

alEkSanDrS kOValS
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve	 –	
akadēmiskā	bakalaura	studiju	programma
Vidējā svērtā atzīme: 7,72
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	 49.,	 50.	 un	 51.	 	 rtU	 studentu	 zinātniskajā	 un	
tehniskajā	konferencē
•	 labas	vācu	valodas	zināšanas.	

riharDS PriEDītiS
inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve	 –	
akadēmiskā	bakalaura	studiju	programma
e-pasts:	Rihards. prieditis@inbox.lv,	tālr.		26328083
Vidējā svērtā atzīme: 8,22
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	 49.,	 50.	 un	 51.	 rtU	 studentu	 zinātniskajā	 un	
tehniskajā	konferencē.	

«Neesmu nožēlojis to, ka studēju tieši RTU.  Šī ir īstā vieta, kur pavadīt savus 
studiju gadus.  RTU novēlu būt pašai labākajai tehniskajai augstskolai un 
gatavot konkurētspējīgus speciālistus.»
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kaSParS šĶErBa
mehatronika	 –	 profesionālā	 bakalaura	 studiju	
programma
e-pasts:	kaspars.skerba@rtu.lv,	tālr.	26468263
Vidējā svērtā atzīme: –
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	 «rtU	 robotikas	 klubs»	 rīkotajās	 sacensībās	 un	
semināros;
•	 apmeklēts	 Microchip	 seminārs	 «jaunumi	
mikroprocesoru	izstrādes	jomā»;

•	 apmeklēts	SimCom	seminārs	«jaunumi	bezvadu	risinājumu	jomā»;
•	 2010.	gadā	dalība	Baltijas	Elektromagnētiskās	Savienojamības	konferencē.	

«Nekad nesaki nav iespējams, viss ir, tikai cik laika tas prasīs...»

trAnSPortA	Un	mAŠĪnZInĪBU	fAkUltĀtE
Inženiertehnika,	mehānika	un	mašīnbūve

StaniSlaVS nOSkOVS
inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve	 –	
akadēmiskā	bakalaura	studiju	programma
e-pasts:	Frant1c@inbox.lv,	tālr.		25906214
Vidējā svērtā atzīme: 8,74
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	48.,	49.,	50.	un	51.		rtU	studentu	zinātniskajā	un	
tehniskajā	konferencē.	
•	 2009.	gadā	iegūta	B	kategorijas	vadītāja	apliecība.	

«Strādājiet neskatoties ne uz ko, iedvesma nāks pie jums vēlāk!»

mehatronika
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trAnSPortA	Un	mAŠĪnZInĪBU	fAkUltĀtE
ražošanas	tehnoloģija

anita aVišānE
ražošanas tehnoloģija	 –	 akadēmiskā	 maģistra	 studiju	
programma
e-pasts:	anita.avisane@rtu.lv,	tālr.		2411681
Vidējā svērtā atzīme: 8,8
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	 51.	 	 rtU	 studentu	 zinātniskajā	 un	 tehniskā	
konferencē	 –	 saņemts	 atzinības	 raksts	 kā	 konferences	
laureātam;

•	 iesniegts	raksts	«the	10th	euspen	International	Conference»;
•	 līdzautore	mācību	grāmatai	«Pneimatika»;
•	 2009.	gadā	«lielās	talkas»	organizēšana	savā	dzīvojamā	rajonā;
•	 apgūts	kurss	«Grāmatvedis	-	ekonomists»;
•	 2008.	gadā	dalība	semināros	«Dokumentu	arhivēšana»,	«Amatu	aprakstu	un	

darba	aprakstu	izstrāde»	un	«ES	strukturālo	fondu	finansējums	mazajiem	un	
vidējiem	uzņēmumiem	latvijā».	

«Kad mēs beidzot tiešām esam kaut ko iemācījušies, tad esam par veciem, lai 
liktu to lietā.»  /K. M.  Remarks/
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DāViS BušS
Dzelzceļa transports	 –	 profesionālā	 bakalaura	 studiju	
programma
e-pasts:	steamemer@inbox.lv,	tālr.	26378147
Vidējā svērtā atzīme: 9,57
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība	 48.	 ,	 49.	 	 un	 50.	 	 rtU	 studentu	 zinātniskā	 un	
tehniskā	konferencē;
•	 latvijas	 Dzelzceļnieku	 biedrības	 biedrs	 un	 valdes	
loceklis;

•	 2007.,	 2008.	 un	 2009.	 gadā	 	 dalība	 Eiropas	 muzejdzelzceļu	 federācijas	
«fEDECrAIl»	organizētās	nometnēs;

•	 devies	pieredzes	apmaiņas	braucienā	uz	Zviedriju,	malmkopingas	tramvaju	
muzeju;

•	 rtU	Attīstības	fonda	stipendiju	konkursa	laureāts;
•	 latvijas	Izglītības	fonda	stipendiju	konkursa	laureāts;
•	 iegūta	1.	vieta	rtU	Inženiergrafikas	olimpiādē;
•	 2006.	gadā	iegūta	B	kategorijas	vadītāja	apliecība.	

«Pieredze rodas darot, zināšanas rodas lasot un sapņot nav aizliegts.»

trAnSPortA	Un	mAŠĪnZInĪBU	fAkUltĀtE
Dzelzceļa	transports
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VaDimS JEfimEnkO
Dzelzceļa transports	 –	 profesionālā	 maģistra	 studiju	
programma
e-pasts:	esdr84@inbox.lv
Vidējā svērtā atzīme: 8,67
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 divkārtējs	 zinātniskā	 konkursa	 uzvarētājs	 par	 latvijas	
dzelzceļa	attīstību;
•	 apmeklēti	 kursi	 «Ugunsdrošība»,	 «Vilcienu	 kustības	
drošība»	un	«Pirmās	palīdzības	sniegšana»;

•	 2002.	gadā	iegūta	B	un	C1	kategorijas	vadītāja	apliecība;
•	 2004.	 gadā	 iegūta	 traktora	 un	 pašizgāzēju	 transporta	 kategorijas	 vadītāja	

apliecība.	

«Nebaidies un nezaudē cerības, ej tikai uz priekšu, jo vinnē tikai tas, kurš 
cīnās.»

trAnSPortA	Un	mAŠĪnZInĪBU	fAkUltĀtE
Dzelzceļa	transports
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artūrS mEiJErS
medicīnas fizika un inženierija	–	profesionālā	bakalaura	
studiju	programma
e-pasts:	Arturs. meijers@hotmail.com,	tālr.		29128461
Vidējā svērtā atzīme: 9,3
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 piedalījies	 49.	 	 un	 50.	 rtU	 studentu	 zinātniskajā	
konferencē;
•	 2008.	 g.	 	 un	 2009.	 g.	 	 dalība	 konferencē	 «medical	
physics	in	the	Baltic	states»;

•	 2008.	gadā	dalība	konferencē	«Basic Radiography»;	
•	 2008.	gadā	dalība	konferencē	«Oncology news 2008»;	
•	 2009.	gadā	 iegūts	sertifikāts	par	«radiācijas	drošību	un	kvalitāti	medicīnā»;	

līdzalība	 projektā	 «Pacienta	 elpošanas	 kustību	 beznarķieru	 reģistrācija	 ar	
elpošanu	sinhronizētā	radioterapijā»;	

•	 līdzdalība	projektā	«onkoloģijas	slimnieku	radioterapijas	ārstēšanas	attīstība	
SIA	rīgas	Austrumu	klīniskā	universitātes	slimnīca»;	

•	 2008.	gadā	iegūta	B	kategorijas	vadītāja	apliecība	un	2009.	gadā	A	kategorijas	
vadītāja	apliecība;	

•	 nokārtots	IELTS	tests.	

«Novēlu RTU vienmēr piesaistīt kā pasniedzējus nozaru labākos speciālistus, 
nostiprināt autoritāti un reputāciju kā Latvijā, tā tālu aiz tās robežām, lai 
ikviens ar lepnumu var teikt, ka ir studējis RTU!»

trAnSPortA	Un	mAŠĪnZInĪBU	fAkUltĀtE
medicīnas	fizika	un	inženierija
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linarDS gOlDštEinS
mašīnu un aparātu būvniecība –	profesionālā	bakalaura	
studiju	programma
e-pasts:	linards6@inbox.lv,	tālr.		29892661
Vidējā svērtā atzīme: 8,1
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 piedalījies	48,	49.		un	50.	rtU	studentu	zinātniskajā	un	
tehniskā	konferencē;
•	 2009.	gadā	dalība	konferencē	«ESFR SP5 – Education & 
Training – Sodium behaviour and safety»	francijā;

•	 aktīvi	iesaistās	rtU	robotikas	klubā;
•	 dalība	teātra	studijā	«Pagrabs»;
•	 2008.	gadā	iegūta	B	kategorijas	vadītāja	apliecība.	

trAnSPortA	Un	mAŠĪnZInĪBU	fAkUltĀtE
medicīnas	fizika	un	inženierija

mašīnu	un	aparātu	būvniecība

timurS SOlOguBS
medicīnas inženierija un fizika	–	profesionālā	maģistra	
studiju	programma
Vidējā svērtā atzīme: 9,11
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 izstrādāts	zinātnisks	darbs	par	tēmu	«kaulu	datēšanas	
metodes	izvēle»;
•	 sadarbojas	 ar	 latvijas	 sporta	 ārstu,	 kardiologu	 un	
neirologu	asociācijām;

•	 dalība	Vienotas	latvijas	funkcionālās	Diagnostikas	tīkla	attīstīšanā;
•	 latvijas	elektroenefatologrāfijas	ārstu	asociācijas	semināra	organizēšana;
•	 iegūts	radiācijas	drošība	medicīnā	kursu	sertifikāts;
•	 iegūts	menedžeru	kvalifikācijas	paaugstināšanas	programmas	sertifikāts;
•	 iegūta	B	kategorijas	vadītāja	apliecība.	
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BALTECH
ražošanas,	inženierzinības	un	vadība

SErgEJS mEitalOVS
ražošanas, inženierzinības un vadība	–	BALTECH
Vidējā svērtā atzīme: –
Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 apgūti	angļu	valodas	kursi;
•	 dalība	profesionālitāti	veicinošos	semināros;
•	 dalība	izstādē	«IFSEC 2008»	Birmingenā,	lielbritānijā.	
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Paldies atbalstītājiem!
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