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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 gads, 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.

2012./2013. studiju gadā rtu Zelta fondā iekļauti 75 absolventi. 
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arHItEKtŪraS uN PILSĒtPLĀNOŠaNaS FaKuLtĀtE

LĀSMA GRIGONE
Arhitektūra – maģistra profesionālā studiju 
programma
E-pasts: lasma.grigone@gmail.com
tālr.: 29119949
vidējā svērtā atzīme: 9,26

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

• «Erasmus» stipendija studijām Montpeljē arhitektūras augstskolā Francijā

• «Erasmus» stipendija 6 mēnešu praksei arhitektūras birojā «WE 
Architecture» Dānijā

• Dalība rtu aPF vadības rīkotajos mācību braucienos uz Stokholmu un 
Sanktpēterburgu

• Dalība Eiropas arhitektūras studentu asamblejas arhitektūras vasaras 
skolās Itālijā, Lielbritānijā, Spānijā un Somijā (EASA - European Architecture 
Students Assembly) 

• aktīva darbība rtu Studentu parlamenta projektos, arhitektūras un 
Pilsētplānošanas fakultātes studentu pašpārvaldes vadītāja

• aktīva Jauno arhitektu kustības (JaK) biedre

• Dalība vairākos konkursos ar godalgotām vietām, piemēram, aPF 
ideju konkurss «Ģeniators vol.3», starptautisks konkurss «Holcim 
Awards competition for Sustainable constructions, Europe», īsfilmu 
konkurss «Eiropas projekts», Lielās talkas «Pagalmu sakārtošanas un 
labiekārtošanas projekta» studentu konkurss, konkurss «Brīvības aleja. 
Brīvības bulvāra posmā starp raiņa bulvāri un Elizabetes ielu, rīgā»

• Kristapa Morberga Inženierzinātņu stipendija un Gunta Boles balva

• Darba pieredze arhitektūras birojos « WE Architecture » (Kopenhāgena), 
«aIG», «Agence Search» (Parīze) un «Nams»

«Izvēlies darbu, ko mīli un Tev vairs nekad nebūs jāstrādā» (Konfūcijs)
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arHItEKtŪraS uN PILSĒtPLĀNOŠaNaS FaKuLtĀtE

PAULIS GIBZE
Arhitektūra – maģistra profesionālā studiju 
programma
E-pasts: paulis.gibze@gmail.com
tālr.: 22012126
vidējā svērtā atzīme: 9,12

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• «Erasmus» stipendija studijām Oslo arhitektūras un dizaina augstskolā, 

Norvēģijā

• Dalība vairākos studentu konkursos, piemēram, ideju skices izstrāde 
skatu terasei piemiņas parkā «Likteņdārzs», Koknesē, «ISOVER Multi-
Comfort House – Tower, Greenwich Tower in New York City, Greenwich Arch 
of Perception» u.c.

• Dalība vairākos starptautiskos un reģionālos arhitektūras konkursos 
sadarbībā ar Projektēšanas biroju «arHIS», piemēram, Otrā Pasaules 
kara muzejs Polijā, Gdaņskā, rīgas Pils laukuma plānojuma un telpiskās 
struktūras pilnveidošana «Latvijas stāsts», alūksnes pilsētas tautas nama 
rekonstrukcijas meta izstrāde «Ziedu sala» u.c.

• aktīva dalība Latvijas arhitektu savienības organizētajās diskusijās un 
semināros, piemēram, diskusiju cikls par «Identitātes problemātiku 
arhitektūrā» u.c.

• Darba pieredze Projektēšanas birojā «arHIS» 

«Katru no mums šajā pasaulē dzenā tā mīļākais prieciņš» (Vergilijs)
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MĀRTIŅŠ RIKARDS
Arhitektūra – maģistra profesionālā studiju 
programma
E-pasts: martins.rikards@gmail.com
tālr.: 29376044
vidējā svērtā atzīme: 8,66

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

• «Erasmus» stipendija studijām Helsinku tehniskajā universitātē

• 2. vieta «Isover multi comfort house» studentu ideju konkursā eko 
augstbūvei Ņujorkā

• 1. vieta Lielās talkas «Pagalmu sakārtošanas un labiekārtošanas projekta» 
ratnieku ciema pagalma priekšlikums studentu konkursā

• Dalība vairākos starptautiskos un reģionālos arhitektūras konkursos 
sadarbībā ar andreja Ģelža arhitektu biroju «Brīnišķīgo projektu birojs», 
piemēram, aalto universitātes arhitektūras un dizaina departamenta 
jaunbūve Helsinkos, Bauhaus muzejs Weimārā, Bāvārijas muzejs 
regensburgā, Mākslas un baleta skola tallinā, Latvijas Nacionālā mākslas 
muzeja rekonstrukcija un piebūve rīgā

• Dalība studentu korporācijā «Fraternitas Livonica»

• Dalība vairākos kvalifikācijas celšanas semināros arhitektūras un citās 
jomās

• Darba pieredze uzņēmumos «Forma aB» un «Brīnišķīgo projektu birojs»

«Pēc divdesmit gadiem Tu būsi vairāk sarūgtināts par lietām, ko netiki darījis, nekā par 
padarītajām. Tādēļ pacel enkuru un dodies prom no drošās ostas, noķer burās ceļavēju. Izzini! 
Sapņo! Atklāj!» (Marks Tvens)

arHItEKtŪraS uN PILSĒtPLĀNOŠaNaS FaKuLtĀtE
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arHItEKtŪraS uN PILSĒtPLĀNOŠaNaS FaKuLtĀtE

JEVGENIJS LEONOVS
Arhitektūra – maģistra profesionālā studiju 
programma
E-pasts: jevgenijs.leonovs@gmail.com
tālr.: 20012541
vidējā svērtā atzīme: 8,61

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

• vairāku zinātnisko publikāciju autors

• Dalība dažādos rtu Studentu Parlamenta pasākumos, piemēram, rtu 
saukļa izstrādes konkursā, rtu aPF izglītības jautājumu diskusijās u.c.

• Dalība vairākos konkursos, kuros iegūtas godalgotas vietas, piemēram, 
LIaa konkurss «Ideju kauss», starptautisks arhitektūras konkurss 
«Isover 2012» un  «Isover 2011», rtu studentu arhitektūras ideju konkurss 
«Ģeniators», «Pūt, vējiņi koncertdārzs»

• Iegūta rtu-ItEra Latvija stipendija

• vairāku starptautisku arhitektūras un dizaina ideju konkursu godalgotu 
vietu ieguvējs, piemēram, «Coca-Cola Design+Award», «H2OVerhaul», 
«Tablet. Rethinking Hotels», «Marriott Restaurant Transformer», «Newcastle 
Build-a-Beer» u.c.

• Dalība vairākos kvalifikācijas celšanas semināros arhitektūras un citās 
jomās

• Žūrijas loceklis Latvijas īsfilmu kinofestivālā «Kinodroms»

• Gūta vadības pieredze vairākos uzņēmumos 

«Ja būtu iespējams izteikt pilnību ar vienu līniju, tā nekad nebūtu taisna!»
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arHItEKtŪraS uN PILSĒtPLĀNOŠaNaS FaKuLtĀtE

ILZE RUDZĀTE
Arhitektūra – maģistra profesionālā studiju 
programma
E-pasts: ilze.rudzate@gmail.com
tālr.: 29445132
vidējā svērtā atzīme: 9,3

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

• Iegūta Kristapa Morberga Inženierzinātņu stipendija 

• Dalība rtu Doktorantūras skolas semināru ciklā «Publikāciju 
sagatavošana»

• Iegūta «atbalsts rtu maģistra studiju programmu īstenošanai» 
mērķstipendija 

• Dalība starptautiskā arhitektūras studentu plenērā «Zudusī apbūve, 
vēsturiskās un jaunās arhitektūras sintēze» un praktiski zinātniskā 
konferencē «Pilsētas vēsturiskās struktūras renovācija» Kuldīgā 
(sertifikāts) – Kalna ielas 22 apbūves priekšlikums – 1. vieta (2012)

• Jauno arhitektu kustības (JaK) aktīva biedre un projektu vadītāja

• Studenšu korporācijas «Staburadze» biedre

• Dalība Lielās talkas «Pagalmu sakārtošanas un labiekārtošanas projekta» 
organizatoru darba grupā (Pagalmu klauzūra 2012, Pagalmu konkurss 
2013  organizēšana un īstenošana)

• Dalība diskusijā «Mijiedarbība un sadarbība (rīgas) arhitektūrā» radošās 
darbības nedēļas radi!2013 laikā

• Pieredze rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides 
attīstības pārvaldes vēsturiskā centra plānošanas nodaļā, Latvijas 
arhitektu savienībā, izpētes un projektēšanas birojā «KrOKS» un 
«arhitektes Plato birojā»

«Sapņotājam pieder visa pasaules telpa, un neviens zvaigznājs nav tik tālu, ka to nespētu aizsniegt 
sapņu lidojums.» /Aleksandrs Grīns/
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BŪvNIEcīBaS FaKuLtĀtE

ANITA SINKēVIčA
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas –   
bakalaura profesionālā studiju programma 
E-pasts: anita.sinkevica@gmail.com
tālr.: 28362556
vidējā svērtā atzīme: 9,52

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• «Erasmus» stipendija studijām KTH – Royal Institute of Technology, Zviedrijā

• «Erasmus» stipendija praksei Neapoles Federico II universitātes 
Inženierzinātņu fakultātē, Itālijā

• Kristapa Morberga Inženierzinātņu stipendijas saņēmēja 2011./2012. 
akadēmiskajā gadā

• Sadarbība ar rtu Starptautisko un sabiedrisko attiecību departamentu 
pieredzes apmaiņas veicināšanā, ārzemju studentu iepazīstināšanā ar 
Latvijas kultūru

• volejbola komandas aktīva dalībniece

• Dalība «Stockholm Water Prize Laureates» seminārā Stokholmā

• Dalība nedēļu ilgā hidraulikas seminārā Neapolē

• ar teicamām sekmēm pabeigti zviedru valodas kursi Stokholmā

• regulāri tiek apmeklēti rtu un SLO rīkotie semināri saistībā ar 
energoefektivitāti  un dažādām inovācijām inženierkomunikācijās

• Brīvajā laikā notiek dažādu pasākumu organizēšana, tehniskā 
nodrošināšana un vadīšana

• Gūta praktiska darba pieredze ar būvniecības nozari cieši saistītos 
uzņēmumos – elektroapgādes uzņēmumā «Sadales tīkls», 
inženierkomunikāciju projektēšanas uzņēmumā «INNa projekts» un 
arhitektu birojā «Insane»

«Meklēt netradicionālus risinājumus tradicionālām situācijām, jo nepārvaramu šķēršļu nav!»
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BŪvNIEcīBaS FaKuLtĀtE

PĀVELS SEŅIVS
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas – 
bakalaura profesionālā studiju programma 
E-pasts: pavels.senivs@gmail.com
tālr.: 25979349
vidējā svērtā atzīme: 9,39

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• «Erasmus» mūžizglītības apmaiņas programmas dalībnieks studijās 

Kipras tehnoloģiskajā universitātē un specializējošā praksē Neapoles 
Federico II universitātē

• rtu Studentu parlamenta Ārējo sakaru nodaļas biedrs

• Dalība rtu projektā «International evenings» organizēšanā ārzemju 
studentiem Latvijā 2012. gadā

• Brīvprātīgās studentu organizācijas AEGEE Neapoles un rīgas antenas biedrs 

• «Baltic-American Freedom Foundation» stipendija praksei uz vienu gadu 
amerikas Savienotajās valstīs 2013.–2014. gadā

• Intensīvo grieķu valodas kursu apguve (100 stundas)

• Dalība 1.–9. folkloras festivālā «Slāvu vainags» vangažos sadarbībā ar 
ukraiņu biedrību «Jatraņ»

• Dalība rīgas mākslas tautas festivālā «Daugavas vainags», starptautiskajā 
ukraiņu festivālā «Sarkanais irbenājs», tautas daiļrades festivālā 
«Сорочинській ярмарок» ukrainā 2009. gadā, starptautiskajā festivālā 
«Mercišor» 2008. gadā, autentiskajā folkloras konkursā «Відлуння 
Бойківського краю» ukrainā 2012. gadā

• Dalība XXv Latviešu Dziesmu un Xv Deju svētkos 2013. gada 30. jūnijā–7. 
jūlijā ar vangažu ukraiņu kolektīvu «Jatraņ»

• Darba pieredze uzņēmumos «Izoterms» un «Nisada»

«Zināšanas ir cilvēka vienīgā nenovērtējamā bagātība, kas nevar tikt nozagta, atņemta vai 
pazaudēta. Vieds nav tas, kurš cenšas apmierināt savas materiālās vajadzības, bet tas, kurš tiecas 
papildināt savu zināšanu bagāžu.»
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DAINIS SUDMALIS
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas – 
bakalaura profesionālā studiju programma 
E-pasts: dainis.sudmalis@inbox.lv
tālr.: 27404243
vidējā svērtā atzīme: 9,24

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• Studijas Kipras tehniskajā universitātē saistībā ar «Erasmus» programmu 

2010. gada rudens semestrī

• Iesaistīšanās starptautiskā projektā «PILLS» (Pharmaceutical Input and 
Elimination from Local Sources) saistībā ar «Erasmus» prakses programmu 
Glāzgovā, Skotijā

• Dalība «PILLS» projekta noslēguma konferencē 2012. gada septembrī 
vācijā

• SIa «Evopipes» ražotnes un produkcijas prezentācijas pasākums 2013. 
gada martā

• Saņēmis stipendiju studijām Wetsus institūtā (Nīderlande) 2013. un 2014. 
gadā

• Darba pieredze «Glasgow Caledonian University» un uzņēmumā «vides 
Konsultāciju Birojs» 

«Neapstājies! Ievelc elpu... Turpini... Dzīve ir mācību poligons, kuru absolvējot vērtēs mūsu 
darbus.»

BŪvNIEcīBaS FaKuLtĀtE
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KRISTAPS GRIETIŅŠ
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas – 
bakalaura profesionālā studiju programma 
E-pasts: kristaps.grietins@rtu.lv
tālr.: 26466067
vidējā svērtā atzīme: 8,84

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• I«Erasmus» stipendija studijām Dānijas tehniskajā universitātē

• Dalība CDIO inovāciju konferencē Dānijas tehniskajā universitātē

• Darbojies Būvniecības fakultātes studentu pašpārvaldē 

• rtu-uPS 1. līgas volejbola komandas dalībnieks

• apmeklējis 23 stundu kursu «Practical Passive House and Green Building 
training program» Igaunijā, valgā

• apmeklējis rtu biznesa interešu kluba «Portfelis» rīkotās lekcijas 

• apguvis rīgas Stradiņa universitātes organizēto mācību programmu 
«Inteliģences akadēmija – mākslas un kultūras modulis» (76 izglītības 
stundas)

• regulāri apmeklējis «Wilo», «Systemair», «Grundfos» u. c. iekārtu ražotāju 
organizētos kvalifikācijas celšanas kursus

• Darba pieredze uzņēmumos «Koncepcijas Pro» un «O3FM inženieru 
birojs» 

«Your «I CAN» is more important than your IQ.» /Robin S. Sharma/

BŪvNIEcīBaS FaKuLtĀtE
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MAIJA KRIžMANE
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas – maģistra 
profesionālā studiju programma 
E-pasts: maija.krizmane@gmail.com
tālr.: 26227672
vidējā svērtā atzīme: 9,63

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• «Erasmus» stipendijas praksei Londonā, London South Bank University 

CEREB centrā un studijām Minhenes tehniskajā universitātē

• Papildus iegūta vītolu stipendija atbalstam studijām Minhenē

• Iegūta BaFF stipendija 12 mēnešu praksei 2013.–2014. gadā aSv, 
Wašingtonā, US Green Building Council

• Piedalīšanās publikācijas sagatavošanā «Performance Evaluation of 
the Centre for Efficient and Renewable Energy in Buildings» ASHRAE 2012 
koferencei

• rtu Studentu parlamenta Sporta nodaļā – pasākumu organizēšana, 
finanšu saskaņošana, sponsoru piesaiste

• rtu Frīsbija klubs – dalība studentu čempionātos, kā arī citās Latvijas un 
starptautiska mēroga sacensībās

• Iedzīvotāju informētības veicināšana efektīvas enerģijas izmantošanas 
jautājumos, piedalīšanās diskusijās un fokusgrupās par atjaunojamās 
enerģijas tehnoloģiju izmantošanu dzīvojamajās mājās un sadarbību ar 
pilsētas domi lokālās enerģijas politikas jautājumos (Wandsworth Friends 
for the Earth)

• Dalība Banku augstskolas rīkotajā apmācību kursā «Kļūsti par uzņēmēju 
piecās dienās» ar savu biznesa ideju

• Darba pieredze uzņēmumos «UPB Energy», «rīgas Siltums» un «CEREB – 
Centre for Efficient and Renewable Energy in Buildings»

«Mazāk gribēt nav vērts. Un nožēlot var tikai to, ko neesi izdarījis, jo viss pārējais veido to, 
kas tu esi!!»

BŪvNIEcīBaS FaKuLtĀtE
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ELĪNA INDRIKSONE
Būvniecība – maģistra profesionālā studiju 
programma
E-pasts: elinaindriksone@gmail.com
vidējā svērtā atzīme: 9,11

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

• vairāku zinātnisko publikāciju autore

• «Erasmus» stipendija praksei vācijas uzņēmumā «Fraunhofer Institute, 
IKTS»

• BF Studentu pašpārvaldes un rtu Studentu Parlamenta aktīva biedre

• Frisbija kluba «Ultimate Decision» (rīga) biedre

• vītola fonda stipendiāte no 2006.–2010.gadam

• Pieredze biznesa veidošanā aSv «Southwestern» programmā un 
pārdošanas skolā Nešvilā

• Dalība vairākos kvalifikācijas celšanas semināros un kursos

• Darba pieredze uzņēmumos «CEMEX», «Kvēle» un Lr Saeimā

«Pirms Jūs meklējat bagātības, meklējiet pēc Dieva valstības» (Jēkaba gr.2:19)

BŪvNIEcīBaS FaKuLtĀtE
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JEKATERĪNA SELICKA
Būvniecība – bakalaura profesionālā studiju 
programma
E-pasts: selicka.k@gmail.com
tālr.: 28615442
vidējā svērtā atzīme: 8,58 

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

• «Erasmus» stipendija studijām Dānijas tehniskajā universitātē

• Dalība rtu projektā «Technobild»

• Dalība Šveices uzņēmuma «CSM Instruments» semināra organizēšanā 
rtu

• Gūtas godalgotas vietas rtu rektora kausa izcīņā volejbolā un galda 
tenisā

• apgūti vācu, dāņu un angļu valodas kursi

• Dalība rtu Karjeras centra un BESt-rīga organizētajā nometnē «How to 
be the BEST of the BEST»

• Darba pieredze uzņēmumos «Ditton Būve», «MDK konstruktori» un 
celmiņa būvkonstrukciju projektēšanas birojā

«The only way of finding the limits of the possible is by going beyond them» (Arthur C. Clark)

BŪvNIEcīBaS FaKuLtĀtE
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BŪvNIEcīBaS FaKuLtĀtE

ĢIRTS BūMANIS 
Būvniecība – maģistra profesionālā studiju 
programma
E-pasts: girts.bumanis@rtu.lv
tālr.: 26062011
vidējā svērtā atzīme: 9,76

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• vairāku zinātnisko rakstu līdzautors

• Dalība 50., 51., 53. un 54. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā 
konferencēs

• Studentu bakalaura un maģistra darbu pētniecības daļas vadīšana 
laboratorijā 

• Dalība EraF projektā «augstas efektivitātes nanobetoni»

• Dalība projektā EUREKA PROJECT, 5415 NEWCOMAT, New generation of 
constructive materials based on industrial waste in the concept of sustainable 
development

• Dalība vairākās konferencēs, piemēram, International scientific conference 
«Civil Engineering̀  11», 8th International Scientific and Practical Conference 
«ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES», The 10th international 
Conference Modern building materials, structures and techniques, ic-cmtp2 
International conference on competitive materials and technology processes

• Darba pieredze rīgas tehniskā universitātes Būvniecības fakultātes 
Materiālu un konstrukciju 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.» /A. Einšteins/
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ANETE MIDRIJĀNE
Transportbūves – bakalaura profesionālā studiju 
programma
E-pasts: anete_midrijane@inbox.lv
tālr.: 26356569
vidējā svērtā atzīme: 8,35

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• rtu Biznesa interešu kluba «Portfelis» neformālās biznesa izglītības kurss

• Sporta kluba «Metroons» un tūrisma un orientēšanās kluba «taka» biedre

• Godalgotas vietas Latvijas čempionātos, Latvijas universiādē un Latvijas 
studentu ziemas čempionātos

• Dalība rtu sastāvā starptautiskās studentu sporta spēlēs «Sell Games» 
2009.–2012.g. un Baltijas tehnisko universitāšu kausā

• Dalība Eiropas čempionātā krosā 2010.-2012.g

• Darba pieredze uzņēmumos «CEMEX», «Ostas celtnieks», «Palsams» un 
«ceļu inženieri»

«Viss, kas Tev vajadzīgs, ir jau Tevī» (B. Bovermans)

BŪvNIEcīBaS FaKuLtĀtE
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DatOrZINĀtNES uN INFOrMĀcIJaS tEHNOLOĢIJaS FaKuLtĀtE

RENĀRS JANSONS
Informācijas tehnoloģija – maģistra profesionālā 
studiju programma
E-pasts: renars.jansons@gmail.com
tālr.: 26494096
vidējā svērtā atzīme: 8,78

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• rtu Biznesa interešu kluba «Portfelis» neformālās biznesa izglītības kurss

• Stipendija ESF Nacionālās programmas «cilvēkresursi un nodarbinātība»  
apakšaktivitātē «atbalsts rtu maģistra studiju programmu īstenošanai»

• Projekta vadītājs vairākiem Latvijas Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas asociācijas gada balvu «Platīna pele» ieguvušiem projektiem

• Dalība vairākās kvalifikācijas celšanas konferencēs un semināros - «Pan-
Baltic World Usability Day 2012 Conference», AIESEC projekta «Lotus» 
konference «Mobile applications-innovations in your pocket» un «IT future 
and inovations», «How to create user-friendly website and increase your 
website traffic: introduction to usability» (Riga Business School), Stephen 
Covey kursi «Great Leadership in Critical Times», «Installing, Configuring and 
Administering Microsoft Windows XP Professional» Microsoft IT Academy 
u.c.

• Darba pieredze uzņēmumos «Cube Systems», «Cube », «Siemens Latvija», 
rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskolā un NATO dalībvalstu samitā rīgā 

«Ja Tev nav bail no saviem sapņiem, tie nav pietiekami lieli. Šaubas un bailes nogalina daudz 
vairāk ideju, nekā neveiksmes to realizācijā. 
Tici saviem sapņiem un strādā, lai tos piepildītu!»
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DatOrZINĀtNES uN INFOrMĀcIJaS tEHNOLOĢIJaS FaKuLtĀtE

MAKSIMS KORŅEVS
Informācijas tehnoloģija – maģistra akadēmiskā 
studiju programma
E-pasts: maksims.kornevs@gmail.com
tālr.: 20041539
vidējā svērtā atzīme: 9,39

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• Dalība 50., 51., 52., 53. un 54. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā 

konferencē (atzinības raksts par teicamu darbu 52. konferencē)

• Dalība studentu apmaiņas programmā «Erasmus» Karaliskajā 
tehnoloģiskajā institūtā, Zviedrijā

• Dalība  1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute/
RTU Alumni konferencē

• Zinātniskā raksta «An Integrated Approach to Product Delivery Planning and 
Scheduling» līdzautors, zinātniskā raksta «Cloud Computing Evaluation 
Based on Financial Metrics» pirmais autors

• rīgas tehniskās universitātes modelēšanas un imitācijas studentu 
organizācijas SCS-RTU-SC viceprezidents

• Dalība projektā «Imitācijas modelēšanā bāzēta transportlīdzekļu kustības 
grafikplāna klasteru analīze un optimizācija»

• Palīdzība INFORM Kick-off un First Baltic HPC & Cloud Computing 
konferences organizācijā

• Dalība UNITE seminārā Baltijas valstīs

• Piedalīšana ISAGA konferencē Stokholmā

• Darba pieredze rtu DItF Modelēšanas un imitācijas katedrā

«Viss ir iespējams, ja tu to patiešām vēlies!»
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DatOrZINĀtNES uN INFOrMĀcIJaS tEHNOLOĢIJaS FaKuLtĀtE

ALEKSANDRS PLISKA
Informācijas tehnoloģija – maģistra akadēmiskā 
studiju programma
E-pasts: aleksandrs.pliska@gmail.com
tālr.: 26758366
vidējā svērtā atzīme: 9,36

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• «Erasmus» stipendija studijām Krenfildes universitātē, Lielbritānijā

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

• Līdzautors «Through-Life Engineering Services Standards Development» 
publication (Conference Paper) at 1st International Conference on Through-
life Engineering Services (TESConf 2012)

• rtu DItF studentu pašpārvaldes biedrs, rtu DItF fakultātes domes 
loceklis, rtu Studentu parlamenta biedrs, rtu Senāta loceklis

• Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas biedrs

• Dalība projektos – rtu Studentu parlamenta, LSIF un ESF projekts 
«Inženiertehniskajās zinātnēs studējošo biedrību kompetences celšana» 
(2011), Latvijas It klastera akadēmijas un LIaa projekts par It darbaspēka 
kompetencēm (2013)

• Dalība semināros un kursos – Special edition Mobile DevClub.lv meeting 
(2013), Microsoft «TechDay Latvia 2012», 2nd LeanPPD Workshop at Cranfield 
University, UK (2012), SAP Course «Integrated Business Processes with SAP 
ERP (TERP10)» (2012), IELTS English Language Intensive Course (2011), 
sešu dienu apmācības kurss saistībā ar Eiropas Sociālā fonda projektu 
«Inženiertehniskajās zinātnēs studējošo biedrību kompetences celšana» 
(2011), Latvijas Studentu apvienības «Līderu forums 2010»

• Darba pieredze uzņēmumos «DPa», Airbus Operations Limited, British 
Standards Institution un rtu Studentu parlamentā

«Coming together is a beginning; keeping together is progress; working 
together is success» /Henry Ford/
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DatOrZINĀtNES uN INFOrMĀcIJaS tEHNOLOĢIJaS FaKuLtĀtE

KĀRLIS BAUMANIS
Informācijas tehnoloģija – maģistra profesionālā 
studiju programma
E-pasts: karlis.baumanis@rtu.lv
tālr.: 29439494
vidējā svērtā atzīme: 9,48

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• Dalība 50. un 54. rtu zinātniskā un tehniskā konferencē

• Periodiski aizvietoti DItF LDI PIt katedras mācībspēki, vadot praktiskās 
nodarbības priekšmetos «PHP programmēšanas valoda» un «Datu 
struktūras»

• Lekcijas astoņās lielākajās Latvijas augstskolās par modernākajām 
Microsoft tehnoloģijām (.NET framework, OpenXML u. c.)

• Lektors DItF SP organizētajā pasākumā «Salikts Latvijā»

• vadīti DItF SP organizētie «Web izstrādes kursi» viena mēneša garumā

• rtu DItF domes loceklis, DItF studentu pašpārvaldes biedrs, dalība 
AIESEC, EESTEC un «Latvijas Sarkanā Krusta jaunatne»

• Organizēta ICALT (The 9th IEEE International Conference on Advanced 
Learning Technologies) konference; pašpārvaldes rīkoto projektu 
organizēšana, dalība rtu robotikas Kluba rīkotajos pasākumos

• Dalība «WebConf Riga», «Google Adwords», «Я.Субботник по фронтенду 
в Риге», «Google Engage» un citās tīmekļa izstrādei veltītās konferencēs

• vaļasprieki: robotika, klinšu kāpšana, mehatronika, patstāvīgi izbūvēts 
pirmais motocikls Latvijā, kas darbojas uz LPG

• 2013. gadā izstrādātais maģistra darbs atzīts par vienu no visu laiku 
labākajiem darbiem

• Darba pieredze uzņēmumos SIa «Danielsons un Baumanis», SIa 
«Microsoft Latvija», SIa «Pirma Formula», «Lionbridge Technologies» Inc. 
un rtu DItF LDI PIt katedrā.

«Ej tur, kur Tevi negaida, dari to, kas Tev nepadodas, jo dzīve sākas tur, kur beidzas Tava komforta zona.»
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DatOrZINĀtNES uN INFOrMĀcIJaS tEHNOLOĢIJaS FaKuLtĀtE

DĀVIS JAUNZEMS
Informācijas tehnoloģija – bakalaura profesionālā 
studiju programma
E-pasts: davis.jaunzems@gmail.com
tālr.: 29681114
vidējā svērtā atzīme: 8,33

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• atzinības raksts par piedalīšanās 54. rtu studentu zinātniskajā un 

tehniskajā konferencē

• Publikācija 54. rtu studentu zinātniskās un tehniskās konferences 
krājumā

• Pieteikts raksts starptautiskajam rīgas tehniskās universitātes zinātnisko 
rakstu krājumam «Information Technology and Management Science»

• Jaunu tehnoloģisku risinājumu un biznesa ideju realizēšana starptautiskā 
projektā «Garage48» 2012. g. 26.–28. okt. rīgā un 2013. g. 10.–12. maijā 
ventspilī

• Piedalīšanās un finansiāla atbalsta iegūšana uzņēmumam SIa «DriveWiz» 
grantu programmā «atspēriens» 2013

• 2007. g.–2009. g. apmeklēti Progmeistars kursi «Ievads datorzinātnē un 
lietojumprogrammās»

• 2013. g. 16. jan. apmeklēts Microsoft rīkots seminārs «Windows 8 hands-
on», 2013. g. 21. feb. Microsoft rīkots seminārs «Windows 8 App Day»

• Gūta darba pieredze uzņēmumos «DriveWiz», «Faktorija Br» un dažādos 
projektos

«The science of today is the technology of tomorrow.» /E. Teller/
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DatOrZINĀtNES uN INFOrMĀcIJaS tEHNOLOĢIJaS FaKuLtĀtE

ANCE KANCERE 
Automātika un datortehnika – bakalaura 
akadēmiskā studiju programma
E-pasts: ance.kancere@gmail.com
tālr.: 22013903
vidējā svērtā atzīme: 7,52

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• Darbība rtu DItF studentu pašpārvaldē – kultūras virziena vadītāja,  

studentu padomniece, darbība rtu Studentu parlamentā – Kultūras 
nodaļā, darbība rtu DItF domē, rtu SP Deju kluba biedre

• rtu DItF studentu pašpārvaldē vadīti un īstenoti dažādi projekti, 
veicināta sadarbība ar rtu Inženierekonomikas un vadības fakultātes 
studentu pašpārvaldi un Lu Bioloģijas fakultātes studentu pašpārvaldi

• Iesaistīšanās rtu Studentu parlamenta Kultūras nodaļas rīkoto pasākumu 
organizēšanā – «Mis un Misters rtu 2013», «aktīva skola», jauno mūziķu 
konkurss «JAM»

• Pasākumu cikls «tehniskās jaunrades dienas», biznesa ideju konkurss 
«Ideju kauss 2012» – iesaistīšanās organizēšanā

• Dalība rtu atvērto durvju dienās, izglītības izstādēs «Skola», projektā 
«Studentam pa pēdām», raidījumā «Diploms, ko novērtē»

•  «Open Mind 2012» fināla dalībniece

• Dalība BALTECH studentu apmaiņā ar Kauņas tehnisko universitāti

• LSa rīkotais semināru cikls «Mēs bez formām» (2012. g.)

• Dalība rtu Studentu parlamenta organizētos semināros «SP akadēmija» 
(2011. g.), «Solis+» (2012. g.)

• Dalība rtu erudītu konkursā «rtu Spice»

• Dalība tautas deju ansamblī «Gatve»

• Darba pieredze rtu DItF

«Par vērtību mēs saucam nevis to, kas nāk no lietām pašām, bet to, ko tajās ieliekam.» 
/Mišels de Montēņs/
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DatOrZINĀtNES uN INFOrMĀcIJaS tEHNOLOĢIJaS FaKuLtĀtE

LIENE HOGANVIKA
Datorsistēmas – maģistra profesionālā studiju 
programma
E-pasts: liene.hogganvik@gmail.com
tālr.: 26091183
vidējā svērtā atzīme: 8,8

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• Dalība rtu 52. studentu  zinātniskajā un tehniskajā konferencē un «14th 

International Conference on Business Information Systems»

• Dalība a/S «RIX Technologies» projektā «vienotā valsts arhīvu informācijas 
sistēma» kā jaunākajam sistēmanalītiķim

•  Dalība «XInfoTech» projektā «Individuālo Dāvanu karšu pasūtīšana un 
realizēšana web tīmeklī» kā projekta vadītājām un programmētājam

• Izstrādātas vairākas mājas lapas, piemēram, www.sampeteranams.
lv, www.piksunpika.lv, www.lm.gov.lv (izstrādes projekta vadītājs un 
koordinators sadarbībā ar uzņēmumu «E-risinājumi»)

• Gūta darba pieredze uzņēmumos «XInfoTech», «RIX Technologies» un 
Labklājības ministrijā

«Skaties atpakaļ ar piedošanu, uz priekšu ar cerību, uz leju ar līdzjūtību, un uz augšu ar pateicību» 
(Z.Ziglar)
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DatOrZINĀtNES uN INFOrMĀcIJaS tEHNOLOĢIJaS FaKuLtĀtE

JURIJS NIKOLAJEVS 
Datorsistēmas – maģistra akadēmiskā studiju 
programma
E-pasts: juryn@inbox.lv
tālr.: 26796318
vidējā svērtā atzīme: 9,76

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• Dalība 6. starptautiskā zinātniskajā konferencē «Applied Information and 

Communication Technologies» Jelgavā, 2013

• Dalība «Research Innovations Fundamentals 2012» konferencē Klaipēdas 
universitātē, 2012, 2011, 2010

• Dalība 52. un 53. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē 
rīgā, 2012

• Dalība rtu Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konferencē 
«Jaunatnes loma un iespējas inženierzinātnes attīstībā» Daugavpilī, 2012

• Dalība rtu Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konferencē 
«Jaunatnes loma un iespējas inženierzinātnes attīstībā» Daugavpilī, 2010

• Dalība 14. starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konferencē 
«cilvēks. vide. tehnoloģijas» rēzeknē, 2010

• Dalība rtu Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konferencē 
«Jaunatnes loma un iespējas inženierzinātnes attīstībā» Daugavpilī, 2009

• radošas grupas «CreaTeam» dibinātājs

• 2013. Japānas kultūras dienas «Pieskāries Japānai» galvenais organizētājs, 
Daugavpils

• 2013. «CreaTeam» radošo izglītības dienu (sadarbībā ar Daugavpils 
pilsētas domes Jaunatnes departamentu) organizētājs un motivācijas 
lekcijas lasītājs, Daugavpils

• 2012.–2013. deviņu akustisko mūzikas vakaru «Acoustic Folium» 
organizētājs (sadarbībā ar bāru «Klondaika»), Daugavpils
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DatOrZINĀtNES uN INFOrMĀcIJaS tEHNOLOĢIJaS FaKuLtĀtE

• 2012. divu tematisko vakaru organizētājs bārā «Klondaika», Daugavpils; 
2012. Daugavpils alus maratona organizētājs, Daugavpils

• 2012. Japānas kultūras dienas «Pieskāries Japānai» organizators

• 2012. Dalība 40. SEFI ikgadējā konferencē «Engineering Education 2020: 
Meet the Future» Salonikos (Grieķija)

• 2012. Dalība «The International Youth Development Exchange Program 
2012» programmā Japānā (Tokyo, Hakodate, Gifu)

• 2012. Dalība BESt kursā «B11 – And we cry «We are in Heaven»!» 
Jekaterinburgā (Krievija)

• 2011. Dalība AIESEC konferencē «Mobile applications – innovations in your 
pocket» rīgā

• 2011. Dalība izglītības nedēļā «First World Engineering Education Flash 
Week» Lisabonā (Portugāle)

• 2008. Dalība «European Youth Parlament» sesijā Daugavpilī

• Gūta darba pieredze rīgas tehniskajā universitātē

«Ja ir vēlme kaut ko izdarīt, dari to tagad, jo nākotnē varbūt vairs nebūs iespējas to izdarīt.»
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DatOrZINĀtNES uN INFOrMĀcIJaS tEHNOLOĢIJaS FaKuLtĀtE

MĀRA PUDĀNE 
Datorsistēmas – maģistra akadēmiskā studiju 
programma
E-pasts: m.pudane@gmail.com
tālr.: 26775551
vidējā svērtā atzīme: 9,37

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• Publicēti raksti 53. un 54. rtu studentu zinātniskās un tehniskās 

konferences rakstu krājumos

• Dalība konferencē 10th International Baltic Conference on Databases and 
Information Systems (Baltic DB&IS 2012) raksts konferenču tēžu krājumā 

• Studentu teātris «Spēle»

• Studentu pašpārvaldes biedre, DItF domes dalībniece

• Dalība valsts pētījumu programmas «Inovatīvu daudzfunkcionālu 
materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde 
konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem» apakšprojektā

• 2013. gada pavasarī izieti kursi «DB2 for Linux, Unix and Windows»

• 2013. gada pavasarī iegūts sertifikāts IBM Information Management DB2 
10 Technical Professional v3

• 2013. gada pavasarī iegūts IBM datu bāzu vadības sistēmas DB2 oficiālais 
pirmā līmeņa sertifikāts IBM Certified Database Associate – DB2 10.1 
Fundamentals

• 2012. gada vasarā apmeklēts un pabeigts «Erasmus» intensīvais vasaras 
kurss «Implementing Europes’s Future Broadband Infrastructure» 

• Gūta darba pieredze rtu DItF

«Priecājies par sīkumiem, bet izvirzi lielus mērķus; tici brīnumam un veiksmei, bet rīkojies. 
Tu esi īpašs tāpēc, ka esi tieši tu pats. Nepazaudē savu krāsainumu ikdienas un pūļa pelēkumā!»
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DatOrZINĀtNES uN INFOrMĀcIJaS tEHNOLOĢIJaS FaKuLtĀtE

KĀRLIS BERKOLDS
Intelektuālas robotizētas sistēmas – bakalaura 
profesionālā studiju programma
E-pasts: karlis.berkolds@gmail.com
vidējā svērtā atzīme: 7,58

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• rtu robotikas klubā: viens no Latvijas robotikas čempionāta 

organizatoriem 2013. gadā, viens no «robotika 2012» un «Baltic Robot 
Sumo» organizatoriem

• Organizētas un/vai vadītas 17 programmēšanas un 40 robotu būves 
darbnīcas jaunajiem robotu būves entuziastiem

• Organizētas un/vai vadītas 24 radošās elektronikas un robotikas 
darbnīcas, skolēniem

• Sniegtas sešas prezentācijas par robotikas attīstību Latvijā un pasaulē

• Skolēnu, studentu un interesentu konsultācija un apmācība robotu būvē

• Dalība Est-Lat Ict DCNet projektā kopā ar tartu universitāti – praktiskas 
nodarbības par robotu elektroniku, mehāniku un programmēšanu, 23 
Latvijas un Igaunijas skolās, robotikas sacensības tartu un rīgā

• rtu robotikas kluba un rtu Studentu parlamenta kopīgajā projektā 
tehniskās Jaunrades dienas 2012. un 2013. gadā – robotikas darbnīcu 
galvenajais organizators un darbnīcas vadītājs

• ESF projekta «Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses 
vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana», 
kurā piecas dienas notika stažēšanās elektronikas uzņēmumā «Hanzas 
elektronika»

• Dalība Windows Phone App Camp rīgā 2012. gadā un  Windows 8 
Codecamp rīgā 2013. gadā

• Darba pieredze Ogres valsts tehnikumā un rīgas tehniskajā universitātē

«Izcilība – tā nav prasme, tā ir attieksme.»
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DatOrZINĀtNES uN INFOrMĀcIJaS tEHNOLOĢIJaS FaKuLtĀtE

MARIKA SVIķE 
Biznesa informātika – maģistra profesionālā 
studiju programma
E-pasts: msvike@gmail.com
tālr.: 29465318
vidējā svērtā atzīme: 9,06

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• DItF programmu virzienu izvērtēšana 2012 (pārstāvēšana no studentu 

puses), Lietišķā datorsistēmu institūta izvērtēšanu no aspekta «Sociālās 
atbildības un ilgtspējas izglītība» 2012 (pārstāvēšana no studentu puses), 
tikšanās ar BI programmas akreditācijas ekspertiem 2011 (pārstāvēšana 
no studentu puses),  BIr 2011 konferences organizēšana, studiju laikā 
pildīti grupas vecākās pienākumi

• I līmeņa foto kursi «Fotoakadēmijā»

• ESF mērķstipendija maģistrantiem (divus semestrus)

• Darba pieredze uzņēmumā «Ernst & Young Baltic» 

«Why is it that when one man builds a wall, the next man immediately needs to know what’s on the 
other side?» /George R. R. Martin, A Game of Thrones/
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DatOrZINĀtNES uN INFOrMĀcIJaS tEHNOLOĢIJaS FaKuLtĀtE

JūLIJA JEGOROVA 
Finanšu inženierija – bakalaura profesionālā 
studiju programma
E-pasts: julia.jegorova95@gmail.com
vidējā svērtā atzīme: 9,39

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• Iegūta finanšu analītiķa kvalifikācija

• Dalība rtu Doktorantūras skolas apmācības un praktisku semināru 
ciklos «Kvantitatīvas pētījumu metodes» un «Datorprogrammas 
Matlab apmācības praktiskais seminārs», «veiksmīgas prezentācijas 
priekšnosacījumi», «Publikāciju sagatavošana», un vieslekcijās

• «Erasmus» stipendija praksei «Deutsche Bank AG» vācijā

• Dalība «Deutsche Bank AG» projektos, semināros un apmācības kursos, 
piemēram, «Postbank integration»,  «aDONIS» 

• Dalība biržas «NASDAQ OMX» rīga organizētā investoru konferencē 
«Naudas Lietas 2011»

• Dalība 51. rtu Studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē angļu 
valodā

• Programmatūras izstrāde transportlīdzekļu cenu filtrēšanai un kalkulatora 
izstrāde transportlīdzekļu atlikušās vērtības aprēķina veikšanai

• vairāku zinātnisku un pētniecisku darbu autore

• vācu valodas kursi vācijā un nokārtoti onDaf tests un IELTS eksāmens 

• Dalība olimpiādēs ar godalgotām vietām matemātikā, fizikā, ķīmijā un 
ekonomikā

• Gūta darba pieredze «Deutsche Bank AG» (vācija) un citos uzņēmumos 
apdrošināšanas, finanšu un It jomās

«To reach your goal, you must first start to walk.» /Honoré de Balzac/
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DatOrZINĀtNES uN INFOrMĀcIJaS tEHNOLOĢIJaS FaKuLtĀtE

MARIJA ABROSIMOVA 
Finanšu inženierija – bakalaura profesionālā 
studiju programma
E-pasts: abrosimova.m@gmail.com
tālr.: 29954746
vidējā svērtā atzīme: 8,92

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• 3. vieta 51. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē angļu 

valodā

• «Erasmus» stipendija sešu mēnešu praksē «Deutsche Bank AG» vācijā

• Dalība «Deutsche Bank» organizētajos banku darbības kursos, semināros 
un konferencēs Londonā, Lielbritānijā

• Divu Eiropas Savienības dažādu valsts uzņēmumu pārrobežu 
apvienošanas un pārņemšanas procesa simulācijas modeļa izstrādāšana

• Programmatūras produkta izstrādāšana apvienošanas un pārņemšanas 
procesu modelēšanai

• Dalība Starptautiskājā konferencē «auditoru profesionālās organizācijas 
NvS un Baltijas valstīs: virzība uz priekšu»

• tālākizglītības programmas «Praktiskā grāmatvedība» sertifikāts, rtu

• Dalība pasākumā «rtu aktīva skola 2009»

• Darba pieredze «Deutsche Bank» un «AUDIT ADVICE»

«Nepieklauvējot pie kādām durvīm, tā arī neuzzināsi, kas aiz tām tevi sagaida.»
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ENErĢĒtIKaS uN ELEKtrOtEHNIKaS FaKuLtĀtE

ALEKSANDRS ROžNOVS 
Enerģētika un elektrotehnika – maģistra 
akadēmiskā studiju programma
E-pasts: a.leksandr@inbox.lv
tālr.: 29838780
vidējā svērtā atzīme: 9,01

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• tiek sagatavots patents uz izstrādāto mēraparātu

• Saņemta stipendija ESF Nacionālās programmas «cilvēkresursi 
un nodarbinātība» apakšaktivitātē «atbalsts rtu maģistra studiju 
programmu īstenošanai»

• Dalība 50. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē

• Izieti darbuzņēmēju operatīvā personāla mācību kursi

• Sertifikāts darbu vadīšanā un būvuzraudzībā

• Gūta darba pieredze uzņēmumā «JUVINI»

«Belive you can and you’re halfway there.» /Theodore Roosevelt/
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ENErĢĒtIKaS uN ELEKtrOtEHNIKaS FaKuLtĀtE

AGNESE SKUJEVSKA 
Vides zinātne – bakalaura profesionālā studiju 
programma
E-pasts: agnese.skujevska@gmail.com
tālr.: 26878248
vidējā svērtā atzīme: 7,91

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• Publikācija «Wind energy versus natural gas in Latvia: policy evaluation 

with a System Dynamic simulation», konferencē «The 2013 International 
Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Development»

• uzstāšanās semināros: «Domā... rīkojies... Ietaupi», «Introduction to 
System Dynamic modeling and LEAP»

• Dalība 54. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē

• Dalība konferencē «Jaunā Energoefektivitātes direktīva – nozīmīgs 
instruments ES enerģētikas mērķu 20:20:20 īstenošanai. Būtiskākās 
prasības»

• Dalība Sorosa fonda 4. diskusijā par enerģētiku 

• Dalība vieslekcijā «Climate change versus material-water-food»

• Dalība jauktajā korī «Mārtiņkoris»

• Sekmīga projekta darba izveide un prakses vietas iegūšana aaS «BaLta» 
rtu vasaras prakšu konkursā «Labā prakse»

• Dalība rtu vaSSI un projekta «Pēdas» projektā «Zaļās patruļas»

• Dalība Eiropas Komisijas programmas Inteliģenta Enerģija Eiropai 
sadarbībā ar SIa «Ekodoma» projektā «Energy Neighbourhoods» enerģijas 
taupīšanas sacensībās. 2. sacensību kārā iegūta 6. vieta

• Kursi un pilnveidotas pamatprasmes programmā AutoCAD
• Darba pieredze uzņēmumos SIa «Ekodoma», aaS «BaLta» un rtu vides 

aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā

«Izglītība ir tas, kas paliek pāri, kad aizmirsies ir viss, kas mums ir ticis mācīts.» /Alberts Einšteins/



35

ENErĢĒtIKaS uN ELEKtrOtEHNIKaS FaKuLtĀtE

DZINTRA SLIŠĀNE 
Vides zinātne – bakalaura profesionālā studiju 
programma
E-pasts: dzintra.slisane_1@rtu.lv
tālr.: 28605785
vidējā svērtā atzīme: 7,51

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• Dalība 53. un 54. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē

• Dalība Latgolas Studentu centrā 

• 2009.XII–2011.Iv apguvusi 240 stundu Latvijas Dabas muzeja organizēto 
Zaļās skolas mācību programmu un 19 dienas piedalījusies mācību 
praksēs (varaM un NORWAY GRANTS projekts)

• 2010. gada 16. novembrī dalība un iegūta balva Latvijas Zaļā punkta 
izglītojošajā nometnē par vides ilgtspējīgas attīstības jautājumiem

• Dalība seminārā par sistēmmodelēšanu un LEaP programmu 

• Dalība seminārā par tehnisko tulkošanu 

• Dalība 3. starptautiskajā konferencē par integrētu pieeju ceļā uz 
ilgtspējību «Ilgtspējīga attīstība, zināšanu sabiedrība un SMARt nākotnes 
ražošanas tehnoloģijas»

• 2010. gadā sieviešu kora «Delta» dalībniece

• Dalība dažādos citos kvalifikācijas celšanas semināros, lekcijās un 
konferencēs rtu

• Gūta darba pieredze rtu vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā

«Nekad nepadoties, vienmēr ar drošu soli un smaidu sejā doties uz priekšu!»
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ENErĢĒtIKaS uN ELEKtrOtEHNIKaS FaKuLtĀtE

LELDE TIMMA
Vides zinātne – maģistra profesionālā studiju 
programma 
E-pasts: lelde.timma@rtu.lv
tālr.: 29705879
vidējā svērtā atzīme: 9,63

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• Profesora asistente bakalaura studiju priekšmetā «Izejvielas un resursi»

• vairāku zinātnisko publikāciju un konferenču tēžu autore 

• Dalība ar referātiem vairāk nekā 10 starptautiskās zinātniskās konferencēs

• Saules enerģijas asociācijas biedre

• Dalība nevalstiskā organizācijā «Dream Foundation Latvia»

• Dalība pētniecības projektā «Bīstamo atkritumu sistēmas optimizācijas 
iespēju un atkritumu rašanās modeļu izstrāde»

• Dalība Central Baltic Region Interreg IV A programmā 2007.–2013. projektā 
«Energy Efficient and Ecological Housing (ECOHOUSING)»

• Dalība Baltijas jūras reģiona programmā 2007.–2013. projektā «PlasTEP»

• Dalība Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas 
«vides politikas un integrācija Latvijā» apakšprojektā «Kompakts saules 
un granulu modulis»

• «Erasmus» mobilitātes programma Karaliskajā tehnoloģiju institūtā

• Iegūta 1. vieta rīgas tehniskās universitātes BEST (Board of European 
Students of Technology) inženieru sacensībās 24.02.2013.

• 7. vieta Eiropas BEST inženieru sacensībās 01.–14.08.2011. Stambula, 
turcija

• 3. vieta rīgas tehniskās universitātes rīkotajās stratēģiskās domāšanas 
sacensībās S3 26.05.2011

• 1. vieta Baltijas reģiona BESt inženieru sacensībās 14.–16.04.2011. Kauņa, 
Lietuva
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ENErĢĒtIKaS uN ELEKtrOtEHNIKaS FaKuLtĀtE

• 1. vieta rīgas tehniskās universitātes BEST  inženieru sacensībās 
24.04.2009.

• Dalība video sižeta tapšanā «Kompakts saules un granulu modulis» 
raidījumā «vides fakti» 03.11.2012

• Seminārs «Izvērstu programmēšanas tehniku ar MATLAB»

• Sertifikāts (izsniegts 11.04.2013.) par tiešsaistes lekciju kursa «Energy 101» 
nokārtošanu ar atzīmi 96,9 % no 100 %

• Gūta darba pieredze vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas 
kompetences centrā un rīgas tehniskā universitātes vides aizsardzības 
un siltuma sistēmu institūtā

«Nothing shocks me. I’m a scientist.» /Harrison Ford/
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ENErĢĒtIKaS uN ELEKtrOtEHNIKaS FaKuLtĀtE

JEļENA ZIEMELE
Vides zinātne – maģistra profesionālā studiju 
programma
E-pasts: jelena.ziemele@rtu.lv
tālr.: 29120969
vidējā svērtā atzīme: 9,42

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• Bakalaura studiju priekšmeta «Degšanas procesi» praktisko nodarbību 

vadīšana

• Patents a un B publikācijas. Blumberga D., Ziemele J., Lubiņš a. un citi., 
Koksnes granulu sadedzināšanas iekārta.

• 53. un 54. rtu studentu zinātniskā un tehniskā konference (27. aprīlis 
2013. g.) ar prezentāciju «Latvijas siltumapgādes uzņēmumu darbības 
rezultātu analīze»

• vairāku zinātnisko publikāciju autore

• Latvijas Energoauditoru asociācijas valdes locekle

• Lr vides ministrijas KPFI projektu eksperte

• Seminārs «Latvijas pašvaldību siltumenerģētikas bordo krāsa» ar 
prezentāciju «Siltuma tarifu analīze»

• Gūta darba pieredze rīgas tehniskā universitātes vides aizsardzības un 
siltuma sistēmu institūtā un uzņēmumos «Latvijas Gāze» un «Ligija teks»

«Būt - nozīmē darīt» /Imanuels Kants/
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JĀNIS IKAUNIEKS
Vides zinātne – maģistra profesionālā studiju 
programma
E-pasts: janis.ikaunieks_1@rtu.lv
tālr.: 26349224
vidējā svērtā atzīme: 9,12

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• vairāku zinātnisko rakstu autors

• Latvijas vides zinātnes studentu apvienības biedrs. Iesaistījies vairāku 
projektu un diskusiju organizēšanā. tai skaitā – projekts «vienoti vidē» 
un seminārs «atbildīga saimniekošana»

• Dalība vairākos rīgas tehniskās universitātes projektos, tai skaitā – 
«PlastEP – Plazmas lietošana vides aizsardzībai»; «Kompakts saules un 
granulu modulis» un «EcOHOuSING»

• Lekciju lasīšana studiju programmā «vides inženierzinātne»

• uzstāšanās 2012. gada 14. februāra seminārā «PlastEP – Plazmas lietošana 
vides aizsardzībai» ar prezentāciju «Dūmgāzes attīrīšanas iekārtas 
eksperimenti rīgas tehniskajā universitātē»

• Studiju laikā iegūta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību darba 
aizsardzības jomā.

• video sižets par vides aizsardzības siltuma sistēmu popularizēšanu 
raidījumā «vides fakti» 21.04.2012

• Gūta darba pieredze uzņēmumos «Ekodoma», Leibniz Institute for Plasma 
Science and Technology un rīgas tehniskā universitātes vides aizsardzības 
un siltuma sistēmu institūtā

«Tu esi tas, ko tu dari.»

ENErĢĒtIKaS uN ELEKtrOtEHNIKaS FaKuLtĀtE
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ELEKtrONIKaS uN tELEKOMuNIKĀcIJu FaKuLtĀtE

ALEKSANDRS GONčARUKS 
Transporta elektronika un telemātika – 
bakalaura profesionālā studiju programma
E-pasts: aleksandrs.goncaruks@rtu.lv
tālr.: 28335269
vidējā svērtā atzīme: 8,85

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• Divus gadus strādājis par zinātnisku asistentu EtF transporta elektronikas 

un telemātikas katedrā

• 52., 53. un 54. rtu studentu zinātniskās un tehniskās konferences 
dalībnieks (2011–2013), 2011. un 2013. prezentācijas atzītas par labākajām 
savā nodaļā

• Mācību līdzekļa un laboratorijas darba «Programmējamas loģiskas ierīces 
FPGA» autors

• Izprojektēta un izstrādāta daudzfunkcionāla testēšanas plate aS «aLFa 
rPar» ražošanas procesa vajadzībām 

• veiksmīgi pabeigts starptautiskais kurss «Analog electronics» 

• Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas (LNPva) biedrs

• Dalība «Elva Baltic»  organizētā seminārā «Kā veicināt pārdošanu, 
izmantojot e-mārketingu?»

• No 2007. gada rīgas lietpratēju kluba «Intellect» biedrs, vairāku 
starptautisko intelektuālo spēļu čempionātu dalībnieks

• Gūta darba pieredze uzņēmumos «OPTRON» un «Lattelecom»

«Daudziem patīk teiciens, ka galvenais ir piedalīties, nevis uzvarēt. Bet piedalīties un uzvarēt ir 
daudz svarīgāk, nekā vienkārši piedalīties.»
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ELEKtrONIKaS uN tELEKOMuNIKĀcIJu FaKuLtĀtE

MĀRTIŅŠ MEļķIS 
Elektronika – bakalaura akadēmiskā studiju 
programma
E-pasts: martin.melkis@gmail.com
tālr.: 26518969
vidējā svērtā atzīme: 9,27

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• Elektronikas inženieris uzņēmumā «UAV Factory»: spiesto plašu 

projektēšana bezpilota lidaparātu sistēmām

• Gūta fizikas laboranta darba pieredze Ziemeļvalstu ģimnāzijā

• Elektronikas kluba vadītājs no 2012. gada jūnija: radošo darbnīcu 
organizēšana, elektronikas komponentu pasūtījumu veikšana, tehnisku 
projektu izstrāde

• robotikas klubs: 3. vieta mini sumo iesācēju klasē «Baltic Robot Sumo 
2012» sacensībās

• Darbība EtF studentu pašpārvaldē

• Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne brīvprātīgais

• radošās darbnīcas «Divkanālu sintezators» organizēšana rtu Zinātnes 
festivālā 2013. gada 23. martā

• EtF pārstāvis izstādē «Skola 2013»

• rokenrola grupa «The SixTies» – ritma ģitārists, tehniskais speciālists

• Dažādu analogo ģitāras skaņas efektu iekārtu izstrāde

• Dalība AISEC konferencē «LOTUS» – «From zero to Hero» 2012. gadā

• Latvijas transatlantiskās organizācijas (LatO) organizētā diskusija 
«Latvijas prezidentūras prioritāšu meklējumos» 2012. gada 29. augustā

«Ar atvērtu prātu, darbīgām rokām un kaisli sirdī izvēlēto mērķu sasniegšana kļūst ievērojami 
vienkāršāka!»
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INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE

SINTIJA AļļE
Nekustamā īpašuma pārvaldība  – bakalaura 
profesionālā studiju programma
E-pasts: sintija.alle@inbox.lv
tālr.: 26730473
vidējā svērtā atzīme: 9

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• Dalība 51. un 52. rtu zinātniskajā un tehniskajā konferencē

• Dalība Grigorija Kuļikova meistarklasē «Panākumu tehnoloģija 
nekustamo īpašumu pārdošanā»

• Dalība artūra Ohanesjana meistarklasē «Ekskluzīvo starpnieku 
pakalpojumu efektīvā pārdošana, vai par ko mēs ņemam komisijas 
samaksu»

• Dalība vairākos kvalifikācijas celšanas semināros dažādās jomās

• Darba pieredze uzņēmumā «Kivi Real Estate»,  vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijā un rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu 
pārvaldē

«Nav problēmu, ir tikai izaicinājumi»
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AļONA KOSTJUčENKO 
Nekustamā īpašuma pārvaldība – bakalaura 
profesionālā studiju programma
E-pasts: alona.kostjucenko@gmail.com
tālr.: 22454269
vidējā svērtā atzīme: 8,97

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

• Darbība rtu IEvF studentu pašpārvaldē, 2009./2010. gados, dalība 
rtu IEvF studentu pašpārvaldes rīkotajos projektos, piemēram, «IEvF 
Lepnums», «IEvF Demo versija» u. c.

• rtu tālākizglītības kursa «Mūsdienu arhitektūra» apguve, 2010. gadā

• Dalība starptautiskā seminārā «Daudzdzīvokļu māju kvalitatīvas 
renovācijas priekšnosacījumi», 2011. gadā

• Dalība Grigorija Kuļikova meistarklasē «Panākumu tehnoloģija 
nekustamo īpašumu pārdošanā», 2011. gadā

• Dalība Ekonomikas ministrijas un rtu rīkotajos informatīvās kampaņas 
«Dzīvo siltāk» semināros, 2011./2012. gados

• apgūtas zināšanas par elektroietaisēm Bz elektrodrošības grupas 
saņemšanai, 2012. gadā

• asistēšana būvdarbu vadīšanā darbavietā

• Gūta darba pieredze uzņēmumā «YIT Tehsistem»

«Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.» /W. Churchill/

INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE
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ANETE ZABAŠTA
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma 
vadīšana – maģistra profesionālā studiju 
programma
E-pasts: anete.zabasta@riga.lv
tālr.: 28351737
vidējā svērtā atzīme: 9,13

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

• Dalība apmācību kursos «Bentley Microstation v8i pamatapmācība»

• Dalība lekciju ciklā «aktualitātes nekustamā īpašuma kadastrālajā 
vērtēšanā»

• Dalība viktora Šadinova kursos «Dokumentu juridiskais spēks, 
dokumentu atvasinājumi un dublikāti»

• Darba pieredze uzņēmumā «ESENtI» un  rīgas Domes īpašuma 
atsavināšanas pārvaldes atsavināšanas nodaļā

«Centīgi strādāt un no sirds priecāties – ir viss, kādēļ vērts dzīvot» (Ričards Brensons)

INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE
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IVETA STĀMURE
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma 
vadīšana – maģistra profesionālā studiju 
programma
E-pasts: iveta.stamure@gmail.com
tālr.: 27896221
vidējā svērtā atzīme: 9,6

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• Dalība vairākās konferencēs

• Dalība projektos, starptautiskas zinātniskās publikācijas

• Dalība lietišķi fundamentālos projektos

• Dalība Latvijas Namu pārvaldnieku ģildē, Latvijas Būvinženieru Savienībā

• Dalība vairākos kvalifikācijas celšanas semināros

• Darba pieredze rtu BuNI institūtā

«Galvenais ir ticēt sev un saviem spēkiem un nekad nepadoties! Sasniedzot izvirzīto mērķi – nekad 
neapstāties, bet iet tālāk un izmantot katru dzīves doto iespēju!»
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MARIKA ERNŠTREITE
Inovācijas un uzņēmējdarbība – maģistra 
profesionālā studiju programma
E-pasts: muze.marika@gmail.com
tālr.: 26555770
vidējā svērtā atzīme: 9,16

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• Dalība kursos «LEaN Six Sigma simulācija»

• «KvS» auditoru/vadošo auditoru kurss

• Dalība deju ansamblī «Daiļrade», kā arī tā sastāvā dalība visos Dziesmu 
un deju svētkos

• Gūta darba pieredze uzņēmumā «FMS Group» un valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūrā

«Pīters F.Drukers ir teicis, ka vadība nozīmē darīt lietas pareizi: līderība nozīmē -darīt pareizās 
lietas. RTU MBA studijas palīdzēja mācīties darīt lietas pareizi, un saprast, kā ikdienā pilnveidot 
sevī šīs spējas. Studējot sapratu, ka līderību iemācīties un izlasīt grāmatās nevar, atliek krāt 
pieredzi un  saskatīt pareizās lietas!»

INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE
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RAIMONDS RONIS 
Uzņēmējdarbības finanses – maģistra 
akadēmiskā studiju programma
E-pasts: raimonds.ronis@gmail.com
vidējā svērtā atzīme: 8,94

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• IEvF studentu pašpārvaldes biedrs, kursa vecākais 

• Dalība IEvF studentu pašpārvaldes rīkotajā situācijas spēlē «cietais 
rieksts» 2010

• 2. vieta, pārstāvot rtu Projektu vadības čempionātā 2012 

• Dalība virtuālajā investīciju spēlē «Investment Game 2012»

• 2011. gads – Mind Management apmācību kurss «Parādu piedziņa PrO»

• 2011. gads – lekciju cikls «aktuālie jautājumi saistībā ar grozījumiem 
civilprocesa likumā»

• 2012. gads – seminārs «Komunikācija ar parādniekiem un debitoru 
parādu atgūšanas metodika»

• 2012. gads – lekciju cikls «aktualitātes personu apliecinošu dokumentu 
jomā. Personas apliecība (eID)»

• 2012. gads – seminārs «Credit department training»

• 2012. gads – seminārs «Labs serviss – panākumu atslēga veiksmīgā 
biznesā»

• Nordea rīgas maratons 2011 pusmaratons – 21`098 m

• Gūta darba pieredze ceļu satiksmes drošības direkcijā un «BIGBANK» aS 
Latvijas filiālē

«Pateikt «nevaru» ir vieglāk nekā mēģināt izdarīt. Arī neveiksme ir rezultāts, tā ir pieredze, tāpēc 
novēlu nepadoties, dažreiz zaudēt un mēģināt izdarīt visu tik labi, cik tas ir iespējams.»

INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE
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OLGA STARIŅECA 
Uzņēmējdarbība un vadīšana – maģistra 
akadēmiskā studiju programma
E-pasts: olga.starineca@rtu.lv
tālr.: 25984905
vidējā svērtā atzīme: 9,39

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• vairāku zinātnisko publikāciju autore

• Dalība 50., 52., 53. un 54. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā 
konferencē 

• Dalība rtu Studentu parlamenta Zaļā mēneša ietvaros organizētā meža 
stādīšanas talkā 2013. gada 6.maijā

• Pateicība par piedalīšanos AERTI logo konkursā 2012. gada maijā

• Organizācijas JCI biedre

• Organizācijas AIESEC Riga absolventu asociācijas valdes locekle

• Organizācijas AIESEC Riga ārējo attiecību viceprezidentu mentore un 
pārdošanas grupas trenere no 2012. gada augustam līdz šīm brīdim

• Dalība Latvijas Nacionālās projektu vadības asociācijas Projektu vadības 
čempionātā 2012. gada 7. maijā

• Dalība rtu IEvF «Demo versijas» 2009. gada pasākuma īstenošanā.

• apmācības kursu «Proposal Writing» vadība organizācijas «AIESEC Latvija» 
biedriem, 2013. gada 23. janvārī

• Dalība Eiropas Komisijas cilvēkresursu un drošības departamenta 
organizētā pasākuma jauno darbinieku partneriem un laulātajiem 
«Coffee morning» organizēšanā un īstenošanā 

• Dalība Eiropas Komisijas cilvēkresursu un drošības departamenta 
organizētā pasākuma jauno darbinieku ģimenēm «Midsummer Family 
day» organizēšanā 

• Dalība Eiropas Komisijas cilvēkresursu un drošības departamenta 
brošūras jaunajiem darbiniekiem izstrādāšanā un uzlabošanā
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• asistēšana Eiropas Komisijas cilvēkresursu un drošības departamenta 
organizētā konferencē «Induction Conference for newcomers»

• Dalība Eiropas Komisijas cilvēkresursu un drošības departamenta 
pasākuma «Info Day» organizēšanā

• asistēšana Eiropas Komisijas cilvēkresursu un drošības departamenta 
seminārā «Job Hunting Seminar»

• asistēšana Eiropas Komisijas cilvēkresursu un drošības departamenta, 
ētikas un tiesību nodaļas seminārā «Workshop for Managers On Ethics»

• Slepenais pētnieks Eiropas Komisijas cilvēkresursu un drošības 
departamentā organizētā pasākuma jaunajiem darbiniekiem «Bruxelles 
Walk Together»

• Organizatoru komandas biedrene, atbildīgā par ārējām attiecībām 
un sponsoru piesaisti biedrības «AIESEC Latvija» apmaiņas projektā 
«Tomorrow Steps» par tēmu «Otrreizējā pārstrāde» 

• Piedalījās biedrības «AIESEC Latvija» virzīšanas pasākumā rtu jauno 
biedru uzņemšanas periodā 2011. gada septembrī

• JCI organizētais un Jauno psiholoģiju centra direktores Daces rolavas 
vadītais seminārs «Ievads neirolingvistiskā programmēšanā»

• rtu Karjeras centra organizētais «anaZana» klientu pārdošanas 
konsultantes Lindas cepurītes un Zandas veinbergas seminārs «Efektīva 
biznesa interneta vide. Ieteikumi un piemēri»

• rtu seminārs «Zinātniskās prezentācijas veidošanas principi»

• Air Baltic Corporation HR viceprezidentes Daigas Ergles vieslekcija 
«ORACLE izmantošana un Air Baltic pieredze darbinieku atlasē»

• AIESEC organizētais seminārs par efektīvu bakalaura un maģistra darba 
veidošanu

• rtu Doktorantūras skolas, Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu 
departamenta direktores Daces Libertes un vecākās ekspertes 
dizainparaugu jautājumos asjas Dišleres seminārs «Preču zīmes un 
dizainparaugi»

• tikšanās Eiropas Parlamentā, Brisele (Belģija)

• Eiropas Komisijas cilvēkresursu un drošības departamenta apmācošs 
seminārs «What’s new in Windows 7 and Office 2010», 25.05.2012.
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• Eiropas Komisijas cilvēkresursu un drošības departamenta, ētikas un 
tiesību nodaļas Mr. Alain Gillette seminārs «Workshop for Managers On 
Ethics»

• Eiropas Komisijas Fernando Garcia Ferreiro, Conseiller principal 
Professionalisation seminārs «Directoral General Human Resources 
Welcome Seminar»

• rtu, Dagnijas Lejiņas, «Nordea» sabiedrisko attiecību vadītājas, vieslekcija 
«Sociālie mediji un biznesa reputācija. 10 atziņas par ieguvumiem un 
zaudējumiem»

• rtu, Robert Zich no Seznam, Čehija, interaktīvā virtuālā vieslekcija 
«Competition and Competitive Environment»

• rtu Maureen Liston (Drēzdenes Lietišķo Zinātņu universitāte) vieslekcija 
«Cross-Cultural Management»

• rtu Karjeras centra organizētā vieslekcija (seminārs) «Līderisms», 
01.11.2011. 

• rtu Karjeras centra organizētā vieslekcija «Investoru piesaiste», 
28.10.2011.

• AIESEC Latvija absolventu seminārs pētnieciskā centrā «Z(in)oo» cēsīs

• Somijas Ministru prezidenta Jirki Katainena publiskā lekcija «Zināšanas 
un talanti – Somijas pieredze, Latvijas iespējas», 16.09.2011.

• AIESEC nacionālais seminārs «NTS», AIESEC rīga ievadseminārs, 2009. 
gads

• AIESEC in Latvia 10th Lotus conference on «IT Education», rīga, Swedbank, 
24.05.2013

• Conference: Baltic Business Values, Riga, Stockholm School of Economics in 
Riga, 22.05.2013

• AIESEC in Latvia 9th Lotus conference about start-ups, rīga, rBS, 15.12.2012

• Emerge Conference 2012 «5 new emerging markets», St. Gallen University, 
Switzerland, 17.–19.10.2012.

• Conference with Human Rights Presentation by Alex Walford (DG HOME) on 
«Asylum Seekers and Refugees’ Rights: where does the EU stand?», Brisele, 
Beļģija, 18.07.2012

• Conference of EC DG AGRI: Find out more about organic farming and organic 
products in the EU! Brisele, Beļģija, 18.07.2012.

INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE
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• Conference For Blue book trainees «What is the mission of the Court of Justice 
of the European Union?», Brisele, Beļģija, 02.07.2012.

• Conference For Blue book trainees «What is the role of the European 
Ombudsman?», Brisele, Beļģija, 22.06.2012.

• Joint Research Centre (JRC), European Commission Conference «Exploring 
Intellectual Property and Technology Transfer», 06.06.2012.

• Joint Research Centre (JRC), European Commission Conference on «Scientific 
support for growth, jobs and sustainability: the example of the Eco-
Industries», Brisele, Beļģija, 15.05.2012.

• AIESEC Conference Lotus 8: «Mobile applications – innovations in your 
pocket», rīga, rBS, 10.12.2011.

• Social Entrepreneurship Forum: Opportunities For an Ageing Society, Rīga, 
Stockholm School of Economics in Riga, 11.–12.11.2011.

• Emerge Conference 2011 «BRIC – Challenges and Opportunities for the 
Global Econimy», St. Gallen University, Switzerland, 20.–22.10.2011.

• AIESEC un Digibrand konference «GoSocial», 2011. gads. AIESEC Baltijas 
konference «Synergy», 2011. gads. AIESEC Latvija nacionālā konference 
«WinCo» 2011. gads. AIESEC «Lotus 6» konference, 2010. gads. AIESEC 
starptautiskā konference Lietuvā «NatCo», 2010. gads.

• Starptautiskā konference «Dizains konkurētspējīgai uzņēmējdarbībai», 
2010. gads

• AIESEC konference «Starptautiskās organizācijas Latvijā», 2010. gads.

• Latīņamerikas un standartdeju kursi SDK «Mario», no 2013. gada 7. 
februārim līdz šīm brīdim

• vācu valodas kursi Gētes institūtā, no 2011. gada līdz šīm brīdim

• University of Toronto, e-course by Steve Joordens «Introduction to 
Psychology», 06.05.–01.07.2013.

• Case Western Reserve University, e-course by Richard Boyatzis «Inspiring 
Leadership through Emotional Intelligence», 01.05.–12.06.2013.

• University of Duke, e-course by Dan Ariely «A Beginner’s Guide to Irrational 
Behavior», 25.03.–06.05.2013.

• University of Edinburgh, e-course by Celine Caquineau, Mayank Dutia John 
Menzies, Kim Picozzi and Richard «Critical Thinking in Global Challenges», 
28.01.–11.03.2013.

INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE
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• Latvijas Darba devēju konfederācijas kurss «uzņēmuma attīstība un 
korporatīvā sociālā atbildība», 13.09., 21.09., 26.09.2012.

• Mičiganas universitātes Skota E. Peidža (Scott E. Page) e-kurss «Model 
Thinking», 03.09.–19.11.2012.

• Eiropas Komisijas cilvēkresursu un drošības departamenta, komunikāciju 
vienības kurss par komunikāciju kompetencēm, Norman Jardine: 
Facilitation Skills (11.07.2012); Giving

• CVO Recruitment personāla atlases kurss, 2010. un 2011. gads

• angļu valodas kursi c1 līmenī tallinā, 2010. gads

• Spāņu valodas kurss, 2009. gads

• Gūta darba pieredze biedrībā AIESEC Latvija un Eiropas Komisijas 
cilvēkresursu un drošības departamentā

«Grūti – tas nozīmē – dzīvot.» /Ārija Elksne/

INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE
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LĪVA KRūMIŅA
Uzņēmējdarbība un vadīšana – bakalaura 
profesionālā studiju programma
E-pasts: krumina.liva@gmail.com
tālr.: 28381866
vidējā svērtā atzīme: 8,65

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• Dalība «Erasmus» apmaiņas programmā Nīderlandē 

• Privātstundu pasniegšana 11. klases skolniekam

• Darbībā IEvF studentu pašpārvaldē: partneru un sponsoru piesaistīšana, 
fakultātes un plašāka mēroga pasākumu organizēšana, darbs revīzijas 
komisijā

• 2009. g.–2013. g. – SK rtu sieviešu volejbola izlases pamatsastāva 
spēlētāja: 2013. g. – 3. vieta Latvijas XXIII universiādē, 3. vieta amatieru 
līgā Latvijā, 2012. g. – 2. vieta Latvijas XXII universiādē

• 3. vieta Latvijas XI universiādē, 3. vieta atklātajās augstskolu sacensībās

• IEvF domes locekle

• rtu Studentu parlamenta kopsapulces biedrs, darbība Finanšu nodaļā

• Darbojoties IEvF studentu pašpārvaldē, organizēti pasākumi: fakultātes 
Ziemassvētku balle (2009. g.), Blondīņu kauss (2010. g.), rtu «IEvF 
Lepnums» (2010. g., 2011. g.), «reklaminators» (2011. g.).

• BALTECH stipendijaa pieredzes apmaiņas projektam sadarbībā ar tallinas 
tehnisko universitāti

• apmācību sertifikāts kursā «vērtspapīru tirgus darbības pamatprincipi», 
Londona

• Gūta darba pieredze uzņēmumos «Skandinaviska Enskilda Banken AB» un 
«Statoil Fuel & Retail Business Centre»

«Dari šodien to, ko citi negrib darīt, un rīt dzīvosi tā, kā citi nespēs dzīvot.»
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ANETE ARAMINA
Uzņēmējdarbība un vadīšana – bakalaura 
profesionālā studiju programma
E-pasts: anete.aramina@gmail.com
tālr.: 29182158
vidējā svērtā atzīme: 9,12

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• rtu Senāta locekle, rtu Finanšu un budžeta komisijas locekle, 

administratīvās darba grupas locekle, rtu Inženierekonomikas un 
vadības fakultātes domes locekle, rtu Studentu parlamenta valdes 
locekle, Finanšu nodaļas vadītāja, revīzijas komisijas locekle

• rtu Inženierekonomikas un vadības fakultātes studentu pašpārvaldes 
vadītāja vietniece, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

• Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā «Inženiertehniskās zinātnēs 
studējošo biedrību kompetences celšana»

• Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā «rtu attīstības fonds – moderns 
un inovatīvu e-pakalpojumu sniedzējs»

• Dalība rtu Studentu iniciatīvas fonda izveidošanā

• rtu IEvF SESMI institūta studiju programmu mārketinga aktivitāšu 
vadīšana projektā «atrod sevi biznesā!»

• Mārketinga aktivitāšu vadīšana projektā «rtu Karjeras diena 2012»

• Projekta «reklaminators» iniciēšana un vadīšana

• Studiju procesa pilnveidošanas pasākumi studiju procesā: iniciējot 
«Nosacīto rotāciju» IEvF; organizējot fakultātes ekskursijas uz nozares 
uzņēmumiem un organizējot nozares profesionāļu vieslekcijas 

• rtu SP sadarbības partneru koncepcijas un finanšu vadlīniju izstrādāšana

• Pieredzes apmaiņas braucieni uz Zviedrijas tehnoloģiju augstskolu 
Kungliga Tekniska Högskolan un Beļģijas universitāti KU Leuven 

• Dalība sabiedrisko attiecību seminārā «Dinamiskās domas darbnīca» 
un citos mārketinga, reklāmas, sabiedrisko attiecību un prezentēšanas 
prasmju semināros

INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE
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• tDa «Līgo» dejotāja

• Mārketinga aktivitāšu vadīšana biznesu ideju konkursā «Ideju kauss 
2012», sadarbībā ar LIaa, McCann Worldgroup un rtu, dalība projekta 
«Ideju kauss 2010» organizēšanā

• Mediju aģentūras «Inspired»  organizētās «Inspired Academy» «Stratēģiskās 
plānošanas un konkurētspējīga pozicionējuma» kursa absolvente

• Dalība mediju aģentūras «Inspired» organizētās «Inspired Academy» 
lekciju ciklā «Mediju plānošana. reitingi»

• Gūta darba pieredze reklāmas aģentūrā «Leo Burnett Riga» un rtu 
attīstības fondā

«Tas ir ļoti svarīgi – laiku pa laikam
Kļūt mazam, lai izaugtu liels.» /I. Ziedonis/

INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE
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ANDA DIMPERE
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana 
un vadīšana – bakalaura profesionālā studiju 
programma
E-pasts: anda.dimpere@gmail.com
tālr.: 29343927
vidējā svērtā atzīme: 8,24

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• Saistībā ar «Erasmus» apmaiņas programmu realizētas studijas 

Universidade Fernando Pessoa, Portugālē, kā arī sešus mēnešus gūta 
pieredze vīna darītavā Niepoort (Vinhos) S.A., Portugālē

• Dalība rtu IEvF studentu pašpārvaldē, Studentu parlamentā, studentu 
teātra «Spēle» kolektīvā

• Dalība «Ideju kauss 2010»; «tehniskās jaunrades dienas 2010»; «Karjeras 
dienas» u. c. projektu īstenošanā

• Dalība ekonomikas un vadības konferences «ICEM 2010» organizēšanā

• rtu IEvF studentu pašpārvaldes Sabiedrisko attiecību un Sporta nodaļas 
biedre

• «Youth in action» ietvaros – dalība vides aizsardzības un brīvprātīgās 
kustības atbalsta projektā «Set soil and seeds for volunteering» Sicīlijā un 
bēgļu un patvēruma meklētāju atbalsta projektā «Truly Trullo» Cisternino, 
Itālijā

• Kongresa «Congress of world Latvian scientists» ietvaros – dalība diskusijas 
«Science and entrepreneurship» organizēšanā, 2011. gadā.

• Dalība AEGEE-Riga un «Unilever Baltic LLC» organizētajā konferencē 
«Opportunities and Challenges in FMCG Business», 2009. gadā

• Dalība pieredzes apmaiņas projektā «BALTECH Exchange Project» ar 
tallinas tehnisko universitāti, 2010. gadā

• Darba pieredze uzņēmumos «Preiļu siers», «aldaris» un Niepoort (Vinhos) 
S. A. (Portugāle)

«Improvement begins with «I»!»
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INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE

ROMĀNS GRIŠAJEVS 
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana 
un vadīšana – bakalaura profesionālā studiju 
programma
E-pasts: romans.grishajevs@gmail.com
tālr.: 28737162
vidējā svērtā atzīme: 9,1

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• Iegūts SBS Swiss Business School sertifikāts Debt, Deleveraging & Financial 

Markets
• «IEvF cietais rieksts 2009» – 2. vieta, «IEvF cietais rieksts 2012» – 3. vieta

• «IEvF Lepnums 2010» titula ieguvējs

• IEvF studentu pašpārvaldes Studiju nodaļas vadītājs, 2010. g.

• AIESEC Latvija biedrs

• Projektu vadītājs: «cietais rieksts 2010», «Ekonomikas olimpiāde 2010», 
ekskursiju organizēšana aS «AirBaltic Corporation», aS «Latvijas Banka», 
aS «citadele» u. c.

• Intensive programme «Making Business Work in the New Europe» 
organizatoriskās komandas dalībnieks

• Konferences «Step Ahead 2010» organizators, finansists

• ES jauniešu apmaiņu programmas «Youth in Action» organizators projektā 
«Get High on European Policy»

• Dalība: IEvF studentu pašpārvaldes motivācijas seminārā, 2009. g.

• LSa akreditācijas seminārs, 2009. g.

• Ieņēmumu vadības sistēmu kursi; Pasažieru pārvadājumu tarifu, 
rezervāciju kursi; tarifu izplatīšanas sistēmu kursi u. c. ar komerciālo 
aviāciju saistīti kursi

• Gūta darba pieredze uzņēmumos «Air Baltic Corporation» un «North Hub 
Services»

«Vārdi ir lieki, ja tiem nav rezultāta. Esiet pārliecināti un nebaidieties spert soli atpakaļ, lai pēc tam 
spertu divus soļus uz priekšu.»
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INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE

KRISTĪNE KOSTAŠčUKA 
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana 
un vadīšana – bakalaura profesionālā studiju 
programma
E-pasts: kristine.kostascuka@gmail.com
tālr.: 29197780
vidējā svērtā atzīme: 8,71

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• Darbs zinātniskā raksta izstrādē dalībai  rtu rudens konferencē 2013

• Dalība rtu IEvF SESMI SEStEL katedras studentu zinātniskajā konferencē 
2013

• Dalība konferencē par nevalstisko organizāciju īstenotiem projektiem 
ESF darbības programmas «cilvēkresursi un nodarbinātība» prioritātes 
«administratīvās kapacitātes stiprināšana» aktivitātes «Nevalstisko 
organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana»

• Dalība ESF projektā «rtu attīstības fonds – moderns un inovatīvu 
e-pakalpojumu sniedzējs»

• Dalība organizācijas «Charity Factors» rīkotajās apmācībās «Jaunākās 
metodes organizāciju popularizēšanā un līdzekļu piesaistē»

• Dalība projektu īstenošanā: Open Mind, tehniskā jaunrade skolās, rtu 
aPF diplomprojektu izstāde un vairāk nekā 50 stipendiju konkursu 
realizācijā rtu (un ne tikai) studentiem,  zinātniekiem katru gadu

• Dalība rtu IEvF SESMI SEStEL katedras organizētajā mācību braucienā 
uz Eiropas Savienības iestādēm un institūcijām Briselē, 2011. gadā

• Darbs pie  rtu IEvF SESMI elektroniskās komunikācijas veidošanas un 
atpazīstamības veicināšanas sabiedrībā

• Dalība biedrības «Debašu centrs» organizētajos popera debašu 
pasākumos un to realizācijā

• Darba pieredze rtu attīstības fondā

«So perhaps the best thing to do is to stop writing introductions and get on with the book.» /A. A. 
Milne, Winnie-the-Pooh/
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INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE

INGA ēRGLE 
Uzņēmējdarbības loģistika – bakalaura 
profesionālā studiju programma
E-pasts: inga.ergle@gmail.com
tālr.: 22419535
vidējā svērtā atzīme: 8,38

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• «Erasmus» studijas Hāvras universitātē, Francijā, prakse telemetrijas 

uzņēmumā ISA-Intelligent Sensing Anywhere Coimbra, Portugālē

• Dalība studentu zinātniskajā konferencē, 2013. gadā Studentu 
parlamenta Studiju nodaļas un Ārējo sakaru nodaļas biedre, IEvF 
studentu pašpārvaldes Studiju nodaļas biedre

• Latvijas Studentu apvienība, akadēmiskais virziens;

• Kalnu riteņbraukšanas komanda «Trek DPA»

• Jauktais koris «aura», no 2009. gada septembra–2010. gada decembrim

• Iesaistīšanās 53. starptautiskās zinātniskās konferences organizēšanā

• Iesaistīšanās mācību ekskursiju organizēšanā uz Kurzemi un Lietuvu

• Padomnieku semināra «Ēna» organizēšana, 2012. gadā

• Iesaistīšanās «tehniskās jaunrades dienas» organizēšanā, 2012. gadā

• «Erasmus» studentu palīgs (buddy); IEvF padomnieku koordinatore; 
konsultante jauno studentu uzņemšanā 2010., 2011. un 2012. gados

• «Youth in Action» projekta «Youth without addictions» īstenošana

• Dalība rtu Karjeras dienas 2013; LSa akreditācijas seminārs 2013; Lu 
SP akadēmiskais seminārs 2013; Darba tirgums – derīgs!; SP akadēmija 
2010; EKu Zona 2009

• Dalība un godalgotu vietu iegūšana MtB sacensībās Latvijā

• Darba pieredze uzņēmumos « DPD Latvija» un «ceļinieks 2010»

«Kad dzīve liek Tavā ceļā akmeņus – neapstājies to priekšā, negriezies atpakaļ, bet gan uzbūvē no 
tiem ko vērtīgu!»
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INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE

DIĀNA MIROVŠčIKOVA 
Muitas un nodokļu administrēšana – bakalaura 
profesionālā studiju programma
E-pasts: diana.mirovscikova@gmail.com
tālr.: 25918929
vidējā svērtā atzīme: 8,88

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• Publikācija studentu zinātniski – praktiskās konferences materiālu 

krājumā «Muitas darbības organizēšanas un kontroles aktuālās 
problēmas 2011»

• vītolu fonda stipendiāte, no 2011.–2012. gadam

• Dalība prakses apmaiņas programmā ar Sanktpēterburgas Informācijas 
tehnoloģiju, mehānikas un optikas universitāti

• Dalība rtu Karjeras centra un BEST-Riga organizētajā nometnē «How to 
be the BEST of the BEST», 2012

• Dalība AIESEC organizētajā konferencē Lotus 9 «From Zero to Hero», 2012

• apmeklēti vairāki semināri, tai skaitā rtu, par ekoloģisko dzīvesveidu, 
2012.–2013

• Baltijas konteineru termināla apmeklējums rtu rīkotajās ekskursiju 
dienās, 2009

• apgūti angļu, ebreju valodas kursi

• apgūti jogas un psiholoģijas kursi

• Gūta darba pieredze valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas 
pārvaldē un GEFCO Baltic

«Little strokes fell great oaks.»
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JANA SVIDERSKA
Ekonomika  – maģistra profesionālā studiju 
programma
E-pasts: jana.sviderska@inbox.lv
tālr.: 26016181
vidējā svērtā atzīme: 8,22

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

rtu SESMI rīkotajā starptautiskajā muitas konferencē

• Pasaules muitas organizācijas (World  Customs Organization) sertifikāts

• Zinātniskās publikācijas autore

• Dalība vairākos kvalifikācijas celšanas semināros un lekcijās

• Darba pieredze uzņēmumos «Nordea Bank», «4finance» un valsts 
ieņēmumu dienestā

«Dzīvo tā, it kā Tu mirtu rīt. Mācies tā, it kā Tu dzīvotu mūžīgi.» (Mohandass Karamčands Gandijs)

INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE



62

INGA PERLOVSKA
Ekonomika  – maģistra profesionālā studiju 
programma
E-pasts: inga.perlovsk@gmail.com
tālr.: 28217155
vidējā svērtā atzīme: 8,95

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• «Erasmus» stipendija studijām Dānijas tehniskajā universitātē

• BALTECH stipendija

• Dalība rtu Estētiskās vingrošanas izlases komandā, tās sastāvā dalība 
starptautiskās sacensībās tartū, tallinā, Maskavā un Latvijas čempionātos

• Dalība vairākos kvalifikācijas celšanas semināros

• Darba pieredze uzņēmumā «ÅF Group», «Vitep» un vides aizsardzības un 
reģionālas attīstības ministrijā

«Jāattīstās. Trenējot prātu, Tu veido savu dzīvi. Zinātkāre - viena no galvenajiem cilvēka īpašībām, 
kas palīdz iet uz priekšu un pārspēt pašam sevi. Jāpašpilnveidojas: «You should drive yourself!»»

INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE
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INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE

JEKATERINA NAZAROVA 
Ekonomika – maģistra akadēmiskā studiju 
programma
E-pasts: catherine.nazarova@gmail.com
tālr.: 29946837
vidējā svērtā atzīme: 9,35

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• vairāku publikāciju autore

• Piedalīšanās Eiropas Savienības programmā mobilitātei un sadarbībai 
augstākajā izglītībā «Erasmus»

• Piedalīšanās 5. starpaugstskolu konferencē «Eiropas Savienība un Latvija: 
uzņēmējdarbības sociāli ekonomiskie aspekti ES budžeta 2014.– 2020. 
kontekstā»

• Dalība rtu 54. zinātniskajā konferencē

• Nominācija par 1. vietas iegūšanu starptautiskā jauno zinātnieku 
konferencē «The problems of natural resource use», Mining University of St. 
Petersburg, Russia

• Dalība 2nd International sientific conference «The Priorities of Economic 
Thought in a 21st Century’», Dnepropetrovsk, Ukraine

• Dalība International Scientific and Practical Conference of students and 
young scientists «The Development of Socio-economic Systems in Terms of 
Transformation», Doneck, Ukraine

• Dalība biržas NASDAQ OMX stipendiju konkursā

• Piedalīšanās aS «Swedbank» rīkotā stipendiju konkursā «Open Mind 2010»

• Dalība International business student competition «Peak Time 2009», 2010

• Darba pieredze uzņēmumos «Turon» un «Swedbank»
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INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE

DMITRIJS SKORUKS 
Ekonomika – maģistra akadēmiskā studiju 
programma
E-pasts: dmitry.skoruk@gmail.com
tālr.: 26310629
vidējā svērtā atzīme: 9,54

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• vairāku publikāciju autors

• Dalība Eiropas Savienības programmā mobilitātei un sadarbībai 
augstākajā izglītībā «Erasmus»

• Piedalīšanas 5. starpaugstskolu konferencē «Eiropas Savienība un Latvija: 
uzņēmējdarbības sociāli ekonomiskie aspekti ES budžeta 2014.– 2020. 
kontekstā»

• Dalība rtu 50. un 54. zinātniskajā konferencē

• Nominācija par 1. vietas iegūšanu starptautiskā jauno zinātnieku 
konferencē «The problems of natural resource use», Mining University of 
St.  Petersburg, Russia

• Dalība 2nd International sientific conference «The Priorities of Economic 
Thought in a 21st Century’», Dnepropetrovsk, Ukraine

• Dalība International Scientific and Practical Conference of students and 
young scientists «The Development of Socio-economic Systems in Terms of 
Transformation», Doneck, Ukraine

• Darba pieredze uzņēmumā «BaLta»
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INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE

ASTRA MAZĀ 
Visaptverošā kvalitātes vadība – maģistra 
profesionālā studiju programma
E-pasts: astra@mazais.lv
tālr.: 26477522
vidējā svērtā atzīme: 8,41

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

2012.  gadā, un rtu 54. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē, 
2013. gadā

• Dalība studentu apmaiņas programmā «Erasmus» Havras universitātē, 
Francijā

• Biedrības «tautas deju ansamblis «rotaļa»» valdes locekle

• Pārstāvot uzņēmumu «LG Electronics», dalība rtu organizētajās Karjeras 
dienās 2011

• Esot tautas deju ansambļa «rotaļa» ilggadējai dalībniecei, organizēti 
dažādi pasākumi un nodrošināta ansambļa dalība starptautiskos folkloras 
festivālos Portugālē (2010), Horvātijā (2011), Itālijā (2012) un turcijā (2013), 
tādējādi veicinot Latvijas kultūras atpazīstamību gan vietējo, gan citu 
festivāla ārzemju dalībnieku vidū. Piesaistīts finansējums ansambļa 
dalībai festivālos (2012. un 2013. gadā), kā arī jauna deju uzveduma 
radīšanai (2012. gadā)

• Dalība organizētajos rtu Karjeras dienu semināros, koučinga seminārā, 
2011. gadā, izieti darba aizsardzības kursi, 2011. gadā, dalība uzņēmumu 
iekšējās apmācībās par laika plānošanu, sociālo korporatīvo atbildību, 
biznesa ētiku un etiķeti, atpazīstamības veicināšanu u. c. 

• Darba pieredze uzņēmumos «Amrop», «LG Electronics Latvia» un «Red Bull 
Latvija».

«Pastāvēs, kas mainīsies! No pārmaiņām nevajag baidīties, bet uztvert to kā jaunu iespēju, no 
kuras mācīties un radīt dzīvi krāšņāku un interesantāku.»
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INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE

MĀRIS VEIGURS 
Darba aizsardzība – maģistra profesionālā studiju 
programma
E-pasts: guru112@inbox.lv
tālr.: 29484595
vidējā svērtā atzīme: 9,02

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• Dalība ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas pedagoģiskajā 

padomē

• Projekts pirmskolas izglītības iestādēm «Baltiņa skola»

• Projekts skolām «tava vasara, droša vasara»

• 14.–25.09.2009. Kursi Baltkrievijā – «Ķīmisko avāriju seku likvidēšana»

• 30.01.2012.–18.06.2012. «augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un 
prakse»

• Latvijas universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, 
Pedagoģijas  nodaļa

• Darba pieredze ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā

«Viens par visiem, visi par vienu!»
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INŽENIErEKONOMIKaS uN vaDīBaS FaKuLtĀtE

IGORS RUSINOVS 
Ugunsdrošība un civilā aizsardzība – maģistra 
profesionālā studiju programma
E-pasts: igors.rusinovs@inbox.lv
tālr.: 28881720
vidējā svērtā atzīme: 9,8

Papildu aktivitātes studiju laikā:
vairāku publikāciju autors

• No 10.10.2011.–14.10.2011. Piedalīšanās Eiro-atlantijas partnerības 
padomes (EAPC) kursos «Introduction to the international CBRN Training 
Curriculum» Bulgārijā. Iegūts NatO sertifikāts

• Piedalīšanās rīgas tehniskās universitātes 150 gadu jubilejai veltītā 
53. starptautiskajā zinātniskā konferencē

• Gūta darba pieredze valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā

«Labor omnia vincit improbus.» (Neatlaidīgs darbs uzvar visu)
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MatErIĀLZINĀtNES uN LIEtIŠĶĀS ĶīMIJaS FaKuLtĀtE

ELGA IVDRE 
ķīmija – maģistra akadēmiskā studiju programma
E-pasts: elga.ivdre@inbox.lv
tālr.: 26886873
vidējā svērtā atzīme: 9,43

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• aS «Olainfarm» stipendija

• 2011. gads – Solomona Hillera balva par studiju noslēguma darbu

• Dalība 51., 52. un 53. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē, 
dalība apvienotajā pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas 
Iv kongresā

• Dalība EUREKA programmas projektā Nr. E!6240 «Jaunu augu izcelsmes 
produktu izstrāde veselības uzlabošanai un kosmētikai»

• Gūta darba pieredze rtu Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūtā un 
Latvijas sertifikācijas centrā

«Ja gribi būt gudrs, iemācies saprātīgi jautāt, uzmanīgi klausīties, mierīgi atbildēt un apklust, kad 
tev vairāk nav ko teikt» /J. K. Lafaters/



69

MatErIĀLZINĀtNES uN LIEtIŠĶĀS ĶīMIJaS FaKuLtĀtE

MĀRTIŅŠ OTIKOVS 
ķīmijas tehnoloģija – bakalaura akadēmiskā 
studiju programma
vidējā svērtā atzīme: 9,54

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• Dalība vairākās konferencēs ar stenda referātiem (Balticum Organicum 

Syntheticum 2010;  2nd EAST-NMR Young Investigators’ Meeting;  8th Paul 
Walden Symposium)

• Dalība vairākās konferencēs ar mutiskiem ziņojumiem (EAST-NMR 
regional meeting in Riga; 52, 53., un 54. rtu  rtu studentu zinātniskā un 
tehniskā konference, 52. un 54. – saņemta atzinība par labāko ziņojumu 
bakalauru grupā)

• Darba pieredze rīgas tehniskās universitātes Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultātē un Latvijas Organiskās sintēzes institūtā

«Put first things first.» /Stephen R. Covey/
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MatErIĀLZINĀtNES uN LIEtIŠĶĀS ĶīMIJaS FaKuLtĀtE

JĀNIS JUBELS 
ķīmijas tehnoloģija – maģistra akadēmiskā studiju 
programma
E-pasts: janisjubels@gmail.com
tālr.: 27512002
vidējā svērtā atzīme: 9,73

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• vairāku tēžu autors un publikāciju līdzautors 

• No 2011.–2013. gadam MLĶF domē pārstāvēti maģistra studiju 
programmas studenti

• Līdzautors lekciju konspektam: M. Drille. Lekciju konspekts neorganiskajā 
ķīmijā. rtu izdevniecība: rīga, 2012, 199 lpp.

• ESF maģistrantu mērķstipendijas saņēmējs, 2011./2012. un 2012./2013. 
studiju gadā

• Lu dižmecenāta Kristapa Morberga inženierzinātņu stipendijas saņēmējs 
2010./2011. studiju gadā

• uzvara rtu Starpfakultāšu erudīcijas konkursā «rtu Spice 2009»

• Dalība MLĶF studentu pašpārvaldē, no 2009. – 2013. gadam

• Organizētas: Ķīmiķu dienas 2010, 2011, Fukšu iesvētības 2009–2012, 
Pirmkursnieku nometnes 2010, 2011, braucieni uz Latvijas skolām, 
popularizējot MLĶF, Studentam pa pēdām, Skolēnu dienas

• MLĶF studentu pašpārvaldes Sporta nodaļas vadītājs, no 2010.–2011. 
gadam

• Organizēti: Boulinga turnīrs 2010, 2011, pārstāvēta fakultātes komanda 
rektora kausā basketbolā, telpu futbolā, volejbolā, pavasara sporta 
spēlēs «ronīšos»

• Dalība rtu Studentu parlamentā, no 2009.–2011. gadam

• Organizētas: Zinātnieku naktis 2010, 2011, dažādi Sporta nodaļas 
organizēti pasākumi, rtu Informācijas dienas arēnā rīga 2010 u. c.

• rtu SP Sporta (2009.–2011.) un Zinātnes (2009. – 2013.) nodaļu biedrs
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• rtu SP biedrs 2010./2011. studiju gadā

• Izstāde «Bērnu pasaule 2012» un pasākums «Kas te? Es te!»

• Saistībā ar LIaa projektu «Inovatīvās uzņēmējdarbības motivācijas 
programma» īstenots pasākums «tehniskās jaunrades dienas», no 2009.–
2012. gadam

• 2009, 2010 – Ķīmijas darbnīcas asistents, 2011, 2012 – Ķīmijas darbnīcas 
vadītājs

• tehnisko jaunrades dienu darbnīcu organizators Salaspils zinātnes 
nedēļā

• Dalība rtu 51., 52., 54. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē

• The 9th International student and young scientist conference «Developments 
in Optics and Communications 2013»

• Dalība Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas universitātes, rīgas tehniskās 
universitātes un rīgas Latviešu biedrības rīkotajā apvienotajā pasaules 
latviešu zinātnieku 3. un Letonikas 4. kongresā «Zinātne, sabiedrība un 
nacionāla identitāte»

• The 9th International Conference on Global Research and Education, Inter 
Academia 2010

• Darba pieredze rtu vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūtā un Lietišķās 
ķīmijas institūtā

«Nopietnu progresu nopietnās zinātnēs visvairāk veicina vieglprātība kopā ar mazu izsmiekliņu. 
Un sevi arī nedrīkst ņemt gluži par pilnu.» /Nikolajs Timofejevs-Resovskis/

MatErIĀLZINĀtNES uN LIEtIŠĶĀS ĶīMIJaS FaKuLtĀtE
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JEVGEŅIJA LUGIŅINA
ķīmijas tehnoloģija – maģistra akadēmiskā studiju 
programma
E-pasts: jevgenija.luginina@gmail.com
vidējā svērtā atzīme: 9,42

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• Emīlijas Gudrinieces un alfrēda Ieviņa stipendija, 2012/2013. m. g.

• Solomona Hillera stipendija. 2011. m. g.

• Studiju noslēguma darba Solomona Hillera stipendija, 2011. m. g.

• Labākā stenda referāta balva bakalaurantu sekcijā (7. Paula  valdena 
Simpozijs organiskajā ķīmijā 2011)

• Labākais ziņojums bakalauru programmu studentu grupā rtu 52. 
studentu zinātniskās un tehniskās konferences Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultātes Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas 
sekcijā, 2011. m. g.

• aS «Olainfarm» stipendija, 2010./2011. m. g.

• Dalība projektā «cukuru-izoksazolu konjugātu sintēze no 
3-nitrometilēnaizvietotiem ogļhidrātiem»

• Divu 2013. gada bakalaura darbu konsultante (vēze, vasiļjevs)

• Dalība 51. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē;

• Dalība «Proceedings of 6th Biannual Balticum Organicum Syntheticum 
conference (BOS 2011)», rīga, Latvija

• Dalība «Proceedings of 16th European Carbohydrate Symposium», Itālija, 
Florence 

• Dalība «Proceedings of 17th European Symposium on Organic Chemistry», 
Grieķija, Hersonissos

• Dalība «Proceedings of International Symposium on Advances in Synthetic 
and Medicinal Chemistry», Krievija, St. Petersburg

• Dalība «Proceedings of Scientific Conference», Kaunas, Lietuva
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• Dalība «Proceedings of 7th Biannual Balticum Organicum Syntheticum 
conference (BOS 2012)», Tallinn

• Dalība «Proceedings of International Carbohydrate Symposium (ICS2012)», 
Madride, Spānija

• Dalība «Proceedings of Paul Walden 8th Symposium on Organic Chemistry» 
rīga, Latvija

• Dalība Proceedings of the XVth International Conference «Heterocycles in 
Bio-organic Chemistry» (BioHeterocycles-2013), rīga, Latvija

• Dalība 52. 53 rtu starptautiskajā zinātniskajā konferencē

• Dalība citās zinātniskajās konferencēs

• Darba pieredze rtu Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūtā

«Vislabākais ceļavējš izvēlētā mērķa sasniegšanai ir pareiza motivācija.»
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INTA BARBANE 
ķīmijas tehnoloģija – maģistra akadēmiskā 
studiju programma
E-pasts: barbane.inta@gmail.com
tālr.: 22150764
vidējā svērtā atzīme: 9,57

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• 14 zinātnisko publikāciju autore un līdzautore

• 2013. g. iegūts Latvijas patents Nr. 14661 «Šihta dolomīta romāncementa 
ieguvei» (I. Barbane, L. Krāģe, I. Sidraba, S. Igaune- Blumberga)

• 2010.–2011. g. dalība rtu biznesa interešu klubā «Portfelis»

• No 2013. g. Latvijas restauratoru biedrības dalībniece

• 2013. gada 21. martā ieguvusi restauratora – speciālista kvalifikāciju 
kultūrvēsturisku objektu fizikāli ķīmiskās izpētes specialitātē (apliecības 
Nr.  249)

• 2008. g. – izpildītāja rtu sadarbības projektā ar SIa «Sakret» «vēsturisko 
apmetumu un restaurācijas sastāvu izpēte»

• 2010. g. – dalība vPP Nr. v7636 «Jaunu tehnoloģiju izstrādāšana inovatīvu 
produktu ražošanai no Latvijas zemes dzīļu resursiem». Mālu – dolomīta 
maisījumu pētījumi

• No 2012. g.  – dalība EraF projektā «Inovatīvu zemtemperatūras 
kompozītmateriālu izstrāde no vietējām minerālajām izejvielām». 
Dolomīta romāncementa sintēze restaurācijas vajadzībām

• Dalība ar referātiem 10 gan vietējās, gan starptautiskās zinātniskajās 
konferencēs

• Darba pieredze rīgas tehniskās universitātes Silikātu materiālu institūtā

«Prāts līdz ar cilvēku aug.» /Latviešu tautas sakāmvārds/
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MARIJA MAŠONKINA 
Materiālzinātnes – maģistra akadēmiskā studiju 
programma
E-pasts: masonkina@gmail.com
tālr.: 22162444
vidējā svērtā atzīme: 9,79

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• Zinātnisko publikāciju līdzautore

• Eiropas komisijas līdzfinansēta projekta «COSMOS+ Continuation Of the 
cooperation of Space NCPs as a Means to Optimise Services» īstenošana

• EUREKA līdzfinansēta projekta «Hidroksilapatīta nanokompozītkeramika 
– jauns implantu materiāls» īstenošana

• rtu projekta «ar retzemju oksīdiem un fluora savienojumiem modificētu 
SiO

2
 nanomateriālu sola-gēla sintēze, to struktūras un luminescento 

īpašību izpēte» īstenošana

• No 2008.–2010. gadam rtu Materiālzināntes un lietišķas ķīmijas fakultātes 
studentu pašpārvaldes biedre

• 2013. gada rtu biznesa interešu kluba «Portfelis» biedre

• rtu atvērto durvju dienu organizēšana

• «Nāc un studē rtu!» organizēšana

• Emīlijas Gudrinieces skolotāju balvas pasniegšanas organizēšana

• International Scientific Conference «Civil Engineering ‘13», 5rd Baltic 
conference of Silicate materials, 52. un 54. rtu  studentu zinātniskajā un 
tehniskajā konferencē

• Darba pieredze rtu Silikātu materiālu institūtā un Materiālu un 
konstrukciju institūtā

«Tas ir lieliski – mācīties un, kad pienāk īstais brīdis, pielietot zināšanas praksē!»
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SANTA LAGZDIŅA 
Materiālzinātnes – maģistra akadēmiskā studiju 
programma
E-pasts: santa.lagzdina@rtu.lv
tālr.: 22826996
vidējā svērtā atzīme: 9,66

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• autore un līdzautore vairākām zinātniskajām publikācijām

• rtu biznesa interešu kluba «Portfelis» 2013 biedre

• Līdzdalība valsts pētījuma programmā Nr. 2010.10-4/vPP-5 «vietējo 
resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga 
izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)» projekta Nr. 
1 «Jaunu tehnoloģiju izstrādāšana inovatīvu produktu radīšanai no 
Latvijas zemes dzīļu resursiem» (2010–2013)

• Līdzdalība EraF Nr. 2DP/2.1.1.1.0./10/aPIa/vIaa/033 «augstas 
efektivitātes nanobetoni» Projekta vadītājs: a. Korjakins, SMI – G. 
Mežinskis

• Dalība rtu 52., 53. un 54. studentu zinātniskā un tehniskā konferencē

• Dalība CYSENI 2013 konferencē Kauņā

• Gūta darba pieredze rtu Silikātu materiālu institūtā

«Sevi tiesāt ir daudz grūtāk nekā citus.
Ja tev izdosies sevi novērtēt,
tad tu patiesi būsi īsts gudrais»
(Antuāns de Sent-Ekziperī)
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ANITA KAULIŅA 
Materiālzinātnes – maģistra akadēmiskā studiju 
programma
E-pasts: anita.kaulina@inbox.lv
tālr.: 25965743
vidējā svērtā atzīme: 9,36

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• vairāku publikāciju autore

• vadīti laboratorijas darbi priekšmetos: «Kompozītmateriāli» un «Materiālu 
reciklēšana un ekoloģija»

• Dalība «Baltic Polymer Symposium 2012» Liepaja, Latvia, 19–22 September, 
2012 organizēšanā

• Baltic Polymer Symposium 2010, Palanga, Lithuania, 8–11 September 2010
• The 51st International Scientific Conference of Riga Technical University, 

Riga, Latvia, 14–16 October 2010
• 52. studentu zinātniskā un tehniskā konference

• Baltic Polymer Symposium 2011, Parnu, Estonia, 21–24 September 2011
• 52nd International Scientific Conference of Riga Technical University, Riga, 

Latvia, 13–15 October 2011
• 20th International Baltic Conference Meterials Engineering 2011, Kaunas, 

Lithuania, 27–28 October 2011
• Baltic Polymer Symposium 2012, Liepaja, Latvia, 19–22 September 2012
• 54. studentu zinātniskā un tehniskā konference

• Darba pieredze rīgas tehniskā universitātes Polimērmateriālu institūtā

«...censties var visur, jo cenšanās, tā īstā, nav nekas cits kā nopietns darbs.» (R. Blaumanis)
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JEVGENIJA BOROVIKA
Materiālu dizains un tehnoloģija – maģistra 
profesionālā studiju programma
E-pasts: jena.borovika@gmail.com
tālr.: 29583619
vidējā svērtā atzīme: 9,17

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• Dalība «radi!» radošās darbības nedēļas pasākumā «atklātā lekcija: 

Dizaina izglītības iespējas rīgas tehniskajā universitātē». uzstāšanās ar 
prezentāciju «Interjera dizaina studiju programma», 2012. g. 

• Konkursa kārtībā saņemta ESF atbalsta stipendija «atbalsts rtu maģistra 
studiju programmu īstenošanai»

• radošās darbnīcas «Dizaina domāšana praksē» organizēšana maģistra 
diplomdarba izstrādes laikā (eksperiments)

• Piedalīšanās un rtu pārstāvēšana «Baltic furniture 2011» izstādē Ķīpsalas 
starptautiskajā izstāžu centrā Bt1 ar savu bakalaura diplomdarbu, 2011. 
gadā

• Materiālu tehnoloģijas un dizaina studiju programmas profesionālo 
bakalauru diplomdarbu izstādes «Ķīpsalas dizaina kods» rīkošana i/c 
«Olimpia», 2012. g. jūnijs–augusts

• Dalība rtu Ķīpsalas studentu viesnīcas renovācijas projektā: 11. stāva 
apspriežu centra interjera dizaina projekts, kāpņu telpu sienu dizaina 
projekts (Ķīpsala, Āzenes 22a) 2011.–2012. g.

• Iegūts «Tikkurila» mācību centra sertifikāts par kursa «Koka virsmu apdare 
iekšdarbos» apgūšanu, 2010. g.

• Iegūta pateicība par dalību «Junior Achievment Latvia» projekta 
«Līdzdalība – atslēga tavai nākotnei» īstenošanā, 2004. g.

• angļu valodas kursi

«ESSE QUAM VIDERI» – Būt, nevis izlikties.
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LAIMA GRĀVE
Materiālu dizains un tehnoloģija – maģistra 
profesionālā studiju programma
E-pasts: laima.grave@gmail.com
tālr.: 26470857
vidējā svērtā atzīme: 8,96

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• Dalība 53. un 54. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē

• Dalība online posteru sesijā «Earth day 2013. Biomaterials»

• Dalība 9. starptautiskā zinātniski praktiskajā konferencē «vide. 
tehnoloģija. resursi. 2013.»

• vairāku tēžu un publikāciju autore un līdzautore

• vizuālā noformējuma izstrāde izstādei «Starptautiskā izgudrojumu 
izstāde 2012»

• Mēbeļu izstādes «Baltic Furniture 2012» rtu Materiālu tehnoloģijas un 
dizaina studiju programmas stenda iekārtojums un organizācija

• rīgas tehniskās universitātes dienesta viesnīcas dzīvokļu daļas interjera 
dizaina projekta izveide, mēbeļu dizaina izstrāde

• valkas ģimnāzijas latviešu valodas kabineta interjera dizaina projekta 
izveide, mēbeļu dizaina izstrāde

• Sadarbība ar valkas jauniešu domi vizuālo darbu noformēšanai

• Starptautiskā zinātniski – praktiskā guļbūvju un koka konstrukciju 
būvniecība konference 2009 – organizatoriskie darbi

• Zinātniskā konference «rīgas krēsls 2007» – organizatoriskie darbi

• «Tikkurila» mācību centra sertifikāti – dekoratīvajā krāsošana un koka 
virsmu apdare iekšdarbos

• Darba pieredze rtu un Latvijas Koksnes ķīmijas institūtā

«Izdomāt šķietami nerealizējamu ideju. Ķerties pie darba. Atmest ar roku. Atmest roku atpakaļ. 
Turpināt darbu. Zvērēt nekad, nekad vairs tā nedarīt. Muļķīgi smaidīt, redzot pirmos rezultātus. 
Priecāties.» /Voldemārs Dūdums/

MatErIĀLZINĀtNES uN LIEtIŠĶĀS ĶīMIJaS FaKuLtĀtE
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DMITRIJS CELINSKIS
Medicīnas inženierija un fizika  – bakalaura 
profesionālā studiju programma
E-pasts: dmitrijscelinskis@yahoo.co.uk
tālr.: 22349130
vidējā svērtā atzīme: 9,44

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

Biomedicīnas inženierijas un medicīnas fizikas starptautiskajā simpozijā

• Zinātniskās publikācijas līdzautors

• «Erasmus» stipendija studijām Norvēģijas Zinātnes un tehnoloģiju 
universitātē

• Zinātniskā darbība EraF projektā «Mobils telemedicīnas skrīninga 
komplekss»

• Dalība inženiergrafikas lasītprasmes vērtēšanas caD projektā «Evaluating 
Engineering Graphics Literacy in the CAD Age Project»

• Medicīnas gāzu apgādes sistēmas projektēšana «Paula Stradiņa Klīniskas 
universitātes slimnīcas attīstības projekta» ietvaros

• Dalība interneta kursos, piedāvātos caur «Coursera» platformu, 
piemēram, algoritmi (Prinstonas universitāte), Biostatistika (Džona 
Hopkinsa universitāte)

• Dalība vairākos kvalifikācijas celšanas semināros un lekcijās

• angļu valodas TOEFL iBT tests (106 punkti) un GRE tests

• Dalība «Fulbraita» studentu programmā

• Darba pieredze uzņēmumā «NMS Elpa», Paula Stradiņa Klīniskā 
universitātes slimnīcā, Daugavpils reģionālajā Slimnīcā un rtu 
Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūtā

«Panākumus gūst tas, kurš riskē nonākt par tālu, kurš izmanto visas piedāvātas iespējas, kurš 
seko savam nevis jau izstaigātam ceļam. Esiet vienmēr atklāti jauniem izaicinājumiem, idejām, 
jaunradei... - visai pasaulei.»

traNSPOrta uN MaŠīNZINīBu FaKuLtĀtE
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RAIMONDS NIKOLUŠKINS
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve – 
maģistra profesionālā studiju programma
E-pasts: raimonds.nikoluskins@gmail.com
tālr.: 26814259
vidējā svērtā atzīme: 9,67

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• Dalība RECSS 2012 (Pasaules čempionāts spageti tiltu konstruēšanā) 

ungārijā, iegūta 3. vieta

• Dalība praktiski visos rtu SP (Solis, SP akadēmija, aktīva skola, Spice utt.) 
rīkotajos semināros un konferencēs

• Dalība (organizators) praktiski visos tMF studentu pašpārvaldes rīkotajos 
projektos

• Pieredzes apmaiņas brauciens uz Kauņas tehnisko universitāti

• Dalība konferencēs, darbs zinātniskā institūcijā, līdzautors starptautiskā 
publikācijā ICALEPCS 2013 konferencē

• Projekts STiKS tehniskais koordinators no pirmā līdz 2013. gada 
sacensībām. Līdzautors un izpildītājs projektam «Skaņas noslēpumi» 
dalībā festivālā «Staro rīga 2011»

• Dalība konkursā, uzvarēts un izgatavotas ekspozīcijas Zinātnes centram 
cēsīs «Zinoo»

• Dalība 2012. un 2013. gada studentu zinātniskajās konferencēs, 
teorētiskās mehānikas sekcijā

• Papildu kurss vides inženierzinātnēs 2KP apjomā

• Sertifikāts «FESTO pneimatiskās un elektropneimatiskās komponentes 
un sistēmas» (izsniegts 2010. gada 18. jūnijā)

• Sertifikāts, starptautisks «AutoCad 3D modelēšanu»Gūta darba pieredze 
uzņēmumā «Sperre Baltic» un Lu Fizikas institūtā

«Ikviens, kurš nekad nav kļūdījies, nekad nav mēģinājis kaut ko jaunu.» /A. Einšteins/
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NADĪNA   TARANCOVA         
Transporta sistēmu inženierija – maģistra 
profesionālā studiju programma
E-pasts: nadina.tarancova@rtu.lv
tālr.: 27171177
vidējā svērtā atzīme: 9,25

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• Konferences «INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS 2012» organizēšana

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

• Dalība Baltijas inženieru sacensībās 2012

• 1. vieta rtu BEST inženieru sacensībās 2012

• 1. vieta rtu tMF aeronautikas 11. Baltijas aviācijas sacensībās, 2012

• rtu tMF aeronautikas 11. Baltijas aviācijas studentu sporta spēļu 
organizatore, 2012

• Sporta spēļu organizēšana, basketbola sporta spēļu koordinēšana

• Eiropas čempionāta Latvijas tiesnešu semināra organizēšana

• Pirmklasnieku pasākuma «SKrIENaM SPOrtOt 2011» organizēšana

• No 2008.–2012.gadam organizēju skolēnu pasākumu «ZZ Čempionāts»

• Dalība rtu starptautiskā konferencē «rīgas tehniskās universitātes 
53.  starptautiskā zinātniskā konference un 1. pasaules inženieru un 
rPI/ rtu absolventu kongresā»

• Dalība konferencē «INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS»

• Dalība seminārā «Logistics Seminar 2012», 04.04.2012, tartu, Igaunija

• «Erasmus» mācību apmaiņas brauciens vācija, Dortmunde, 2009

• «Erasmus» prakses apmaiņas brauciens viļņa, Lietuva, 2010

• Iegūts sertifikāts par sešu mēnešu kursiem Gētes institūtā, 2005. gadā

• Darba pieredze: «Latvijas vēstnesis», «SuperCargo», «BretaLita», Latvijas 
Basketbola savienībā un rīgas tehniskās universitātes aeronautikas 
institūtā
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ILMĀRS OZOLS
Transporta sistēmu inženierija – bakalaura 
profesionālā studiju programma
E-pasts: ilmars.ozols@gmail.com
tālr.: 26400943
vidējā svērtā atzīme: 9,07

Papildu aktivitātes studiju laikā:
• Līdzautors publikācijai «Zemūdens aparāta konstrukcijas īpatnību un 

peldamības analīze» izdevuma «rtu Zinātniskie raksti» sējumā

• Jauniešu organizācijas «Jaunieši rīgai» biedrs

• Latvijas Sporta deju federācijas biedrs – Latvijas izlases pārstāvis, 2011. 
gada Latvijas vicečempions un Eiropas kausa finālists, 2012. gada Eiropas 
Savienības čempionāta finālists standartdeju programmā pieaugušo 
vecuma grupā, starptautisku sacensību un pasaules reitinga posmu 
finālists

• EraF projekts: Nr. 2010/0256/2DP/2.1.1.1.0/10/aPIa/vIaa/070 «Bezpilota 
aviācijas kompleksa izstrāde un lidaparātu industriālo prototipu izveide 
Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai»

• IZM-rtu projekts Nr. r 7320 «Daudzmērķu bezpilota lidaparāta 
projektēšana»

• FP7 projekts «Jauna koncepcija par «EStOLaS» hibrīdlidaparātu ar īpaši 
īsu pacelšanos un nolaišanos uz jebkādas virsmas: no viegla pasažieru 
lidaparāta līdz kravas/pasažieru lidaparātam ar palielinātu kravnesību»

• Sadarbībā ar tallinas Lietišķo zinātņu augstskolu organizētais «Loģistikas 
seminārs 2012: Rail Baltica» (koordinators no rtu puses)

• Starptautiskā zinātniski tehniskā konference «Intelligent Transport 
Systems 2012» rtu 53. starptautiskā zinātniskā konference un 1. pasaules 
inženieru un rPI/rtu absolventu kongress

• rtu 54. starptautiskā zinātniskā konference

• Darba pieredze rtu tMF aeronautikas institūtā, uzņēmumā «Blueberry 
Travel» un rP SIa «rīgas satiksme»
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traNSPOrta uN MaŠīNZINīBu FaKuLtĀtE

ELĪNA GRIŠULE                 
Transporta sistēmu inženierija – maģistra 
profesionālā studiju programma
E-pasts: elinagrisule@inbox.lv
tālr.: 29815769
vidējā svērtā atzīme: 8,48

Papildu aktivitātes studiju laikā:                  
• ar «Erasmus» palīdzību pavadīju vienu semestri (bakalauru studiju laikā) 

Dortmundes tehniskajā universitātē, vācijā

• Dalība rīgas tehniskās universitātes 52. un 54. studentu zinātniskajā 
un tehniskajā konferencē (54. rtu studentu zinātniskās un tehniskās 
konferences laureāte)

• uzvara rtu BEST inženieru sacensībās 2012, kas nodrošināja dalību EBEC 
Baltijas reģiona sacensībās Maskavā

• vācu valodas kursi (5 mēneši) Gētes  institūtā, B1.1 līmenis

• Darba pieredze uzņēmumos «DPD Latvija» un «MSc Latvija»

«Jo grūtāki šķēršļi, jo lielāks gandarījums tos pārvarot.»
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traNSPOrta uN MaŠīNZINīBu FaKuLtĀtE

VITĀLIJS GUZENKO                
Aviācijas transports – bakalaura profesionālā 
studiju programma
E-pasts: guzenko.v@inbox.lv
tālr.: 29982026
vidējā svērtā atzīme: 8,6

Papildu aktivitātes studiju laikā:                  
• Studiju laikā bija grupas vecākais

• Dalība vairākās Baltijas aviācijas institūtu sporta spēlēs

• Dalība spiediena noteikšanas ierīces precizitātes noteikšanas testos

• aviācijas indukcijas devēja stenda izstrāde

• Dalība «Erasmus» prakses programmā

• vītolu fonda, Latviešu fonda – Kārļa Irbīša piemiņas stipendija

• Dalība 54. rtu studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē

• Dalība vairākos kvalifikācijas celšanas semināros

• Darba pieredze TOP PV-Montage GmbH un FL Technics

«When everything seems to be going against you, remember that an airplane takes off against the 
wind, not with it.» /Henry Ford/
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traNSPOrta uN MaŠīNZINīBu FaKuLtĀtE

ARTūRS ELINSKIS
Aviācijas transports – bakalaura profesionālā 
studiju programma
E-pasts: arthur.elinsky@inbox.lv
tālr.: 29853021
vidējā svērtā atzīme: 8,17

Papildu aktivitātes studiju laikā:                  
• «Erasmus» studiju semestris HAW Hamburg (Hochschüle für Angewandten 

Wissenschaften Hamburg) – Hamburgas Lietišķo zinātņu augstskola

• «Erasmus» prakse, 12.11.2012.–31.05.2013.

• «Erasmus» studenta «buddy»

• 2011. gada pavasaris – a1.1. vācu valodas kursi Gētes institūtā rīgā, 
2011. gada vasara – a1.2. vācu valodas kursi Gētes institūtā rīgā, 2011. 
gada rudens – a2.1. vācu valodas kursi Gētes institūtā rīgā, 2012. gada 
rudens – sagatavošanas kursi IELTS eksāmenam SIa «Linkturs» rīgā, 
2013. gada marts – vācu valodas gramatikas kurss «DeutschAkademie», 
Hamburga, 2013. gada marts – vācu valodas sarunvalodas kurss 
«DeutschAkademie», Hamburga, 2013. gada aprīlis – vācu valodas B2.1. 
kurss «DeutschAkademie», Hamburga

• Darba pieredze «Alten Technology GmbH» un «airBaltic»

«Daudzi peld pa straumi. Daži peld pret straumi. Un tikai īsts džigits peld tur, kur viņam vajag.  Tas 
ir tāpēc, ka džigitam ir mērķis.» /Dmitrijs Pučkovs/
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traNSPOrta uN MaŠīNZINīBu FaKuLtĀtE

SERGEJS LUčKINSKIS 
Aviācijas transports – bakalaura profesionālā 
studiju programma
E-pasts: sergejs.luckinskis@rtu.lv
tālr.: 28725462
vidējā svērtā atzīme: 8,6

Papildu aktivitātes studiju laikā:                  
• Grupas vecākais studiju laikā

• Dalība «Skola 2013». trešā kursa studiju darba ietvaros, izstrādāts un 
izgatavots paraplāna tipa bezpilota lidaparāts (trīs cilvēku komanda)

• rīgas tehniskas universitātes zinātnisko rakstu autors

• rtu BEST inženieru sacensības

• «GRABCAD» biedrs 

• Jauna koncepcija par «ESTOLAS» hibrīdlidaparātu ar īpaši īsu pacelšanos 
un nolaišanos uz jebkādas virsmas: no viegla pasažieru lidaparāta līdz 
kravas/pasažieru lidaparātam ar palielinātu kravnesību. Dalībnieks

• 54. rtu studentu zinātniskā un tehniskā konference

• Gūta darba pieredze uzņēmumos «AETEH», «Air Baltic Corporation» un 
rtu aeronautikas institūtā

«Lai veidotu nākotni, nekas nav tik nepieciešams, kā Sapnis par to!» /Viktors Igo/
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LIEtIŠĶĀS vaLODNIEcīBaS INStItŪtS

DĀRTA RĪNA
Tehniskā tulkošana – bakalaura profesionālā 
studiju programma
E-pasts: darta.rina@gmail.com
tālr.: 29341131
vidējā svērtā atzīme: 9,15

Papildu aktivitātes studiju laikā:                  
• Dalība rtu rīkotajā angļu valodas olimpiādē

• Dalība ES programmas «Jaunatne darbībā» starptautiskajā apmācības 
kursā par radošumu un uzņēmējdarbību «Dreamdoland» (Youthpass 
sertifikāts) 

• Dalība ES programmas «Jaunatne darbībā» starptautiskajā apmaiņas 
programmā «Blow Your Headphones» (Youthpass sertifikāts) 

• apliecība par dalību Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības projektā 
«Eiropas jaunatnes forums – tūkstošgades attīstības mērķi»

• Dalība «Comenius» starptautiskā labdarības projektā «Run For Life» 
apliecība par pirmās palīdzības sniegšanas mācība kursa beigšanu. 

• Diploms par spāņu valodas apguvi alikantes universitātes valodu centrā

• Brīvprātīgais darbs XXIv vispārējos latviešu Dziesmu un XIv Deju svētkos

• Bijusi Latvijas Mākslas akadēmijas jauktā kora «Senais kalns» dalībniece 
un biedrības «Preiļu alternatīvās kultūras atbalsta centrs» biedre

•  «Junior Achievement Latvija» konkursa «tava reklāma» laureāte 

• Gūta darba pieredze uzņēmumā «Medap» un Latvijas republikas 
centrālās statistikas pārvaldē

«Es esmu bagāts. Man pieder viss, kas ar mani ir noticis.» /Māris Čaklais/
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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
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Pārmaiņu tempi pasaulē arvien palielinās, līdz ar to 
strauji pieaug arī izglītības loma. tieši izglītība ir pamats 
un garants attīstībai un stabilitātei. Latvija kā maza valsts 
ar ierobežotām dabas bagātībām pilntiesīgu vietu  pasaulē ieņem tikai pateicoties 
savam augstajam intelektuālajam līmenim, tāpēc izglītībai arī turpmāk jābūt 
galvenajai valsts nacionālai prioritātei. 

arī veiksmīgs bizness pirmkārt balstās uz fundamentālām zināšanām, mērķtiecīgu 
un neizsīkstošu izglītību. «Olainfarm» tas ir viens no būtiskiem kritērijiem, jo mūsu 
mērķis – būt par kvalitatīvu un efektīvu zāļu ražotāju un turpināt nostiprināties visā 
pasaulē. Farmaceitiskā rūpniecība, jaunā modernā zāļu ražošana ir zinātņietilpīga 
nozare. Zāļu radīšanā un ražošanā svarīga ir stratēģija un specializācija, bet pats 
galvenais – izglītoti speciālisti. «Olainfarm» vienmēr  ir atbalstījis Latvijas zinātni 
un kultūru un ar cerībām raugās arī uz mūsu jauno paaudzi. Mēs ar lepnumu un 
gandarījumu novērtējam rīgas tehniskās universitātes Zelta fondu, jo tas veido 
intelektuālo bāzi Latvijas attīstībai. Mūsu valsts lielākā bagātība ir gudri, izglītoti, 
talantīgi cilvēki. Zelta fonda 75 jauniešu zināšanas un sasniegumi mācībās ir izcili. 
viņiem ir kvalitatīva augstākā akadēmiskā izglītība un profesionālā sagatavotība, 
tāpat arī viņu sabiedriskās aktivitātes vērtējamas pozitīvi: līdzdalība dažādās 
zinātniskajās konferencēs, daudzpusīga rosība kultūrā un sportā. Nenoliedzami, 
tas ir arī šo jauniešu mācībspēku pašaizliedzīga un iedvesmojoša darba rezultāts, 
un par to viņiem – paldies! 

Zelta jauniešu sasniegumi mūs iepriecina un rada pārliecību arī par nākotni. 
Iegūtās zināšanas un prasmes viņiem ļaus kvalitatīvi strādāt un interesanti, 
piepildīti dzīvot. Galvenais – neapstāties pie sasniegtā! Lūk, tas ir nepieciešams 
Latvijai – labi izglītoti, motivēti cilvēki, kas spēj attīstīt savas zināšanas, prasmes 
un iemaņas atbilstoši savai individualitātei. Nekad neapmierinieties ar sasniegto 
un neuztveriet vēlamo par esošo. Ko varat celt, to noteikti mēģiniet nest. Ejiet 
uz priekšu nesteidzoties – tad pie mērķa nonāksiet laikus. Jau tagad jūs ar savu 
paraugu iedvesmojat un aizraujat citus. Neesiet augstprātīgi, nepārvērtējiet 
sevi un neizturieties nicīgi vai vienaldzīgi pret citu sasniegumiem. cieniet savus 
skolotājus un svešus. 

Ikvienu no jums aicinām apzināties un gudri izmantot savas spējas. Novēlam jums 
arī dzīves un darba prieku un iesākto darbu vienmēr paveikt līdz beigām. 

NEAPSTĀTIES PIE SASNIEGTĀ!
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