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RTU studē vairāk nekā 15 000 studentu, kuri ir izvēlējušies tehnisko izglītību, 
tādējādi nodrošinot intelektuālo ieguldījumu Latvijas nākotnes attīstībā.

Šis jau ir ceturtais 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 studenti 
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.

2011./2012. studiju gada rudens semestrī RTU Zelta fondā iekļauti 22 absolventi.
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ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTPLĀNOŠANAS FAKULTĀTE

ILZE RUDZĀTE
Arhitektūra – maģistra profesionālā studiju 
programma
e-pasts: ilze.rudzate@gmail.com
tālr.: 29445132

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 48. un 52. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē

•	 Jauno arhitektu kustības (JAK) aktīva biedre un projektu koordinatore

•	 Dalība RTU Biznesa interešu klubā «Portfelis», 2011. gadā

•	 Lielās Talkas «Pagalmu sakārtošanas un labiekārtošanas projekta» 
Dobeles pagalma priekšlikums – 1. vieta studentu konkursā, 2011. gadā

•	 Dalība vācu valodas kursos Gētes institūtā Rīgā, 2011. gadā

•	 Dalība Ķekavas novada pašvaldības Tūrisma informācijas centra skiču 
piedāvājuma projektā «Ūdens tornis», 2010. gadā

•	 Dalība LBS un LAA seminārā «Būvakustika – funkcionalitātes garants», 
2010. gadā

•	 Dalība AS «Lode» seminārā par keramisko būvmateriālu produkciju, 
2010. gadā

•	 Iegūta iedzīvotāju simpātijas balva par studiju projektu «Valkas-Valgas 
daudzfunkcionālais informācijas centrs», 2009. gadā

•	 Gūta darba pieredze Rīgas Domes Pilsētas attīstības departamentā, 
izpētes un projektēšanas birojā «KROKS» un SIA «Arhitektes Plato birojs»

«Dari to, kas tev patīk, un tici saviem līdzcilvēkiem, kopā mūsu darbs atnesīs saldus darba augļus! 
Paldies, ka mans studijās un ārpus studiju aktivitātēs ieguldītais darbs un laiks tiek atzinīgi 
novērtēts!»
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ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTPLĀNOŠANAS FAKULTĀTE

REINIS PRĒDELIS
Arhitektūra – maģistra profesionālā studiju 
programma 
e-pasts: reinispredelis@gmail.com
Tālr.: 26447993

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 48. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē

•	 Iegūta ERASMUS stipendija studijām Valensijas Politehniskajā 
universitātē, 2008. - 2010. gads

•	 Mentora pienākumu uzņemšanās darbā ar ārzemju viesstudentiem

•	 Dalība Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes organizētajā radošo 
ideju konkursā «Ģeniators Vol.3»

•	 Dalība starptautiskā arhitektūras konkursā (Otrā Pasaules kara muzeja 
izveide Gdaņskā) sadarbībā ar arhitektu biroju ARHIS

•	 Dalība konferencē par ģenētiski modificētajiem organismiem (ĢMO) 
«Eiropas ieguvums vai posts»

•	 Dalība homoecos.lv rīkotajos pasākumos Latvijas skolās 

•	 Gūta darba pieredze uzņēmumos SIA «AB3D», SIA «Balta istaba» un 
SIA «Z4»

«Pasaule ir tik plaša, cik plašs ir tās vērotāja - cilvēka apziņas horizonts.» /J.Sils/
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KRISTAPS LABLAIKS
Transportbūves – bakalaura profesionālā studiju 
programma 
e-pasts: kristaps.lablaiks@gmail.com

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība spageti makaronu tiltu  būvniecības sacensībās «STIKS»,  2010., 

2011. gadā

•	 Dalība seminārā «STARS» (Students acting to reduce speed), 2011. gadā

•	  Dalība kvalifikācijas celšanas kursos darba aizsardzības jomā, 
2009. gadā

•	 Dalība U.S. Departmment of Transportation seminārā «Federal Highway 
Adminstration», 2008. gadā

•	 Labi panākumi futbolā, dibināta amatieru futbola komanda

•	 Dalība koros «Anima» un «Vox Anime»

•	 Gūta darba pieredze uzņēmumos SIA «Pk19+93», SIA «Lemminkainen 
Latvija», SIA «DEPO DIY» un SIA «SILMASS»

«Katrs darbā izlietais sviedru piliens, agrāk vai vēlāk tiek atalgots, jo tā ir karma, no kuras, katrs 
saņemam to, ko esam pelnījuši un mūsu pašu rokās ir, cik daudz mēs no tās iegūsim.»

BŪVNIECĪBAS FAKULTĀTE
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BŪVNIECĪBAS FAKULTĀTE

LAURA DIMITRIJEVA
Ģeomātika – maģistra profesionālā studiju 
programma 
e-pasts: laura.dimitrijeva@best.eu.org

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 48. un 50. RTU studentu zinātniskajā konferencē

•	 Iegūts Latvijas Mērnieku biedrības apbalvojums par labāko bakalaura 
darbu 2009. gadā

•	 Starptautiskās Board of European Students of Technology (BEST) 
organizācijas treneru komūnas cilvēkresursu vadītāja un treneru 
komitejas valdes locekle (kopš 2011. gada)

•	 Personīgo prasmju apmācību trenere starptautiskajā BEST organizācijā

•	 RTU Karjeras centra Biznesa interešu kluba «Portfelis» lektore, 2010. un 
2011. gadā

•	 Dalība projekta «Students šodien, līderis jau rīt» īstenošanā, 2011. gadā

•	 Dalība ikgadējo RTU Inženieru sacensību organizēšanā

•	 Dalība BEST organizācijas treneru apmācības nometnēs un kursos 
Krievijā, Austrijā, Ukrainā, Polijā, Serbijā, Vācijā u. c. 

•	 Deju kolektīvu «Danceri», «Augšzemīte» un jaukto koru «Sōla», 
«Vaidelote» ilggadēja dalībniece līdz 2008. gadam

•	 Gūta darba pieredze uzņēmumā SIA «Reģionālie projekti» 

«Dzīve nav sevis meklēšana. Dzīve ir sevis veidošana.»/ Džordžs Bernards Šovs
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DIĀNA HARITONOVA
Ģeomātika – maģistra profesionālā studiju 
programma 
e-pasts: diana.haritonova@inbox.lv

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 49., 50., 51. un 52. RTU studentu zinātniskajā konferencē

•	 Dalība LU 68. un 69. konferencē

•	 Vairāku zinātnisko publikāciju līdzautore

•	 Dalība RTU iekšējās zinātniskās pētniecības projektā «Asfaltbetona 
maisījuma AC 11 paliekošu deformāciju prognozēšanas pētījums», 
2008. gadā

•	 Dalība projektā «EUPOS contribution to GOCE mission»

•	 Dalība «RĪĢIS» mājas lapas izstrādē

•	 Gūta darba pieredze Latvijas Universitātes Ģeodēzijas un 
ģeoinformātikas institūtā un uzņēmumā SIA «MikroKods»

«Liels gods pārstāvēt Ģeomātikas katedru!»

BŪVNIECĪBAS FAKULTĀTE
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KRISTS DZENIS
Ģeomātika – bakalaura profesionālā studiju 
programma
e-pasts: kristsdzenis@inbox.lv
tālr.: 26486424

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 50. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē

•	 AS «LET» sastāvā projekta «ĢIS» izveide

•	 Dalība starptautiskajā lāzernovērošanas servisa (ILRS), satelītu 
lāzernovērošanas (SLR) projektā

•	 Dalība Egila Birznieka Jauno ģeogrāfu skolā

•	 Aktīva dalība RTU Studentu Parlamenta Telpu orientēšanās, spageti tiltu 
konstruēšanas sacensībās, zoles turnīrā, RTU darbinieku un studentu 
sporta spēlēs

•	 Gūta darba pieredze Rīgas Tehniskās universitātes Būvmehānikas 
katedrā un uzņēmumos A/S «Latvenergo» un SIA «Satekle»

«Jo lielākas grūtības stājas priekšā, jo lielāks prieks ir tās pārvarot!»

BŪVNIECĪBAS FAKULTĀTE
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MARITA PAEGLE
Transporta elektronika un telemātika – maģistra 
profesionālā studiju programma
e-pasts: paegle.marita@gmail.com

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība projekta «Inovatīvas signālapstrādes tehnoloģijas viedu un 

efektīvu elektronisko sistēmu radīšanai» izstrādē

•	 Dalība angļu valodas kursos 2009. gadā

•	 Spēlē RTU volejbola izlasē, kuras sastāvā iegūtas godalgotas vietas

•	 RTU Frisbija izlases spēlētāja

•	 Gūta darba pieredze RTU Transporta elektronikas un telemātikas 
katedrā un uzņēmumos SIA «LEXEL FABRIKA» un A/S «Swedbank» 

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

ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTE
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DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

VIKTORIJA KLIMKO
Informācijas tehnoloģija - maģistra profesionālā 
studiju programma
e-pasts: viktorija.klimko@gmail.com
tālr.: 29494175

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 52. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē

•	 Aktīva darbība RTU Senātā, DITF Domē, DITF Studentu pašpārvaldē, 
RTU Studentu parlamentā, RTU Robotikas klubā un EESTEC LC Rīga

•	 Aktīva darbība RTU Atvērto durvju dienās un izstādē «Skola», izglītojoši 
motivējošā pasākumu ciklā «Tehniskās jaunrades dienas» un «Robotika: 
rudens sacensības», 2009. un 2010. gadā

•	 Vairāku projektu vadītāja un organizatore (Spageti tiltu konstruēšanas 
sacensības «STiKS 2010», Latvijas Robotikas sacensības, «Robotika 2010 
& Baltic Robot Sumo Riga Cup» u. c.)

•	  Dalība starptautiskās konferencēs

•	 Saņemti vairāki apbalvojumi un atzinības raksti no RTU Studentu 
parlamenta prezidenta, DITF dekāna, RTU Zinātņu prorektora, 
RTU rektora u. c. 

•	 Dalība kursos: Business Process Analysis, System Modeling (University of 
Liechtenstein), «Biznesa ekonomiskie pamati»

•	 Dalība Erasmus apmaiņas programmā Itālijā

•	 Gūta darba pieredze uzņēmumos VAS «Hipotēku un Zemes banka», 
SIA «DPA» un Hilti Befestigungstechnik AG (Switzerland)

«Kad atpakaļceļa vairs nav
Tad atveras - 
Īstais ceļš!»
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DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

ARTŪRS BRAUČS
Informācijas tehnoloģija - maģistra profesionālā 
studiju programma
e-pasts: arturs.braucs@gmail.com
tālr.: 25955929

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 50. un 52. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē

•	 Iesaiste vairākos forumos par Ruby on Rails tehnoloģijām

•	 Vadīta lekcija priekšmetā «Tīmekļa programmēšana» maģistra studiju 
studentiem, 2010. gadā

•	 Dalība «International Olympic academy» vasaras sesijā jauniešiem par 
tēmu «Sports kā miera platforma», 2010. gadā

•	 Tehniskās izstrādes vadība sabiedrības līdzdalības portālā Manabalss.lv 
•	 Labi panākumi volejbolā

•	 Gūta darba pieredze uzņēmumos SIA «DT Mobile», SIA «Pocketlabs» un 
SIA «Creative Mobile»

«Neizvēlies vieglāko ceļu, bet pieņem izaicinājumu, jo tikai tā var gūt patiesu gandarījumu par 
paveikto!»
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DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

LAUMA POMMERE
Informācijas tehnoloģija - maģistra profesionālā 
studiju programma
e-pasts: lauma.pommere@gmail.com
tālr.: 26124842

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 50. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē

•	 Dalība LR Valsts kancelejas projektā «Valsts budžeta finansētu funkciju 
uzskaites, izvērtēšanas un analīzes rīka pilnveidošana»

•	 Dalība Erasmus apmaiņas programmā Zviedrijā, maģistra darba 
pētījuma izstrāde

•	 Dalība BEST (Board of European Students of Technology) 
inženierzinātņu kursos «Music and Technology» Portugālē, 2011. gadā

•	 Aktīva dalība ikgadējā Rektora kausa izcīņā, Fakultāšu pašpārvalžu 
kausa izcīņā, starp augstskolu kausa izcīņā volejbolā, RTU rudens un 
ziemas sporta spēlēs, mācībspēku sporta spēlēs

•	 Dalība koros «Mīts» un «Namejs»

•	 Gūta darba pieredze LR Aizsardzības ministrijā un uzņēmumā SIA 
«Agile & CO»

«Cilvēki mēdz atrast simtiem iemeslu, kādēļ viņi nevar sasniegt to, ko vēlas, kamēr vienīgais, kas 
viņiem ir nepieciešams, ir viens iemesls, kādēļ viņi var!»
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DMITRIJS VECGAILIS
Datorsistēmas – maģistra profesionālā studiju 
programma
e-pasts: dmitrijs.vecgailis@gmail.com
tālr.: 29926765

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība «RIX Technologies» programmēšanas konkursā, 2008. gadā

•	 Dalība starptautiskajā programmēšanas olimpiādē «KPI-OPEN», Kijevā, 
pārstāvot RTU komandu, 2008. gadā

•	 Dalība «Lattelecom Technology» rīkotājā IT olimpiādē, iegūta 2. vieta, 
2006. gadā

•	 Dalība starptautiskajās ACM ICPC 2006. - 2007. studentu 
programmēšanas sacensībās (1/2 fināls) pārstāvot RTU komandu 
Minskā, 2006. gadā

•	 Dalība kvalifikācijas celšanas kursos IT jomā

•	 RTU vieglatlētikas komandas loceklis, iegūtas godalgotas vietas Latvijas 
Universiādē

•	 Apguvis profesionālās ievirzes izglītību programmu vieglatlētikā sporta 
skolā «Arkādija», 2009. gadā

•	 Gūta darba pieredze uzņēmumos SIA «Point Transaction Systems» un 
A/S «Itella Information»

«Ja gribi, lai tev būtu maz laika, nedari neko» /A. Čehovs/

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE
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DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

IĻJA MIHAILOVS
Automātika un datortehnika - maģistra 
profesionālā studiju programma
e-pasts: ilja.mihailovs@gmail.com
tālr.: 27797829

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība RTU 50. zinātniskajā konferencē un LLU Studentu Zinātniskajā 

konferencē, 2009. gadā

•	 Dalība A/S «Lattelecom Technology» rīkotajā programmēšanas 
konkursā, 2009. gadā

•	 Dalība A/S «Exigen Services» rīkotajā bakalauru darbu konkursā, 2009. 
gadā

•	 Dalība V. Zagurska koordinētā «STRATOS» projektā

•	 Dalība ERASMUS prakses apmaiņas programmā

•	 Iegūts Microsoft Certified Professional sertifikāts

•	 Latvijas .NET izstrādātāju grupas loceklis

•	 Dalība vairākos kvalifikācijas celšanas kursos IT jomā

•	 Iegūts Angļu valodas C1 līmeņa sertifikāts un TOEFL testa sertifikāts

•	 Gūta darba pieredze uzņēmumos SIA «Ecenta Baltic Labs», «First 
Directory Ltd» un A/S «Exigen Services»

«When you never give up, failure is not an option!» /Torgeir Byrknes/
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DARJA KOSAREVA 
Nekustamā īpašuma pārvaldība – bakalaura 
profesionālā studiju programma
e-pasts: darja.kosareva@inbox.lv

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 50. un 51. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē

•	 Dalība  glezniecības, grafikas un sīkās plastikas darbu izstādes «Jūnija 
vernisāža» organizēšanā Maskavas namā

•	 Dalība izstādē «Māja 2009»

•	 Dalība kvalifikācijas celšanas kursos nekustamā īpašuma vērtēšanas 
sfērā

•	 Dalība angļu valodas kursos

•	 Gūta darba pieredze uzņēmumos A/S «SEB Banka» un SIA «Jumis HB»

«Neslinko pārlasīt lapaspusi, kas kādreiz tika lasīta!»

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
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DARJA KAĻIŅINA
Ekonomika – maģistra profesionālā studiju 
programma
e-pasts: darja_kalinina@inbox.lv
tālr.: 22146683

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Vairāku zinātnisko publikāciju līdzautore

•	 Aktīva dalība Latvijas aktuāru asociācijas projektos

•	 Dalība vasaras skolā «6th Annual Summer Public Management 
Institute», 2010. gadā

•	 Dalība RTU Rektora kausa izcīņā volejbolā sievietēm, 2009. gadā

•	 Gūta darba pieredze Latvijas Republikas Finanšu ministrijā un 
uzņēmumos SIA «Apdrošināšanas un Finansu Brokers» un  «Mandatum 
Life Insurance Baltic SE» Latvijas filiālē

«Jābūt godīgam pret sevi gan savā darbā, gan mērķos, gan dzīvē - tad viss noteikti izdosies!»

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
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RIČARDS FOMRATS
Inovācijas un uzņēmējdarbība - Maģistra 
profesionālā studiju programma
e-pasts: fomrats@gmail.com
tālr.: 28623000

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Starptautiskā patenta Nr. PCT/IB2011/055628 līdzautors

•	 Dalība Latvijas Mākslas akadēmijas, RTU, LU studentu un docētāju 
seminārā Nr. 2 (oktobris, 2010), kurā izveidota sekmīga ilgtermiņa 
sadarbība ar LMA dizaina nodaļas maģistrantūru jauna dizaina parauga 
izstrādei RTU studiju procesā izgatavotam tehnoloģiskam risinājumam

•	 Uzvara biznesa ideju konkursā «Lec biznesā 2011» un finansējuma 
piesaiste «Adventure Ride» projektam

•	 Dalība Rīgas Domes biznesa ideju konkursā «Atspēriens 2011»

•	 Biznesa inovāciju konkursa «Ideju Kauss 2011» atbalstītājs

•	 Biznesa inovāciju konkursa «Ideju Kauss 2010» trešās vietas ieguvējs un 
finālists vienlaikus ar diviem biznesa projektiem

•	 RTU un Rotary kluba 2010.gada mentoringa programmas dalībnieks

•	 Izturēta pretendentu atlase un sekmīga dalība «Connect Latvia» biznesa 
iespēju forumā

•	 LIAA inovāciju dienas vieslektors Liepājas Universitātē

•	 Atjaunota MCP kompetence nokārtojot «Volume licensing» eksāmenu

•	 Iegūti vairāki sertifikāti kvalifikācijas celšanai IT jomā

•	 Dalība vairākos apmācību semināros un starptautiskās konferencēs

•	 Gūta darba pieredze uzņēmumos SIA «ARITEKS», SIA «LatInSoft», 
«Business Software Alliance» (BSA) Latvijas organizācija, SIA «Adventure 
Ride» un SIA «PlayGineering Systems» 

«Ja tevi lūdz nostaigāt vienu jūdzi, tad no laba prāta nostaigā divas! Virsotnes sasniedz tie, kas 
izdara vairāk par prasīto, kas noiet vēl vienu jūdzi...» /Ogs Mandino/

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
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JĀNIS BLUNAVS
Inovācijas un uzņēmējdarbība - Maģistra 
profesionālā studiju programma
e-pasts: janis@esplanade.lv 
tālr.: 29220555

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Lektora darbs Latvijas Mākslas akadēmijā, vadot paša izstrādātus 

mācību kursus «Mārketings», «Dizains» un «Pakalpojumu dizains» 
dizaina pedagogu tālākizglītības programmas ietvaros

•	 Diskusijas Radošuma aspekti vadīšana LIAA rīkotajā konferencē 
«Studentu inovācijas dienas 2011»

•	 Dalība RTU Starptautisko programmu nodaļas rīkotajā konferencē 
«Strategic Retreat - 2010»

•	 Dalība radošo profesiju uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalsta 
programmas «Artist’s Acceleration» iniciatīvas grupā, regulārs lektora 
darbs mākslas izglītības centra «Trīs krāsas» rīkotajos kursos un 
semināros

•	 Biedrības «Izglītības, kultūras un inovatīvo projektu asociācija» vārdā 
izstrādāts projekts, kas paredz interneta vidē radīt jaunu kultūras 
mediju Virtuālā Izstāžu Zāle, tas iesniegts saskaņošanai ar kopējo 
kultūras projektu «Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014. gadā»

•	 Valdes locekļa pienākumi motociklistu apvienībā «United Motors»

«Kāds labums no tavām zināšanām, ja neesi spējīgs tās lietot, lai apmierinātu savas vajadzības?» 
/Frančesko Petrarka/

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
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AINĀRS PUDĀNS
Inovācijas un uzņēmējdarbība – Maģistra 
profesionālā studiju programma 
e-pasts: ainars@esplanade.lv   

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Semināra sagatavošana un darbs studentu inovatīvo darbu izvērtēšanā 

LIAA organizētajās «Inovācijas dienas Latvijas augstskolu studentiem», 
Liepāja, 14. – 15.10.2011 

•	 Dalība «Latvian Art Directors Club» aktivitātēs, kopš 2007. gada

•	 Starptautiskā neatkarīgo reklāmas aģentūru tīkla «CommWorld», valdes 
loceklis no 2005. līdz 2009. gadam

•	 Radošo nometņu un semināru organizēšana Starptautiskā neatkarīgo 
reklāmas aģentūru tīkla «CommWorld» māksliniekiem un reklāmas 
tekstu autoriem, dalībniekiem no 16 valstīm

•	 Reklāmas konkursu «Golden Hammer» (2008), «Adwards» (2007, 2008) , 
«CommWorld Creative Challenge» (2006, 2007, 2008) laureāts

•	 Dalība starptautiskajā sociālo reklāmu izstādē «Act International» 2008, 
(Cannes, France)

•	 Studējis ASV un Nīderlandē

•	 Gūta darba pieredze Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī, Dallas 
Opera orchestra, Latvijas Republikas Kultūras Ministrijā, Latvijas 
Filharmonijā un uzņēmumā SIA «Esplanāde»

Vienmēr var atklāt kādu labu, vēl neizmantotu ideju, kamēr vien cilvēka vēlmes pārsniegs 
pieejamos resursus. Es novēlu katram pamanīt savu iespēju un uzdrīkstēties to izmantot. 
Pirmajam!

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
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LINDA BRĀKMANE

Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana 
un vadīšana – maģistra profesionālā studiju 
programma

Papildu aktivitātes studiju laikā:

•	 Dalība RTU Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas 
un loģistikas katedras organizētajā mācību braucienā uz Briseli, 2011. 
gadā

•	 Dalība projekta «Domāts-darīts» īstenošanā, 2011. gadā

•	 Dalība «Uzņēmējdarbības grāmatvedība» apmācības kursā

•	 Gūta darba pieredze uzņēmumos SIA «PPD Mārketinga Pakalpojumi», 
SIA «Daily Service», SIA «Rīgas Audits» un SIA «Ad Verbum»

«lucem sequimu» /mēs sekojam gaismai/

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
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MARIANNA GRECKA
Apģērbu un tekstila tehnoloģija – maģistra 
profesionālā studiju programma
e-pasts: marianna.grecka@rtu.lv

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 52. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē

•	 Dalība  «Izgudrotāju dienas izstādē» un izstādē  Tech Industry, BT1, 
eksponējot riteņbraucēja jostu ar gaismu izstarojošiem un gaismu 
atstarojošiem elementiem, 2011. gadā

•	 Radīta kolekcija «Allium cepa» , dalība ar to modes skatē «Ķīpsalas 
pavasaris 2010», jauno dizaineru konkursā «Habitus Baltia» un jauno 
RTU dizaineru tērpu izstādē  «Skaties!», 2011. gadā

•	 Radīta kolekcija «To tie a tie», dalība ar to RTU modes skatē «Ķīpsalas 
pavasaris 2009» un jauno RTU dizaineru tērpu izstādē  «Skaties!»

•	 Gūta darba pieredze Rīgas Tehniskajā universitātē un uzņēmumā 
SIA «KONU»

«Dzīvē, neskaitot veselību un tikumību, nav nekā vērtīgāka par zināšanām. Tās ir vieglāk un lētāk 
iegūstamas. Tik vien darba, kā sēdēt mierā, tik vien maksāts - kā ar laiku, kuru tikpat nenoturēt.» 
/J.V.Gēte/

MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE
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ZAIGA ZAMUŠKA
Apģērbu un tekstila tehnoloģija – maģistra 
profesionālā studiju programma
e-pasts: zaiga.zamuska@rtu.lv

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 52. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē

•	 Dalība 51. un 50. RTU starptautiskajā zinātniskajā konferencē

•	 Vairāku publikāciju līdzautore

•	 Dalība konferencē «5th Aachen Dreesden International Textile 
Conference», 2011. gadā

•	 Dalība konferencē «17th International Conference for Renewable 
Resources and Plant Biotechnology, Narossa 2011»

«Par mērķi ir jābūt laimei, citādi uguns nebūs pietiekoši spoža, motivācija nebūs pietiekoši spēcīga 
un panākumi nebūs nozīmīgi!» / T. Dreizers/

MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE
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LAURA ROGULE
Medicīnas inženierija un fizika – profesionālā 
bakalaura studiju programma
e-pasts: rogule.laura@inbox.lv
tālr.: 26061094

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Publikācijas «Proceedings of SPIE Volume 8087-82» autore, 2011. gadā

•	 RTU šaha izlases spēlētāja

•	 Latvijas šaha izlases pārstāvēšana šaha olimpiādēs 2008. un 2010. gadā 
un Pasaules prāta spēlēs 2010. gadā

•	 Iegūtas godalgotas vietas Latvijas šaha čempionātos, 2008. - 2011. 

•	 Individuāla dalība dažādos starptautiskos šaha turnīros (labākais 
sasniegums studiju laikā – Eiropas ātrspēles čempionātā 2010. - 3. vieta)

•	 Dalība LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta (ASI) ikmēneša 
rīkotajos semināros

•	 Gūta darba pieredze LU ASI

«Novēlu sasniegt savus mērķus, darīt darbu, kas vislabāk padodas un patīk. Un, ja viss uzreiz 
nesanāk tā, kā ieplānots, atcerēties, ka tad tiek iegūta pieredze, kas palīdzēs nākamreiz sasniegt 
iecerēto.»

TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE



SANTA KAZAKA
Medicīnas inženierija un fizika – profesionālā 
bakalaura studiju programma 
e-pasts: santa.kazaka@rtu.lv
tālr.: 29365612

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Apgūts «Radiācijas drošība un kvalitāte medicīnā» kurss, 2011. gadā

•	 TMF 145. gadu jubilejas pasākuma vadīšana un TMF absolventu 
izlaidumu vadīšana, no 2009. - 2011. gadam

•	 Dalība konkursā «Mis & Misters RTU 2009», iegūts tituls «Mis Skatītāju 
simpātija», 2009. gadā

•	 Dalība konkursu «Spice»,  «Vīru spēles» un teātra festivāla «Gaisma» 
organizatoru komandās, 2009. gadā

•	 Dalība RTU Talantu konkursā, kur iegūta Skatītāju simpātijas balva, 
2009. gadā

•	 Dalība Studentu basketbola līgas (SBL) spēlēs, kā RTU komandas 
karsējmeitene, 2009. gadā

•	 Dalība deju studijās «FuSion» un «Soul Of Dance»

•	 Dalība «Mīlestības svētki» noslēguma pasākumā kā skatuves 
māksliniecei, 2010. un 2011. gadā

•	 Gūta darba pieredze SIA «Rīgas Austrumu klīniskā universitātes 
slimnīcā»

«Visu, ko savā dzīvē daru, es daru pamatā priekš sevis, lai attīstītos un pilnveidotos. Taču, ir 
neizsakāmi patīkami, ja manus darbus pamana un novērtē arī kāds cits. Paldies par to!»

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



Paldies atbalstītājiem!


