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R TU K AR JER AS CENTRS

RTU studē vairāk nekā 16 000 studentu, kuri ir izvēlējušies tehnisko izglītību, 
tādējādi nodrošinot intelektuālo ieguldījumu Latvi jas nākotnes attīstībā. 

Šis jau ir otrais semestris, kad RTU Karjeras centrs sadarbībā ar studiju programmu 
direktoriem atlasa pašus izcilākos absolventus, novērtējot ne tikai šo studentu 
sekmes, bet arī sabiedriskās un zinātniskās aktivitātes. Šie stu denti ir tie, ar kuriem 
lepojas ne tikai draugi un radi, bet arī universitāte, piešķirot tiem Zelta statusu – kā 
medaļu par uzvaru, kas sasniegta par 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 ku-
riem tikai pašus labākos studiju programmu direktori izvirza iekļaušanai RTU Zel-
ta 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 aplieci-
na 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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ARNITA ĀRMANE
Arhitektūra – arhitektu profesionālā studiju 
programma
e-pasts: arnita. armane@gmail. com
tālr. +371 26300293
Vidējā svērtā atzīme: 9,11

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 arhitektūras studentu un vieslekciju projekta «eksports@home» organizēšana;
•	 dalība vairākos starptautiskos arhitektūras un pilsētplānošanas plenēros;
•	 bakalaura darba prezentēšana pasākuma «Pecha-Kucha Night» ietvaros;
•	 apgūta itāļu valoda;
•	 gūta darba pieredze arhitektu birojā «GMARP» un uzņēmumā SIA «Projektēšanas 
birojs ARHIS»

ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTPLĀNOŠANAS FAKULTĀTE
Arhitektūra
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SANTA KALVA
Transportbūves – profesionālā bakalaura studiju 
programma
e-pasts: santakalva@inbox. lv 
tālr. +371 29880506
Vidējā svērtā atzīme: 8,55

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 iegūta 1. vieta RTU zinātniskajā konferencē ar darbu «Jaunākās tendences 
dzelzsbetona vanšu un iekārto tiltu būvniecībā»;
•	 2010. gadā LU dižmecenāta K. Morberga stipendiāte;
•	 no 2006. – 2010. gadam Vītola fonda stipendiāte;
•	 piedalījusies IACES (International Association of Civil Engineering Students) 
rīkotajā kongresā «Tuneļa izbūve zem Bosfora jūras šauruma» Stambulā;
•	 kursos apgūta AutodeskTM AutoCad programma. 

Jūtos ļoti pagodināta, ka esmu iekļauta RTU Zelta fondā. Ļoti patīkami, ka ir 
novērtēts mans darbs un sasniegumi gan mācībās, gan ārpus tām.

BŪVNIECĪBAS FAKULTĀTE
Transportbūves
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EDGARS GAILUMS
Transportbūves – profesionālā bakalaura studiju 
programma
e-pasts: edgars. gailums@inbox. lv 
Vidējā svērtā atzīme: 8,11

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 iegūta 1. vieta Latvijas florbola čempionātā «RTU/Inspecta» komandas sastāvā;
•	 apguvis SIA «Vianova Systems Latvia» rīkotos AutoCad kursus;
•	 apguvis RTU un Geophysik GGD mbH rīkotos kursus «Ģeofizikas pielietojums 
vides inženierzinātnēs»;
•	 mācību centrā «BUTS» apguvis profesionālās pilnveides izglītības programmu 
«Projektu vadība»;
•	 saņēmis RTU pateicības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu RTU florbola 
komandas uzvaru kaldināšanu;
•	 guvis darba pieredzi tādos uzņēmumos kā SIA «Union Asphalttechnik», 
SIA  «Ceļu komforts», SIA «NK Konsultāciju birojs» u. c. 

Ir daudz jāmācās, lai nedaudz zinātu!

BŪVNIECĪBAS FAKULTĀTE
Transportbūves
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ILZE VALAINE
Informācijas tehnoloģija – profesionālā maģistra 
studiju programma
e-pasts: ilze. valaine@rtu. lv 
tālr. +371 29816063
Vidējā svērtā atzīme: 9,25

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība RTU 49. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē, un RTU DF rīkotā 
starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konferencē;
•	 dalība LR FM Struktūrfondu un Kohēzijas fondu vadības informācijas sistēmas 
izstrādes projektā;
•	 dalība LR TM ES tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas 
sistēmas projekta izstrādē;
•	 dalība LR TM Elektroniskās dokumentu pārvaldības sistēmas izstrādes projektā;
•	 apgūti angļu valodas kursi mācību centrā «Aveta»;
•	 dalība vairākos Rīgas Satiksmes projektos;
•	 gūta darba pieredze tādos uzņēmumos kā A/s «Swedbank», SIA «DPA», u. c. 

«Ja Tev kļūst skaidrs, ka nevari sasniegt savu mērķi, nemaini šo mērķi, bet gan 
savas darbības plānu. » /Konfūcijs/

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE
Informācijas tehnoloģija
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DIĀNA ZAVADSKA
Informācijas tehnoloģijas – profesionālā maģistru 
studiju programma
e-pasts: diana. zavadska@gmail. com
tālr. +371 29344503
Vidējā svērtā atzīme: 9,09

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 apgūti projektu vadības kursi Valsts administrācijas skolā;
•	 dalība kursos «Sadarbība grupā, komandā un organizācijā»;
•	 grupas vecākā vairākus studiju gadus;
•	 darba pieredze iegūta tādos uzņēmumos un iestādēs kā SIA «FMS» un Rīgas 
Domes Informācijas tehnoloģiju centrs. 

Ticēt sev, saviem spēkiem un nekad nepadoties ceļā uz savu mērķi! Sasniedzot 
kārtējo mērķi – neapstāties, bet virzīties tālāk un izmantot katru iespēju, ko 
dzīve sniedz!

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE
Informācijas tehnoloģija
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ULDIS KARLOVS-KARLOVSKIS
Datorsistēmas – profesionālā bakalaura studiju 
programma
e-pasts: uldisk@ctco. lv
tālr. +371 29345210
Vidējā svērtā atzīme: 9,14

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dažādu IT specpasūtījumu izstrāde tādiem uzņēmumiem, kā «AttēlsR», «Pure 
Sound Technologies», «Baltic Risk Management»;
•	 dalība RTU Karjeras centra vasaras nometnē «Step by step: How to be the BEST 
of the BEST»;
•	 dalība RTK korī «Mīts», vokālalā grupā «Dominante» un teātra studijā 
«Dramaturgu teātris»;
•	 iegūts ITIL v3 Foundation sertifikāts;
•	 sasniegumi karjeras veidošanā uzņēmumos «Nexum Insurance Technologies», 
pēc tam SIA «C. T. Co». 

Netēlo to, kas tu neesi – esi tas, ko tu tēlo, un Tev izdosies!

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE
Datorsistēmas
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NATAĻJA GLAZUNKOVA
Datorsistēmas – profesionālā bakalaura studiju 
programma
e-pasts: natalijaglazunkova@gmail. com
Vidējā svērtā atzīme: 8,24

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 iegūts sertifikāts par Microsoft Solutions Framework Essentials apgūšanu;
•	dalība RTU rektora kausa izcīņā;
•	gūta darba pieredze tādos uzņēmumos kā SIA «Lattelecom Technology» un SIA 
«Tilde». 

«Neizglītots cilvēks ir cilvēks, kurš nekad neuzdrošināsies atzīt, ka viņš kaut 
ko nespēj vai nezin. » /Ofmiller/

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE
Datorsistēmas
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DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE
Datorsistēmas

SERGEJS PIPARS
Datorsistēmas – profesionālā maģistra studiju 
programma
Vidējā svērtā atzīme: 8,15

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 iegūta darba pieredze IT uzņēmumā SIA «ATEA Services»;
•	 iegūta autovadītāja B kategorijas apliecība. 

Viss būs labi!
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INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
Uzņēmējdarbība un vadīšana

LĪGA INDRIKSONE
Uzņēmējdarbība un vadīšana – profesionālā 
maģistra studiju programma
e-pasts: liga. indriksone@gmail. com
Vidējā svērtā atzīme: 9,22

 

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 no 2006. gada līdz 2009. gadam aktīvi darbojusies IEVF Studējošo fakultātē un 
RTU Studentu parlamentā;
•	 no 2007. gada līdz 2009. gadam RTU Studentu parlamenta Ārējo sakaru nodaļas 
vadītāja un vairāku starptautisku studentu projektu vadītāja;
•	 no 2007. gada līdz 2010. gadam Latvijas Studentu apvienības Domes locekle, 
pozīciju darba grupu locekle un vairāku Latvijas Studentu apvienības projektu 
koordinatore;
•	 projekta «Līderu Forums’09» programmas vadītāja, studentu foruma «Kubs 
II’08» projekta vadītāja un koordinatore;
•	 apmeklēti kursi par komandas un projektu vadību, komunikāciju, prezentēšanas 
prasmēm, Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem;
•	 apmeklētas vairākas ar izglītības un zinātnes attīstības jautājumiem saistītas 
starptautiskas konferences Zviedrijā, Somijā un Latvijā;
•	 izveidota sekmīga karjera starptautiskā uzņēmumā SIA «Ernst & Young Baltic». 

Mērķis, griba un drosme. 
Tieši šīs trīs lietas ir augstu sasniegumu pamatā.
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INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
Uzņēmējdarbība un vadīšana

MARIJA SAŅŅIKOVA
Uzņēmējdarbība un vadīšana – profesionālā 
maģistra studiju programma
e-pasts: m. sannikova@inbox. lv 
Vidējā svērtā atzīme: 8,93

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 apguvusi angļu un spāņu valodas kursus;
•	 tautas deju kolektīva dejotāja, piedalījusies arī Dziesmu un deju svētkos;
•	 apguvusi vizāžistu kursus;
•	 dalība seminārā «Uzņēmuma darbinieku iekšējo attiecību veidošana»;
•	 iegūta darba pieredze tādos uzņēmumos kā A/s «BIG Bank»; SIA «Accenture», 
u. c. 

«Laime nav ceļa mērķis: laime – tas ir pats ceļš» /Daiers/
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OLGA ŠČOGOĻEVA
Uzņēmējdarbība un vadīšana – profesionālā 
maģistra studiju programma
e-pasts: olga. scogoleva@rtu. lv, laskala@inbox. lv 
tālr. +371 25926610
Vidējā svērtā atzīme: 8,41

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība seminārā «No tavas idejas līdz tirgus produktam»;
•	 apgūti SIA «Baltijas Datoru Akadēmija» kursi «Microsoft Excel 2003 
lietpratējiem»;
•	 apgūti SIA «Irmas Kalniņas konsultācija» kursi «Etiķetes apmācības»;
•	 apgūti SIA «Nordic Training International» kursi «Komandas veidošana»;
•	 pamata līmenī apgūta franču valoda; 
•	 vairāku gadu laikā izveidota sekmīga karjera A/s «Swedbank». 

«Katru darbu dari tā, it kā tas būtu pēdējais tavā mūzā» /Marks Aurēlijs/

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
Uzņēmējdarbība un vadīšana
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INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana

ARTŪRS ZEPS
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana 
un vadīšana – profesionālā maģistra studiju 
programma
e-pasts: arturs. zeps@inbox. lv
tālr. +371 26566442
Vidējā svērtā atzīme: 8,35

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 aktīva darbība RTU IEVF Studējošo pašpārvaldē un RTU Studentu parlamentā, 
no 2007. gada RTU Studentu parlamenta prezidents;
•	 dalība Open Mind zinātnisko projektu konkursos;
•	 organizēti tādi projekti kā «Ideju kauss 2010», «Tehniskās Jaunrades dienas 2009. 
/2010. », «Debašu konkurss un jauno uzņēmējdarbības līderu forums 2010», u. c. ;
•	 dalība komandas un projektu vadīšanas, laika plānošanas un prezentācijas 
kursos;
•	 dalība LIAA un RTU organizētās konferencēs;
•	 gūta darba pieredze tādos uzņēmumos kā «Price Waterhouse Coopers», SIA 
«Ernst & Young Baltic», SIA «AWA Baltic», SIA «Elevator International», u. c. 

Studiju laiks sniedz daudz iespēju. Pašam šajā laikā ir izdevies realizēt gan 
savai izaugsmei svarīgus, gan citiem studentiem lietderīgus projektus. Novēlu 
arī pārējiem studentiem pilnvērtīgi izmantot tiem sniegtās iespējas. 
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LIĀNA LIEPIŅA
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana 
un vadīšana – profesionālā maģistra studiju 
programma
e-pats: liana. liepina@rtu. lv
tālr. +371 29739496
Vidējā svērtā atzīme: 9,03

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 aktīva darbība RTU IEVF Studējošo pašpārvaldē un RTU Studentu parlamentā;
•	 iegūts sertifikāts par Erasmus Mūžizglītības intensīvās programmas «Making 
Business Work in the New Europe – Developing and Transferring Business 
Knowledge in the Baltic Sea Region» apgūšanu;
•	 organizatoriskā darbība RTU 49. , 50. un 51. Starptautiskās zinātniskās 
konferences rīkošanā;
•	 organizatoriskā darbība starptautiskās zinātniskās konferences «Economics and 
Management - 2010» rīkošanā;
•	 gūta darba pieredze Rīgas Tehniskajā universitāte un A/s «Parex banka». 

«Izglītība – vienīgais dievišķais un nemirstīgais mūsos, un divas lietas – 
saprāts un valoda – ir labākais cilvēkā. » /Plutarhs/

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
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SANDIS KAPLEITIS
Būvuzņēmējdarbība un nekustamā īpašuma 
vadīšana – profesionālā maģistra studiju 
programma
e-pasts: sandis. kapleitis@gmail. com
tālr. +371 25941264
Vidējā svērtā atzīme: 9

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 aktīva darbība IEVF Studējošo pašpārvaldē un RTU Studentu parlamentā, 2 
gadus vadījis RTU Studentu parlamenta Sporta nodaļu;
•	 dalība 50. RTU Starptautiskajā zinātniskajā konferencē;
•	 organizēti vairāki RTU Studentu parlamenta projekti kā «RTU Cope», «RTU 
rektora kausa izcīņa», «RTU atklātais čempionāts šahā», «RTU Ziemas sporta 
spēles», «RTU Peintbols» u. c. ;
•	 biedrības «Jauniešu konsultācijas» projektu vadītājs;
•	 gūta plaša darba pieredze tādos uzņēmumos kā SIA «RD Real estate», SIA 
«A+S», SIA «AU» un Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienībā «Sporta klubs». 

Mans novēlējums sastāv no vairākiem zināmiem citātiem, ko vienmēr der 
atcerēties brīžos, kad vajag padomāt!
«Nekad nesaki nekad»
«Neapstājies pie sasniegtā, bet celies un turpini»
«Ne vienmēr skarbs vārds ir nievājošs un pateicība cildinājums»
«Dažreiz der paturēt vārdu pie sevis un vienkārši pasmaidīt»
«Saule spīd un zāle ir zaļa»

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
Būvuzņēmējdarbība un nekustamā īpašuma vadīšana



R TU K AR JER AS CENTRS

ANASTASIJA IVANOVA
Būvuzņēmējdarbība un nekustamā īpašuma 
vadīšana – profesionālā maģistra studiju 
programma
e-pasts: anastasija. ivanova@inbox. lv
tālr. +371 26794597
Vidējā svērtā atzīme: 8,67

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība 50. RTU Starptautiskajā zinātniskajā konferencē;
•	 apgūts SIA «SW» lekciju kurss «Uzņēmējdarbības grāmatvedība»;
•	 apgūti SIA «Teodors» kursi «Tāmju sastādīšana būvniecībā»;
•	 apgūts SIA «Skrivanek» spāņu valodas pamatkurss;
•	 gūta darba pieredze tādos uzņēmumos kā A/s «SEB banka», SIA «D Kubs» un 
SIA «Pygmalion». 

Galvenais mūsu dzīvē ir attīstība, tieksme piepildīt savus mazos un lielos 
sapņus. Tāpēc mēs dzīvojam, elpojam un nepārtraukti mācāmies. Lai 
vienmēr pietiek spēka paspert vēl soli pretī savam sapnim!

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
Būzvuzņēmējdarbība un nekustamā īpašuma vadīšana
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MĀRIS VEIGURS
Ugunsdrošība un civilā aizsardzība – inženiera 
profesionālā studiju programma
Vidējā svērtā atzīme: 8,96

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība zinātniskajās konferencēs Baltkrievijā 2007. , 2008. un 2009. gadā;
•	 Valsts Policijas akadēmijā apgūti kursi «Zinātniski pētniecisko darbu veikšanas 
metodika un to noformēšana»;
•	 Valsts administrācijas skolā apgūti kursi «Kā sarunāties ar žurnālistu»;
•	 bērnu pasākumu vadīšana «Baltiņa skolā»;
•	 studiju laikā pildījis grupas vecākā pienākumus. 

Ja mūsu datoru spēlītēs ir trīs un vairāk dzīvības, tad īstajā dzīvē ir tikai viena, 
tāpēc arī sargāsim viņu!

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE
Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
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LUDMILA ROMAŅENKO
Dzelzceļa transports – profesionālā bakalauru 
studiju programma
e-pasts: aromas@inbox. lv, tālr. +371 25904939
Vidējā svērtā atzīme: 8,33

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība vairākos semināros un konferencēs;
•	 apgūta baltkrievu valoda;
•	 gūta darba pieredze tādos uzņēmumos kā SIA «LDZ CARGO», VAS «Latvijas 
Dzelzceļš», u. c. ;
•	 2008. gadā iegūta B kategorijas vadītāja apliecība. 

Paldies par iegūtajām zināšanām. Es ceru, ka tās man ļoti noderēs visā manā 
turpmākajā dzīvē un karjeras veidošanā tieši dzelzceļa nozarē. 

TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE
Dzelzceļa transports
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KRISTĪNE PEROVIČA
Medicīnas inženierija un fizika – profesionālā 
bakalaura studiju programma
Vidējā svērtā atzīme: 7,55

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 dalība 51. RTU studentu zinātniskajā konferencē;
•	 dalība «Medicīnas aparatūras» seminārā;
•	 apgūti ķīmijas kursi Rīgas Stradiņa universitātē;
•	 ļoti labas svešvalodu zināšanas, apgūtas angļu, krievu, spāņu, vācu un japāņu 
valodas;
•	 gūta darba pieredze tādos uzņēmumos kā SIA «Rīgas Austrumu klīniskā 
universitātes slimnīca», SIA «Parfumbalt», SIA «Zeme Auto». 

«Labor improbus omnia vincit»
/Ar neatlaidīgu darbu var pārvarēt visus šķēršļus/

TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE
Medicīnas inženierija un fizika
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JEVGĒNIJA SAVICKA
Tehniskā tulkošana – profesionālā bakalaura 
studiju programma
e-pasts: jevgenija. savicka@rtu. lv 
Vidējā svērtā atzīme: 8,35

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 studiju laikā veidota veiksmīga sadarbība ar Valodu institūta administrāciju;
•	 studiju laikā pildīti grupas vecākā pienākumi;
•	 teicamas svešvalodu zināšanas – angļu, krievu, vācu valodas, papildus apgūta 
spāņu valoda;
•	 gūta darba pieredze tādos uzņēmumos kā Zvērināta advokāta Čārlija Šmita 
juridiskais birojs, A/s «Dzintars» un Rīgas Tehniskā universitāte. 

Ticiet sev un saviem spēkiem!
Neapstājieties uz sasniegtā!

VALODU INSTITŪTS
Tehniskā tulkošana
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Paldies atbalstītājiem!


