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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 pavasara semestrī rtu Zelta fondā iekļauti 57 absolventi.
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arHItEKtŪraS uN PILSĒtPLĀNOŠaNaS FaKuLtĀtE

ILZE MIĶELSONE
Arhitektūra – maģistra profesionālā studiju 
programma
e-pasts: ilze@taktila.lv
tālr.: 29469655
vidējā svērtā atzīme: 8,96

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība aPF Studentu zinātniskā konferencē, 2011. gadā
•	 Dalība organizācijās: LaS (Latvijas arhitektu savienība), Jaa (Jauno 

arhitektu apvienība) un SPP (Skolnieks Pētnieks Pilsētnieks) 
•	 Dalība projekta «radi rīgu» īstenošanā, Ziepniekkalna apkaimē
•	 Dalība N. Obolenska seminārā «Līderība un sarežģītība» 2011. gadā
•	 Gūta darba pieredze  uzņēmumos SIa «taktila» un SIa «SZK» 

«A. Konars reiz ir teicis, ka talants ir spēja darīt to, ko neviens mums nav mācījis, savukārt 
L.  Berne  – ka cilvēks var iztikt bez daudz kā, tikai ne bez cilvēka. Novēlu RTU un APF piesaistīt 
talantīgus studentus, kuri sevi atklāj mācību procesā caur sadarbību ar kolēģiem!»
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BŪvNIEcīBaS FaKuLtĀtE

ALEKSEJS PROZUMENTS
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija – bakalaura 
profesionālā studiju programma
e-pasts: aleksejs.prozuments@rtu.lv
tālr.: 29190871
vidējā svērtā atzīme: 8,79

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 53. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
•	 vairāku zinātnisko publikāciju līdzautors
•	 Dalība «Erasmus» mūžizglītības programmas studijās Dānijas tehniskajā 

universitātē, 2010. gada rudens semestrī
•	 Dalība «Erasmus» mūžizglītības programmas specializējošajā praksē a/S 

«Lindab comfort» Dānijā, 2011. gadā
•	 2012. gadā iegūta Baltic-american Freedom Foundation programmas 

stipendija 12 mēnešu profesionālajai praksei amerikas Savienotajās 
valstīs kompānijā «Suniva» Inc., atlanta, Džordžija

•	 Dalība «10 th International conference on Industrial ventilation» 
konferencē, Parīze, Francija, 2012. gadā

•	 rakstu publicēšana konferencēs: «6th International conference on 
Environmental Science and technology 2012», Hjūstona, aSv; «10th 
International conference on Healthy Buildings», Brisbane, austrālija; 
«7th International Hvac cold climate conference», Kalgari, Kanāda; 
«33rd aIvc conference - 2nd tightvent conference», Kopenhāgena, 
Dānija, 2012. gadā

•	 raksta «Pieplūdes gaisa difuzoru darba lauks vav sistēmās» autors 
žurnālā «Latvijas būvniecība» 

•	 Gūta darba pieredze uzņēmumos SIa «Lindab», aS «Lindab comfort» un 
aS «rīgas siltums» 

«Tikai tas, kurš spēj KRITISKI SKATĪTIES ne vien citu virzienā, bet arī SAVĀ VIRZIENĀ, tiek patiesi 
novērtēts par saviem panākumiem un cienīts citu acīs!»
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ALEKSANDRS ZAJACS
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija – bakalaura 
profesionālā studiju programma
e-pasts: aleksandrs.zajacs@inbox.lv 
tālr.: 29874677
vidējā svērtā atzīme: 8,64

Papildu aktivitātes studiju laikā: 
•	 Dalība «Erasmus» mūžizglītības programmas studijās Dānijas tehniskajā 

universitāte, 2010. gadā
•	 Dalība valsts prezidenta lekciju ciklos «Zaļā izaugsme – veiksmes 

atslēga ekonomikas atveseļošanai globālo dabas resursu trūkuma 
laikmetā: jaunā Dānijas enerģētikas stratēģija»

•	 Dalība seminārā «Metināmo šuvju pārbaudes metodes»
•	 «LaPa ltd. training centre» naftas, ķīmijas un gāzes tankkuģu 

iepazīšanas kursi,  mācību kurss «ISM darbības princips, procesori, 
ekspluatācija» un Latvijas Jūras akadēmijas mācību centra SOLaS kursi 

•	 Dāņu un angļu valodas kursi
•	 Dalība rtu rektora kausa izcīņa volejbolā, Lielajā Latvijas talkā un 

Nordea rīgas maratonā
•	 Gūta darba pieredze uzņēmumos aS «rīgas Siltums», SIa «LEO» un SIa 

«Hanza Marine Management»

«Laime nav ceļa mērķis: laime – tas ir pats ceļš» (Daiers)

BŪvNIEcīBaS FaKuLtĀtE
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BŪvNIEcīBaS FaKuLtĀtE

OSKARS LAUVA
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija – 
maģistra profesionālā studiju programma
e-pasts: lauva.oskars@gmail.com 
tālr.: 28325949
vidējā svērtā atzīme: 9,91

Papildu aktivitātes studiju laikā: 
•	 Publikācijas «On flow-altering countermeasures for scour at vertical-wall 

abutment» līdzautors
•	 Dalība rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
•	 Dalība Būvniecības fakultātes studentu pašpārvaldē – Sporta nodaļas 

vadītājs, Studentu parlamenta sporta nodaļā
•	 Studentu sporta spēļu organizēšana, kultūras pasākumu organizēšana, 

pasākumu vadīšana (rtu band contest, 2011. gada «Zelta fonda» 
pasākums)

•	 Dalība studentu nometnē «Step by Step: how to be the best of the best»
•	 Dalība «Miss & Misters rtu 2009» konkursā (tituls «Misters rtu 2009»), 

rtu vīru spēlēs, konkursā «Spice»
•	 Kora «Salve», rtu un Lu volejbola izlases, Bauskas novada volejbola 

izlases un projekta «Iespējamā misija» dalībnieks
•	 vairāku pasākumu un raidījumu vadītājs
•	 Dalība video, filmu un foto reklāmu projektos
•	 Gūta darba pieredze uzņēmumos Z/S «Mārtiņklīvi», SIa «Iecavnieks», 

SIa «Flumina», SIa «Herbalife» un Milānas Politehniskās universitātes 
Hidraulikas laboratorijā

«Novēlu ikvienam nepadoties ceļā uz dzīves virsotnēm, uzvarēt bailes un droši soļot pretī saviem 
mērķiem.»
«Celies, krīti un atkal celies līdz jēri kļūs par lauvām!» jeb nekad nepadodies!
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SANDIS DEJUS
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija – 
maģistra profesionālā studiju programma
e-pasts: sandis.dejus@rtu.lv 
tālr.: 26591517
vidējā svērtā atzīme: 9,75

Papildu aktivitātes studiju laikā: 
•	 Dalība 53. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
•	 vairāku zinātnisko publikāciju līdzautors
•	 Dalība metodisko norādījumu izstrādē bakalaura studiju programmas 

studiju priekšmetā «Dabas ūdens apstrāde», kā arī praktisko darbu 
vadīšana

•	 «rtu absolventu asociācijas» dibinātājs un biedrs
•	 «Baltijas ūdens pētniecības un inženierijas asociācijas» dibinātājs un biedrs 
•	 amatieru basketbola komandu «tBK Liepāja» un «Ģeodēzists.lv» 

spēlētājs, Liepājas pilsētas Basketbola čempionāta 2012. gada čempions
•	 uPB biedrības «Stabilitāte» stipendiāts, 2006.–2011.gads
•	 rtu konkursa «researchSlam» 1. vietas ieguvējs 2012. gadā
•	 Dalība rtu pētniecības projektā «Proteobaktēriju grupu izmaiņas 

dzeramā ūdens bioloģisko filtru modelī adaptācijas un biostimulācijas 
laikā», 2012. gadā

•	 Dalība pētniecības darbā ar SIa «BaltLine Globe» «Ādažu ciemata 
hidrauliskā modeļa shēmas sagatavošana», 2011. gadā

•	 Dalība seminārā «apmācība par ūdensapgādes sistēmu attīstību labākiem 
tehniskiem risinājumiem un iespējamām alternatīvām», 2011. gadā

•	 Gūta darba pieredze uzņēmumos SIa «vEGa1», «SINtEF Group»,  
«arhitekta u. Pīlēna birojs», SIa «Liepājas ūdens», biedrībā «Baltijas 
ūdens pētniecības un inženierijas asociācija», rīgas tehniskās 
universitātes Ūdens inženierijas un tehnoloģiju katedrā un Norvēģijas 
tehnoloģiju un dabaszinātņu universitātē (NtNu)

«Problēmu nekad neatrisināsi, ja spriedīsi tāpat kā tie, kas problēmu ir radījuši» (A. Einšteins)

BŪvNIEcīBaS FaKuLtĀtE
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ZANE BROKA
Enerģētika un elektrotehnika – 
bakalaura akadēmiskā studiju programma
e-pasts: zane.broka@gmail.com
tālr.: 29274626
vidējā svērtā atzīme: 9,53

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 51. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
•	 Līdzautore rakstam «Daudzpols kā elektriskās ķēdes elements un tā 

ekvivalentās shēmas», rīgas tehniskās universitātes zinātniskie raksti, 
2011. gadā

•	 Biedrības «Kārtības apziņa» valdes priekšsēdētāja
•	 IEEE (Elektrotehnikas un elektronikas inženieru institūts) biedre.
•	 rtu tālākizglītības kursa «Mākslīgā intelekta pamati» apguve, 2011. gadā
•	 Dalība biedrības «attīstība» organizētajos pasākumos, kur pildīti angļu 

valodas tulka pienākumi 
•	 Gūta darba pieredze uzņēmumos SIa «Latvijas Mediju centrs Laija» un 

ZS «alsīda»

«Veido savu laimīgo dzīvi pats. Ja to nedarīsi, tad Tavā vietā to veidos kāds cits.» 
(Laija – Laura Ozoliņa)

ENErĢĒtIKaS uN ELEKtrOtEHNIKaS FaKuLtĀtE
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MIĶELIS DZIKĒVIČS 
Vides zinātne – 
bakalaura akadēmiskā studiju programma
e-pasts: mikelis.dzikevics@gmail.com
tālr.: 26346881
vidējā svērtā atzīme: 8,04

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 53. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
•	 Dalība izstādē «vide un enerģija 2011», pārstāvot vides aizsardzības un 

siltumu sistēmas institūtu (vaSSI)
•	 Dalība izstādē «tech industry 2011», pārstāvot rtu Enerģētikas un 

elektrotehnikas fakultāti
•	 Biedrības Latvijas vides zinātnes studentu apvienības (LvZSa) biedrs 
•	 Dalība starptautiskā projektā «co2ol Bricks»
•	 Projekta «vienoti vidē» organizators
•	 Dalība seminārā «think green, be green», LvZSa pārstāvēšana, 2011. gadā
•	 Gūta darba pieredze uzņēmumā SIa «Žurnāls Santa» un vides 

aizsardzības un siltumu sistēmu institūtā

«Ja esi apmierināts pēc labi padarīta darba, tad atpūties, 
un ļauj citiem runāt par tevi ko vien tie vēlas» (Pitagors)

ENErĢĒtIKaS uN ELEKtrOtEHNIKaS FaKuLtĀtE
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ENErĢĒtIKaS uN ELEKtrOtEHNIKaS FaKuLtĀtE

ILZE BERGMANE

Vides zinātne – 
bakalaura akadēmiskā studiju programma
e-pasts: ilze.bergmane@gmail.com
tālr.: 29391338
vidējā svērtā atzīme: 8,4

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 vairāku zinātnisko publikāciju līdzautore
•	 Dalība the 15th conference of Lithanian Junior researchers «Science – 

Future of Lithuania», Lietuvā, 2012. gadā
•	 Dalība 53. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
•	 Prezentēta rtu un vides zinātnes programma Saldus novada karjeras dienās 

un 15. Jelgavas pilsētas skolēnu zinātniski pētniecības darbu konferencē
•	 Dalība «vides apsaimniekošanas apvienības Medņuriests» aktivitātēs
•	 Dalība projektos «Monitorings un audits – ietekmes uz vidi novērtējumā 

Latvijā», «Mazo ērgļu eksports uz vāciju populācijas stabilizācijas 
nolūkos», «artcamp 2011»

•	 Dalība semināros «Zaļās enerģijas ceļš Latvijā: no tehnoloģiskiem 
risinājumiem līdz politikai», «Jauns enerģijas pakalpojumu tirgus 
kvalitatīvu mājokļu nodrošināšanai nākamajai paaudzei», «PlastEP – 
Plazmas lietošana vides aizsardzībai», «use of biogas as vehicle fuel  in 
Public transport», «Introduction to renewable energy», 2012. gadā

•	 Dalība apvienotajā pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresā un 
Letonikas 4. kongresā, sekcija «vides kvalitāte Latvijā: esošais stāvoklis, 
izaicinājumi, risinājumi», 2011. gadā

•	 Kursi fotogrāfijā (36 akadēmiskās stundas) foto skolā «POrtrEt»
•	 Dalība ar dzejas lasījumiem rtu pasākumā «tehnodzeja», 2009. gadā
•	 Gūta darba pieredze rtu EEF vides aizsardzības un siltuma sistēmu 

institūtā un uzņēmumā SIa «Factum Group» 

«The scientists of today think deeply instead of clearly. One must be sane to think clearly, but one 
can think deeply and be quite insane.» (Nikola Tesla)
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ENErĢĒtIKaS uN ELEKtrOtEHNIKaS FaKuLtĀtE

ANDA FRIDRIHSONE
Vides zinātne – 
maģistra akadēmiskā studiju programma
e-pasts: anda.fridrihsone@gmail.com 
tālr.: 28702916
vidējā svērtā atzīme: 9,47

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 vairāku zinātnisko publikāciju līdzautore
•	 Dalība 51., 52. un 53. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā 

konferencē
•	 Dalība starptautiskajās konferencēs «Biobased Polymers and 

composites – BiPoco 2012», ungārijā; «World Sustainable Energy Days 
2012», austrijā un «renewable Wood and Plant resources: chemistry, 
technologie, Pharmacologie, Medicine», Krievijā

•	 Iziets treniņu kurss «art of Dialogue - Dialogue for Democratic Decision 
Making» – jauniešus iesaistīšana aktīvā sabiedriskajā dzīve, sociālā 
atbildība un jaunatnes politika

•	 Dalība starptautiskā seminārā Dānijas tautskolā Nordfyns Folkehøjskole 
«rome treaty – 50 years of European integration»

•	 Gūta darba pieredze uzņēmumos SIa «Baltijas Konsultācijas», 
aS  «Dzintars» un Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūtā

«Laimīgs ir nevis tas, ar ko nekas neatgadās, bet gan tas, ar kuru atgadās viss, bet beidzas laimīgi!»
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ENErĢĒtIKaS uN ELEKtrOtEHNIKaS FaKuLtĀtE

ANNA BELOBORODKO
Vides zinātne – 
maģistra akadēmiskā studiju programma
e-pasts: anna.beloborodko@rtu.lv
tālr.: 26357568
vidējā svērtā atzīme: 9,26

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 vairāku zinātnisko publikāciju līdzautore
•	 Dalība studentu apmaiņas programmā «Erasmus», Karaliskajā 

tehnoloģiskajā institūtā, Zviedrijā
•	 asistēšana lekcijas «Biomimicry» vadīšanā studiju kursā «Inovatīvas 

energoapgādes tehnoloģijas» ārzemju studentiem
•	 asistēšana laboratorijas darbu vadīšanā studiju kursos «Degšanas 

procesi» un «vides tehnoloģijas»
•	 Dalība Latvijas vides zinātnes studentu apvienībā (LvZSa)
•	 Dalība Eiropas Komisijas Eiropas reģionālas attīstības fonda 

programmas «centrālās Baltijas INtErrEG Iv a programma 2007–2013» 
finansētajā projektā «Ecohousing»

•	 Dalība Lu Botāniskā dārza organizētajā pētnieku un studentu grupā. 
Projektā radītā ideja «Sunlight Induces Shading System» izcīnīja 2. vietu 
Starptautiskajā aSv Biomimikrijas Institūta projektu ideju konkursā 
«Biomimicry Student Desing challenge2011»

•	 Dalība starptautiskajās konferencēs «9th International conference of 
Young Scientists on Energy Issues cYSENI 2012», Lietuvā, «Biosystems 
Engineering», Igaunijā un «the 15th conference of Lithuanian Junior 
researchers «Science – Future of Lithuania»», Lietuvā, 2012. gadā

•	 Brīvprātīgais darbs - asistente nometnē bērniem ar kustību traucējumiem, 
asistente Ziemassvētku pasākumu un «Pavasara svētku» rīkošanā

•	 Gūta darba pieredze rīgas tehniskajā universitātē

«Veiksme ir tas, kas notiek, kad sagatavošanās satiekas ar iespēju.» (Seneka)
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VLADIMIRS KIRSANOVS
Vides zinātne – 
maģistra akadēmiskā studiju programma
e-pasts: vladimirs.kirsanovs@rtu.lv
vidējā svērtā atzīme: 8,42

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība projektos «Ecohousing» un «Kompakts saules un granulu 

modulis»
•	 Dalība rtu Inovāciju un jauno tehnoloģiju konferencē, 2012. gadā
•	 Dalība 53. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē 
•	 Dalība Daugavpils universitātes 51. un 52. starptautiskā zinātniskajā 

konferencē, 2009. un 2010. gadā
•	 Dalība rēzeknes augstskolas 14. starptautiskā studentu zinātniski – 

praktiskajā konferencē «cilvēks. vide. tehnoloģijas», 2010. gadā
•	 Dalība Latvijas universitātes 68. zinātniskā konferencē. Sekcija 

«Ģeogrāfija. Ģeoloģija. vides zinātne», 2010. gadā
•	 apmeklēti vairāk nekā 20 izglītojoši semināri un konferences, 

2010.– 2012. gadā
•	 Gūta darba pieredze rtu EEF vides aizsardzības un siltuma sistēmu 

institūtā

«Zinātne nav un nekad nekļūs par pabeigtu grāmatu. Katrs nozīmīgs sasniegums rada jaunus 
jautājumus. Laikam ejot, katra attīstība nonāk pie jaunām un lielākām grūtībām.»

ENErĢĒtIKaS uN ELEKtrOtEHNIKaS FaKuLtĀtE
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ENErĢĒtIKaS uN ELEKtrOtEHNIKaS FaKuLtĀtE

JURIJS VARNEĻS 
Elektrotehnoloģiju datorvadība – 
maģistra profesionālā studiju programma
e-pasts: jurijs.varnels@gmail.com
tālr.: 29700081
vidējā svērtā atzīme: 9,83

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība «Erasmus» apmaiņas studijās vācijā
•	 Saņemts aS «Latvenergo» diploms 2011. gada studiju noslēguma darbu 

konkursā par inženierprojektu «Enerģijas uzkrājēja tīkla interfeisa 
pārveidotāja izstrāde un izpēte»

•	 Dalība Board of European Students of technology vietējās grupas 
BESt- riga aktivitātēs un dažādu projektu organizēšanā

•	 apmeklēts rtu Doktorantūras skolas datorprogrammas MatLab 
apmācības seminārs

•	 Gūta darba pieredze uzņēmumos SIa «uav Factory» un 
aS  «augstsprieguma tīkls» 

«The best way to have a good idea is to have lots of ideas»  (L. Pauling)
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MADARA TORA
Informācijas tehnoloģija – 
maģistra akadēmiskā studiju programma
e-pasts: madara.tora@eestec.lv
tālr.: 29970611
vidējā svērtā atzīme: 8,23

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Maģistra darba izstrāde «Erasmus» studentu apmaiņas programmā, 

sadarbojoties ar valensijas Politehniskās universitātes zinātņu centru
•	 aktīva dalība rtu Studentu parlamentā, rtu DItF Studentu 

pašpārvaldē, EEStEc Lc riga
•	 Organizēti rtu Studentu Parlamenta projekti: «Solis», «Studentam pa 

pēdām», «SP akadēmija», «Kas notiek Ditfijā»  u. c. 
•	 Projekta vadītāja rtu Studentu parlamenta un Eiropas Savienības, 

Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programmas, Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras projektā «Debašu konkurss un Jauno 
uzņēmējdarbības līderu forums»

•	 Organizēts EEStEc Lc riga starptautisks vasaras projekts «When Night 
Meets Day», 2011. gadā

•	 Plaši apmeklēti starptautiski semināri un konferences: «EEStEc anual 
congress 2012», rīga, Latvija un Igaunija; «Bad cars Gone Electric», 
Slovēnija; «1st Grant team Operational conference – Gtoc», Serbija; 
«Dreamers Become Winners», Grieķija; «Zurich Interactive», Šveice; «It 
Summercamp 2010 – Hands On & Get It Working», Igaunija 

•	 Noklausīts kurss Microsoft It academy Program «Implementing and 
Supporting Microsoft Windows XP Professional»

•	 Dalība seminārā «Studiju kvalitātes novērtēšana Latvijas augstākās 
izglītības telpā»

•	 Darba pieredze uzņēmumā «It Latvija» un valensijas Politehniskā universitātē

«Vai Tu atceries, kad pēdējo reizi ko darīji pirmo reizi? Dzīve ir iespēju pilna – pasniedzies un izmanto tās!»

DatOrZINĀtNES uN INFOrMĀcIJaS tEHNOLOĢIJaS FaKuLtĀtE
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DMITRY LAPTEV 
Datorsistēmas – 
bakalaura akadēmiskā studiju programma
e-pasts: dmitry.laptev.0x0d@gmail.com
tālr.: 27722470
vidējā svērtā atzīme: 9,41

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Konkursa «Pētniecības informācijas sistēmas pamatelementu sasaiste» 

laureāts
•	 Iegūta II vieta 5. rtu matemātikas olimpiādē
•	 Iegūta I vieta 59. valsts matemātikas olimpiādē 
•	 Dalība valsts 21. un 22. programmēšanas olimpiādēs un valsts 30. un 

31.  bioloģijas olimpiādēs 
•	 Iegūta I vieta rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas 59. matemātikas 

olimpiādē un 22. informātikas olimpiādē
•	 apgūti «Progmeistars» programmēšanas kursi

•	 Gūta darba pieredze uzņēmumā SIa «tieto Latvia»

«Cogito, ergo sum.» (Es domāju, tātad es esmu.) (Renē Dekarts)

DatOrZINĀtNES uN INFOrMĀcIJaS tEHNOLOĢIJaS FaKuLtĀtE
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ANDREJS BAJOVS
Datorsistēmas – 
bakalaura akadēmiskā studiju programma
e-pasts: andrej_bv@inbox.lv
tālr.: 28371463
vidējā svērtā atzīme:9.34

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 53. rtu starptautiskajā zinātniskajā konferencē un 

Starptautiskajā studentu zinātniski praktiskā konferencē «Jaunatnes 
loma un iespējas inženierzinātnes attīstībā 2011»

•	 vairāku zinātnisko publikāciju līdzautors
•	 Stipendijas saņēmējs konkursā «Nāc studēt informācijas tehnoloģijas – 

Mēs atbalstīsim!», 2009.–2010. m. g.
•	 Dalība LZP Lietišķo pētījumu projekta Nr. 09.1269 «uz izkliedēta 

mākslīgā intelekta un tīmekļa tehnoloģijām balstītas metodes un 
modeļi intelektuālas lietišķās programmatūras un datorsistēmu 
arhitektūras izstrādei», virziens «Programmatūras izstrāde MDa ietvarā»

•	 apgūti vairāki kvalifikācijas celšanas kursi It jomā

«Manuprāt, programmēšana nav tikai matemātika un loģika. Programmētājam ir jāpiemīt 
radošums, lai viņš varētu salikt ideju, operatoru un funkciju kopu īsā un ātri strādājošā kodā.»

DatOrZINĀtNES uN INFOrMĀcIJaS tEHNOLOĢIJaS FaKuLtĀtE
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OĻEGS GORBIKS
Datorsistēmas – 
maģistra akadēmiskā studiju programma
e-pasts: o.gorbik@gmail.com
tālr.: 26957550
vidējā svērtā atzīme: 9.00

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Bakalaura darbu recenzēšana
•	 Objektorientētas programmēšanas praktikums (studiju projekts), lekciju 

un praktisko nodarbību vadīšana
•	 Dalība 51. un 53. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē un 

rtu Inovāciju un jauno tehnoloģiju konferencē
•	 vairāku zinātnisko publikāciju līdzautors
•	 Dalība rtu Lietišķo datorzinātņu katedras pētījuma projektā, Braintool 

v1.0 – uML klašu diagrammas ģenerēšanas rīks no divpusložu modeļa
•	 Dalība LZP Lietišķo pētījumu projekta Nr. 09.1269 «uz izkliedēta 

mākslīgā intelekta un tīmekļa tehnoloģijām balstītas metodes un 
modeļi intelektuālas lietišķās programmatūras un datorsistēmu 
arhitektūras izstrādei», virziens «Programmatūras izstrāde MDa ietvarā»

•	 Gūta darba pieredze uzņēmumā SIa «ambergames» un rīgas 
tehniskajā universitātē

DatOrZINĀtNES uN INFOrMĀcIJaS tEHNOLOĢIJaS FaKuLtĀtE
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KINTIJA PRIEDNIECE
Intelektuālas robotizētas sistēmas – 
maģistra akadēmiskā studiju programma
e-pasts: kintija.priedniece@gmail.com
tālr.: 26541027
vidējā svērtā atzīme: 9,03

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 rtu 51. studentu zinātniskās un tehniskās konferences laureāte
•	 Dalība 53. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
•	 IEEE asociācijas biedrs
•	 Dalība EraF projekta «Daudzaģentu robotizētas intelektuālas sistēmas 

tehnoloģijas izstrāde» īstenošanā
•	 Mācības «Erasmus» programmā universidad Politécnica de valencia, 

Spānija
•	 Gūta darba pieredze rīgas tehniskajā universitātē 

«Ja nespersi soli uz priekšu, vienmēr būsi tajā pašā vietā!»

DatOrZINĀtNES uN INFOrMĀcIJaS tEHNOLOĢIJaS FaKuLtĀtE
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RAITIS ŠEVELIS
Biznesa informātika – 
maģistra akadēmiskā studiju programma
e-pasts: raitis.sevelis@gmail.com 
tālr.: 28445566
vidējā svērtā atzīme: 9,33

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 vairāku zinātnisku publikāciju autors
•	 uzvara rtu Lietišķo Datorsistēmu Institūta izsludinātajā konkursā par 

jaunas grafiskās identitātes izstrādi
•	 «Latvia SOS child houses asociation» un «Iespejamā misija» interneta 

vietnes saskarnes izstrāde 
•	 Dalība seminārā «OFFF 2006 Barcelona»
•	 Dalība starptautiskajā IBM konferencē informācijas tehnoloģiju 

speciālistiem «IBM Smarter Systems for a Smarter Planet» 
•	 Gūta darba pieredze Ltd. Dreamtemplate, SIa «cube Media», 

SIa  «LoveMyDesign» un SIa «Gr Systems»

«You may leave school, but it never leaves you.» (Andy Partridge)

DatOrZINĀtNES uN INFOrMĀcIJaS tEHNOLOĢIJaS FaKuLtĀtE
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DatOrZINĀtNES uN INFOrMĀcIJaS tEHNOLOĢIJaS FaKuLtĀtE

JURIJS LEDIŅŠ
Biznesa informātika – 
maģistra akadēmisko studiju programma
e-pasts: jurijs.ledins@gmail.com
vidējā svērtā atzīme: 7,85

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība «Erasmus» apmaiņas programmā, Frankfurtes universitātē vācijā
•	 Paralēli studijām rtu tika iegūts profesionālais bakalaura grāds Banku 

augstskolā uzņēmējdarbības vadīšanas fakultātē un uzņēmuma 
vadītāja kvalifikācija

•	 Dalība 51. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
•	 Dalība vairākās konferencēs: «taPOSt 2012, 13th International 

conference»; Lata konference «Daudzpusīga efektivitāte»; 
«10th  International conference on Perspectives un Business Informatics 
research», «Lotus 7: cloud computing - the next level of It efficiency»; 
«IBM Smarter Systems for a Smarter Planet», «Lotus 4: Digital 
Marketing»; «Finanz Informatik It Forum»

•	 Gūta darba pieredze uzņēmumos SIa «DPa» un aS «Exigen Services 
Latvia»

«Neizniekojiet laiku – tas ir audums, no kura darināta dzīve.» (Sers Ovens Villanss Ričardsons)
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SANITA ŠREIBERE
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma 
vadīšana – maģistra profesionālā studiju 
programma
e-pasts: sanita170@inbox.lv
tālr.: 27842685
vidējā svērtā atzīme: 7,98

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 50. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
•	 Dalība rtu darbinieku sporta spēlēs un rtu studentu sporta spēlēs
•	 Dalība rīgas domes konferencē «aktuālās problēmas nekustamā 

īpašuma pārvaldībā»
•	 apgūts kurss «ME consulting&training» – «Kā noslēgt vairāk jaunus 

apsaimniekošanas līgumus»
•	 Iegūts sertifikāts: «Bureu veritas» – «vides pārvaldības sistēmā 

ISO  14001:2004»
•	 Gūta darba pieredze uzņēmumos SIa «Namu apsaimniekošana» un 

SIa  «Ober – haus» 

«Uzvara pār sevi – vienīgais triumfs, kurā nekādu nopelnu nav veiksmei.» (F. ŠIllers)

INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE
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SANTA ŠOLDRE 
Uzņēmējdarbība un vadīšana – 
bakalaura akadēmiskā studiju programma
e-pasts: ssoldre@inbox.lv
tālr.: 29388038
vidējā svērtā atzīme: 8,93

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 52. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
•	 Iegūta 1.vieta rtu rīkotajā pasākumā «Blondīņu kauss 2010»
•	 Iegūta 2.vieta rektora kausa izcīņas sacensībās krosā rtu IEvF, 2010. gadā
•	 Dalība un godalgotu vietu iegūšana rtu rīkotajās Ziemas sporta spēlēs
•	 Latvijas Sporta deju profesionāļu federācijas dejotāja apliecības 

iegūšana par 1. pakāpes kvalifikācijas pārbaudījumu nokārtošanu
•	 Dalība Bt1 izstādēs, pārstāvot «3000 Gt» un citas organizācijas
•	 Dalība rtu rīkotajā seminārā «Līderisms», 2011. gadā
•	 angļu valodas kursi, 2010. gadā
•	 Gūta darba pieredze uzņēmumā SIa «Latvijas tālrunis»

«Dzīve ir laba, kad mērķis tai labs.» (E. Veidenbaums)
Novēlu ikvienam ticību savām spējām, lai mērķus sasniegtu!

INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE
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RAITIS KRŪMIŅŠ
Uzņēmējdarbība un vadīšana – 
bakalaura profesionālā studiju programma
e-pasts: krumins.raitis@gmail.com
tālr.: 29156159
vidējā svērtā atzīme: 9,05

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība «Erasmus» apmaiņas programmā Somijā
•	 Dalība starptautiskajās vasaras skolās: Serbijā «6th International 

Summer School of Economics»; ukrainā «14th International Summer 
Economic School» 

•	 rīgas tehniskās universitātes Debašu kluba vadīšana un dalība Latvijas 
universitātes Debašu klubā

•	 aktīva darbība rtu Inženierekonomikas un vadības fakultātes Studentu 
pašpārvaldē un rtu Studentu parlamentā

•	 Dalība Latvijas Studentu apvienības semināru īstenošanā
•	 Iegūta izglītība rtu Biznesa interešu klubā «Portfelis», 2011. gadā
•	 Dalība Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras rīkotajā konkursā 

«Ideju kauss 2011»
•	 Dalība rtu studentu nometnē «Step by step: How to be best of the 

best», 2011. gadā
•	 Noklausīts semināru cikls «Inovatīvas uzņēmējdarbības uzsākšana», 

32  akadēmisko stundu seminārs, 2010. gadā
•	 angļu valodas kursi, 120 akadēmiskās stundas, 2009. gadā
•	 Gūta darba pieredze uzņēmumā SIa «reskol» un rtu IEvF Studentu 

pašpārvaldē

«Ja rod «āķi lūpā», var paveikt patiešām lielas lietas!»

INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE
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GUNA NEIMANE 
Cilvēku resursu vadīšana – 
bakalaura profesionālā studiju programma
e-pasts: guna.neimane@rigasserviss.lv
tālr.: 26135137
vidējā svērtā atzīme: 8,25

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 59. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
•	 Papildus apgūta angļu valoda mācību centrā SKrIvaNEK, 2011. gadā
•	 apmeklēts SEB Līzinga organizēts seminārs par personāla apmācību un 

attīstīšanu, 2011. gadā
•	 Gūta darba pieredze uzņēmumos aS «rīgas dzirnavnieks» un 

SIa «rīgas serviss»

«Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule, gaiss un mitrums, lai uzziedētu un nestu sēklas. Tā arī 
mēs savas vēlmes ar varu nevaram īstenot. Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu un palīdz 
arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas rozes.» (Z. Mauriņa)

INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE
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JEĻENA URESINA
Inovācijas un uzņēmējdarbība – 
maģistra profesionālā studiju programma
e-pasts: liene.uresina@gmail.com 
tālr.: 28260690
vidējā svērtā atzīme: 8,89

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 apgūti kursi: «Microsoft Excel –Level» un «Microsoft Excel -Level 2», 

Wor Wic community college, uSa
•	 Liepājas Pilsētas pārstāvniecības rīgā studentu pasākumu organizācija
•	 Dalība seminārā «Sabiedriskās attiecības», Liepājas Jauniešu centrs
•	 Dalība seminārā «Eiropas Savienība», Liepājas Jauniešu centrs
•	 Gūta darba pieredze uzņēmumos SIa «DFDS transport», 

SIa «Kuehne + Nagel», SIa «Latvia SOS company» un SIa «turKebab»

«Mums katram ir dotas dažādas izvēles iespējas. Katra izvēle virza mūsu dzīvi tālāk un norāda, 
kurā virzienā varam augt un attīstīties – ja vien to vēlamies.»

INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE
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LIENE RUBINA
Inovācijas un uzņēmējdarbība – 
maģistra profesionālā studiju programma
e-pasts: liene.rubina@gmail.lv
tālr.: 26784050
vidējā svērtā atzīme: 9,04

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība vairākās kvalifikācijas celšanas apmācībās Karjeras atbalsta un 

konsultēšanas jomā, piemēram, ESF projektā «Karjeras atbalsta sistēmas 
pilnveide» apmācības «Karjeras konsultantu zināšanu un prasmju 
pilnveide», Euroguidance, vIaa seminārs «Karjeras attīstības atbalsts 
jauniešiem: no politikas līdz īstenošanai» u. c.

•	 Dalība vairākos kvalifikācijas celšanas kursos projektu vadības jomā, 
piemēram, rtu tālākizglītības kurss «Prezentēšanas un publiskās 
uzstāšanās prasmes», apmācību centrs Latvikon «Projektu vadība», aFW 
Project Managment programme course u. c.

•	 apmeklēti vairāki semināri mārketinga un sabiedrisko attiecību jomā, 
piemēram, aS Swedbank, Lolita Stašāne «Biznesa komunikācija», 
konference «GO Social», konference «aDwards 2011», LIaa, Gatis 
Mūrnieks, konference «Seši soļi līdz veiksmīgam zīmolam» u. c. 

•	 Dalība vairāku pasākumu organizēšanā: bāra «radio Bar» dzimšanas 
diena, bāra «coco Loco» atklāšanas pasākums, LIaa darbinieku 
Ziemassvētku saliedēšanās pasākums, restorāna «Lighthouse» 
dzimšanas diena u. c.

•	 Gūta darba pieredze rtu un uzņēmumā SIa «Hedonia» 

«Esi vienmēr blakus tiem cilvēkiem, no kuriem vari mācīties un smelties iedvesmu, tad Tu nekad 
neapstāsies savā izaugsmē, kas ved tevi pa Tavu  veiksmes ceļu.»

INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE
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GUNA RUBENE 
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana 
un vadīšana – bakalaura profesionālā studiju 
programma
e-pasts: rubene.guna@gmail.com
tālr.: 26460764
vidējā svērtā atzīme: 7,88

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 aktīva dalība rtu Studentu parlamentā, IEvF Studentu pašpārvaldē 
•	 rtu IEvF SP projektu «EKu pieredzes dienas», «rtu IEvF Pasniedzēju gada 

balva», «rtu IEvF iesvētības», «rtu IEvF Lepnums» organizatoru komandas 
dalībniece, Motivācijas nodaļas semināru organizatore, 2010. gadā

•	 rtu SP projektu «rtu Karjeras dienas» un «aktīva skola» organizatoru 
komandas dalībniece, 2010. un 2011. gadā

•	 Dalība rtu SP un rtu IEvF SP rīkotos pasākumos, piemēram, 
«Go Blonde» un «SP akadēmija», 2010. gadā

•	 «Ideju kauss 2010» organizatoru komandas dalībniece
•	 Dalība vairākos rtu rīkotos semināros
•	 Dalība «Demokrātijas akadēmija 2009»
•	 apgūtu Interjera dizaina kursi, 2009. gadā
•	 Dalība fotografēšanas meistarklasēs
•	 Gūta darba pieredze uzņēmumos SIa «DHL Latvia» un SIa «GfK custom 

research Baltic»

«Kad bija pēdējā reize, kad tu kaut ko darīji pirmo reizi? 
Novēlu katram savā ikdienā uzdrīkstēties, mēģināt, nebaidīties un atcerēties, ka amatieri uzbūvēja 
Noasa šķirstu, bet profesionāļi būvēja Titāniku.»

INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE
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LAURA RASMANE 
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana 
un vadīšana – bakalaura profesionālā studiju 
programma
e-pasts: laura-rasmane@inbox.lv
tālr.: 28605411
vidējā svērtā atzīme: 7,74

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 aktīva darbība Studentu parlamenta, Ārējo sakaru nodaļā. 2008.–2010.

gadā
•	 rtu «Erasmus» programmas Buddy programmas aktīviste 2008.–2010. 

gadā
•	 Starptautiskās apmaiņas un semināru dalībniece Igaunijā, tartu par 

Boloņas procesa realizēšanu Eiropas Savienības valstīs
•	 Dalība airBaltic training centre, Stjuartu apmācības programmā, 2010. 

gadā
•	 Gūta darba pieredze aS «airbaltic corporation»,  SIa «Skaties un Brīnies» 

un laikrakstā «Kurzemnieks»

«Šodiena ir mana mīļākā diena!» (Vinnijs Pūks. A. Milns)

INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE
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INITA GADZĀNE 
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana 
un vadīšana – bakalaura profesionālā studiju 
programma
e-pasts: inita.gadzane@rtu.lv
tālr.: 26167212
vidējā svērtā atzīme: 8,14

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība rtu organizētajā mācību braucienā uz Briseli, ES institūciju 

apmeklējums, 2011. gadā
•	 Dalība studentu pieredzes apmaiņas comenius projektā «Quo vadis – 

Jaunieši Eiropā» Francijā 
•	 Iegūts starptautiskās grāmatvežu asociācijas IaB (Lielbritānija) diploms 

(Level 3 accounting & advanced book-keeping), 2010. gadā
•	 Gūta darba pieredze uzņēmumos SIa «Systems recycling», 

SIa «Eirovīns» un SIa «Eliots»

«Cilvēka prātam ir trīs atslēgas, ar kurām var atslēgt visu. Tās ir cipars, burts, nots. Jeb zināt, 
domāt, sapņot.»

INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE
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ANDA ZIEMELE
Uzņēmējdarbības loģistika –  
bakalaura profesionālā studiju programma
e-pasts: anda.ziemele@inbox.lv
tālr.: 28304424
vidējā svērtā atzīme: 8,33

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība uzņēmējdarbības loģistikas apmaiņas programmas kursā 

Moldes universitāte Koledžā, Norvēģijā
•	 Iegūta SIa «GEFcO BaLtIc» gada balva loģistikas studentiem, 2011. gadā 
•	 Dalība rtu organizētajā mācību braucienā uz Čehiju, iepazīšanās ar 

loģistikas uzņēmumiem
•	 vides ilgtspējas attīstības jautājumu apguve seminārā «Zaļā nakts», 

2009. gadā
•	 Gūta darba pieredze uzņēmumos SIa «Euro trading company», 

SIa «riga container terminal» un aS «Jungent Latvia»

«Katru dienu pasaule piedzīvo miljons skaistu mirkļu, jo miljons cilvēku tos pasaulei ir radījuši. Arī 
Tu vari būt viens no viņiem!»

INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE
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LĪVA LENCBERGA
Uzņēmējdarbības loģistika – 
bakalaura profesionālā studiju programma
e-pasts: livalencberga@inbox.lv
tālr.: 26861201
vidējā svērtā atzīme: 8,76

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība apmaiņas studijās Norvēģijā un «Erasmus» praksē Portugālē
•	 Dalība SESMI «uzņēmējdarbības loģistikas» programmas organizētajā 

mācību braucienā uz Čehiju
•	 Iegūta SIa «GEFcO BaLtIc» gada balva loģistikas studentiem, 2011. gadā
•	 Dalība «triatel xrace» sporta piedzīvojumu sacensībās
•	 Brīvprātīgā darbs X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 
•	 Gūta darba pieredze uzņēmumos SIa «acE Logistics Latvia», 

«Dachser Gmbh & co. Kg» un SIa «ardos»

«Iespējams ir viss. Uzdrīkstieties!»

INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE



35

RENĀRS PENEZIS
uzņēmējdarbības loģistika – bakalaura profesionālā 
studiju programma
e-pasts: renars.penezis@inbox.lv 
vidējā svērtā atzīme: 8,08

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība SESMI «uzņēmējdarbības loģistikas» programmas organizētajā 

mācību braucienā uz Čehiju
•	 aktīva dalība IEvF pašpārvaldes organizētajos projektos
•	 Dalība rtu sporta kluba organizētajās basketbola un volejbola, šaha un 

galda tenisa dienās
•	 «Erasmus» prakses stipendijas iegūšana konkursa kārtībā 
•	 rtu pārstāvēšana Nordea maratonā, 2012. gadā
•	 Gūta darba pieredze uzņēmumos SIa «Wilde Logistics», 

SIa «arco transport» un SIa «Multiplex Systems»

«Studējot cilvēks no jaunieša kļūst par pieaugušo! Jāatrod līdzsvars starp studijām, darbu un 
izklaidi, atpūsties nav laika, atpūtīsies jau ar augstākās izglītības diplomu kabatā!»

INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE
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SERGEJS BATJUŠKOVS
Muitas un nodokļu administrēšana – 
bakalaura profesionālā studiju programma
e-pasts: s.batjuskov@gmail.com
tālr.: 25880880
vidējā svērtā atzīme: 9,11

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 52. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
•	 Zinātniskas publikācijas autors 
•	 Dalība studentu prakses programmas apmaiņas braucienā uz 

Sanktpēterburgu
•	 Krievijas Informācijas tehnoloģiju, mehānikas un optikas universitātes 

studentu brauciena uz Latviju organizēšana, studentu uzņemšana un 
iepazīstināšana ar Latvijas muitas struktūrvienību darbību

•	 Dalība Eiropas Komisijas organizētajā seminārā par tarIc datubāzēm, 
Muitas informācijas portālu, e-mācību kursiem

•	 Muitas kontroles punktu 0210, 0240, 0311, Muitas noliktavu,  
Muitas laboratorijas, Baltijas konteineru termināla apmeklējums

•	 apmeklēti vairāki, tai skaitā rtu, semināri par motivēšanu, karjeras 
veidošanu un līderību

•	 apgūti angļu valodas kursi
•	 Gūta darba pieredze uzņēmumos SIa «Spaineta Latvija», 

aS «unicredit Bank» un valsts ieņēmumu dienestā

«Pasaulē ir daudz vairāk iespējamo lietu, nekā mēs domājam.»

INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE
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ALEKSANDRA MIHŅENOKA
Ekonomika – 
maģistra akadēmiskā studiju programma
e-pasts: aleksandra.mihnenoka@gmail.com 
tālr.: 25967492
vidējā svērtā atzīme: 8,94

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 53. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
•	 Dalībniece un pirmās vietas ieguvēja BEFS 2011, Baltic Economic Forum 

for Students, 2011. gadā 
•	 2011. gada «Iespējamās misijas» atlases dalībniece
•	 Dalība seminārā «Kvantitatīvās pētījumu metodes», 

rtu Doktorantūras skolā 2011. gadā
•	 Dalība seminārā «Noslēguma darbu un zinātnisko rakstu apstrāde 

LateX valodā», rtu Doktorantūras skola, 2012. gadā

«Dzīve ir pārāk īsa. Neapstājies pie sasniegtā, vienmēr dodies uz priekšu!»

INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE
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ANTRA KUNDZIŅA 
Ekonomika – 
bakalaura akadēmisko studiju programma
e-pasts: antrak@latnet.lv
tālr.: 29411618
vidējā svērtā atzīme: 8,81

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Mācībspēks rtu studiju priekšmetos «Siltumapgāde», «Siltumapgāde. 

Studiju projekts», «Pilsētu inženiersistēmu plānošana»
•	 vairāku zinātnisko publikāciju līdzautore
•	 Dalība valsts pētījumu programmā «Inovatīvas enerģijas resursu 

ieguves un izmantošanas tehnoloģijas un zema oglekļa emisiju 
nodrošināšana ar atjaunojamiem energoresursiem, atbalsta pasākumi 
vides un klimata degradācijas ierobežošanai», 2010.–2013. gadā

•	 Dalība Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijā (SIa «Datakom» pārstāve)
•	 Dalība starptautiskā konferencē «Daudznozaru regulēšana – šodiena un 

nākotnes izaicinājumi», 2011. gadā
•	 Dalība konferencē «Energy Market and environmental aspects in 

energy», Luksemburga, 2011. gadā 
•	 Klāvs G., Kundziņa a., Ozoliņš J., reķis J. atjaunojamo resursu 

izmantošana Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, Sorosa 
fonds – Latvija, rīga, 2010, 63 lpp

•	 Gūta darba pieredze rīgas tehniskajā universitātē, Fizikālās enerģētikas 
institūtā, uzņēmumos SIa «Datakom» un SIa «EEE»

«Lai vienmēr būtu mērķi, uz ko tiekties, jo tikai tad dzīve patiešām ir pilnvērtīga.»

INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE
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SANITA ANSPOKA
Visaptverošā kvalitātes vadība – 
bakalaura profesionālo studiju programma
e-pasts: s.anspoka@inbox.lv
vidējā svērtā atzīme: 8,67

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība «Erasmus» mūžizglītības programmas studijās Francijā 
•	 Iegūta stipendija «Erasmus» praksei
•	 Dalība angļu valodas kursos mācību centrā «New Horizons»
•	 Dalība kvalifikācijas celšanas kursos visaptverošās kvalitātes vadības 

jomā
•	 Dalība rtu SP, Lu SP un rSu SP rīkotajā programmā couple Learning 

Programme
•	 Dalība BESt-riga organizētajā seminārā «Prezentēšanas un 

komunikācijas prasmes»
•	 Dalība Salsas deju kursos «that Dance Studio» un rtu DItF un 

IEvF Studentu pašpārvaldes organizētajos deju kursos
•	 Dalība spāņu valodas kursos mācību centrā «tvSc arcus»
•	 Gūta darba pieredze SIa «LBra» un SIa «Premier restaurants Latvia»

«Tu nekad nezināsi pietiekami, ja nezināsi vairāk, nekā Tev ir vajadzīgs.» (V. Bleiks)

INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE
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TATJANA BERNHARDE 
Darba aizsardzība – 
maģistra profesionālo studiju programma
e-pasts: tatjana@straubek.lv 
tālr.: 29498913
vidējā svērtā atzīme: 9,3

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība apmācībās «Iekšējo kontroles sistēmu veidošana un 

aktualizācijas process: ES fondu kontekstā», 2011. gadā
•	 Dalība apmācībās «Dokumentu noformēšanas principi, lietvedība», 

2011. gadā
•	 Dalība apmācībās «Darba devēju apmācība darba aizsardzības 

jautājumos», 2011. gadā
•	 Dalība konferencē «Darba tiesību praktiskie aspekti», 2011. gadā
•	 Gūta darba pieredze uzņēmumos SIa «t.B.BIrOJS», SIa «StrauBEK» un 

valsts ieņēmumu dienestā

«Laimīgas dzīves noslēpums ir pašpietiekamība. Visu pārējo dzīve tev pasniegs kā dāvanu.» 
(Vivjena Vestvuda)

INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE
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EVIJA ROLAVA
Ķīmija – 
bakalaura akadēmiskā studiju programma
e-pasts: evija_rolava@inbox.lv
tālr.: 29622430
vidējā svērtā atzīme: 9

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība rtu 53. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
•	 Dalība  dažādās internacionālajās konferencēs ar stenda referātiem 
•	 Zinātniskās publikācijas līdzautore
•	 Latvijas universitātes Fonda «Kristapa Morberga inženierzinātņu 

stipendiāte» un «Solomona Hillera» stipendiāte , 2011., 2012. gadā
•	 rtu Studentu parlamenta Kultūras nodaļas pārstāve (2008–2010) un 

rtu MLĶF studentu pašpārvaldes locekle (2008–2009)
•	 Dalība vokālajā ansamblī «Solare»
•	 SP Kultūras nodaļā līdzdalība pasākumu organizēšanā: «chill-

out underground» pasākumu sērija, «aktīva skola īvande», 
«Plostu rallijs», «Mis & Misters rtu», «Fukšu balle» un «Mīlestības svētki» 

•	 Dalība festivālā «Summa cum Laude International Youth Music 
Festival», vīne, 2009. gadā 

•	 apgūti rīgas Stradiņa universitātes sagatavošanas kursi ķīmijā, 2008. gadā
•	 Dalība «Model European Parliament», Madride
•	 rtu 52. studentu zinātniskās un tehniskās konferences Organisko 

savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas apakšsekcijas vadītāja
•	 rtu 53. studentu zinātniskās un tehniskās konferences Organisko 

savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcijas priekšsēdētāja
•	 Gūta darba pieredze rīgas tehniskās universitātes Materiālzinātnes un 

lietišķās ķīmijas fakultātes Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūtā un 
uzņēmumā SIa «rīgas Zobārstniecība»

«All life is an experiment. The more experiments you make the better.» (Ralph Waldo Emerson)

MatErIĀLZINĀtNES uN LIEtIŠĶĀS ĶīMIJaS FaKuLtĀtE
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GUNA ORNICĀNE
Ķīmija – 
maģistra akadēmiskā studiju programma
e-pasts: guna.ornicane@inbox.lv
vidējā svērtā atzīme: 9,24

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība rtu 50., 51. un 52. starptautiskajā zinātniskajā konferencē
•	 vairāku zinātnisko publikāciju līdzautore
•	 Dalība rtu Biznesa interešu klubā «Portfelis»
•	 Dalība rtu sieviešu korī «Delta» 
•	 rtu projektu konkursa «Labā prakse» laureāte, 2009., 2010. gadā. Prakse 

aS «Dzintars» kosmētikas izstrādājumu laboratorijā un Lu cietvielu 
fizikas institūta Optisko ierakstu laboratorijā

•	 apgūts rtu tālākizglītības studiju priekšmets «vides inženierzinātne»
•	 Dalība rtu angļu valodas kursos
•	 Gūta darba pieredze uzņēmumā aS «Grindeks» un rtu Lietišķās ķīmijas 

institūtā

«Ticiet sapņiem, sapņojiet un neaizmirstiet tos arī piepildīt!»

MatErIĀLZINĀtNES uN LIEtIŠĶĀS ĶīMIJaS FaKuLtĀtE
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AĻONA SARDIKO
Ķīmijas tehnoloģija – 
maģistra akadēmiskā studiju programma
e-pasts: alona.sardiko@rtu.lv
tālr.: 28380541
vidējā svērtā atzīme: 9,68

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Laboratorijas darbu vadīšana priekšmetos: «Neorganisko nanomateriālu 

ķīmija un ķīmiskās ieguves metodes»; «Sola-gela tehnoloģija»; 
«Nanostrukturētas plānās kārtiņas un sola-gēla pārklājumi»

•	 Dalība konferencēs: «5rd Baltic conference of Silicate materials»; 
50., 51., 53. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē

•	 vairāku zinātnisko publikāciju līdzautore
•	 Dalība rtu projektu īstenošanā: «augu valsts materiālu un sola-gēla 

tehnoloģijas izmantošana keramikas ieguvei» un «ar retzemju oksīdiem 
un fluora savienojumiem modificētu SiO2 nanomateriālu sola-gēla 
sintēze, to struktūras un luminescento īpašību izpēte»

•	 Dalība «riga technical university 3rd Baltic conference of Silicate 
materiāls» organizēšanā

•	 Dalība skolēnu valsts olimpiādes ķīmijā organizēšanā
•	 Dalība rtu MLĶF atvērto durvju dienas organizēšanā
•	 Dalība 19. un 20. Latvijas studentu universiādē distanču slēpošanā

•	 Gūta darba pieredze rtu Silikātu materiālu institūtā 

«Daba dod mums par velti tikai laiku: viss cits mums jāiegūst ar pūlēm. Laiks – lētākais, tomēr 
dārgākais, jo caur to mēs dabūjam visu.» (Rainis)

MatErIĀLZINĀtNES uN LIEtIŠĶĀS ĶīMIJaS FaKuLtĀtE
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JEVGĒNIJA MACKEVIČA
Ķīmijas tehnoloģija – 
maģistra akadēmiskā studiju programma
e-pasts: jevgenija_mackevica@inbox.lv 
tālr.: 26199229
vidējā svērtā atzīme: 9,47

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Latvijas patenta Nr. 14275 līdzautore
•	 vairāku zinātnisko publikāciju līdzautore
•	 Dalība 50., 51. un 53. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā 

konferencē
•	 vadīts bakalaura darbs: Jaunu 3-c-(triazolilmetil)allozes atvasinājumu 

sintēze
•	 Dalība vairāk nekā 20 dažādās internacionālajās konferencēs ar stenda 

referātiem
•	 Iegūta E. Gudrinieces un a. Ieviņa stipendija 2010. un 2011. gadā
•	 EraF līdzfinansēta projekta «Makrolīdu tipa antibiotiku un pretparazītu 

līdzekļu izdalīšana no biosintēzes maisījumiem un pussintētisko 
analogu ieguve» vadītāja

•	 Gūta darba pieredze rtu MLĶF Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūtā

MatErIĀLZINĀtNES uN LIEtIŠĶĀS ĶīMIJaS FaKuLtĀtE
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OLGA STEPANOVA
Ķīmijas tehnoloģija – 
maģistra akadēmiskā studiju programma
e-pasts: olga.stepanova_1@rtu.lv
tālr.: 26104707
vidējā svērtā atzīme: 9,44

Papildu aktivitātes studiju laikā: 
•	 Latvijas patentu Nr. 14079 un Nr. 13956 līdzautore un Eiropas patenta 

Nr. EP 2332899 pieteikuma līdzautore 
•	 vairāku zinātnisko publikāciju līdzautore
•	 Dalība 48., 49., 50., 51., 52. un 53. rtu studentu zinātniskajā un 

tehniskajā konferencē
•	 Dalība vairāk nekā 20 dažādās internacionālajās konferencēs ar stenda 

referātiem
•	 valsts programmas Nr. 7417 projekta Nr. 2 «Biodegvielas ieguves un 

izmantošanas optimizācija» izpildītāja
•	 EraF līdzfinansēta projekta «Nanostrukturēti katalizatori un tehnoloģija 

biodīzeļdegvielas ražošanai» dalībniece (asistente zinātniskajā darbā)

•	 Gūta darba pieredze rtu MLĶF Lietišķās ķīmijas institūtā

«Ir svarīgi, ka mūs vada kāds mērķis, kaut arī pirmajā brīdī to nesaskatām. Tas nav mērķis prātam, 
bet garam.» (Antuāns de Sent-Ekziperī)

MatErIĀLZINĀtNES uN LIEtIŠĶĀS ĶīMIJaS FaKuLtĀtE
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ALEKSANDRA VORONOVA
Materiālzinātne – 
maģistra akadēmiskā studiju programma 
e-pasts: aleksandra.voronova@best.eu.org
tālr.: 28738278
vidējā svērtā atzīme: 8,77

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 51. un 52. rtu starptautiskajā zinātniskajā konferencē 
•	 Dalība «Baltic Polymer Symposium», 2009., 2010. gadā
•	 Dalība 50., 51., 52. un 53. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā 

konferencē
•	 Kopš 2008. gada septembra aktīva darbība Eiropas tehnisko studentu 

apvienībā BESt (Board of European Students of technology) un tās 
pārstāvniecībā rtu – BESt-riga

•	 Dalība piecu rtu BESt Inženieru sacensību organizēšanā, tostarp – 
2010. gadā galvenā organizatora amats

•	 Dalība starptautisko BESt-riga rīkoto praktisko kursu «treesBEc: Into the 
woods» organizēšanā. 2012. gadā projekts nacionālajā atlasē saņēmis 
Eiropas Kārļa Lielā jaunatnes balvu

•	 Dalība Eiropas mēroga projekta EBEc (European BESt engineering 
competition) organizēšanā

•	 Galvenā organizatora amats BESt un Eu-vIP izglītības simpozijā «Is your 
life online? then make it WOrK!»,  2011. gadā

•	 Dalība dažādos starptautiskos BESt pasākumos, sanāksmēs un 
apmācības ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs (Horvātijā, Beļģijā, turcijā, 
Nīderlandē, Zviedrijā, Itālijā, Serbijā, Krievijā, ungārijā, Igaunijā u. c.)

•	 Dalība psihosociālo prasmju (soft skills) attīstošos pasākumos Latvijā 
un ārzemēs. Projektu vadības, līderības, motivēšanas, prezentācijas 
prasmju, laika vadības, komandas darba, virtuālās komunikācijas, 
konfliktu risināšanas un citu prasmju uzlabošana

•	 Gūta darba pieredze rtu Polimērmateriālu institūtā

«Daudzi sasnieguši vairāk, nekā paši cerējuši, jo kāds cits ticējis viņu spēkam.»

MatErIĀLZINĀtNES uN LIEtIŠĶĀS ĶīMIJaS FaKuLtĀtE
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ARTIS LINARTS
Materiālzinātne – 
maģistra akadēmiskā studiju programma 
e-pasts: artis.linarts@rtu.lv 
tālr.: 26400209
vidējā svērtā atzīme: 8,82

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Latvijas zinātnes sasniegums 2011. gadā praktiskajos pielietojumos – 

M. Knite, J. Zavickis, v. tupureina, v. teteris, a. Linarts, G. Podiņš – 
izstrādāts superelastīgs sensora prototips (elastomēru un elektrovadošu 
nanodaļiņu kompozīts), kuru iespējams izmantot plaša diapazona 
spiediena un triecienu detektēšanai

•	 Dalība rtu 52. un 53. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē, 
rtu 52. starptautiskā zinātniskajā konferencē un FMNt 2012 
starptautiskajā zinātniskajā konferencē

•	 vairāku zinātnisko publikāciju līdzautors
•	 Iegūta 2. vieta starptautiskā studentu konferencē «cYSENI» (International 

conference of young scientists on energy issues), 2012. gadā
•	 Dalība vairākās citās starptautiskās konferencēs
•	 Iegūta 2. vieta rtu organizētā konkursā «research Slam» 2012. gadā
•	 LMt regbija kluba «Eži» biedrs

•	 Gūta darba pieredze rtu tehniskās fizikas institūtā

«Everything comes to us that belong to us if we create capacity to receive it» (Rabindranath Tagore)

MatErIĀLZINĀtNES uN LIEtIŠĶĀS ĶīMIJaS FaKuLtĀtE
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SANTA STRODE
Materiālzinātne – 
maģistra akadēmiskā studiju programma 
e-pasts: santa.strode@rtu.lv
tālr.: 29273289
vidējā svērtā atzīme: 8,47

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 vairāku zinātnisko publikāciju līdzautore
•	 Baltijas–vācijas augstskolu projekta «Nanostrukturētu polimēru 

kompozītu struktūras un ekspluatācijas īpašību kompleksi pētījumi» 
norises laikā stažēšanās Kaseles universitātes Materiālu, polimēru un 
reciklēšanas tehnoloģiju institūtā

•	 Dalība rtu 51., 53. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē, 
rtu 52. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

•	 Dalība starptautiskās konferencēs: BPS 2009, BPS 2010, «Functional 
materials and nanotechnologies» un «recycling Problems 2011»

•	 Dalība Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkos «Gaudeamus», 
2011. gadā

•	 Bijusi sieviešu kora «Dzelvērte», kamerkora «vox animae», 
tDa «Dancītis» dalībniece. Šobrīd JDK «Dejotprieks» sastāvā

•	 Gūta darba pieredze rīgas tehniskās universitātes Polimērmateriālu 
institūtā

«Jo izglītotāki mēs kļūstam, jo mazāk spējam pakļauties kāda cita principiem. Jo vairāk mēs 
uzzinām, jo noteiktāk izvēlamies dzīvot saskaņā paši ar sevi.» (Ričards Bahs)

MatErIĀLZINĀtNES uN LIEtIŠĶĀS ĶīMIJaS FaKuLtĀtE
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GATIS MOZOĻEVSKIS
Materiālu nanotehnoloģijas –
maģistra akadēmiskā studiju programma 
e-pasts: gatis.mozolevskis@gmail.com 
vidējā svērtā atzīme: 9,68

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 51. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
•	 Dalība «Erasmus» apmaiņas programmā studijās Čalmeras tehniskajā 

universitātē, 2011. gadā
•	 vairāku zinātnisko publikāciju līdzautors
•	 Dalība zinātniskajos projektos: «Nanostruktūru un barjeru struktūru 

ieguves sola-gēla un lāzera tehnoloģijas», «Nanostrukturēti cdte 
saules elementi», «Energotaupīgas augsti poraina keramzīta iegūšanas 
tehnoloģijas no Latvijas māliem»

•	 Dalība konferencē «Functional materials and nanotechnologies 2012», 
rīgā un «radiation Interaction with Material and its use in technologies 
2012», Lietuvā

•	 Dalība seminārā «Modern applications in electron microscopy», 2011. gadā 
•	 Dalība semināros: «Publikāciju izstrādāšana», «Programmatūras 

Mendeley izmantošana zinātniskajā darbā», 2012. gadā 
•	 Dalība BESt tehnoloģiju kursos «Who’s gonna save the world», 

2012. gadā, Zviedrijā
•	 Gūta darba pieredze uzņēmumā «the Southwestern company», 

Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, rtu tehniskās fizikas institūtā un 
rtu Silikātu materiālu institūtā

MatErIĀLZINĀtNES uN LIEtIŠĶĀS ĶīMIJaS FaKuLtĀtE
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ANETE ŠELMA
Materiālu tehnoloģija un dizains – 
bakalaura profesionālā studiju programma
e-pasts: anete.selma@gmail.com
tālr.: 29474983
vidējā svērtā atzīme: 8,61

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 50. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
•	 aS «uPB» (arhitekta ulda Pīlēna birojs) holdinga biedrības «Stabilitāte» 

stipendiāte, 2008. – 2012. gadam
•	 rtu ttDI Materiālu tehnoloģijas un dizaina nodaļas pirmās diplomandu 

izstādes «Ķīpsalas dizaina kods 2012» idejas autore
•	 Interjera dizaina koncepcija SIa «Papīrfabrika «Līgatne»» administrācijas 

ēkas 1. stāvam, 2012. gadā
•	 Dalība rīgas Foursquare nozīmītes dizaina konkursā, 2012. gadā
•	 Dalība starptautiskajā dizaina konkursā «Eletrolux Design Lab», 

2011.  gadā
•	 2. kārtas metu konkursa «Brīvības aleja. Brīvības bulvāra posmā 

starp raiņa bulvāri un Elizabetes ielu, rīgā» laureāte dizaina biroja 
H2E  sastāvā

•	 Dalība «archicad Spring academy 2012»
•	 Dalība «aDwards 2011» radošo dienu lekcijās
•	 Dalība seminārā «New Scandinavian Design – changes and new trends 

from Sweden and neighboring countries», 2011. gadā
•	 Dalība starptautiskajā konferencē «Dizains konkurētspējīgai 

uzņēmējdarbībai», 2010. gadā

•	 Gūta darba pieredze dizaina birojā «H2E»

«Ja Tu zini ko gribi, tas jau ir daudz, lai dzīvotu kvalitatīvu dzīvi.»

MatErIĀLZINĀtNES uN LIEtIŠĶĀS ĶīMIJaS FaKuLtĀtE
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RITA SOLIŽENKO
Materiālu tehnoloģija un dizains – 
maģistra profesionālā studiju programma
e-pasts: ritulis17@inbox.lv
tālr.: 26532343
vidējā svērtā atzīme: 9,41

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība rtu 52. un 53. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
•	 Publikācijas «Specific of Hemp Fibre’s Plastic composite Projection» 

līdzautore.
•	 Dalība «Erasmus» praksē «Dabas šķiedru un medicīnas augu institūtā», 

Polija, 2011. gadā
•	 Interjera projekta risinājuma priekšlikums viesnīcai «rīga», 2010. gadā
•	 rtu stenda «Nākotnes pilsēta» dizaina autore izstādē «Baltic Furniture 

2011»
•	 Dalība «Deltalight» apgaismojuma dizaina seminārā, Beļģija, 2009. gadā
•	 Dalība starptautiskā konferencē «Dizains konkurētspējīgai 

uzņēmējdarbībai» 2010. gadā
•	 Dalība «Gada Balva dizainā 2010»

•	 Gūta darba pieredze uzņēmumā SIa«ar4» un Limbažu pilsētas domē

«Nereti mērķa sasniegšana prasa smagu darbu, taču garantē milzu gandarījumu.»

MatErIĀLZINĀtNES uN LIEtIŠĶĀS ĶīMIJaS FaKuLtĀtE
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DACE KALNIŅA
Materiālu tehnoloģija un dizains – 
maģistra profesionālā studiju programma
e-pasts: dacei.kalninai@gmail.com 
vidējā svērtā atzīme: 9,15

Papildu aktivitātes studiju laikā: 
•	 Dalība 52. un 53. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
•	 vairāku zinātnisko publikāciju līdzautore
•	 Prakse programmā «Erasmus» zinātniskās pētniecības institūtā Poznaņā, 

Polijā, 2011. gadā
•	 Studenšu korporācijas «Staburadze» biedre
•	 Dalība vIII starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē  

«vide.  tehnoloģija. resursi», 2011. gadā
•	 apgūti floristikas pamat kursi Bulduru Dārzkopības vidusskolā, 

2010. gadā
•	 Gūta darba pieredze Latvijas Ģimenes ārstu asociācijā (LĢĀa) un 

SIa «KatE» 

«Mācies no pagātnes, domā nākotnē, bet dari tagad!»

MatErIĀLZINĀtNES uN LIEtIŠĶĀS ĶīMIJaS FaKuLtĀtE
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ELMĀRS LEJA
Siltumenerģētika un siltumtehnika – 
bakalaura profesionālā studiju programma
e-pasts: elmars.leja.lv@gmail.com
tālr.: 29217255
vidējā svērtā atzīme: 9,54

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 vairāku zinātnisko publikāciju līdzautors 
•	 Dalība 50., 51., 52. un 53. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā 

konferencē un 51. un 52. rtu starptautiskajā zinātniskajā konferencē
•	 tMF domes divkārtējs stipendijas laureāts; aS «Latvijas valsts meži» 

stipendijas laureāts; «Kristapa Morberga Inženierzinātņu stipendijas» 
laureāts

•	 aktīvs biedrs nevalstiskajā organizācijā Eiropas Studentu foruma rīgas 
organizācijā (aEGEE-riga), kopš 2011. gada ievēlēts organizācijas valdē 
par aEGEE-riga prezidentu

•	 apmeklēts seminārs rtu vasaras skolā un nokārtots sertifikāts «Plasma 
technology for Environment Protection» 

•	 BESt Inženieru sacensību dalībnieks
•	 rīkojis starptautiskus jauniešu apmaiņas projektus; Latvijas jauniešu 

apmācības un seminārus. Piemēram, «Ziemas universitāte 2011/2012», 
«Eiropas valodu dienas 2011», «YOurope need YOu» u. c.

•	 Dalība starptautiskā projektā «Preservingour Future: From the roots to 
the Fruits», 2011. gadā

•	 apmeklēts aS «Inspecta» rīkotais informatīvais seminārs «Jaunās 
prasības tērauda un alumīnija konstrukciju ražotājiem», 2011. gadā

•	 absolvēti Dramaturgu teātra 2. aktiermeistarības studijas kursi, 2009–
2011. gadā

•	 Gūta darba pieredze uzņēmumā aS «Komforts»
«Esi mākslinieks visā, ko Tu dari! Pat ja esi sētnieks, esi Pikaso starp sētniekiem!» 
(Mārtins Luters Kings)

traNSPOrta uN MaŠīNZINīBu FaKuLtĀtE
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ALEKSANDRS KOVALS
Siltumenerģētika un siltumtehnika – 
maģistra profesionālā studiju programma
e-pasts: aleksandrs.kovals@rtu.lv
tālr.: 29451801
vidējā svērtā atzīme: 9,06

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 49., 50., 51. un 53. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā 

konferencē
•	 Dalība vairākos inženierzinātņu projektos.    

Sadarbībā īstenoti šādi projekti:  
 aS «Latvenergo»: 
Ķeguma HES-2 avonkāmeras aizvaru darbības optimizācija; 
Ķeguma HES-2 hidroagregata dzesēšanas sistēmas optimizācija; 
rīgas tEc-2 jaunā bloka pirmsprojekta hidraulisko tīklu optimizācija. 
rīgas tEc-2 jaunā piebarošanas mezgla koncepcijas veidošana.
 aS «rīgas Siltums»:
Dalība siltuma stacijas «Zasulauks» renovācijas ekonomiskā aprēķina 
izstrādē
 SIa «Man-tess tranzīts»:
Energo audits, dokumentāciju noformēšana
 LtD «Du PONt»:
Kevlara aramīda caurules mehāniska analīze 
 aS «Komforts»:
atjaunojamo energoresursu enerģētisko iekārtu projektēšana
•	 Gūta darba pieredze uzņēmumos SIa «Ecolines», SIa «Man-tess 

tranzīts», SIa «EHt Dizains» un aS «Komforts»

«Katrai veiksmei ir sava vēsture.» (Robert Bosch)

traNSPOrta uN MaŠīNZINīBu FaKuLtĀtE
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INDRA KĀRNUPA 
Siltumenerģētika un siltumtehnika – 
maģistra profesionālā studiju programma
e-pasts: indra.karnupa@gmail.com
tālr.: 22013171
vidējā svērtā atzīme: 8,87

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība rtu 45. 46. un 47. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē 
•	 vairāku zinātnisko publikāciju līdzautore 
•	 Saistībā ar «Low energy and low cost social housing for enlarged 

Europe» (LOcOSOc) projektu rīkotā studentu konkursa uzvarētāja
•	 Dalība rtu ģeofizikas kursos
•	 Dalība auditoru/vadošo auditoru kursos (ISO 9001,14001,OHSaS 18001) 

reģistrēti Irca, iegūti sertifikāti
•	 Dalība vairākos kvalifikācijas celšanas kursos dažādās sertifikācijas 

jomās, iegūti sertifikāti; Eu EtS Lead verifier course, Londina; 
«clean Development Mechanism (cDM)/Joint Implementation (JI) 
verifier/ Lead verifier training», Parīze; Eu EtS verifiers – aviation Sector 
training, rīga

•	 Gūta darba pieredze uzņēmumos SIa «Bureau veritas Latvia» un SIa 
«Ekodoma»

«Universitātei, mācībspēkiem un studentiem novēlu – mainīties uz augšu!»

traNSPOrta uN MaŠīNZINīBu FaKuLtĀtE
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IVO VAICIS
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve – 
bakalaura akadēmiskā studiju programma
e-pasts: ivovaicis@inbox.lv 
tālr.: 28324137
vidējā svērtā atzīme: 8,06

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 51., 52. un 53. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā 

konferencē
•	 vairāku zinātnisko publikāciju līdzautors
•	 Līdzdalība aS «Latvenergo» pasūtījumā par «20 kv gaisvadu EPL 

mehāniskās noturības robežu aplēse pie ekstremāliem klimatiskiem 
apstākļiem» izpēti

•	 Gūta darba pieredze rtu Mehānikas institūtā

«Tikai mērķtiecīgs darbs ved uz panākumiem.»

traNSPOrta uN MaŠīNZINīBu FaKuLtĀtE
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KASPARS BURBECKIS
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve – 
bakalaura akadēmiskā studiju programma
e-pasts: burbeckis.kaspars@gmail.com
tālr.: 28281171
vidējā svērtā atzīme: 9

Papildu aktivitātes studiju laikā: 
•	 Dalība 51., 52. un 53. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā 

konferencē
•	 Dalība rtu biznesa interešu klubā «Portfelis»  
•	 Dalība jauno uzņēmēju konferencē «uzrāviens 2011»
•	 Dalība Junior chamber International (JcI) rīkotā seminārā 

«Iepazīsties JcI»

•	 Gūta darba pieredze uzņēmumā SIa «FONONS»

«Mēs paši veidojam pasauli ap sevi, kurā mēs dzīvojam.»

traNSPOrta uN MaŠīNZINīBu FaKuLtĀtE
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IEVA JONAITE
Transporta sistēmu inženierija – 
maģistra profesionālā studiju programma
e-pasts: ieva.jonaite@rtu.lv
tālr.: 26322981
vidējā svērtā atzīme: 9,62

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Zinātniskas publikācijas līdzautore
•	 Dalība 51. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
•	 Ievēlēta tMF domes zinātniskā asistenta amatā līdz 14.01.2016
•	 rtu tMF transportmašīnu tehnoloģiju institūta padomes locekle
•	 Biedrības «vektors» dalībniece, valdes locekle un tērpu noliktavas pārzine
•	 Dalība tMF studentu pašpārvaldē, politiskas piederības jauniešu 

organizācijā, kā arī kā brīvprātīgā NvO
•	 Dalība vairākos projektos: EraF projekts «Bezpilota aviācijas 

kompleksa izstrāde un lidaparātu industriālo prototipu izveide Latvijas 
tautsaimniecības uzdevumu risināšanai» (2011.–2013.); EraF projekts 
«Industriālās tehnoloģijas prototipa izstrāde daudzkomponentu 
nanostrukturētu jonu-plazmas nodilumizturīgu pārklājumu 
iegūšanai» (2011.–2013.); LZP projekts «rūpniecisko izstrādājumu 
daudzkomponentu nanostrukturēto aizsargājošo pārklājumu izveides 
tehnoloģiju izstrāde» (2010.–2012.)

•	 Saņemta mērķstipendija ESF līdzfinansētā projekta «atbalsts rtu 
maģistra studiju programmu īstenošanai»

•	 Saņemta Kristapa Morberga inženierzinātņu stipendija, 2011., 2012. gadā
•	 Dalība apvienotajā pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas 

Iv kongresā, 2011. gadā
•	 Dalība vairākos zinātņu doktora, stilista-imidžmeikera un modes 

analītiķa Konstantīna Bogomolova vadītajos semināros
•	 Gūta darba pieredze uzņēmumā SIa «Solutions», tMF Mašīnbūves 

tehnoloģijas institūtā un tMF aeronautikas institūtā
«Viss lielais slēpjas mazajā.»

traNSPOrta uN MaŠīNZINīBu FaKuLtĀtE
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KRISTĪNE PEROVIČA
Medicīnas inženierija un fizika – 
maģistra profesionālā studiju programma
e-pasts: kristine.perovica@rtu.lv
tālr.: 27809381
vidējā svērtā atzīme: 9,09

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība 51. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
•	 Dalība apvienotās pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas 

Iv kongresā
•	 Dalības medicīnas aparatūras inovāciju semināros
•	 ar medicīnas aparatūru saistīto semināru pasniegšana 

rīgas Puškina licejā
•	 apgūti ķīmijas kursi rīgas Stradiņa universitātē
•	 Gūta darba pieredze uzņēmumos SIa «Parfumbalt» un 

SIa «rīgas austrumu klīniskā universitātes slimnīca»

«Mīli to, ko dari! Dari to, ko mīli!»

traNSPOrta uN MaŠīNZINīBu FaKuLtĀtE
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NATĀLIJA FIĻIPOVA
Mašīnu un aparātu būvniecība – 
bakalaura profesionālā studiju programma
e-pasts: natalija.filipova@rtu.lv
tālr.: 26347790
vidējā svērtā atzīme: 8,49

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 vairāku zinātnisko publikāciju līdzautore
•	 Dalība 52. un 53. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
•	 Dalība seminārā par EraF aktivitāšu «atbalsts zinātnei un pētniecībai» 

un «atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un 
tehnoloģijās» projektos veiktajiem iepirkumiem un aktivitāšu 
specifiskajiem jautājumiem

•	 Dalība semināros «Nanotehnoloģija un virsmas mehānika», «Materiālu 
virsmu jaunākie pētījumi» un «aktualitātes metālapstrādē»

•	 Gūta darba pieredze SIa «tuv NOrD Baltik» un rtu 

«Ja gribi būt gudrs, iemācies saprātīgi jautāt, uzmanīgi klausīties, mierīgi atbildēt un apklust, kad 
tev vairāk nav ko teikt.» (Lafatērs)

traNSPOrta uN MaŠīNZINīBu FaKuLtĀtE
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LĀSMA RENCE
Ražošanas tehnoloģija – 
maģistra akadēmiskā studiju programma
e-pasts: lasma.rence@gmail.com
tālr.: 28893141
vidējā svērtā atzīme: 8,21

Papildu aktivitātes studiju laikā:
•	 Dalība projektos: «vairākslāņu pārklājuma veidošana metāla virsmu 

berzes koeficienta samazināšanai» un «Mehānisku elementu virsmas 
un to iekšējās struktūras nanotehnoloģiskie pētījumi mašīnbūvē», 
2011. gadā

•	 Dalība mehu pašpārvaldes un Studentu parlamenta Sporta nodaļas 
aktivitāšu īstenošanā

•	 Dalība «Bizness 24h» organizēšanā
•	 Gūta darba pieredze uzņēmumā  aS «Latvijas Pasts»,  rtu Mašīnbūves 

tehnoloģijas institūtā un Mašīnbūves un metālapstrādes asociācijā

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

traNSPOrta uN MaŠīNZINīBu FaKuLtĀtE
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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!


