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rtu studē vairāk nekā 15 000 studentu, kuri ir izvēlējušies tehnisko izglītību, 
tādējādi nodrošinot intelektuālo ieguldījumu Latvi jas nākotnes attīstībā.  

Šis jau ir trešais 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 
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.

2010./2011. studiju gada pavasara semestrī rtu Zelta fondā iekļauti 55 
absolventi.
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EVIJA LĪBAŽE
Arhitektūra – maģistra akadēmiskā studiju 
programma
e-pasts: evija.libaze@szk.lv
tālr.: 26448474
Vidējā svērtā atzīme: 9,79

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Piedalījusies Erasmus apmaiņā Lundas universitātē
•	 Dalība 48., 50. un 51. rtu Studentu Zinātniski tehniskajā konferencē
•	 Dalība OIStat(Organisation Internationale des Scénographes, 

techniciens et architectes de théâtre) rīkotajā konkursā teātra 
arhitektiem

•	 2009. g. iegūta Knauf stipendija
•	 2007. - 2009. g. dalība EaSa (European architecture Student assembly)
•	 Dalība starptautiskā studentu konkursā vIZZION (European 

competition for architecture with a high environmental value)
•	 apgūti Deltalight apgaismojuma dizaina kursi beļģijā (Kortijk, belgium)
•	 apgūti artemide apmācības kursi milānā (milan, Italy)
•	 apgūti angļu valodas kursi Latvijas un Itālijas Sadraudzības biedrībā 

(LIDb)
•	 Gūta darba pieredze uzņēmumos ”SZK/Z” un ”Pedra Silva arquitectos” 

(Portugāle)

Vajag darīt tā, kā vajag darīt, bet darīt, kā nevajag, darīt nevajag! /V.Pūks/

arHItEKtŪraS uN PILSĒtPLĀNOŠaNaS FaKuLtĀtE
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DARJA OSTAPCEVA
Arhitektūra – maģistra akadēmiskā studiju 
programma
e-pasts: ostapceva@inbox.lv
Vidējā svērtā atzīme: 8,92

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība arhitektūras plenērā par mežaparka attīstību 
•	 Dalība arhitektūras plenērā par bulduru centra attīstības iespējām 

izmantojot Lielupes piekrasti
•	 Dalība arhitektūras plenērā par Zvaigžņu fabrikas, kā publiskās telpas 

attīstību
•	 Dalība arhitektūras metu konkursos, piemēram, daudzfunkcionālā ēka 

Lucavsalā, SIa “Zenico projekts “ biroja sastāvā; daudzfunkcionālā ēka 
ausekļu ielā 2, kopā ar arhitekti tamāru Stuci; starptautiskais “šaman-
gorod” metu konkurss maskavā; starptautiskais metu konkurss par 
Helsinku piepilsētas attīstības koncepciju starp Helsinkiem un Espo, 
reģionālās slimnīcas rekonstrukcijas konkurss; u. c.

•	 Dalība rtu 48. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē
•	 Starptautiskās arhitektu - studentu vasaras nometnes dalībniece – 

festivāls uz baikāla ezera, Krievijā
•	 Starptautiskās bienālē rīgā “Future Design” dalībniece
•	 radošās darbnīcas “be Palleto” dalībniece
•	 Latvijas mākslinieku plenēra dalībniece tatros
•	 Gūta pieredze uzņēmumā SIa „Zenico projekts”

“Lai zināšanas tuvinātu tevi laimei!”

arHItEKtŪraS uN PILSĒtPLĀNOŠaNaS FaKuLtĀtE
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SANITA MUIŽNIECE
Transportbūves – maģistra profesionālā studiju 
programma
e-pasts: sanita_muizniece@yahoo.com
tālr.: 29335132
Vidējā svērtā atzīme: 8,21

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Open mind stipendijas laureāte 2009. gadā
•	 Latvijas alpīnistu un ceļotāju asociācijas biedrs
•	 Dalība „Ideju kausā” 2007. gadā
•	 Iesaistījusies vairāku projektu organizēšanā, piemēram, 

„Ideju kauss 2008”, „XXvII International baltic road conference”
•	 2011. gadā dalība Nordic road association (NvF) un baltic road 

association (bra) organizētajā seminārā Zviedrijā
•	 Dalība „Seminar on Summer Operations”
•	 Gūta pieredze uzņēmumos vaS „Latvijas ceļi” un SIa „bravo”

“Cilvēkam, kurš zina, kurp iet, pasaule pati paver ceļu” /D.Džordāns/ 
Katram atrast savu mērķi un ceļu tā sasniegšanai!

bŪvNIEcībaS FaKuLtĀtE
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GUNTARS FRĪDENBERGS
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija – bakalaura 
profesionālā studiju programma
e-pasts: guntars.fridenbergs@rtu.lv
tālr.: 26875297
Vidējā svērtā atzīme: 8,95

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 basketbola komandas „FmcG” spēlētājs
•	 biedrības „Saules bite” biedrs – žurnāla biznesa psiholoģija izdevējs
•	 Dalība dažādos projektos Sm un Sat jomā
•	 Dalība Eiropas Kohēzijas fonda projekta „Gulbenes ūdenssaimniecības 

attīstības II kārta” sagatavošanā
•	 Dalība „International renewable Energy Fair”, Poznan, Polija
•	 Dalība upnor Latvija semināros, 2010., 2011. gadā
•	 Iziets Darba aizsardzības speciālists pamata līmenis 2009. gadā
•	 Pasniedz autocaD seminārus kopā ar Infoera
•	 Dalība Grundfoss, Wilo semināros, 2010., 2011. gadā
•	 Dalība Klinkmann seminārā par vājstrāvām, 2010. gadā
•	 Dalība magi caD kursos, 2011. gadā
•	 Gūta pieredze uzņēmumos SIa „Eigers”, SIa „ Eigers būve”, SIa 

„Xponcard” , SIa „ Fluga”, u. c.

Domāt un attīstīties ir cilvēka lielākā bagātība.

bŪvNIEcībaS FaKuLtĀtE
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SANDIS DEJUS
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija – bakalaura 
profesionālā studiju programma
e-pasts: sandis.dejus@rtu.lv
tālr.: 26591517
Vidējā svērtā atzīme: 8,68

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 2006.-2011.gads uPb biedrības „Stabilitāte” stipendiāts
•	 Dalība vairākos projektos, piemēram, „Dzeramā ūdens apgādes sistēmu 

drošība un attīrīšana pēc to apzinātas piesārņošanas”, „tehnoloģiskais 
nodrošinājums iedzīvotāju apgādei ar nekaitīgu un kvalitatīvu dzeramo 
ūdeni”, u. c.

•	 2010. gadā dalība 12. ikgadējā Ūdensapgādes Sistēmu analīzes 
konferencē (WDSa), tusona, aSv

•	 2009. gadā dalība „upju hidraulikas modelēšanas programmas mIKE” 
kursos

•	 Darbojas rtu ŪItK un rtu būvzinātnes centrā
•	 vairāku starptautisku publikāciju līdzautors
•	 Gūta pieredze uzņēmumos „SINtEF Group” (Norvēģija), SIa „Liepājas 

ūdens”, Norvēģijas tehnoloģiju un Dabaszinātņu universitātē, u. c.

“Kas grib redzēt ātrus panākumus, lai skalda malku.” /A.Einšteins/

bŪvNIEcībaS FaKuLtĀtE



10

RAIVIS PAULS
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija - maģistra 
profesionālā studiju programma
e-pasts: raivis.pauls@gmail.com
tālr.: 26344247
Vidējā svērtā atzīme: 9,66

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība rtu 51. starptautiskā zinātniskā konferencē un 52. rtu studentu 

zinātniskā un tehniskā konferencē
•	 rtu Futbola izlases spēlētājs
•	 Programmas „Iespējamā misija” 4. iesaukuma dalībnieks
•	 Latvijas Ekonomikas attīstības foruma (LEaF) balvas konkursa dalībnieks 

2010. gadā
•	 2011. gadā dalība rEHva ikgadējā konferencē tallinā
•	 Gūta pieredze uzņēmumos SIa „Efiko”, SIa „EK Grupa”, u. c.

“Talants, motivācija, attieksme un darbs. Talants nosaka, ko Tu esi spējīgs izdarīt, motivācija - Tavu 
nodarbošanos, attieksme un darbs - Tavus panākumus.”

bŪvNIEcībaS FaKuLtĀtE
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ERNESTS ZVIRGZDIŅŠ
Enerģētika un elektrotehnika – bakalaura akadēmiskā 
studiju programma
e-pasts: erzzzz@inbox.lv
tālr.: 26697424
Vidējā svērtā atzīme: 9,12

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība un atzinības raksts 52. rtu studentu zinātniskā un tehniskās 

konferencē
•	 Dalība 2010.gada prakšu konkursā „Labā prakse”
•	 Gūta pieredze uzņēmumos aS „Latvenergo” un „SIa citrus Solutions”

„Mācies kamēr vari!”

ENErģĒtIKaS uN ELEKtrOtEHNIKaS FaKuLtĀtE
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ENErģĒtIKaS uN ELEKtrOtEHNIKaS FaKuLtĀtE

LUDMILA KUKJANE
Enerģētika un elektrotehnika – maģistra akadēmiskā 
studiju programma
e-pasts: ludmilakukjane@inbox.lv
tālr.: 22425753
Vidējā svērtā atzīme: 9,47

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība Kauņas tehniskās universitātes 6. starptautiskajā konferencē
•	 Dalība rtu 51. starptautiskajā zinātniskajā konferencē
•	 Dalība 50., 51. un 52. rtu studentu zinātniskajā konferencē
•	 rtu Daugavpils filiāles Studējošo pašpārvaldes biedrs
•	 Dalība autocad kursos, 2009. gadā
•	 Gūta pieredze uzņēmumos aS „rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, aS 

„Sadales tīkls” un SIa „Inventa”

“Visskaistākais ir taisnība, vislabākais – veselība, vispatīkamākais ir sasniegt to, ko katrs vēlas.” /
Aristotelis/
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ENErģĒtIKaS uN ELEKtrOtEHNIKaS FaKuLtĀtE

LELDE TIMMA
Vides zinātne – bakalaura akadēmiskā studiju 
programma
e-pasts: lelde.timma@rtu.lv
tālr.: 29705879
Vidējā svērtā atzīme: 8,68

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 vairāku zinātnisko publikāciju līdzautore
•	 Dalība rtu 50. un 52. Studentu zinātniskā un tehniskā konferencē
•	 tautas deju ansambļa „vektors” dalībniece
•	 Nevalstiskās jauniešu organizācijas Dream! Foundation biedrs
•	 Dalība Erasmus apmaiņas programmā Zviedrijā
•	 Dalība Zviedru valodas kursos, 2010. gadā
•	 Dalība Stratēģiskās domāšanas sacensībās S3, latvijas spageti tiltu 

būvniecības sacensībās „Stiks”, bESt izženieru sacensībās un citos 
projektos

•	 Gūta pieredze vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā un 
tehniskās fizikas institūtā

Nothing shocks me. I’m a scientist. /Harrison Ford/
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ENErģĒtIKaS uN ELEKtrOtEHNIKaS FaKuLtĀtE

DACE ZAHARE
Vides zinātne – maģistra akadēmiskā studiju 
programma
e-pasts: dace.zahare@rtu.lv
Vidējā svērtā atzīme: 9,23

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 vairāku zinātnisko publikāciju līdzautore
•	 biedrības „brīvprātīgais.lv” biedrs
•	 Dalība 50. un 52. rtu studentu zinātniskajā konferencē
•	 Dalība konferencē „Dzīves cikla novērtējums biodīzeļdegvielas 

ražošanai Latvijā”, 2010. gadā
•	 Iesaiste vairāku projektu organizēšanā: „Energy Efficiency in Permitting 

and Inspections”, „Dzīves cikla novērtējums biodīzeļdegvielas ražošanai 
Latvijā”, apvienotā Pasaules Latviešu Zinātnieku 3. Kongresa un 
Letonikas 4. Kongresa sekcijas „vides kvalitāte Latvijā: esošais stāvoklis, 
izaicinājumi, risinājumi” organizēšana, u. c.

•	 Gūta pieredze rīgas tehniskās universitātes Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultātes vides aizsardzības un siltuma sistēmu 
institūtā

“Nebaidies no kļūdām! Varbūt viena no tām, tāpat kā Kolumbam, arī Tev, palīdzēs atklāt savu 
Ameriku!”
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IEVA LORENCE
Vides zinātne – maģistra akadēmiskā studiju 
programma
e-pasts: lorence.ieva@gmail.com
tālr.: 22057978
Vidējā svērtā atzīme: 7,91

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 vairāku zinātnisko publikāciju līdzautore
•	 aktīva darbība rtu Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Studentu 

pašpārvaldē un rtu Studentu parlamentā
•	 Latvijas vides zinātnes studentu apvienības valdes priekšsēdētāja
•	 vairāku projektu vadīšana un organizēšana esot rtu Studentu 

parlamenta valdē un Latvijas vides zinātnes studentu apvienībā
•	 Dalība 50. un 52. rtu Studentu zinātniskajā konferencē
•	 Dalība rtu 51. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē
•	 Iegūts sertifikāts „Lietišķā ģeofizika vides zinātnēs”, 2008. gadā
•	 Iegūta apliecība „vadība”, 2008. gadā
•	 Iegūts sertifikāts par efektīvu darbību komandas treniņprogrammā 

„Komandas kods”, 2008. gadā
•	 Gūta pieredze rīgas tehniskās universitātes vides aizsardzības un 

siltuma sistēmu institūtā

“Tu dzīvo te un tagad. Tev ir viena dzīve, viens punkts. Ko paspēsi izdarīt, tas paliks.” /Č.Milošs/ 
Novēlu, lai dzīves nogalē mēs saprastu, ka paspēts ir viss!

ENErģĒtIKaS uN ELEKtrOtEHNIKaS FaKuLtĀtE
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ENErģĒtIKaS uN ELEKtrOtEHNIKaS FaKuLtĀtE

JŪLIJA SOBOĻEVA
Elektrotehnoloģiju datorvadība – bakalaura 
profesionālā studiju programma 
e-pasts: ju.soboleva@gmail.com
Vidējā svērtā atzīme: 9,19

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība Erasmus programmā Zviedrijā
•	 Dalība 50. un 51. rtu studentu zinātniskajā konferencē
•	 jauniešu nevalstiskās biedrības „KID” dalībniece
•	 apgūti datormācības un programmēšanas kursi „Progmeistars”
•	 apgūti apmācības kursi „mitsubishi controller FX programming”, 2010. 

gadā
•	 vairāku projektu organizēšana: Intelektuālā spēle „Kas? Kur? Kad?”, rtu 

un LNt „tautas balss” kopprojekts par zinātniskajiem sižetiem, u. c.
•	 Gūta pieredze uzņēmumos SIa „Ste-vikan”, SIa „rmP”. u. c.

“Non progredi est regredi.” (Neiet uz priekšu nozīmē iet atpakaļ).
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VIESTURS VECKALNS
Elektrotehnoloģiju datorvadība – maģistra 
akadēmiskā studiju programma
e-pasts: vveckalns@yahoo.co.uk
tālr.: 28844522
Vidējā svērtā atzīme: 9,32

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 52. studentu zinātniskajā konferencē
•	 Dalība konferencē Space Economy in the multipolar World SEmW 2010, 

viļņā
•	 Dalība 2. starptautiskajā simpozijā „Space & Global Security of 

Humanity” 2010. gadā
•	 vairāku projektu organizators: vēja un ūdeņraža autonoma 

elektroapgādes sistēma, European Student moon Orbiter, atbalsts 
doktora studiju īstenošanai rtu, u. c.

•	 Gūta pieredze rīgas tehniskajā universitātē sagatavojot un īstenojot 
Eiropas Savienības finansētus projektus

Sālamana pamācības 24:3
“Ar gudru ziņu namu ceļ un ar saprātu to uztur kārtībā”

ENErģĒtIKaS uN ELEKtrOtEHNIKaS FaKuLtĀtE
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JŪLIJA KREPŠA
Transporta datorvadības, informācijas un 
elektroniskās sistēmas – maģistra akadēmiskā studiju 
programma
Vidējā svērtā atzīme: 8,44

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība rtu konferencē un konferencē Lietuvā 2009. gadā
•	 Dalība rtu zinātniskajā konferencē, konferencē Lietuvā un Polijā 2011. 

gadā
•	 Izieti angļu valodas kursi
•	 Sabiedriski aktīva

“Novēlu visiem topošiem absolventiem neatlaidību, veiksmi un radošus panākumus, cerību, kā arī 
perspektīvas iespējas mācībās un darbā!”

ELEKtrONIKaS uN tELEKOmuNIKĀcIju FaKuLtĀtE
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ALEKSEJS UDAĻCOVS
Telekomunikācijas – maģistra akadēmiskā studiju 
programma 
e-pasts: aleksejs.udalcovs@rtu.lv
tālr.: 28293227
Vidējā svērtā atzīme: 9,69

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 15. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Electronics’2011”, 

2011.gads, Kauņa, Lietuva
•	 Dalība 6. un 7. Starptautiskajā studentu zinātniskajā konferencē 

„Developments in Optics and communications 2011”, rīga, Latvija
•	 Dalība 50., 51. un 52. rtu Studentu zinātniskajā un tehniskajā 

konferencē
•	 vairāku zinātnisko publikāciju līdzautors
•	 Latvijas Optikas biedrības un Eiropas Optikas biedrības biedrs
•	 Starptautiskā lietišķās optikas biedrības (SPIE) un Latvijas universitātes 

studentu nodaļas SPIE (uLSPIE) biedrs 
•	 Iegūts  agilent technologies apmācības sertifikāts „cD/PmD 

measurements in passive optical devices for high speed transmission”, 
2011. gadā

•	 Iegūts EXFO apmācības sertifikāts „100 Gbps optical measurements”, 
2011. gadā

•	 Dalība Eiropas Savienības finansētā projektā
•	 Gūta pieredze rīgas tehniskās universitātes telekomunikāciju institūtā

“Runas ir garas, 
Darbs ir īss; 
No darba varas 
Liktens trīs.”  (Rainis “Runas un darbs”)

ELEKtrONIKaS uN tELEKOmuNIKĀcIju FaKuLtĀtE
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SANDIS SPOLĪTIS
Telekomunikācijas – maģistra akadēmiskā studiju 
programma
e-pasts: Sandis.Spolitis@rtu.lv
tālr.: 26151611
Vidējā svērtā atzīme: 9,43

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 15. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „ELEctrONIcS ‘ 2011” 

2011. gadā, Kauņa, Lietuva
•	 Dalība 7. Starptautiskajā jauno zinātnieku konferencē „Developments in 

Optics and communications”,  2011. gadā, rīga, Latvija
•	 Dalība 50., 51. un 52.  rtu studentu zinātniskajā konferencē
•	 vairāku zinātnisko publikāciju līdzautors
•	 Latvijas Optikas biedrības (LOb) un Eiropas Optikas biedrības (EOS) 

biedrs
•	 Starptautiskā lietišķās optikas biedrības (SPIE) un Latvijas universitātes 

studentu nodaļas SPIE (uLSPIE) biedrs
•	 Iegūts agilent technologies apmācības sertifikāts „cD/PmD 

measurements in passive optical devices for high speed transmission”, 
2011. gadā

•	 Iegūta starptautiskā IDO dejotāja licence piedaloties IDO (Starptautiskās 
deju organizācijas) Pasaules Hip-Hop deju čempionātā, vācijā, 2010. 
gadā

•	 vairāku projektu organizators
•	 Gūta pieredze rīgas tehniskās universitātes telekomunikāciju institūtā, 

SIa „Lattelekom” un SIa „citrus Solutions”

Zināšanas ir manta un mācības šīs mantas atslēga. /Reinis Kaudzīte/

ELEKtrONIKaS uN tELEKOmuNIKĀcIju FaKuLtĀtE
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ANDRIS BREŠKE
Telekomunikācijas – maģistra akadēmiskā studiju 
programma 
e-pasts: andris.breske@gmail.com
tālr.: 29880758
Vidējā svērtā atzīme: 9,01

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Iegūta apliecība par tālākizglītību rtu biznesa interešu klubā „Portfelis”
•	 vairāku publikāciju līdzautors
•	 Iesaistījies rtu Studentu Parlamenta un fakultāšu pašpārvalžu 

organizētajos pasākumos un projektos: Studentu Paradīze, mīlestības 
svētki, u. c.

•	 Dalība projektā „Ieskečo pret diskrimināciju”
•	 Dalība vairākos rtu, LIaa, citu augstskolu un organizāciju rīkotajos 

semināros un konferencēs
•	 Dalība mG consulting kursos „Imidža skola” 2011. gadā
•	 Dalība Lux business School „tiešās pārdošanas kursos” 2010. gadā
•	 Dalība seminārā „Eiropas Savienība – tās veidošanās, darbība, 

institūcijas, lēmumu pieņemšana un Latvijas dalība tajā” 2008. gadā
•	 Dalība uab „autepra” organizētajā konferencē „rFID iekaro mūsu dzīvi!”
•	 Gūta pieredze uzņēmumos SIa „citrus Solution”, SIa „Lux Latvia”, SIa 

„uvb”, u. c.

“Vienmēr atcerieties, ka jūsu apņemšanās gūt panākumus ir vissvarīgākais ceļā uz virsotnēm.” /
Abrahams Linkolns/

ELEKtrONIKaS uN tELEKOmuNIKĀcIju FaKuLtĀtE
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VALTERS SKRASTIŅŠ
Elektronika – bakalaura akadēmiskā studiju 
programma
e-pasts: Valters.Skrastins@gmail.com
tālr.: 26379698
Vidējā svērtā atzīme: 8,3

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 rtu Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Studentu pašpārvaldes 

biedrs
•	 rtu tautu deju kolektīva „vektors” dalībnieks
•	 rtu Elektronikas kluba biedrs
•	 Dalība vairākos EDI organizētajos semināros
•	 Gūta pieredze Elektronikas un datorzinātņu institūtā un uzņēmumā a/S 

„SaF tehnika”

Galvenais ir nebaidīties no kļūdām, jo nekļūdās tikai tie, kas neko nedara.

ELEKtrONIKaS uN tELEKOmuNIKĀcIju FaKuLtĀtE
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KRIŠS OSMANIS
Elektronika – maģistra akadēmiskā studiju programma 
e-pasts: Kriss.Osmanis@rtu.lv
tālr.: 26428113
Vidējā svērtā atzīme: 9,56

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 rtu Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Studentu pašpārvaldes 

biedrs
•	 Sabiedriski aktīvs
•	 vairāku projektu organizators
•	 Dalība zviedru valodas kursos
•	 Dalība Protolab apmācībās spiesto plašu prototipēšanā izmantojot 

Promat, ProtoLaser S sistēmas 2009. gadā
•	 Dalība rtu bESt organizētā prezentāciju prasmes seminārā 2011. gadā
•	 Dalība bESt Inženieru sacensībās
•	 Gūta pieredze augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrā, 

uzņēmumā SIa „Hanzas Elektronika”, u. c.

“Pievieno vērtību jebkurai dzīves situācijai! Lai veicas!”

ELEKtrONIKaS uN tELEKOmuNIKĀcIju FaKuLtĀtE
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MAKSIMS KORŅEVS
Informācijas tehnoloģija – bakalaura akadēmiskā 
studiju programma
e-pasts: Maksims.Kornevs@gmail.com
tālr.: 20041539
Vidējā svērtā atzīme: 9,1

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 50., 51. un 52. rtu studentu zinātniskajā konferencē
•	 viceprezidents rīgas tehniskās universitātes modelēšanas un imitācijas 

studentu organizācijā ScS-rtu-Sc
•	 Dalība rtu studentu teātrī „Kamertonis”
•	 jauniešu vasaras konferences un nometnes organizators
•	 Dalība uNItE seminārā baltijas valstīs 2011. gadā
•	 Gūta pieredze rtu modelēšanas un imitācijas katedrā, u. c.

Ja esi kaut ko nolēmis, ir jāiet līdz galam!

DatOrZINĀtNES uN INFOrmĀcIjaS tEHNOLOģIjaS FaKuLtĀtE
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AIVA BITE
Informācijas tehnoloģija – maģistra akadēmiskā 
studiju programma 
e-pasts: Aiva.Bite@gmail.com
tālr.: 26149397
Vidējā svērtā atzīme: 9,4

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 50. un 52. rtu Studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
•	 rtu DItF Studentu pašpārvaldes biedre
•	 rtu Studentu parlamenta biedre
•	 DItF Domes locekle
•	 EEStEc Lc-rIGa biedre
•	 Studenšu korporācijas „Daugaviete” biedre
•	 Organizējusi vairākus projektus: 1.Latvijas robotikas sacensības, biznesa 

spēļu sacensība bizness 24h, u. c. 
•	 Dalība daudznacionālā jauniešu apmaiņas projektā „Sursum corda”, 

2007. gadā
•	 Socrates Erasmus studentu apmaiņas programmas dalībniece 2007. 

gadā
•	 Socrates comenius skolēnu projekta „Young Europeans crossing the 

borders” dalībniece
•	 S!P!K! un P!K! apvienotās deju kopas dalībniece
•	 EEStEc kongress belgradā, jLc-riga pārstāvēšana, 2009. gadā
•	 apgūti angļu valodas kursi „English caE Preparation”, Language centre 

of the Free university of bozen-bolzano, 2007. gadā
•	 Dalība vairākos citos projektos un iesaiste organizēšanas procesā
•	 Gūta pieredze uzņēmumā SIa „DPa”, u. c.

“Katrs pats savas laimes kalējs!”

DatOrZINĀtNES uN INFOrmĀcIjaS tEHNOLOģIjaS FaKuLtĀtE
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JURIJS NIKOLAJEVS
Datorsistēmas – bakalaura akadēmiskā studiju 
programma
e-pasts: juryn@inbox.lv
tālr.: 26796318
Vidējā svērtā atzīme: 9,45

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 52. rtu zinātniskajā konferencē
•	 Dalība research Innovations Fundamentals 2010 un 2011 konferencē 

Klaipēdā
•	 konferencē „jaunatnes loma un iespējas inženierzinātnes attīstībā” 

Daugavpilī, 2009. un 2010. gadā
•	 Darbība projektā: Sakņotas zināšanu vērtēšanas sistēmas „jēdzienu 

tīkli” uzturēšana un pilnveidošana
•	 Organizators semināriem par japāņu kultūru
•	 Dalība 14. starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konferencē 

„cilvēks. vide. tehnoloģijas” rēzeknē, 2010. gadā
•	 Dalība „European Youth Parlament” sesijā Daugavpilī 2008. gadā
•	 Gūta pieredze darbā rīgas tehniskajā universitātē, SIa „DEPO DIY”, u. c.

„Neprasi neko. Aizej un izdari to pats. Un tad tev veiksies...” /Adroks Torstons/

DatOrZINĀtNES uN INFOrmĀcIjaS tEHNOLOģIjaS FaKuLtĀtE
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PĀVELS KOLIŠKINS
Datorsistēmas – maģistra akadēmiskā studiju 
programma 
e-pasts: Pavels.Koliskins@gmail.com
tālr.: 26354297
Vidējā svērtā atzīme: 9,71

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 50. un 52. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
•	 Dalība starptautiskajā programmēšanas olimpiādē 2008. gadā „KPI-

OPEN”, Kijevā
•	 Publikācijas līdzautors
•	 Iegūta 3. vieta „Lattelecom technology” 2007. gadā rīkotajā It 

olimpiādē
•	 rtu Inženiermatemātikas katedras mājas lapas izstrāde un uzturēšana
•	 Dalība vairākos jaSma organizācijas rīkotajos pasākumos un 

starptautiskajos projektos
•	 Dalība vairākos tenisa turnīros
•	 Dalība starptautiskās konferences organizēšanā 2009. gadā „the 9th 

IEEE International conference on advenced Learning technologies”
•	 Piedalīšanās labdarības akciju organizēšanā bērnu namam „Lejasstrazdi”
•	 Piedalīšanās rīgas „Kas? Kur? Kad?” spēļu organizēšanā
•	 2007. gadā izieti datoru kursi SIa „Progmeistars”
•	 2008. gadā izieti java programmēšanas valodas kursi
•	 2010. gadā izieti kursi par informācijas aizsardzību un „Klientu 

apkalpošanas skola”
•	 Gūta pieredze uzņēmumos SIa „Lattelecom”, SIa „Lattelecom 

technology”, a/S „Super Fm” un SIa „Progmeisters”.

“Viss, kas notiek, notiek uz labu.”

DatOrZINĀtNES uN INFOrmĀcIjaS tEHNOLOģIjaS FaKuLtĀtE
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ANETE ZABAŠTA
Nekustamā īpašuma pārvaldība – bakalaura 
profesionālā studiju programma
e-pasts: Anete.Zabasta@inbox.lv
tālr.: 28351737
Vidējā svērtā atzīme: 8,18

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 50. rtu studentu zinātniskajā konferencē
•	 rīgas Domes īpašuma departamenta sporta spēļu organizēšana
•	 2010. gadā dalība lekciju ciklā „Par kadastrālo vērtību bāzi 2011.gadam”
•	 2011. gadā izgājusi kursus „Dokumentu juridiskais spēks, dokumentu 

atvasinājumi un dublikāti”
•	 Gūta pieredze rīgas Domes īpašuma departamenta īpašuma 

atsavināšanas pārvaldē un SIa „ESENtI”

“Novēlu neapstāties pie grūtībām! Gandarījums par paveikto vienmēr atsvērs dažas bezmiega 
naktis.”

INžENIErEKONOmIKaS uN vaDībaS FaKuLtĀtE
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OLGA STARIŅECA
Uzņēmējdarbības un vadīšana – bakalaura 
akadēmiskā studiju programma
e-pasts: olga.starineca@rtu.lv
tālr.: 25984905
Vidējā svērtā atzīme: 9,03

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 50. rtu studentu zinātniskajā konferencē
•	 Dalība 52. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
•	 vairāku aIESEc projektu organizatore, piemēram, baltijas konference, 

dažādi semināri, apmaiņas projekti, u. c.
•	 Dalība starptautiskajā konferencē „Dizains konkurētspējīgai 

uzņēmējdarbībai” 2010. gadā
•	 Dalība aIESEc rīkotajos semināros, piemēram, „GoSocial”, „Synergy”, 

„Starptautiskās organizācijas Latvijā”, „apmāci topošos trenerus”, u. c.
•	 Dalība angļu valodas kursos 2010. gadā tallinā
•	 Dalība vācu valodas kursos 2010. gadā
•	 Dalība spāņu valodas kursos 2009. gadā
•	 Gūta pieredze biedrībā „aIESEc Latvija”

“Visskaistākais ir taisnība, vislabākais - veselība, vispatīkamākais ir sasniegt to, ko katrs vēlas”. /
Aristotelis/

INžENIErEKONOmIKaS uN vaDībaS FaKuLtĀtE
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ANASTASIA YATSENKO
Uzņēmējdarbība un vadīšana – bakalaura profesionālā 
studiju programma 
e-pasts: a.yatsenko2@gmail.com
tālr.: 26412275
Vidējā svērtā atzīme: 9,03

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 rtu volejbola izlases spēlētāja
•	 Publikācijas autore
•	 Intensīvo vācu valodas kursu dalībniece 2010. gadā vācijā
•	 Erasmus programmas stipendiāte
•	 DaaD stipendiāte
•	 Dalība kursos „Praktiskā grāmatvedība”
•	 Gūta pieredze aS „rīgas Dzirnavnieks”, amber Spa boutique Hotel, 

riccius+Sohn (regin ab) regelungstechnik und Gebaudeautomation 
GmbH (vācijā), u. c.

Galvenais šajā pasaulē ir ne tas, kur mēs stāvam, bet tas, kurā virzienā kustamies. “Cilvēki, kuriem 
visur labi veicas šajā pasaulē, neslinko un meklē viņiem nepieciešamos apstākļus, bet ja neatrod, 
tad rada tos.” /Šovs B./

INžENIErEKONOmIKaS uN vaDībaS FaKuLtĀtE
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OLGA MOLODCOVA
Uzņēmējdarbība un vadīšana – maģistra akadēmiskā 
studiju programma
e-pasts: ojlala@inbox.lv
tālr.: 26860861
Vidējā svērtā atzīme: 9,67

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 48. un 52. rtu Zinātniskā konferencē
•	 Darbība IEvF Studentu pašpārvaldē
•	 Dalība kursos „Sprādzienbīstamās vielas un priekšmeti, to atpazīšana un 

rīcība konstatēšanas gadījumā”
•	 Profilēšanas kursu apgūšana IcaO avSEc training centre of boryspil 

International airport State Enterprise 2008. gadā
•	 Gūta pieredze uzņēmumos vaS „Starptautiskā lidosta „rīga””, SIa 

„Inteon”, u. c.

“Katram cilvēkam sapnis tiek dots kopā ar spēkiem to piepildīšanai.” /Ričards Bahs/

INžENIErEKONOmIKaS uN vaDībaS FaKuLtĀtE
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ZANE SKREIJA
Cilvēku resursu vadīšana – bakalaura profesionālā 
studiju programma
e-pasts: zane.skreija@gmail.com
tālr.: 26882930
Vidējā svērtā atzīme: 7,85

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Divus gadus vadījusi rtu Studentu parlamenta Studiju nodaļu
•	 Darbojusies rtu materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 

studentu pašpārvaldē
•	 Organizējusi seminārus un olimpiādes rtu studentiem, rtu mLķF 

studiju kvalitātes novērtēšanu un rtu Gada mācībspēka apbalvošanu
•	 Dalība seminārā – treniņā „vadība”
•	 Gūta pieredze rīgas tehniskās universitātes Zinātņu prorektora 

dienestā, bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedrā un 
Studentu parlamentā

“Sapnis aug un attīstās līdz ar pašu sapņotāju, tāpēc tā piepildīšanu nekad nevar beigt.”

INžENIErEKONOmIKaS uN vaDībaS FaKuLtĀtE
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VIKTORIJA KIRILLOVA
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un 
vadīšana – bakalaura profesionālā studiju programma
e-pasts: viktorija.kirillova@gmail.com
tālr.: 29865852
Vidējā svērtā atzīme: 8,2

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība Stīvena r. Koveja līderības meistarklasē 2008. gadā
•	 Dalība seminārā „Kas ir karjera?”
•	 Dalība sabiedriskā organizācijā Preiļu „NvO centrs”
•	 Laikraksta „Novadnieks” veidošanas līdzautore
•	 Dalība mācību braucienā uz briseli 2011. gadā
•	 Dalība Preiļu NvO centra rīkotajos semināros
•	 Gūta pieredze a/S „reģionālā Investīciju banka”

“Ir jāuzstāda mērķis, bet tai pašā laikā ir jāļaujas brīvam lidojumam.” /J. Anmanis/

INžENIErEKONOmIKaS uN vaDībaS FaKuLtĀtE
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AIGARS JAUNKALNS
Ekonomika – maģistra akadēmiskā studiju programma
e-pasts: aigars.jaunkalns@tvnet.lv
tālr.: 26332987
Vidējā svērtā atzīme: 8,55

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 52. rtu Studentu zinātniskajā konferencē
•	 Darbojies rtu IEvF Studējošo pašpārval’de un rtu Studentu 

parlamentā
•	 Darbojies starptautiskajā organizācijā aIESEc
•	 Nevalstiskās organizācijas LģPSva „Papardes zieds” biedrs
•	 vairāku pasākumu organizators, piemēram, IEvF Demo versija, rtu 

Karjeras dienas, Sporta spēles, u. c.
•	 Darbojies rtu teātra studijā „Spēle”
•	 aktieris Salaspils amatierteātrī
•	 Dalība vairākos rtu rīkotajos semināros
•	 Gūta pieredze rīgas rajona vēlēšanu komisijā, SIa „rEatON LtD”, u. c.

“Es redzēju sapni, 
Tas bija skaists. 
Gribu lai pasaulē 
Tas tiktu laists. 
 
Mans kvēlākais sapnis 
Ir apbrīnojama māksla 
Vārdos izteikt to, 
Ko mana sirds stāsta.”

INžENIErEKONOmIKaS uN vaDībaS FaKuLtĀtE
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OSKARS PRIEDE
Inovācijas un uzņēmējdarbība - maģistra profesionālā 
studiju programma
e-pasts: oskars.priede@rtu.lv
tālr.: 29203043
Vidējā svērtā atzīme: 8,22

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Pasniedz vieslekcijas kopš 2010.gada
•	 rtu Studentu parlamenta prezidents
•	 bESt rīga biedrs
•	 Dalība Komercizglītības centra kursos „biznesa klase” 2007. gadā
•	 Dalība Peep vain seminar „Learning to Succeed” 2007. gadā
•	 Izieti „r&v” valodu kursi „business English”
•	 Dalība „concept Foundation Skills”, FSI training centre (anglijā)
•	 Dalība seminārā „Financial consulting” (Lietuvā) 2011. gadā
•	 Daudzu projektu vadītājs un organizators, tajā skaitā arī starptautisku 

projektu 
•	 Gūta pieredze Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā, rīgas 

tehniskajā universitātē, SIa „unistars”, SIa „mtK construction”, a/S „SaF 
tehnika”, SIa „YIt tehsistem”, u. c.

“Mācīties - tas pats, kas airēt pret straumi, pārstāsi - nesīs atpakaļ.”
/ķīniešu sakāmvārds/
Novēlu visiem un sev nekad nepārstāt mācīties!

INžENIErEKONOmIKaS uN vaDībaS FaKuLtĀtE
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OLGA POGORELOVA
Visaptverošā kvalitātes vadība – bakalaura 
profesionālā studiju programma
e-pasts: Olga.Pogorelova@rtu.lv
Vidējā svērtā atzīme: 8,1

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 48. rtu studentu zinātniskā un tehniskā konferencē
•	 Dalība seno deju grupā „ballere”
•	 Dalība tjN radošā nama astronomijas kursos 2010. gadā
•	 Dalība seminārā par uzņēmējdarbību 2011. gadā
•	 Dalība seminārā par Karjeras veidošanu 2009. gadā
•	 Dalība ģitāras kursos
•	 Dalība rtu 1. rasēšanas olimpiādē 
•	 Kursa „ms Project” apgūšana 2010. gadā
•	 Dalība vizuāli radošā darbnīcā „Palete”
•	 Gūta pieredze uzņēmumos SIa „betonelements”, SIa „Lbra”, u. c.

“Galvenais ir uzsākt!”

INžENIErEKONOmIKaS uN vaDībaS FaKuLtĀtE
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ELĪNA BĒRZIŅA
Visaptverošā kvalitātes vadība - maģistra profesionālā 
studiju programma
e-pasts: elina@videsattistiba.lv
tālr.: 22318006
Vidējā svērtā atzīme: 8,69

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Darbība vides attīstības biedrībā
•	 Dalība starptautiskās konferencēs
•	 Starptautisku konferenču organizēšana
•	 Sadarbībā ar EK LIFE+ semināru organizēšana
•	 Projektu vadītāja 2 starptautiskos projektos - „Iltspējīga jūras resursu 

izmantošana” (Submariner) un „tīra kuģošana baltijas jūrā” (cleanShip)
•	 Sadarbības projektu organizēšana piesārņojuma novēršanai baltijas jūrā
•	 Starptautisku projektu organizēšana starp 9 baltijas jūras reģiona 

valstīm
•	 Semināra organizēšana “vide un Daugavas potenciāla attīstība”
•	 Dalība starptautiskos vides aizsardzības semināros, sadarbība vides 

ekspedīciju organizēšanā ar balkrievijas biedrību- “Ekodom”
•	 Dalība seminārā „Eiropas jūras diena Latvijā 2011”
•	 Gūta pieredze vides attīstības biedrībā, SIa „belss” un valmieras stikla 

šķiedras rūpnīcā

„Patiess prāts sastāv no domas skaidrības un izteiksmes vienkāršības.” /Aleksandrs Poups/

INžENIErEKONOmIKaS uN vaDībaS FaKuLtĀtE
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INžENIErEKONOmIKaS uN vaDībaS FaKuLtĀtE

ARTURS KRAVČENKO
Ekonomika – bakalaura akadēmiskā studiju programma
e-pasts: arturs.kravcenko@gmail.com
tālr.: 26850034
Vidējā svērtā atzīme: 8,64

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Erasmus apmaiņas programmas stipendiāts
•	 Zinātniski pētnieciskais darbs „valsts investīciju projekta „Gaismas Pils” 

finansiālais novērtējums” 2008.gadā
•	 rtu IEvF Studējošo pašpārvaldes biedrs
•	 rtu Studentu parlamenta biedrs
•	 aEGEE-rīga biedrs
•	 tHS Studentu apvienības biedrs (Zviedrijā)
•	 veidojis vizuālo noformēju un līdzdarbojies vairākos projektos, 

piemēram, konkurss „Labā prakse”, „EKu Dienas”, u. c.
•	 Dalība „jaunatne darbība” projektos („Get high on European policy”, 

Groningena (Nīderlande); „Love Goes beyond tradition” budapešta 
(ungārija); „Where does Europe end?” Lund (Zviedrija)

"When inspiration does not come to me, I go halfway to meet it." /Sigmund Freud/
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INžENIErEKONOmIKaS uN vaDībaS FaKuLtĀtE

IRĒNA KOZLOVA
Muitas un nodokļu administrēšana – bakalaura 
profesionālā studiju programma
e-pasts: ireena.kozlova@inbox.lv
Vidējā svērtā atzīme: 9,33

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 52. rtu Zinātniskajā konferencē
•	 Dalība „Ideju kausā 2009”, piedāvājot biznesa ideju
•	 angļu valodas kursu apguve 2011. gadā
•	 Dalība kursos „Ieturējuma nodoklis – nodokļu konvenciju piemērošanas 

praktiskie aspekti”, u.c.
•	 rēzeknes orientēšanās sacensību organizatore
•	 Gūta pieredze uzņēmumos SIa „Pricewaterhousecoopers”, Nordea 

bank Finland ltd., „DONNEY EurOPEaN LtD” un Latvijas republikas 
valsts Ieņēmumu dienestā

„Ķermenī iemiesojusies dvēsele līdzīgi neapstrādātam dimantam ir jāpulē, jo savādāk tā nekad 
nespēs iemirdzēties, un acīmredzami, ja prāts ir tas, kas atšķir mūs no dzīvniekiem, tad izglītība šo 
atšķirību padara vēl lielāku.” /Defo/
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INžENIErEKONOmIKaS uN vaDībaS FaKuLtĀtE

KATRĪNA INDEIKINA
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un 
vadīšana – bakalaura profesionālā studiju programma
e-pasts: katrina.indeikina@inbox.lv
Vidējā svērtā atzīme: 8,28

Papildus aktivitātes studiju laikā:
•	 Zinātniskā raksta autore
•	 Erasmus programmas stipendiāte
•	 2007. gadā nokārtots IELtS tests
•	 2008. gadā izieti kursi „Darbs ar parādniekiem” aS „Privatbank” mācību 

programmas ietvaros
•	 Dalība starptautiskajā kongresā „the berlin International Economics 

congress” 2010.gadā
•	 Dalība starptautiskajā seminārā „Europe meets russia: a Forum for 

Young Leaders” 2010.gadā
•	 Dalība starptautiskajā seminārā „cultural Diplomacy in africa: a Forum 

for Young Leaders” 2010.gadā
•	 Dalība starptautiskajā simpozijā „International Symposium on cultural 

Diplomacy” 2010.gadā
•	 Dalība seminārā „Kā saule un vējš var strādāt mūsu labā” 2011.gadā
•	 2011. gadā nokārtots testDaF tests
•	 2009. gadā piedalījās rīgas „Kas? Kur? Kad?” spēļu organizēšanā
•	 Gūta pieredze aS „Privatbank”, „Institute for cultural Diplomacy” 

(vācijā), u. c.

"Ja tev kļūst skaidrs, ka nevari sasniegt savu mērķi, nemaini šo mērķi, bet gan savas darbības 
plānu." /Konfūcijs/
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LĪVA DZENE
Ķīmijas tehnoloģija – bakalaura akadēmiskā studiju 
programma
e-pasts: liva.dzene@gmail.com
tālr.: 29157694
Vidējā svērtā atzīme: 9,34

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 49. un 52. rtu studentu zinātniskā un tehniskā konferencē
•	 Datu un paraugu vākšana rīgā projektā uN/EcE International co-

operative Program on Effects on materials, Including Historic and 
cultural monuments 2008. gadā

•	 Darbojusies materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Studentu 
pašpārvaldē

•	 Latvijas Frankofono jauniešu asociācijas biedre kopš 2007.gada
•	 Dažādu projektu organizēšana un vadīšana: tehniskās jaunrades dienas, 

Zinātnes darbnīcas, u. c.
•	 Dalība projektā „Inženiertehniskajās zinātnēs studējošo biedrību 

kompetences celšana”
•	 Dalība rtu studentu nometnē “Step by Step: How to be the best of the 

best” 2010. gadā
•	 Dalība projektā “Studentu līdzdalība universitātes iekšējās kvalitātes 

novērtēšanā” 2009. gadā
•	 Dalība 1.Izgudrotāju dienā 2008. gadā
•	 Iegūts IELtS sertifikāts 2011. gadā
•	 Iegūts franču valodas sertifikāts DaLFc1 2008. gadā
•	 Gūta pieredze akmens materiālu restaurācijas un konservācijas centrā, 

rtu Studentu parlamentā, rtu materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultātē, u. c.

„Tikai mainīgos apstākļos sevi var vislabāk iepazīt. Atklājot jauno, Tu atklāj sevi.
Paldies Rīgas Tehniskajai universitātei un tās talantīgākajiem studentiem, kas radīja daudz jaunu 
un mainīgu apstākļu, kuros pilnveidoties.”

matErIĀLZINĀtNES uN LIEtIŠķĀS ķīmIjaS FaKuLtĀtE
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LIENE PLŪDUMA
Ķīmijas tehnoloģija – maģistra akadēmiskā studiju 
programma
e-pasts: liene.pluduma@rtu.lv
Vidējā svērtā atzīme: 9,76

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 vairāku tēžu un publikāciju līdzautore
•	 Dalība vairākos projektos: “jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs 

pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei”, „jauni materiāli un 
tehnoloģijas bioloģisko audu izvērtēšanai un aizvietošanai”, „jaunu 
tehnoloģiju izstrāde diferencēta sastāva un struktūras biokeramisko 
implantu, antioksidantu un fluorescentu krāsvielu ieguvei”, „Perspektīvi 
biomateriāli un medicīnas tehnoloģijas”, „biokeramikas struktūras 
attīstība biofunkcionalitātes paplašināšanai” u. c.

•	 Dalība rtu 48., 49., 50., 51. un 52. studentu zinātniskajā un tehniskajā 
konferencē; konferencēs: „ third International Nanobio conference 
2010”, cīrihe, Šveice; „ 7-th International Student’s conference of Natural 
Sciences, cOINS 2010”, viļņa, Lietuva; „23rd European conference 
on biomaterials”, tampere, Somija; „ the 51st International Scientific 
conference of riga technical university”; „XIX-th International baltic 
conference, materials Engineering & baLttrIb 2010”

•	 Dalība rtu rbIac Zinātnieku nakts pasākumu organizēšanā 2009. gadā
•	 Dalība Eksperimentu plānošanas kursos „Design of Experiments basic 

course”, umetrics 2010. gadā
•	 Dalība vairākos semināros: „Prezentācijas prasme”, „Publikācija kā 

pētnieka darba kvalitātes kritērijs”, „Kā uzrakstīt izcilu zinātnisko rakstu”, 
„Nākotnes tehnoloģijas ķirurģijā”

•	 Gūta pieredze rtu rīgas biomateriālu inovāciju un attīstības centrā, u. c.

Skaties visplatākām acīm un eji visplatāko soli, nenomaldies, neizšķied spēku. Un, ja tu vēl vari 
padarīt ko jauku un labu, nekavējies, pasteidzies! /J. Sudrabkalns/

matErIĀLZINĀtNES uN LIEtIŠķĀS ķīmIjaS FaKuLtĀtE
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IEVA ZAĶE
Ķīmijas tehnoloģija – maģistra akadēmiskā studiju 
programma
e-pasts: ievazake@inbox.lv
Vidējā svērtā atzīme: 9,87

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība rtu 48., 49., 50., 51. un 52. studentu zinātniskajā un tehniskajā 

konferencē
•	 Dalība rtu 51. starptautiskajā zinātniskajā konferencē
•	 Dalība 5. baltijas silikātu materiālu konferencē baltSilica2011
•	 Līdzautore vairākiem ziņojumiem dažādās konferencēs
•	 Patenta līdzautore
•	 vairāku zinātnisko publikāciju līdzautore
•	 vītolu fonda stipendiāte
•	 Kristapa morberga stipendiāte
•	 Dalība vairākos projektos: „augsttemperatūras putu keramika 

izmantojot plazmā sintezētus nanopulverus”, „tiO2 saturoši keramikas 
materiāli ar fotoelektronu efektu”, „jaunu un uzlabotu sintētisko un 
dabīgo materiālu izstrāde, izmantojot ķīmijas tehnoloģijas metodes”

•	 Dalība Latvijas jauno Zinātnieku apvienības organizētajā seminārā „Kā 
ir būt doktorantam” 2011. gadā

•	 Dalība Latvijas Zaļā Punkta organizētajā izglītojošajā piedzīvojumu 
nometnē „Zaļā nakts” jelgavā, 2009. gadā

•	 Dalība Latvijas Izgudrotāju biedrības un cONNEct Latvija organizētajā 
seminārā par izgudrojumu radīšanu, to noformēšanu un aizsardzību 
2010. gadā

•	 Gūta pieredze rtu Silikātu materiālu institūtā

„Novēlu ikvienam atrast iespēju darīt to, kas sirdij tuvs, un ar saviem darbiem darīt pasauli kaut 
par kripatiņu labāku!”

matErIĀLZINĀtNES uN LIEtIŠķĀS ķīmIjaS FaKuLtĀtE
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ANITA KAULIŅA
Materiālzinātnes – bakalaura akadēmiskā studiju 
programma
e-pasts: Anita.Kaulina@inbox.lv
tālr.: 25965743
Vidējā svērtā atzīme: 8,14

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība baltic Polymer Symposium 2010. gadā
•	 Dalība rtu 51. starptautiskā zinātniskā konferencē
•	 Dalība rtu 52. studentu zinātniskā konferencē
•	 vairāku publikāciju līdzautore
•	 Gūta pieredze rīgas tehniskās universitātes Polimērmateriālu institūtā

“Mēs ejam uz priekšu atvērt jaunas durvis un darīt jaunas lietas, jo esam zinātkāri... Zinātkāre ved 
pa jaunām takām tikai uz priekšu.” 
/V.Disnejs/

matErIĀLZINĀtNES uN LIEtIŠķĀS ķīmIjaS FaKuLtĀtE
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LAURA LAIVENIECE
Materiālzinātnes – maģistra akadēmiskā studiju 
programma
e-pasts: laura@infonet.lv
Vidējā svērtā atzīme: 9,31

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Erasmus programmas stipendiāte
•	 2007. gadā iegūta LIF mērķprogrammas „Izglītībai, zinātnei, kultūrai” 

veicināšanas stipendija
•	 Dalība 48., 49., 52. rtu zinātniskajā konferencē
•	 Dalība „Eco-balt 2008” konferencē
•	 2007. gadā iesaistīšanās rtu Polimērmateriālu institūta projektos 
•	 Eiropas Savienības projekta „Latvijas atjaunojamo izejvielu – linu 

un kaņepāju produktu īpašību pētījumi, to pielietošana inovatīvu 
tehnoloģiju un jaunu funkcionālu materiālu izstrāde” dalībniece

•	 2008. gadā apgūti kursi un iegūts sertifikāts – Laboratorijas kvalitātes 
sistēmas vadītājs

•	 2009. gadā iegūts sertifikāts kursos – ceļu būvorganizācijas laborants
•	 apgūti vācu valodas kursi 2009. gadā
•	 Iegūts apliecinājums SIa „IPS training” organizētajā seminārā 

„Laboratorijas iekšējā audita galvenie aspekti” 2009. gadā
•	 Dalība seminārā „Prasības mērījumu izsekojamības jomā akreditācijas 

procesā, tās nodrošināšanas iespējas” 2008. gadā
•	 2010. gadā izieti kursi „Polimērmodificēto bitumenu pielietošana ceļu 

būvniecībā” un iegūta apliecība un sertifikāts
•	 2010. gadā apgūta profesionālās pilnveides izglītības programma – 

Kvalitātes nodrošināšana un vadība, Kvalitātes vadība, iegūta apliecība
•	 Gūta pieredze rtu Polimērmateriālu institūtā, aS „Latvijas valsts meži”, 

SIa „Šlokenbeka”, u. c.

“Katra cilvēka dzīves sākums ir balta lapa, un to var aprakstīt ar darbiem, kas pat sapņos nav 
rādījušies.” (A.Zarāns) Novēlu ikvienam savu dzīvi piepildīt ar radošiem darbiem un idejām, 
pārdrošiem sapņiem un sasniedzamiem mērķiem, kas ikvienam ir vienreizēji un neatkārtojami 
dzīves piepildītāji.

matErIĀLZINĀtNES uN LIEtIŠķĀS ķīmIjaS FaKuLtĀtE
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UĢIS GRĪNBERGS
Materiālzinātnes – maģistra akadēmiskā studiju 
programma
e-pasts: Ugis.Grinbergs@rtu.lv
Vidējā svērtā atzīme: 8,86

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 vairāku zinātnisko publikāciju līdzautors
•	 2010 un 2011. gadā dalība „bESt rīga” organizētajās Inženieru 

sacensībās
•	 2010. gadā dalība „betona sacensībās”
•	 bijis orientēšanās kluba „Saldus” biedrs
•	 bijis ekstrēmo sporta veidu biedrības „Kikauc” biedrs
•	 2009. – 2010.gadam dalība projektā „Starpnozaru zinātniskās grupas 

izveidošana viedo tekstiliju jaunu funkcionālo īpašību attīstīšanai un 
integrēšanai inovatīvos izstrādājumos”

•	 Dalība u. Strausa veidotajos kursos „biznesa uzsākšana jaunietim 
20 gadu vecumā” 2010. gadā

•	 Gūta pieredze Polimērmateriālu institūtā

„Zinātnē un jaunradē jāstrādā godīgā sadarbībā un savstarpējā uzticībā, tikai tā mēs varam celt 
savu kopējo labklājību.”

matErIĀLZINĀtNES uN LIEtIŠķĀS ķīmIjaS FaKuLtĀtE
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RŪTA MAKOVSKA
Materiālu tehnoloģija un dizains – bakalaura 
profesionālā studiju programma
e-pasts: ruuta.makovska@gmail.com
tālr.: 26232683
Vidējā svērtā atzīme: 8,61

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Erasmus programmas stipendiāte
•	 rtu mLķF Studentu pašpārvaldes un rtu Studentu parlamenta biedre
•	 Studentu organizācijas bESt un korporācijas „Staburadze” biedre
•	 Dalība Inženieru sacensībās 2011. gadā
•	 Iesaistīšanās Studentu parlamenta projektu īstenošanā laika posmā 

no 2008. – 2009. gadam („SP akadēmija 2009”, „Solis 2008”, rtu 
49. studentu Zinātniskā un tehniskā konference, „robotika 2008”, 
„Spice in baltic” u. c.)

•	 Iesaistīšanās mLķF studentu pašpārvaldes projektu īstenošanā laika 
posmā no 2007. – 2009. gadam („Studentam pa pēdām”, „Pasniedzēju 
gada balva”, „ķīmiķu dienas”, baltic body Exchange, braucieni pa skolām 
rtu studiju popularizēšanas ietvaros u.c.)

•	 Dalība jauniešu apmaiņā Lietuvā, Kelmē „Europe in sound, view and 
action”

•	 Dalība tehnoloģiju kursos „Feel the Sound” Grieķijā 2011. gadā
•	 Dalība rīgas un amsterdamas maratonā, maratona distancē
•	 Dalība pirmajās inovāciju dienās Latvijā „ar ideju azotē...”
•	 Dalība tehnoloģiju kursos „bESt uX – user Experience and cross-

cultural Design” Somijā 2010. gadā
•	 Izieti itāļu valodas kursi 2009. gadā
•	 Gūta pieredze mLķF tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūtā

“Zināt mērķi ir jau par 50% to sasniegt, bet reizēm nepieciešams pakāpties soli atpakaļ, lai labāk 
ieskrietos.”

matErIĀLZINĀtNES uN LIEtIŠķĀS ķīmIjaS FaKuLtĀtE
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ANNIJA ĶESELE
Apģērbu un tekstila tehnoloģija – bakalaura 
profesionālā studiju programma 
e-pasts: Annija.Kesele@rtu.lv
tālr.: 29327182
Vidējā svērtā atzīme: 8,1

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 52. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
•	 Dalība stepa grupā „Soul tap”, perkusionistu ansamblī „afropulss”, 

studijteātrī „aka”, improvizācijas teātra studijā „Laiva”
•	 Ikgadēja dalība stepa dejas meistarklasēs
•	 Sabiedriski aktīva
•	 Gūta pieredze a/S „rita”, SIa „clasitek”, u. c.

Zināt savu mērķi un rīkoties, lai to sasniegtu.

matErIĀLZINĀtNES uN LIEtIŠķĀS ķīmIjaS FaKuLtĀtE
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ANNA PUTNIŅA
Materiālu tehnoloģija un dizains - maģistra 
profesionālā studiju programma
e-pasts: Anna.Putnina@rtu.lv
tālr.: 28899974
Vidējā svērtā atzīme: 9,18

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 51. rtu studentu zinātniskajā konferencē
•	 vairāku publikāciju autore
•	 Dalība 8.  starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē „vide. 

tehnoloģija. resursi”
•	 trīs apģērbu kolekciju autore
•	 Dalība projektā „Starpnozaru zinātniskās grupas izveidošana viedo 

tekstiliju jaunu funkcionālo īpašību attīstīšanai un integrēšanai 
inovatīvos izstrādājumos”

•	 Iegūts rtu Humanitārā institūta, Pedagoģiskās specializācijas sertifikāts
•	 Gūta pieredze rīgas tehniskās universitātes tekstilmateriālu un dizaina 

institūtā

Zinātne ir ieguvēja, kad tās spārnus ir atraisījusi fantāzija. /Faradejs/

matErIĀLZINĀtNES uN LIEtIŠķĀS ķīmIjaS FaKuLtĀtE
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REINIS LINGA
Siltumenerģētika un siltumtehnika - maģistra 
profesionālā studiju programma
e-pasts: Reinis.Linga@rtu.lv
tālr.: 26461721
Vidējā svērtā atzīme: 9,11

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība seminārā „atjaunojamie energoresursi ēku siltumapgādei”
•	 Sporta kluba „atlētika” biedrs
•	 Dalība ziedojumu projektos
•	 Iegūts Kostrzewa granulu apkures katlu autorizētā speciālista sertifikāts 

2010. gadā
•	 Iegūts vaillant gāzes apkures katlu ieregulēšanas un palaišanas 

sertifikāts 2009. gadā
•	 Iegūts junkers gāzes apkures katlu ieregulēšanas un palaišanas 

sertifikāts 2007. gadā
•	 Gūta pieredze Siltumenerģētikas un siltumtehnikas katedrā, SIa „rr 

Serviss” un SIa „uL Nami”

“Kas zina daudz, tas gari nerunā, kas runā daudz, tam zināšanu nav.”

traNSPOrta uN maŠīNZINību FaKuLtĀtE
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ARVĪDS JANKAUSKIS
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve – 
bakalaura akadēmiskā studiju programma
e-pasts: jankauskis@inbox.lv
Vidējā svērtā atzīme: 8,32

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Darbojas rtu Liepājas Zinātniskajā centrā
•	 Dalība 51. un 52. rtu Studentu zinātniskajā konferencē
•	 Dalība konkursā „Labā prakse”, izgāja praksi SIa „var c”
•	 Dalība „Ļatvijas mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas, rīgas tehniskās 

universitātes un Latvijas universitātes studentu un docētāju 
3. Darbseminārā”

“Vajag tikai darīt!”

traNSPOrta uN maŠīNZINību FaKuLtĀtE
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MARINA GRIŠČENKO
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve – maģistra 
akadēmiskā studiju programma
e-pasts: Marina.Griscenko@rtu.lv
tālr.: 29148652
Vidējā svērtā atzīme: 9,74

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 50., 51. un 52. rtu zinātniskajā konferencē
•	 Erasmus stipendiāte
•	 Darbojusies rtu tmF Studentu pašpārvaldē
•	 Dalība LSa un bESt kursos un projektos
•	 Pieredzes apmaiņas brauciena ar Kauņas tehnisko universitāti 

organizatore
•	 Dalība LIaa uzņēmējdarbības kursos
•	 Gūta pieredze a/S „Latvenergo”, aaS „SEESam” un NOOK Ltd.

“Dzīvo tā, it kā Tev būtu lemts nomirt rīt. Mācies tā, it kā Tev būtu lemts dzīvot mūžīgi.” /Mahatma 
Gandhi/

traNSPOrta uN maŠīNZINību FaKuLtĀtE
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GAĻINA HARJKOVA
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve – maģistra 
akadēmiskā studiju programma
e-pasts: Galina.Harjkova@rtu.lv
tālr.: 29950645
Vidējā svērtā atzīme: 9,65

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 50., 51., 52. rtu studentu zinātniskajā konferencē
•	 Dalība rtu 51. starptautiskā zinātniskā konferencē
•	 vairāku publikāciju līdzautore
•	 Dalība 10. starptautiskā zinātniskā konferencē „Engineering for rural 

development” 2011. gadā
•	 rtu biznesa interešu kluba „Portfelis” biedre
•	 Dalība robotu būves darbnīcā 2009. gadā
•	 Dalība StiKS 2 sacensībās
•	 Dalība tehniskās jaunrades dienās 2010. gadā
•	 Dalība projektā „jaunu cementa kompozītu un nano materiālu un 

konstrukciju izgatavošanas tehnoloģiju radīšana, to mehānisko īpašību 
prognozēšana un noteikšana”

•	 Dalība projektā „Kompozīto materiālu dinamiskās īpašības armējošo 
karkasu dažādas topoloģijas gadījumā. Skaitliskā modelēšana un 
eksperimentāla pārbaude”

•	 Dalība mehānikas Institūta semināros

“Seek freedom and become captive of your desires, seek discipline and find your liberty” /F.Herbert/

traNSPOrta uN maŠīNZINību FaKuLtĀtE
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NADĪNA TARANCOVA
Transporta sistēmu inženierija – bakalaura 
profesionālā studiju programma
e-pasts: nadiina87@inbox.lv
tālr.: 27171177
Vidējā svērtā atzīme: 8,68

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Erasmus stipendiāte
•	 Dalība 52. rtu studentu zinātniskajā konferencē
•	 rtu transporta tehnoloģiju institūta padomes locekle
•	 Organizatore skolēnu pasākumam ZZ Čempionāts
•	 Organizatore pirmklasnieku pasākumam „Skrienam Sportot”
•	 Dažādu organizāciju sporta spēļu organizēšana
•	 Iegūts sertifikāts par 6 mēnešu kursiem Gētes institūtā
•	 Gūta pieredze uab „bretaLita” (viļņā), SIa „Supercargo”, Latvijas 

basketbola savienība, u. c.

„Pasaulē ir daudz dažādu ceļu, kurus mērot, bet ir svarīgi - lai katrs no tiem ir Jūsu pašu izvēlēts!”

traNSPOrta uN maŠīNZINību FaKuLtĀtE
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AIJA RĒDMANE
Transporta sistēmu inženierija - maģistra profesionālā 
studiju programma
e-pasts: aija.redmane@rtu.lv
tālr.: 29400822
Vidējā svērtā atzīme: 9,43

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 asistēšana priekšmetos „transporta terminālu uzbūve” un „transporta 

aspekti loģistikā”
•	 Dalība 13. Starptautiskā konferencē “Ūdens transports un infrastruktūra 

2011” 2011. gadā
•	 Dalība rtu 51. starptautiskā zinātniskā konferencē
•	 Dalība rtu 48., 49., 50. starptautiskā zinātniskā un tehniskā konferencē
•	 vairāku publikāciju autore
•	 Darbojusies tmF Studentu pašpārvaldē
•	 Dalība projektā „bezpilota aviācijas kompleksa izstrāde un lidaparātu 

industriālo prototipu izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu 
risināšanai”

•	 Dalība projektā „Industriālās tehnoloģijas prototipa izstrāde 
daudzkomponentu nanostrukturētu jonu-plazmas nodilumizturīgu 
pārklājumu iegūšanai”

•	 Dalība projektā „rūpniecisko izstrādājumu daudzkomponentu 
nanostrukturēto aizsargājošo pārklājumu izveides tehnoloģiju izstrāde”

•	 Dalība vairākos vIaa un IZm rīkotajos semināros
•	 Izieti vācu valodas kursi
•	 Gūta pieredze rīgas tehniskajā universitātē un SIa „acE Logistics 

Latvija”

Lai dzīvē vienmēr ir par vienu vēlēšanos vairāk nekā ir piepildītas līdz šim!

traNSPOrta uN maŠīNZINību FaKuLtĀtE
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VALDIS BRUTĀNS
Ražošanas tehnoloģija – maģistra akadēmiskā studiju 
programma
e-pasts: valdis.brutans@apollo.lv
tālr.: 29532998
Vidējā svērtā atzīme: 8,66

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība rtu teorētiskās mehānikas zinātniskajā konferencē
•	 Kartingu sacensību retrokart un Hobbykart organizators
•	 Dalība centra r&v angļu valodas kursos
•	 Dalība Eiropas struktūrfondu apguves kursos
•	 Dalība datorprojektēšanas programmas unigraphics NX un catia v5 

apguves kursos
•	 Iegūta projektu organizēšanas apliecība
•	 Gūta pieredze SIa „vaE rīga”, SIa „Knavas Granulas”, u. c.

„Tikai ejot tālu, var uzzināt, cik tālu iespējams tikt.”

traNSPOrta uN maŠīNZINību FaKuLtĀtE
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LINDA LANCERE
Medicīnas inženierija un fizika - maģistra profesionālā 
studiju programma
e-pasts: Linda.Lancere@gmail.com
tālr.: 26321087
Vidējā svērtā atzīme: 9,56

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 50. un 51.rtu studentu zinātniskajās konferencēs
•	 bijusi Protezēšanas, ortozēšanas un tehniskās ortopēdijas asociācijas 

biedrs
•	 Dalība projektā „Pmma virsmas slapināšanas regulēšana acu 

protezēšanai”
•	 Dalība Ziemassvētku labdarības akcijas organizēšanā ugālē 2009. gadā
•	 Dalība rtu 51. starptautiskā zinātniskā konferencē
•	 Dalība Inovāciju un jauno tehnoloģiju konferencē 2010. gadā
•	 Dalība 9th Scanbalt Forum 2010
•	 Dalība interacademia 2010
•	 vairāku publikāciju autore
•	 Dalība biomedical Engineering conference Lietuvā 2009. gadā
•	 Dalība medical Physics in baltic States conference 2009. gadā
•	 Iegūts sertifikāts par kursa „medicīnas informācijas meklēšana 

elektroniskajos resursos” pabeigšanu 2009. gadā
•	 Iegūts sertifikāts par semināra „tehniskā ortopēda ētikas kodekss” 

noklausīšanos
•	 Gūta pieredze rīgas tehniskajā universitātē, SIa „valtera protēžu 

laboratorijā”, valsts aģentūrā „Kultūras informācijas sistēmas”, u. c.

“Cilvēkam vienmēr ir taisnība līdz tam brīdim, kad tas kļūdās...” /E.Hemingvejs/ 
Nebaidīties kļūdīties, nenogurt fantazēt, savā taisnībā atcerēties, ka vērtība ir cilvēks!
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ARTŪRS MEIJERS
Medicīnas inženierija un fizika - maģistra profesionālā 
studiju programma
e-pasts: arturs.meijers@me.com
tālr.: 29128461
Vidējā svērtā atzīme: 9,79

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība konferencē medical physics in the baltic states, Kauņā 2009. gadā
•	 Dalība 49th, 50th international scientific conference of riga technical 

university
•	 Dalība konferencē basic radiobiology 2008. gadā
•	 Dalība medical physics in the baltic states Kauņā 2009. gadā
•	 vairāku publikāciju līdzautors
•	 jauniešu organizācijas LYmEc biedrs
•	 Līdzdalība projektā „Pacienta elpošanas kustību bezmarķieru 

reģistrācija ar elpošanu sinhronizētā radioterapijā”
•	 Līdzdalība projekta „Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas 

attīstība SIa rīgas austrumu klīniskā universitātes slimnīca” īstenošanā
•	 Iegūti sertifikāti “Eclipse administration and Physics”, “Eclipse in clinical 

practice”, “Eclipse operations” un “ObI Physics” 2010. gadā
•	 Izieti angļu valodas kursi
•	 vairāku stipendiju saņēmējs
•	 Iegūts sertifikāts par „radiācijas drošību un kvalitāti medicīnā” 

2009. gadā
•	 Gūta pieredze varian medical Systems (Šveicē), rīgas Stradiņa 

universitātē, Latvijas Onkoloģijas centrā, rīgas tehniskajā universitātē, 
Dnb Nord bankā

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!
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AGRIS ZALCMANIS
Mašīnu un aparātu būvniecība – bakalaura 
profesionālā studiju programma
e-pasts: agriszalcmanis@hotmail.com
tālr.: 29820480
Vidējā svērtā atzīme: 8,84

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 49., 50. rtu zinātniskajās konferencēs
•	 Dalība rtu bESt riga inženieru sacensībās 2011. gadā
•	 Iegūts sertifikāts par pneimatisko un elektropneimatisko automātikas 

sistēmu projektēšanu
•	 Iegūts sertifikāts par datorprogrammas autocaD 2010 apguvi
•	 Iegūts sertifikāts par 3D objektu modelēšanu autocaD vidē
•	 Gūta pieredze SIa „Lexel Fabrika”, u. c.

Vīzija. Mērķis. Ambīcija. Rezultāts. Tikai ar personīgu interesi par kādu konkrētu lietu, degsmi un 
darbu sasniegtais rezultāts ir atspēriens lielākiem mērķiem. Vīzija. Mērķis. Ambīcija. Rezultāts. 
Cikls ir nebeidzams.

traNSPOrta uN maŠīNZINību FaKuLtĀtE



RTU KARJERAS CENTRS
rīgā, Kaļķu ielā 1 – 202. kab.

E-pasts: karjera@rtu.lv
tālr.: 67089025

Fakss: 67089894
www.rtu.lv/karjera

www.twitter.com/KarjerasCentrs
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Paldies atbalstītājiem!


