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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 ar 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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RTU Zelta fondā tiek iekļauti tikai paši izcilākie un spējīgākie RTU 
absolventi, vērtējot gan pēc akadēmiskajiem sasniegumiem, 
gan sabiedriskajām aktivitātēm. Tieši šie absolventi ir 
konkurētspējīgākie darba tirgū un, iekļaujoties uzņēmuma 
komandā, padarīs to spēcīgāku. Katru gadu Rīgas Tehnisko 
universitāti absolvē aptuveni 3000 speciālistu, no kuriem tikai 
pašus labākos studiju programmu direktori izvirza iekļaušanai RTU 
Zelta fondā. Ne vairāk par 100 izcilākajiem absolventiem katru 
semestri tiek atlasīti iekļaušanai RTU Zelta fonda izlasē. Vismaz 30% 
no RTU Zelta fonda ir maģistrantūras studiju absolventi.

Kandidāti, kurus izvirzījuši studiju programmu direktori pēc fonda 
nolikumā definētajiem kritērijiem, iesniedz RTU Karjeras centram 
pieteikumu, kurā apliecina vēlmi tikt iekļautiem RTU Zelta fondā. 
Kandidāti tiek vērtēti pēc septiņiem kritērijiem:

N.p.k. Kritērijs Punktu skaits

1. Vidējā svērtā atzīme visos studiju priekšmetos,
neieskaitot noslēguma darba atzīmi

7–10

2. Zinātniskā darbība 0–10

3. Dalība RTU iekšējās organizācijās 0–5

4. Dalība ar RTU nesaistītās organizācijas 0–5

5. Iesaistīšanās RTU projektu īstenošanā 0–5

6. Iesaistīšanās ar RTU nesaistītu projektu īstenošanā 0–5

7. Dalība semināros, konferencēs, kursos 0–5

Kopā 7–45

Projekta RTU Zelta fonds raksturojums un apraksts



5

RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE



6

RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTPLĀNOŠANAS FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2006.–2010. gads – RTU Sporta kluba biedre, dalība estētiskās vingrošanas 

sacensībās RTU izlases sastāvā

• 2014. gads – angļu valodas konferencē uzaicināta žūrijas locekle kā APF studentu 
pārstāve;

• Starptautiskā Inženiergrafikas konference «BALTGRAF»

• 2014. gads – dalība Mičiganas Universitātes profesora U. Sean Vance vieslekcijā/
diskusijā «Kas ir universālais dizains?»

Arhitektūra

Maģistra akadēmiskā studiju programma

E-pasts: abekasova@gmail.com 

Tālr.: 26050464

Vidējā svērtā atzīme: 8,61

ANASTASIJA BEKASOVA

• 2008. gads – dalība Latvijas arhitektūras skolu plenērā «Kīleveina grāvja telpiskā 
attīstība Rīgā»

• 2011. gads – dalība «ISOVER Multi-Comfort-House» konkursā «Skyscraper in New 
York, USA»

• 2012. gads – «Erasmus» stipendija studijām Vīnē, arhitektūras augstskolā Austrijā

• 2012. gads – dalība «Student Concrete Trophy» konskursā «Basketball Hall» Vīnē

• 2013. gads – dalība RTU 54. studentu zinātniski tehniskajā konferencē

• 2014. gads – dalība «ISOVER Multi-Comfort-House» konkursā «School in Gaziantep 
Turkey»
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ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTPLĀNOŠANAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Eksistē tikai divas dienas gadā, kad nekas nevar tikt izdarīts. Viena 
ir vakardiena, bet otrā ir rītdiena. Šodiena ir īstā diena, lai mīlētu, 
ticētu, darbotos un dzīvotu.» Dalailama

• 2012. gads – apgūts angļu valodas Upper-Intermediate līmeņa kurss, sertifikāts C1

• 2012. gads – apgūts vācu valodas 1. līmeņa kurss, sertifikāts A1.1

• 2013. gads – apgūts kurss «Fotografēšanas pamati»

• 2013. gads – apgūts kurss «The 7 Habits for Managers, Team Leaders` Training»

• 2014. gads – apgūts kurss «Shell Scripting programēšanas valoda»

• Arhitektu birojs «Smart Energy»

• Arhitektūras un dizaina studija «ERGES»

• 2014. gads – seminārs «Kā kļūt par veiksmīgu līderi?»

• 2014. gads – dalība nodarbību ciklā «Telpa, tērps un tēls» mākslas muzejā «Rīgas 
Birža»
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ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTPLĀNOŠANAS FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes

Arhitektūra

Maģistra profesionālā studiju 
programma

E-pasts: jevgenijs.leonovs@gmail.com, 
www.u-r-a.lv
Tālr.: 20012541

Vidējā svērtā atzīme: 8,48

JEVGENIJS LEONOVS

• 2012. gads – RTU APF AA programmas diplomdarbs «Krasta apkaimes attīstība Rīgā»

• 2011. gads – RTU APF bakalaura programmas diplomdarbs «Ideālas telpas elementi 
vides veidošanā»

• 2011. gads – dalība 52. RTU studentu zinātniskājā un tehniskajā konferencē ar 
ziņojumu «Diferenciālu virsmu izmantošana mūsdienu arhitektūrā»

• 2011. gads – «Izziņas koks – ideālas telpas elements» RTU APF. Ziņojums projektā 
«Stum, Stum» 

• 2009. gads – dalība 50. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē ar 
ziņojumu «Parelēles jūgendstila un Biotech arhitektūrā»

• 2008. gads – RTU valodu institūts – iegūta balva par prezentāciju 49. RTU 
zinātniskajā studentu konferencē

• 2012. gads – dalība LIAA biznesa ideju konkursā «Ideju kauss», iegūta 2. vieta.

• 2012. gads –  Gunta Boles balva, viens no sešiem nominantiem no RTU APF

• 2012. gads – dalība starptautiskajā arhitektūras konkursā studentiem «Isover 2012», 
iegūta 2. vieta RTU rīkotajā Latvijas nacionālā atlasē

• 2011. gads – iegūta «RTU-ITERA Latvija» un RTU Attīstības fonda stipendija
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ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTPLĀNOŠANAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2013. gads – dalība LTV1 raidījumā par biznesa ideju konkursu «Ideju kauss»

• 2012. gads – dalība Latvijas Radio raidījumā par biznesa ideju konkursu «Ideju kauss»

• 2011. gads – dalība 3. Rīgas starptautiskajā jauno dizaineru biennālē, festivāla 
«Dizains.Nākotne 2011» izstādē

• 2011. gads – lekcija Rīgas mākslas skolā «Ideālas telpas elementi arhitektūrā un 
dizainā»

• 2011. gads – teorētisks raksts, «Latvijas Arhitektūra», burtnīca Nr. 95. «Ideālas telpas 
elementi vides veidošanā»

• 2011. gads – ArchDaily.com – Hotel Liesma Proposal/Jevgenijs Busins&Liva Banka. 
Raksts

• 2011. gads – ArchDaily.com – Put Vejini Concert Garden Proposal/Jevgenijs Busins, 
Anton Gonda&Ivo Dzenis. Raksts

• 2011. gads - Archiscene.net –  Put Vejini Concert Stage by Jevgenijs Busins, Anton 
Gonda&Ivo Dzenis. Raksts

• 2011. gads – www.a4d.lv. Pūt vējiņi estrāde — Bušins, Gonda, Dzenis. Raksts 

• 2011. gads – www.a4d.lv. 3. Rīgas starptautiskā jauno dizaineru biennāles izstāde. 
Raksts

• 2008. gads – www.a4d.lv. «Brutāls postmodernisms, kas cels provinciālismu» Raksts

• 2011. gads – dalība starptautiskajā arhitektūras konkursā studentiem «Isover 2011», 
iegūta 1. vieta RTU rīkotajā Latvijas nacionālā atlasē

• 2011. gads – RTU studentu arhitektūras ideju konkurss «Geniators 2011», iegūta 
3. vieta

• 2010. gads – dalība LIAA biznesa ideju konkursā «Ideju kauss», uzvara nominācijā 
«Eko balva»

• 2010. gads – RTU studentu arhitektūras ideju konkurss «Geniators 2011», iegūta 
2. vieta

Profesionālā pieredze
• Šobrīd direktors uzņēmumos SIA «T-GO» un «U-R-A» (United Riga Architects)

Novēlējums:
«Novēlu visiem RTU absolventiem arī pēc mācību laika palikt tikpat 
radošiem, uzņēmīgiem un jautriem!»
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ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTPLĀNOŠANAS FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2010. gads – organizators konkursa «Ideju kauss 2010» noslēguma pasākumā 

• 2010.–2012. gads – aktīva darbība APF studentu pašpārvaldē

• 2011.–2012. gads – aktīva darbība Studentu parlamenta Studiju nodaļā

• 2011. gads – dalība «Lielās Talkas Pagalmu sakārtošanas un labiekārtošanas projekta 
Klauzūru konkursā 2011/2012», iegūta 2. vieta, realizēts projekts Rīgā, Maskavas ielā 
170

• 2012. gads – projekta «Studentam pa pēdām» organizatore

• 2012. gads – dalība projektā «SP Akadēmija»

Arhitektūra

Bakalaura akadēmiskā studiju 
programma

E-pasts: ketija.sile@gmail.com
Tālr.: 28805148

Vidējā svērtā atzīme: 8,67

KETIJA SīLE

• 2011. gads – dalība 52. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē ar darbu 
«Ģeometrija un fibonači skaitļi dabā» (Tēlotājas ģeometrijas sekcijā) un «Green 
Architecture» (Angļu valodas sekcijā)

• Kopš 2010. gada – Vītolu fonda stipendija
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ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTPLĀNOŠANAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
Ja šaubies, pasper vēl solīti uz priekšu.

• 2011. gads – «Tikkurila» mācību centra organizētajos kursos iegūts sertifikāts

• 2013. gads – dalība vairākos arhitektūras konkursos sadarbībā ar projektēšanas 
biroju «Legzdiņš un partneri», piemēram, Bauskas bibliotēkas metu konkursā, 
apbūves priekšlikuma izstrāde viesnīcas jaunbūvei Rīgā, Mārstaļu ielā 32, Minsterejas 
ielā b/n, 11. novembra krastmalā 33

• 2012. gads – studentu pārstāve RISEBAs arhitektūras studiju programmas 
akreditācijā

• Darba pieredze projektēšanas birojā «Legzdiņš un partneri»
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ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTPLĀNOŠANAS FAKULTĀTE

Arhitektūra

Bakalaura profesionālā studiju 
programma

E-pasts: liena.amolina@gmail.com
Tālr.: 29326145

Vidējā svērtā atzīme:  8,82

LIENA AmOLIņA

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2011. gads – pašlaik – lekciju vakaru Pecha Kucha Night organizēšana un vadīšana

• 2008. gads – pašlaik – dejotāja mūsdienu deju grupa «Buras» pamatsastāvā

• 2011. gads – dalība Eiropas sociālā fonda projektā «Inženiertehniskajās zinātnēs 
studējošo biedrību kompetences celšana»

• 2008. gads – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas «Latvija 2030» Jauniešu 
redzējuma izstrāde

• 2008. gads – biedrība «Jauniešu konsultācijas», rekomendāciju izstrāde Latvijas 
izglītības sistēmas pilnveidošanai 

• 2013., 2011. gads –  «RTU – ITERA Latvija» stipendija

• 2012. gads – K. Morberga inženierzinātņu stipendija

• 2011. gads – 1. vieta RTU 53. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē, 
Arhitektūras un pilsētplānošanas sekcijā

• 2011. gads – arhitekta Jāņa Alkšņa balva

• 2010. gads – 1. vieta APF klauzūru konkursā «Ģeniators Vol. 2»

• 2009. gads – 1. vieta RTU 50. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē, 
Datorgrafikas un datorizētās projektēšanas sekcijā
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ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTPLĀNOŠANAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Minds are like parachutes – they only function when open.» 
Thomas Dewar

• 2013. gads – Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskā vasaras skola «Local Shift»

• 2012. gads – apmaiņas studijas Lundas Universitātē

• 2011. gads – dalība 4th International Alvar Aalto Meeting of Modern Architecture

• 2011. gads – dalība BEST Technology Summer Course «Build it smART: The 
Revitalisation of Urban Military Barracks»

• 2010. gads – dalība Bauhaus summer school 2010 «Home is Everywhere», Bauhaus 
Dessau Foundation

• 2009. gads – informatīvs seminārs Jauniešu iniciatīvu projektu iesniedzējiem

• «MADE arhitekti», «Arhitektonika», Lundas Universitāte (pasniedzēja asistents), 
RTU Studentu parlaments, APF studentu pašpārvaldes vadītāja, Latvijas Studentu 
apvienība
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ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTPLĀNOŠANAS FAKULTĀTE

Arhitektūra

Bakalaura profesionālā studiju 
programma

E-pasts: livnordman@gmail.com
Tālr.: 26493277

Vidējā svērtā atzīme: 8,58

LīVA NORDmANE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2013. gada diplomprojektu gadagrāmatas izveide kopā ar komandu (materiāls, kam 

ir iespēja kļūt par potenciālu tradīciju ikgada Arhitektūras skolas absolventiem)

• 2013. gads – «Erasmus» stipendija praksei Hamburgā (5 mēneši)

• 2012. gads – 1. vieta «Isover multi comfort house» studentu ideju konkursā 
pilsētplānošanas projektam Notinghemā.

• 2012./2013. m. g. – «Itera» stipendija

• 2009. gads – «Erasmus» stipendija studijām Štutgartes Tehniskajā augstskolā (6 
mēneši)

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2011. gads – «CEPH – Certified Passive House Designer» apmācības kursi

• 2012. gads – «CEPH – Certified Passive House Consultant» sertifikāts
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ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTPLĀNOŠANAS FAKULTĀTE

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
Tiekties uz visaptverošu skatu no dažādām pusēm.

• Darba pieredze arhitektūras un pilsētplānošanas birojā «Spengler Wiescholek», 
Hamburgā

• Darba pieredze arhitektūras birojā «Krauklis Grende»

• Dalība atsevišķos starptautiskos un vietējas nozīmes konkursos, kā arī 2. vieta VAS 
«Latvijas valsts meži» biroju ēku konkursā kopā ar «Krauklis Grende»
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• Godalgotas vietas RTU Rektora kausa izcīņā volejbolā, galda tenisā un badmintonā

• 2012.–2013. gads  – spēlēja RTU volejbola izlasē, iegūtas godalgotas vietas

• No 2012. gada – organizācija «Capoeira-Latvia»

Būvniecība

Bakalaura profesionālā studiju 
programma

E-pasts: afanasjeva.an@gmail.com
Tālr.: 26002589

Vidējā svērtā atzīme: 8,41

ANASTASIJA 
AfANASJEVA

• Dalība olimpiādēs

BŪVNIECĪBAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2010. gadā – apgūts kurss «AutoCad», 

• 2013. gads – «Grundfos» semināri, apgūti angļu valodas kursi

Profesionālā pieredze
• SIA «EKOLAT», 

• SIA «IONICA Systems», 

• «CONSTRUCTION STUDIO» projektēšanas birojs, 

• brīvprātīgais darbs organizācijā «PAR TO»

Novēlējums:
«Ja gribi būt gudrs, iemācies saprātīgi jautāt, uzmanīgi klausīties, 
mierīgi atbildēt un apklust, kad tev vairāk nav ko teikt.» J. Lafatērs
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija – LBPA-PS-001 «Prasības 

būvkonstrukciju projekta saturam un noformējumam» metodisko materiālu 
izstrādes darba grupas dalībniece

• Vēlēta studentu pārstāve RTU BF domē

• Aktīva dalība BF studentu pašpārvaldē, Sporta un kultūras nodaļas locekle RTU 
Studentu parlamentā 

• Dalība projektu organizēšanā – «Aktīva skola» un «Ziemas sporta spēles» 

• Studiju laikā piedalījusies RTU Rektora kausa izcīņā volejbolā, iegūstot godalgotas 
vietas

Būvniecība

Maģistra profesionālā studiju 
programma

E-pasts: ieva.radzina@gmail.com
Vidējā svērtā atzīme: 9,67

IEVA RADZIņA

• 2014. gads – ar izcilību iegūts profesionālā maģistra diploms 

• 2014. gads – dalība RTU 55. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē

• 2013./2014. m. g. – saņemta mērķstipendija ESF otrās kārtas līdzfinansētā projekta 
«Atbalsts RTU maģistra studiju programmu īstenošanai II»

• No 2010./2011. m. g. 2. semestra līdz bakalaura grāda iegūšanai 2013. gadā – 
saņemta akadēmiskā stipendija

BŪVNIECĪBAS FAKULTĀTE
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Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Lielo sapņotāju sapņi nekad nepiepildās, tie vienmēr tiek 
pārsniegti.» Alfrēds Lords Vaitheds

• 2013. gads – dalība seminārā Eirokodekss EN 1997-1 «Ģeotehniskā projektēšana»

• 2013. gads – dalība seminārā Eirokodekss EN 1993 «Tērauda konstrukciju 
projektēšana»

• 2013. gads – dalība seminārā «Atbalstsienas un būvbedres»

• 2013. gads – dalība seminārā «Mūsdienu saliekamo dzelzsbetona konstrukciju 
projektēšana un ražošana»

• Šobrīd profesionālo pieredzi iegūst uzņēmumos: Inženieru grupa «Kurbads» – 
būvinženiere un «Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija» – valdes locekle.

• Iepriekš gūta pieredze RTU Būvniecības fakultātes studentu pašpārvaldē un 
uzņēmumā «Sudraba arhitektūra» – arhitektūras tehniķe

BŪVNIECĪBAS FAKULTĀTE
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Būvniecība

Maģistra profesionālā studiju 
programma

E-pasts: mihails.lisicins@gmail.com
Tālr.: 26042451

Vidējā svērtā atzīme: 9,63

mIHAILS LISICINS

• 2014. gads – zinātniska publikācija «Cellular Structures from Perforated Metallic Tape 
and Its Application for Electromagnetic Shielding Solutions» (indeksēta SCOPUS)

• 2014. gads – Latvijas Republikas patents «Šūnu konstrukciju izgatavošanas 
paņēmiens no lokšņu metāla»

• 2013. gads – zinātniska publikācija «Manufacturing of the Cellular Structures from 
the Perforated Metallic Materials» (indeksēta SCOPUS)

• 2013. gads – saņemta  ESF stipendija «Atbalsts RTU maģistra studiju programmu 
īstenošanai» 

• 2012. gads – Latvijas Republikas patenta «Permeable Element» iegūšana

• 2012. gads – Latvijas Republikas patenta pieteikums «Cellular Structure Sandwich 
Panel»

• 2011. gads – zinātniska publikācija «Analysis of Perforated Steel Tape Usage 
Possibility in Construction» (indeksēta SCOPUS)

BŪVNIECĪBAS FAKULTĀTE

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014. gads – RTU Absolventu asociācijas loceklis

• 2013. gads – RTU Būvniecības fakultātes Buvzinātnes centra loceklis

• 2012. gads – dalība Spageti tiltu konstruēšanas sacensībās «STiKS-3»

• 2012. gads – dalība BEST inženieru sacensībās
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE

Novēlējums:
«Everything is possible. The impossible just takes longer.» 
Dan Brown

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

• 2014. gads – apmeklēti Latvijas Būvinženieru savienības kvalifikācijas celšanas kursi 
«Būvniecības procesa nodrošināšana atbilstoši reglamentējošo normatīvo aktu 
prasībām

• 2013. gads – pieredzes apmaiņas kursi starp RTU Pulvermateriālu zinātnisko 
laboratoriju un Rietumsaksijas Cvikavas Lietišķo zinātņu augstskolu «Erasmus» 
programmā akadēmiskajam un zinātniskajam personālam 

• 2013. gads – dalība 4. starptautiskajā zinātniskajā konferencē «Civil Engineering 13’»

• 2012. gads – dalība RTU 53. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

• 2011. gads – dalība 3. Pasaules latviešu zinātnieku kongresā «Zinātne. Sabiedrība. 
Nacionāla identitāte»

• 2011. gads – dalība 3. starptautiskajā zinātniskajā konferencē «Civil Engineering 11’»

• SIA «Sweco Structures Latvija» – būvkonstrukciju projektētājs

• Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte – asistents zinātniskajā darbā

BŪVNIECĪBAS FAKULTĀTE
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2011. gads – ar RTU BF Ģeomātikas katedras komandu izcīnīta 1. vieta Latvijas 

Mērnieku biedrības sporta spēlēs

Ģeomātika

Maģistra profesionālā studiju 
programma

E-pasts: Viesturs.Sprogis@rtu.lv
Vidējā svērtā atzīme: 9

VIESTURS SPROģIS

• 2009. gads – dalība 50. RTU studentu zinatniskā un tehniskā konferencē

• 2011. gads – dalība 52. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konferencē, izteikta 
atzinība par teicamiem rezultātiem studentu konferencē

• 2012. gads – dalība 53. RTU studentu zinatniskā un tehniskā konferencē

• Mērķstipendija maģistra studiju īstenošanai

BŪVNIECĪBAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2012. gada jūnijā – apmeklēta Vācijas lektoru Reiner Jäger un Peter Spohn vieslekcija 

«Ģeodēziskais monitorings» RTU

• 2012. gada oktobrī – apmeklēta RTU 53. starptautiskā zinātniskā konference

• 2013. gadā maijā – apmeklēta vieslekcija Viļņas Ģedimina Tehniskajā universitātē 
(Lietuva) «Lietuvas ģeodēziskais augstuma tīkls»

• 2013. gadā oktobrī – apgūts kurss «ArcGIS Desktop II v.10.2»
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Pasaule top tāda, kā viņai tuvojies.» R. Rudzītis

• 2011. gadā – 6 mēnešu mācību prakse Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā, 
no 2012. gada februāra – darbs Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā

BŪVNIECĪBAS FAKULTĀTE
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
BŪVNIECĪBAS FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Maģistra profesionālā studiju 
programma

E-pasts: aleksejs.prozuments@gmail.com
Tālr.: 29190871

Vidējā svērtā atzīme: 9,75

ALEKSEJS PROZUmENTS

• 2012.–2013. gads – iegūta «Baltic-American Freedom Foundation», viena gada 
profesionālajai praksei Atlantā, ASV kompānijā Suniva Inc.

• 2012. gads – zinātniskā publikācija un uzstāšanās «The Optimal Operating Range of 
VAV Suppply Units» konferencē Parīzē

• 2012. gads – zinātniskā publikācija «Limitations for Supplied Air Velocity and Draft 
Rate in Humans Occupancy Zone» un uzstāšanās RTU 53. zinātniskajā konferencē

• 2012. gads – līdzautors zinātniskajai publikācijai «Passive Use of Solar Energy in 
Double Skin Facades for Reduction of Cooling Loads»

• 2011. gads – iegūta «Erasmus» stipendija profesionālajai praksei Dānijā

• 2010.–2011. gads – iegūta «Erasmus» stipendija studijām Dānijas Tehniskajā 
universitātē

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2013. gads – dalība RETECH 2013 konferencē, Vašingtona, ASV

• 2012. gads – uzstāšanās ar publikāciju konferencē «The 10th International 
Conference on Industrial Ventilation», Parīze, Francija

• 2012. gads – uzstāšanās ar publikāciju RTU 53. zinātniskajā konferencē, Rīga, Latvija

• 2010. gads – apgūti kursi «Sustainable Buildings», «Wastewater Treatment» un 
«Groundwater Resources» Dānijas Tehniskajā universitātē, Lyngby, Dānija
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
BŪVNIECĪBAS FAKULTĀTE

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Ja vēlies virzīties ātri – ej viens, ja vēlies virzīties tālu – ej kopā ar 
kādu.»

• SIA «Lindab» (Rīga, Latvija)

• «Suniva Inc.» (Atlanta, ASV)

• «Lindab Comfort AB» (Farum, Dānija)

• «Rīgas Siltums» AS (Rīga, Latvija)
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
BŪVNIECĪBAS FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
Semināru vadīšana projektētajiem un inženieriem:
• 2014. gads – «Drenāžas sūkņu «Flygt» pielietojums un izvēles specifika»

• 2012. gads – «Flygt Pumps produkcija un darbības sfēras. Iekārtu aprēķina un izvēles 
programmatūra. Praktiski piemēri.»

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 

Maģistra profesionālā studiju 
programma

E-pasts: konstantins.tapilins@inbox.lv
Vidējā svērtā atzīme: 9,63

KONSTANTīNS TAPIĻINS

• 2014. gads – šobrīd – pētniecības darbs RTU projektā «Vides bioenerģētikas un 
biotehnoloģijas kompetences centrs. Bioloģiskās attīrīšanas procesa modelēšanas 
un uzlabošanas izpēte»

• 2012. gads – sadarbībā ar «Xylem Water solutions AB» RTU bibliotēkai nogādātas 23 
tehnisko zinātņu grāmatas «Flygt - Handbook of Sludge Pumping»

• 2012. gads – dalība RTU 53. starptautiskājā zinātniskājā konferencē un 1. pasaules 
inženieru un RPI/RTU absolventu kongresā
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
BŪVNIECĪBAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Be passionate about what you are doing!»

• 2014. gads – apgūts kurss «DAB Pumps», «DAB Pumps SpA.» Italijā

• 2013. gads – apgūts kurss «Pumps 101» , «Godwin Pumps» UK, Lielbritānijā

• 2012. gads – «Uponor Academy», «Uponor Latvija», Latvijā 

• 2012. gads – apgūts kurss «Flygt Experior»,«Xylem Water Solutions AB» Zviedrijā

• 2010. gads – apgūts kurss «Aeratation training» kurss, «ITT Water & Wastewater AB», 
Zviedrijā

• «ITT Water & Wastewater» AB pārstāvniecība Latvijā

• «Xylem Water Solutions» AB pārstāvniecība Latvijā

• Oficiālā «VAG Armaturen GmbH» pārstāvniecība Latvijas Republikā

• Riga Technical University, Department of Water Engineering and Technology
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
BŪVNIECĪBAS FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2012. gads – studijas Dānijas Tehniskajā universitātē «Erasmus» programmā

• 2009. gads – RTU Rektora kauss futbolā, BF komandas dalībnieks

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Bakalaura profesionālā studiju 
programma

E-pasts: lauris.rezgals@gmail.com 

Tālr.: 29769462

Vidējā svērtā atzīme: 9,01

LAURIS REZGALS

• 2014. gads – zinātniskā publikācija «Convective Heat Transfer Coefficients of the 
Human Body under Forced Convection from Ceiling» (Journal of Ergonomics)

• 2014. gads – zinātniskā publikācija «Measurement of Convective Heat Transfer 
Coefficients of the Human Body in Forced Airflow from Ceiling» (Roomvent 2014)

• 2014. gads – zinātniskā publikācija «Comparison of Radiant and Convective Cooling 
of Office Room: Effect of Workstation Layout» (Indoor Air 2014)

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2014. gads – apgūts ievadkurss «AutoCad»

• 2013. gads – dalība izstādē «Vide un Enerģija»

Profesionālā pieredze
• prakse Dānijas Tehniskajā universitātē «Erasmus» programmā

• SIA «Menerga Baltic»

Novēlējums:
«Kļūdas ir pakāpieni, kas ved uz panākumiem.»
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
BŪVNIECĪBAS FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Bakalaura profesionālā studiju 
programma

E-pasts: renars.millers@rtu.lv 
Tālr.: 28388767

Vidējā svērtā atzīme: 8,56

RENĀRS mILLERS

• 2014. gads – apbalvojums studentu sacensībās REHVA (Federation of European 
Heating, Ventilation and Air-conditioning Associations), Vācija, Diseldorfa

• 2014. gads – uzvara RTU Attīstības fonda stipendiju konkursā «HAUSMASTER 
stipendija 2014»

• 2014. gads – ar izcilību aizstāvēts bakalaura darbs «Pressure drop optimisation in 
variable air volume systems»

• 2013. gads – apbalvojums studentu sacensībās «Exhibition of Passive Cooling 
Design», Igaunija, Tallina

• 2013. gads – dalība RTU 54. zinātniskajā konferencē ar prezentāciju «Sizing principle 
of terminal pressure drop ventilation systems and impact on dimensions and 
energy use»

• 2013. gads – zinātniskā publikācija «Sizing principles and benefits of a low pressure 
terminal device pressure drop ventilation system»

Sabiedriskās aktivitātes
• 2013. gads – studentu komandas vadītājs projektā «Central Baltic cooperation in 

energy efficiency and feasibility in urban planning»

• 2013. gads – «Erasmus» prakse Tallinas Tehniskajā universitātē.
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
BŪVNIECĪBAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Stāvēt uz vietas. Tas jau ir tas pats, kas atpakaļ iet.»

• 2014. gads – REHVA rīkota konference «Energy efficient, smart and healthy 
buildings» Vācija, Diseldorfa

• 2014. gads – apmeklēts seminārs «Aktualitātes daudzdzīvokļu māju renovācijā»

• 2013. gads – dalība seminārā «International Workshop on Passive Cooling and 
Susteinable Design» Somija, Helsinki

• 2013. gads – apmeklēti kursi «Computational Environmental Design», Igaunija, 
Tallina

• 2013. gads – dalība konferencē «Energy efficiency strategies for buildings and urban 
areas», Igaunija, Tallina

• 2013. gads – apmeklēts seminārs par ēku energoefektivitāti un ilgstspējību «ENEF 
- Central Baltic Cooperation in energy efficiency & feasibility in urban planning» 
projekta ietvaros

• SIA «O3FM Inženieru birojs»

• SIA «INNA PROJEKTS»
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
BŪVNIECĪBAS FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2013./2014. gads – biedrības BEST-Riga viceprezidente cilvēkresursu jautājumos

• 2013. gads – projekta koordinatore jauniešu apmaiņai «Roots in Europe, culture in 
heart»

• 2011., 2012. gads – Studentu parlamenta biedre, darbība Ārējos sakaru un sociālo 
lietu nodaļā, dalība «Erasmus» buddy programmā

• 2010., 2011. gads – dalība RTU volejbola izlasē, iegūta 1. vieta Rektora kausā 

Transportbūves

Maģistra profesionālā studiju 
programma

E-pasts: darta.dimante@gmail.com 

Vidējā svērtā atzīme: 7,63

DĀRTA DImANTE

• 2013. gads – saņemta Gunta Boles prēmija kā labākai Būvniecības fakultātes 
studentei

• 2013. gads – nokārtots TestDAF sertifikāts un izieti sagatavošanās kursi 

• 2011./2012. gads – «Erasmus» studijas Drēzdenes Tehniskajā universitātē, Vācijā, 
izstrādāti vairāki tiltu projekti 

• 2010./2011. gads – Būvniecības fakultātes domes locekle un BFSP pārstāvis 
akadēmiskajā padomē

• 2010./2011. gads – vācu valodas kursi Gētes institūtā

• 2010. gads – publikācija žurnālā «Latvijas būvniecība» «Mana prakse Dānijā»
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
BŪVNIECĪBAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2014. gads – dalība BEST ģenerālajā asamblejā, apmeklēti sociālo prasmju treniņi, 

Bukareste, Rumānija 

• 2013. gads – absolvēts treniņu apmācības cikls «BeMore6» par cilvēkresursu vadību, 
Sanktpēterburga, Krievija

• 2013. gads – sociālo prasmju treniņi Upsalā, Maskavā, Helsinkos 

• 2012. gads – dalība BEST kursos Polijā, Gdaņskā «I’m on a B.O.A.T.» un Spānijā, 
Valensijā «Discover aqua music»

• 2011. gads – dalība seminārā «ISWI: International student week in Ilmenau» Vācijā

• 2011. gads – dalība BEST inženiersacensībās Budapeštā «We wheel rock you», iegūta 
2. vieta

• 2009. gads – dalība semināros «Solis» un «SP Akadēmija»

volejbolā

• 2011.–2014. gads – biedrības BEST-Riga biedre – dažādu projektu līdzorganizatore, 
sociālo prasmju treniņu apmeklējums, pieredzes braucieni Eiropā

• 2009. gads – BF SP vairāku projektu organizatore un koordinatore

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«The sky is the limit!»

• SIA «PRO VIA», projektēšana un būvuzraudzība

• STRABAG AG: automaģistrāles būvniecība – «Erasmus» prakse Dānijā

• SIA «IMINK», projektēšana un transporta plūsmu/sistēmu pētīšana

• Ceļuprojekts – ceļu projektēšana

• kopš 2011 – biedrības BEST-Riga organizācijas biedre

• Būvniecības fakultātes studentu pašpārvalde
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2010.–2014. gads – Latvijas hokeja čempionāts virslīgā «HK Rīga/Prizma» sastāvā 

(komandas kapteinis)

• 2013. gada decembris – XXVI Studentu ziemas universiāde Trentino Latvijas 
studentu hokeja izlasē (kapteiņa asistents), izcīnīta 8. vieta pasaulē

• 2010./2011. m. g. – RTU basketbola diena, izcīnīta 2. vieta

• 2010./2011. m. g. – dalība RTU SP organizētajās pirmajās Latvijas atklātajās spageti 
tiltu konstruēšanas sacensībās

Transportbūves

Bakalaura profesionālā studiju 
programma

E-pasts: karlis.brants@inbox.lv
Tālr.: 6355662

Vidējā svērtā atzīme: 8,16

KĀRLIS BRANTS

• 2010. gads – RTU  51. studentu zinātniskā un tehniskā konference – 1. vieta

• 2011. gads – RTU 52. studentu zinātniskā un tehniskā konference – 3. vieta (kursa 
ietvaros).

BŪVNIECĪBAS FAKULTĀTE
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«The pioneers of a warless world are the youth that refuses military 
service.» A. Einšteins

• 2013. gads – SIA «Firma L4» seminārs «Praktiskā ceļu un tiltu būvuzraudzība»

• 2013. gads – LBPA seminārs «Eirokodekss EN 1997-1 Ģeotehniskā projektēšana»

• 2013. gads – International Baltic Road Conference 2013, Viļņā

• 2012. gads – «Erasmus» apmaiņas programma VIA University College, Dānijā

• 2010. gads – RTU «Step by Step: How to Be the Best of the Best»

• SIA «Firma L4»

• STRABAG AG

• Villach, Austrija 

• SIA «IKO»

• SIA «Polyroad» 

• SIA «Binders»

BŪVNIECĪBAS FAKULTĀTE
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
BŪVNIECĪBAS FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2013. gads – dalība deju studijas «Agua» latino šovgrupā

• 2012. gads – dalība Drēzdenes Tehniskās universitātes studentu semināros un sporta 
aktivitātēs

• 2011. gads – RTU zinātniskās konferences dalībnieks

• 2010. gads – «Studentu Paradīzes» organizators

• 2010. gads – projekta «Ieskečo pret diskrimināciju» organizators

• 2010. gads – semināra «Izglītības akadēmija» dalībnieks

Transportbūves

Bakalaura profesionālā studiju 
programma

E-pasts: martins.bratuskins@gmail.com
Tālr.: 26728918

Vidējā svērtā atzīme: 8,26

mĀRTIņŠ BRATUŠKINS

• 2012. gads – tehniskais projekts «Energoefektīvā būvniecība – ēkas atjaunošana», 
izstrādāts Drēzdenes Tehniskajā universitātē;

• 2011. gads – RTU zinātniskā konference «Jaunākās tendences tiltu būvniecības 
tehnoloģiju attīstībā»
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
BŪVNIECĪBAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Lai iegūtu kaut ko, kas Tev nekad nav bijis, Tev ir jādara kaut kas, 
ko Tu nekad neesi darījis!» José N. Harris

• 2013. gads – prezentācija LIAA rīkotajā Investoru piesaistes forumā

• 2013. gads – dalība un uzvara IT biznesa ideju akseleratorā «Garage48»

• 2012. gads – «Erasmus» apmaiņas programma Drēzdenes Tehniskajā universitātē

• 2011. gads – starptautiskā studentu konference «ISWI 2011» Vācijā;

• 2010. gads – Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas NATO simulācijas spēle «Jaunā 
stratēģiskā koncepcija kā NATO nākamais attīstības pakāpiens»

• «Classnote»

• «Nordea biznesa skola»

• SIA «Firma L4»

• RTU Studentu parlaments

• SIA «Arčers»

• SIA «Unicredit Leasing»
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014. gads – izveidota institūta logotipa animācija, ko  izmanto institūta reklāmas 

videoklipos

• 2010.–2014. gads – grupas vecākā, kursabiedru atbalstīšana un savlaicīga 
informēšana par aktualitātēm mācību procesā

Automātika un datortehnika

Maģistra akadēmiskā studiju programma

E-pasts: anastasija.tjukova@gmail.com
Tālr.: 28795001

Vidējā svērtā atzīme: 8,83

ANASTASIJA TJUKOVA

• 2013. gads – saņemta stipendija ESF līdzfinansētais projekts «Atbalsts RTU maģistra 
studiju programmu īstenošanai»

• 2012., 2013. gads – saņemta stipendija 

• 2010., 2011., 2012. gads – piešķirta vienreizējā veicinošā stipendija

Profesionālā pieredze
• Prakse IT uzņēmumā «DPA»  

Novēlējums:
«Galvenais ir kvalitāte, nevis kvantitāte!» Dzirdēts skolā, ķīmijas 
stundās, taču aktuāls visās dzīves jomās.
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2012. gads – konferences un konkursa dalībnieks «Windows Phone»

• 2011. gads – Eiropas Parlamenta apmeklējums

Automātika un datortehnika

Bakalaura akadēmiskā studiju 
programma

E-pasts: artjoke@inbox.lv
Tālr.: 26976049

Vidējā svērtā atzīme: 9,2

ARTJOmS 
SUPOņENKOVS

• 2014. gads – aizstāvēts zinātniskais bakalaura darbs «Ceļa zīmes atpazīšanas 
datorsistēmas veidošana», iegūts izcils vērtējums 

• 2012. gads – dalība RTU 53. studentu zinātniskajā konferencē ar darbu «Digital Art»

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2011./2012. gads – apgūts kurss «RTU – Robotikas kurss»

Profesionālā pieredze
• SIA «JUMIS HB»

• SIA «3cuba»

Novēlējums:
«Es zinu, ka es neko nezinu.» Sokrats
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2012. gads – «Erasmus Intensive Programme» (Ālborgas Universitātē): 

«Implementing Europe’s Future Broadband Infrastructure»

• 2012. gads – Latvijas čempionāts ziemas autosprintā

• 2013. gads – 7. Tehnisko sporta veidu svētki – Jelgavā, drifts

Biznesa informātika

Maģistra akadēmiskā studiju programma

E-pasts: lipkins@inbox.lv
Tālr.: 28639739

Vidējā svērtā atzīme: 8,87

mĀRCIS LIPKINS

• 2012. gads – ESF mērķstipendija maģistrantiem (divus semestrus)

• 2013. gads – ESF mērķstipendija maģistrantiem (vienu semestri līdz studiju beigām)

• 2013. gads – publikācija «Information Technologies for Small Transport Companies» 
RTU 54. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē

• 2013. gads – RTU 54. studentu zinātniskās un tehniskās konferences Atzinības raksts 
par teicamu darbu studentu zinātniskajā pētniecībā

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Time you enjoy wasting, was not wasted.» John Lennon

• 2013. gads – Latvijas Automobiļu federācijas rīkotais drifta tiesnešu – vērtētāju 
apmācību seminārs Olaf Commij (Holande) un Arkadiusz Dudko (Polija) vadībā

• SIA «Tukuma auto»
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• Ik gadu – Nordea maratons

Biznesa informātika

Maģistra akadēmiskā studiju programma

E-pasts: cherenkov@gmail.com
Tālr.: 29794375

Vidējā svērtā atzīme: 9,18

ROBERTS ČERENKOVS

• 2014. gads – zinātniskā publikācija «Supporting Introduction of Social Interaction in 
Business Processes»

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2013. gads – iegūta sertifikācija «Siebel CRM 8 Consultant Certified Expert», Oracle

• 2013. gads – iegūta sertifikācija «Oracle Policy Automation 10 Certified 
Implementation Specialist», Oracle

Profesionālā pieredze
• «ModernBeats» Inc

• SIA «Tieto Latvia»

Novēlējums:
«The best you can is good enough.» Thom Yorke
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014. gads – apgūts kurss Baltijas Datoru akadēmijā CBAP, Business Analysis, CBAP® 

and CCBA™ 

• 2014. un 2012. gads – līdzdalība sporta pasākumu organizēšanā asociācijas 
«Dzīvesprieks» jauniešiem

• 2013. gads – saņemta ESF mērķstipendija maģistrantiem

• 2013. gads – 6. starptautiskā konference «PoEM 2013»

• 2010.–2014. gads – starts 22. komandu piedzīvojumu sacensībās

Biznesa informātika 

Maģistra akadēmiskā studiju programma

E-pasts: Rolands.Koncevics@gmail.com
Tālr.: 26175533

Vidējā svērtā atzīme: 9,46

ROLANDS KONCEVIČS

• 2014. gads – zinātniskā publikācija «Game-based Training of Communication Skills 
in Requirements Engineering» 20. starprautiskajā prasību inženierijas konferencē 
REFSQ 2014, Esene, Vācija

• 2014. gads – zinātniskā publikācija RTU 55. studentu zinātniskajā un tehniskajā 
konferencē «Game-based trainings of business analysis skills in agile projects» 
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«A man trusts another man when he sees enough of himself in him.» 
Gregory David Roberts, Shantaram

• 2010. gads – Profesional Certificate in Business Analysys, CBA Certified Business 
Analyst, School of Business The George Washington University, ESI International

• «Nordea Bank» AB Latvijas filiāle

• «TietoEnator Alise»

• Rīgas dome
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014. gads – dalība BEST-Riga studentu komandu sacensībās EBEC, iegūta 1. vieta

• 2013., 2014. gads – RTU Atvērto durvju konsultante par studiju iespējām DITF

• 2013. gads – modeļvadāmā rīka «BrainTooL» izstrāde ar Accenture Latvia atbalstu

Datorsistēmas 

Maģistra akadēmiskā studiju programma

E-pasts: ludmila.kozacenko@gmail.com 

 Tālr.: 29714404

Vidējā svērtā atzīme: 9,72

LUDmILA KOZAČENKO

• 2014. gads – zinātniskā publikācija «BrainTool v2.0 for Software Modeling in UML»

• 2013. gads – saņemta ESF mērķstipendija maģistrantiem

• 2013. gads – zinātniskā publikācija «Two-Hemisphere Model Based Approach to 
Modelling of Object Interaction», iegūta Best Paper Award

• 2013. gads – zinātniskā publikācija «UML Sequence Diagram: Transformation from 
the Two-Hemisphere Model and Layout»

• 2013. gads – zinātniskā publikācija «Development of BrainTool for Generation of 
UML Diagrams from the Two-Hemisphere Model Based on the Two-Hemisphere 
Model Transformation Itself»
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Never put off till tomorrow what you can do today.» 
Thomas Jefferson

• 2014. gads – apgūts kurss «Parallel Programming Concepts» OpenHPI platformā

• 2013. gads – apgūts kurss «Business Process Modeling and Analysis» OpenHPI 
platformā

• RTU DITF Lietišķo datorzinātņu katedra
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
Sapienti sat.

Datorsistēmas

Maģistra profesionālā studiju 
programma

E-pasts: nataalija.kozlova@gmail.com
Vidējā svērtā atzīme: 9,76

NATĀLIJA KOZLOVA

• 2011. gads – dalība RTU 52. studentu zinātniskajā un tehniskajā konference.

• 2011. gads – dalība projektā «Jaunas informācijas tehnoloģijas, balstītas uz 
ontoloģijām un modeļu transformācijām»

• 2013. gads – iegūts sertifikāts «Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer»

• RTU DITF Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra, «Lattelecom Technology, 
C.T.Co»

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Informācijas tehnoloģija

maģistra akadēmiskā studiju programma

E-pasts: liene.andersone@rtu.lv 

Tālr.: 26164668

Vidējā svērtā atzīme: 9,71

LIENE ANDERSONE

• 2013. gads –  ESF projekta «Atbalsts RTU maģistra studiju programmu īstenošanai» 
maģistratūras mērķstipendija 

• 2013. gads – «Erasmus» apmaiņas programma Bolcāno Brīvajā universitātē, Itālijā 

• 2012. gads – saņemta «Exigen Services Latvia» stipendija studentiem par labām un 
teicamām sekmēm, kā arī augstu motivāciju profesionālajā attīstībā

• 2012. gads – publikācija «Simulation-Based Analysis of the Goldmine System 
Operation», izdevuma «RTU Zinātniskie raksti» sējumā

• 2012. gads – dalība RTU 150 gadu jubilejai veltītajā 53. starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē ar rakstu «Zelta atradnes sistēmas imitācijas modelēšanā bāzēta analīze»

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014. gads – dalība Trešajā uzņēmējdarbības vakarā Brīvajā Bolcāno universitātē 

(Itālija) ar biznesa sākšanas ideju «Keep Your Child safe»

• 2014. gads – dalība studentu apmaiņas prakšu organizēšanā, starptautiskajā 
studentu organizācijas AIESEC 

• 2013. gads – dalība RTU Doktorantūras skolas rīkotajā konkursā maģistrantiem 
«ResearchSlam»
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:

«Nebaidies sapņot, jo tikai cilvēkam, kuram ir sapņi, ir iespējas tos 
piepildīt!»

• 2013. gads – dalība «Board of European Students of Technology» kursos 
«Aeronautika» Bordo, Francijā 

• 2012. gads – dalība un sertifikāta iegūšana starptautiskā konkursā «Arena Student 
Simulation Competition» ar projektu «Gold mining system»

• 2012. gads – dalība «Board of European Students of Technology» kursos «Mākslīgais 
intelekts» Valjadolidā, Spānijā

• 2011. gads – apmeklēti mākslas vēstures kursi Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā

• RTU Informācijas tehnoloģijas departamenta lietotāju atbalsta centrs
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Informācijas tehnoloģijas

Maģistra profesionālā studiju 
programma

E-pasts: vladimirsrusakovs@gmail.com
Tālr.: 26748758

Vidējā svērtā atzīme: 9,35

VLADImIRS RUSAKOVS

• Dalība 52. un 54. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē

• 2012. gads – izturēts konkurss «Erasmus» prakšu programmā

• 2013. gads – prezentācija par SharePoint izstrādes praktiskajiem aspektiem vienā no 
lekcijām kursā «Vadības informācijas sistēmas un tīkli»

• 2013. gads – Stefana Mellora (Lielbritānija) vieslekcijas «Executable Modeling for 
Agile Development» apmeklētājs

• 2011.–2013. gads – ESF projekta «Atbalsts RTU maģistra studiju programmu 
īstenošanai» maģistrantūras mērķstipendija

Sabiedriskās aktivitātes
• 2008. gads – dalība starptautiskajās pirmās palīdzības sacensībās «face’08» Liverpūlē, 

Lielbritānijā

• 2010. gads –  stipendiju konkursa «Labā prakse» viens no uzvārētājiem

• 2012. gads – dalībnieks Karjeras centra un BEST-Riga organizētajā nometnē «How to 
be the BEST of the BEST».

• 2013. gads –  Mateja Futbola līgas komandas dalībnieks
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«If you’re not part of the solution, you’re part of the problem!» 
L. E. Cleaver

• 2010. gads – iegūts sertifikāts MCTS: «Microsoft SharePoint 2007, Configuring»

• 2011. gads – konferences «Microsoft «TechDay Latvia 2011» dalībnieks

• 2012. gads – konferences «Microsoft «TechDay Latvia 2012» dalībnieks  

• 2012. gads – iegūts sertifikāts MCTS: «Microsoft SharePoint 2010, Application 
Development»

• 2012. gads – apgūti kursi «10175, Microsoft SharePoint 2010 lietojumu izstrāde»

• 2013. gads – iegūts sertifikāts MCTS: «Microsoft SharePoint 2010, Configuring»

• Darba pieredze uzņēmumos «Lattelecom Technology», «ERGO LATVIJA»
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Sabiedriskās aktivitātes
• 2013. gads – dalība 4. pasaules prāta sporta spēļu finālā Pekinā sievietēm ātrspēlē 

(World Mind Sport Games), iegūta 8. vieta

• 2013. gads – dalība Latvijas sieviešu čempionātā 100 lauc. dambretē, iegūta 1. vieta

• 2012. gads – dalība Latvijas sieviešu čempionātā 100 lauc. dambretē, iegūta 1. vieta

• 2012. gads – dalība pasaules kausa turnīrā sievietēm 100. lauc. dambretē pasaulēs 
prāta sporta spēlēs Lillē (World Mind Sport Games), iegūta 10. vieta

• 2011. gads – dalība Eiropas čempionātā 100 lauc. dambretē sievietēm ātrspēlē 
Tallinā, iegūta 5. vieta

• 2011. gads – dalība Eiropas čempionātā 100 lauc. dambretē juniorēm ātrspēlē 
Tallinā, iegūta 4. vieta

Informācijas tehnoloģija

Bakalaura akadēmiskā studiju 
programma

E-pasts: zane.magone@gmail.com 

Vidējā svērtā atzīme: 8,03

ZANE mAGONE

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2013. gads – apgūts kurss «SCRUM – pamati kvalitatīva produkta realizācijai»

Profesionālā pieredze
• starptautiskā studentu organizācija AIESEC 

• SIA «Point Transaction Systems»

Novēlējums:
«Civilization has different origins, wisdom has no boundary» 
WMSG moto
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2012.–2013. gads – dalība VPP «Inovatīvo daudzfunkcionālo materiālu, 

signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu 
ietilpīgiem produktiem» projektā «Inovatīvas signālapstrādes tehnoloģijas viedu un 
efektīvu elektronisko sistēmu radīšanai»

Intelektuālas robotizētas sistēmas 

Maģistra akadēmiskā studiju programma

E-pasts: grinbergs.harijs@gmail.com 

Tālr.: 26333227

Vidējā svērtā atzīme: 9,75

HARIJS GRīNBERGS

• 2013. gads – zinātniskā publikācija «Real-time object tracking in 3D space using 
mobile platform with passive stereo vision system»

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2012. gads – dalība semināru ciklā «Publikāciju sagatavošana»

• 2013. gads – valsts pētījumu programma «Inovatīvo daudzfunkcionālo materiālu, 
signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu 
ietilpīgiem produktiem» 
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DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Sapere aude – Uzdrīksties zināt!»

• Programmēšanas inženieris Elektronikas un datorzinātnes institūtā

• Pētnieks RTU

• 2013. gads – dalība projekta Nr. 2 «Inovatīvas signālapstrādes tehnoloģijas viedu 
un efektīvu elektronisko sistēmu radīšanai» norises gaitas un rezultātu apspriešanas 
seminārs

• 2013. gads – dalība konferencē «World Congress on Multimedia and Computer 
Science 2013»

• 2014. gads – apgūta CUDA programmēšana «Baltic HPC Summer School 2014»
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Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Do or do not. There is no try» Yoda

• No 2012. gada septembra izstrādāju Android aplikācijas kā «Accenture Latvia» 
darbinieks

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Sabiedriskās aktivitātes
• 2011. gads – TJD organizators

• 2012., 2013. gads – sacensību «Robotika» organizators

Intelektuālās robotizētās sistēmas

Bakalaura akadēmiskā studiju 
programma

Vidējā svērtā atzīme: 8,72

SERGEJS LUHmINIRS

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2012. gads – programmēšanas kurss «Accenture Java bootcamp»

• 2014. gads – Coursera.org kurss «Programming Mobile Applications for Android 
Handheld Systems»
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Elektronika

Maģistra profesionālā studiju 
programma

E-pasts: uldis.kaucis@gmail.com
Tālr.: 29399838

Vidējā svērtā atzīme: 8,9

ULDIS KAUCIS

• 2014. gads – izcili aizstāvēts maģistra darbs ar tēmu «Apkures vadība viedajām 
mājām»

• 2013. gads – saņemta ESF mērķstipendija «Atbalsts RTU maģistra studiju 
programmu īstenošanai II»

• 2011. gads – saņemta ESF mērķstipendija «Atbalsts RTU maģistra studiju 
programmu īstenošanai II»

Sabiedriskās aktivitātes
• 2013. gads – dalība sacensībās «RTU Inženieru sacensības 2013»

• 2013. gads – prezentācija biedrības «Hackerspace» atklāšanas pasākumā par jaunu 
produktu radīšanu «Draugiem Group» uzņēmuma ietvaros

• 2012. gads – dalība sacensībās «Baltic Robot Sumo»

• 2012. gads – dalība lielformāta spēles izstrādē uzņēmuma «Coca Cola» stendam 
festivālā «Pozitivus 2012»

• 2011. gads – iegūta 3. vieta profesionāļu klasē mini sumo disciplīnā robotbūves 
sacensībās «Robotika»

• 2010. gads – iegūta 2. vieta mini sumo disciplīnā robotbūves sacensībās «Robotika»
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Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
mīļākie teicieni:
Elektronikas pirmais likums: mūžu dzīvo, mūžu čakarējies.
Veiksme ir neizbēgama, bet optimismam nav pamata.
Ja nekad nesitīsi pa vārtiem, nekad netrāpīsi golu.

• 2013. gads – dalība uzņēmuma «Würth Elektronik» konferencē «EMC & 
Ltspice World Tour»

• 2013. gads – apmeklēta izstāde «Tech Industry 2013»

• 2013. gads – dalība konferencē «National Instruments Technology for Production, 
Research and Development»

• 2012. gads – apmeklētas uzņēmuma «Draugiem Group» rīkotās lekcijas

• 2012. gads – dalība konferencē «Microchip and Simcom produсts»

• 2012. gads – apgūts e-studiju kurss «Inovāciju menedžments»

• Darbinieks «Draugiem Group» grupas uzņēmumos: AS «Idea Bits Latvia», SIA 
«Istabai», SIA «Vendon», SIA «Izseko»

ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTE
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Telekomunikācijas

Maģistra akadēmiskā studiju programma

E-pasts: liene.kolosko@inbox.lv

Tālr.: 28744858

Vidējā svērtā atzīme: 9,5

LIENE KOLOSKO

• 2014. gads – RTU 55. studentu zinātniskā un tehniskā konference

• 2014. gads – dalība RTU zinātniskās pētniecības projektā

• 2013. gads – «Erasmus» apmaiņas programma Norvēģijā, Trondheimā

• 2013./2014. gads – iegūta ESF mērķstipendija «Atbalsts RTU maģistra studiju 
programmu īstenošanai II»

• 2012. gads – RTU 53. studentu zinātniskā un tehniskā konference

• 2012./2013. gads – iegūta ESF mērķstipendija «Atbalsts RTU maģistra studiju 
programmu īstenošanai I»

Sabiedriskās aktivitātes
• 2010.–2013. gads – aktīva dalība RTU sporta aktivitātēs

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2014. gads – apstiprināta dalība konferencei 8th International Conference 

«Advanced Optical Materials and Devices»

Profesionālā pieredze
• SIA «Tele2 Shared Service Center»

Novēlējums:
«Vislabākais gudrības pierādījums ir nemainīgi labs garastāvoklis.» 
montēņs «Esiet vienmēr pozitīvi!»
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Transporta datorvadības, informācijas un 
elektroniskās sistēmas

Bakalaura akadēmiskā studiju 
programma

E-pasts: kristine.mezale77@gmail.com
Tālr.: 26312044

Vidējā svērtā atzīme: 8,36

KRISTīNE mEŽALE

• 2011.–2014. gads – saņemta RTU ikmēneša stipendija

• 2014. gads – ar izcilību aizstāvēts bakalaura darbs «Kustīgā objekta tālvadība 
izmantojot Arduino mikrokontrolieri un Android programmu»

Sabiedriskās aktivitātes
• 2011. gads – dalība nakts maratonā «Bezmiega varā»

• 2011.–2014. gads – studiju laikā grupas vecākā

• 2012. gads – kuratore savas programmas 1. kursam

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2011. gads – apmeklēti foto kursi pie fotogrāfa A. Lutuma

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Nevis šaubīties un vilcināties, bet rīkoties un uzdrīkstēties!» 
Z. mauriņa

• Realizēts pašmāju projekts, kurā izveidota reāla ierīce ar attālinātu vadību. Procesu 
kontrolei tiek izmantots mikrokontrolieris, attālinātai vadībai Android ierīce un 
bezvadu komunikācija tiek nodrošināta ar Bluetooth tehnoloģiju
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Elektroapgādes optimizācija

Bakalaura profesionālā studiju 
programma

E-pasts: girts.pelite@inbox.lv 

Tālr.: 29489343

Vidējā svērtā atzīme: 9,47

ģIRTS PELīTE

• 2009. gads – AS «Latvijas elektriskie tīkli» stipendiāts

• 2010. gads – dalība RTU 51. zinātniskajā konferencē, iegūts 3. pakāpes Goda raksts

• 2012. gads – iegūts apbalvojums AS «Latvenergo» noslēguma darbu konkursā 
ar bakalaura darbu «330 un 110kV apakšstaciju sadalietaišu aizsardzības pret 
pārspriegumiem izvēle»

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014. gads – Nordea Rīgas maratona SIA «ABB» komandas dalībnieks

• 2013. gads – SIA «ABB» semināru sesijas lektors

• 2013.–2014. gads – grupas vecākais

• 2011. gads – dalība akcijā «Gaismas ceļš» 
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Neatlaidība un mērķtiecība – ar tām var sasniegt VISU!»

• 2009. gads – apgūts kurss «Elektrotehnikas pamati»

• 2011. gads – apgūts kurss «Dzīvojamo māju elektroinstalācija»

• 2013. gads – dalība ABB traning session in Przasnysz, Poland

• 2013. gads – apgūts «Veiksmīgas prezentācijas kurss»

• AS «Augstsprieguma tīkls» – praktikants

• SIA «ALEMANDE» 

• SIA «ABB» – augstsprieguma iekārtu nodaļa

ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Elektrotehnoloģiju datorvadība 

Maģistra akadēmiskā studiju programma

E-pasts: artis.riepnieks@rtu.lv 

Tālr.: 26592490

Vidējā svērtā atzīme: 8,66

ARTIS RIEPNIEKS

• 2014. gads – izcili aizstāvēts maģistra darbs

Sabiedriskās aktivitātes
• 2013. gads – dalība konkursā «Mis&Misters RTU»

• 2008.–2013. gads – dalība RTU vieglatlētikas izlasē

• 2013. gads – dalība Latvijas XXIII Universiādē vieglatlētikā, iegūta 3. vieta lodes 
grūšanā

• 2014. gads – dalība Latvijas XXIV Universiādē vieglatlētikā, iegūta 1. vietā diska 
mešanā

• 2014. gads – dalība Latvijas XXIV Universiādē vieglatlētikā, iegūta 1. vieta  lodes 
grūšanā

ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Future comes by itself. Progress does not» Poul Henningsen

• 2011. gads – apgūts kurss «DLMS/COSEM training course» KEMA, Arnheima, 
Nīderlande

• 2013. gads – iegūta otrā līmeņa profesionālā kvalifikācija – elektriķis

• 2013. gads – iegūta elektrodrošības B grupa darbam elektroietaisēs

• 2014. gads – nokārtots IELTS angļu valodas eksāmens

• 2014. gads – pabeigts vācu valodas apmācības kurss Gētes institūtā

• AS «Latvenergo»

• Brīvprātīgais darbs jauniešu radošajā vasaras nometnē «Vītolēni»

ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Elektrotehnoloģiju datorvadība

Bakalaura profesionālā studiju 
programma

E-pasts: arturspaugurs@gmail.com 

Vidējā svērtā atzīme: 9,54

ARTŪRS PAUGURS

• «Vītolu fonda Zelmas Grīnfelds-Brežinskis» piemiņas stipendiāts

• Atkārtoti augsti vērtējumi mācībās

Sabiedriskās aktivitātes
• 2012. gads – dalība «RTU 150» radošajās darbnīcās Vērmanes dārzā, Rīgas pilsētas 

svētkos

• 2012. gads – viens no Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes «Studentu 
laboratorijas» dibinātājiem un vadītājiem 

• 2012. gads – organizators elektrisko shēmu ātrlikšanas sacensībām

• 2013./2014. gads – pārstāvēta fakultāte «Skola 2013» un «Skola 2014» izstādēs

• 2013./2014. gads – pārstāvēta fakultāte RTU Cēsu filiāles Atvērto durvju dienās

• 2014. gads – pārstāvēta fakultāte RTU Atvērto durvju dienā

ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Laiks ir visvērtīgākais resurss, kurš tev nepieder – neiznieko to.»

• 2012. gads – apgūti elektrisko plašu izstrādes un mikrokontrolleru programmēšanas 
pamati pie Dr. sc. ing. Pētera Apses-Apsīša

• 2013. gads – apgūti KUKA industriālo robotu programmēšanas kursi Vācijā

• 2014. gads – dalība Stanfordas Universitātes profesora Burton H. Lee vieslekcijā par 
tematu: «European Entrepreneurship, Innovation and Product Design: Lessons for 
Latvia from Silicon Valley, Finland, Ireland and Germany»

• SIA «Baltijas Elektro Sabiedrība»

• SIA «Amber LED»

• «Daimler AG» 

• RTU EEF Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts

ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Elektrotehnoloģiju datorvadība

Bakalaura profesionālā studiju 
programma

E-pasts: jevgenija.jeljasevica@rtu.lv 
Tālr.: 29952988

Vidējā svērtā atzīme: 9,34

JEVGĒNIJA JEĻJAŠEVIČA

• 2010.–2014. gads – iegūta RTU stipendiju fonda ikmēneša stipendija par teicamām 
sekmēm

• 2012.–2014. gads – sadarbībā ar AS «Latvenergo» personālu dalība dažādos 
pētījumos, kas saistīti ar lieljaudas rotējošo elektrisko mašīnu izolācijas tehniskā 
stāvokļa operatīvo pārbaudi 

• 2014. gads – dalība AS «Latvenergo» studiju noslēguma darbu konkursā ar 
bakalaura darbu ar projekta daļu par tēmu «Daļējo izlāžu diagnostika rotējošās 
mašīnās»

• 2012. gads – EEF Studentu laboratorijas Jauno elektroinženieru kluba biedre

• 2010. gads – Ministru prezidenta Pateicības raksts par teicamām sekmēm

Sabiedriskās aktivitātes
• 2012.–2013. gads – dalība vairākās EEF dienu ekskursijās

ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:

«Ja gribi, lai darbs būtu izpildīts kārtīgi, dari pats!»

• 2012. – šobrīd – apgūta spāņu valoda spāņu kultūras centrā «Séneca»

• 2013.–2014. gads – apgūtas datorprogrammas «Microsoft Visio», «Lotus Notes» un 
«TOPS»

• 2002.–2009. gads – apgūti datormācības un programmēšanas kursi «Progmeistars»

• Gūta pieredze AS «Latvenergo» enerģētisko iekārtu ekspluatācijas dienestā Rīgas 
TEC-2 jaunajā stacijā

ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE



65

RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Elektrotehnoloģiju datorvadība

Maģistra profesionālā studiju 
programma

E-pasts: maksims.gavrilovs@inbox.lv
Vidējā svērtā atzīme: 9,13

mAKSImS GAVRILOVS

• 2013. gads – saņemta stipendija «Atbalsts RTU maģistra studiju programmu 
īstenošanai II»

• 2013. gads – 54. zinātniskā konference «Elektriskās piedziņas stenda mehāniskās 
slodzes simulators»

• 2012. gads – dalība 53. zinātniskā konference «Bezkontaktu ventiļdzinēju ar ārējo 
rotoru pielietošana tiešai piedziņai»

• 2011. gads – dalība starptautiskajā studentu zinātniskajā un praktiskajā konferencē 
«Jaunatnes loma un iespējas inženierzinātnes attīstībā» Inženierzinātņu sekcijā, 
iegūta 3. vieta

Sabiedriskās aktivitātes
• 2013., 2014. gads – dalība Nordea Rīgas maratonā

• 2009. gads – dalība Comenius – skolu partnerības «Tiltu veidošana Eiropā» apmaiņas 
programmā

ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:

«Visa pasaule pieder tam, kas prot gaidīt.» Napoleons Bonaparts

• 2014. gads – apmeklēti vairāki izstādes «SLO Ziemas diena 2014» semināri 

• SIA «Citrus Solutions»

• AS «Latvenergo» 

• AS »Latvijas elektriskie tīkli»

ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Elektrotehnoloģiju datorvadība

Bakalaura profesionālā studiju 
programma

E-pasts: Oskars.Bormanis_1@rtu.lv
Vidējā svērtā atzīme: 9,51

OSKARS BORmANIS

• 2014. gads – ar izcilību aizstāvēts bakalaura darbs ar projekta daļu

• 2013. gads – RTU Absolventu asociācijas stipendija

Sabiedriskās aktivitātes
• 2012.–2014. gads – fakultātes studentu laboratorijas izveide un attīstīšana

• 2014. gads – nominēts LSA gada balvai nominācijā «Gada students»

• 2013. gads – Latvijas čempions 800m skrējienā telpās

• 2012. gads – Latvijas čempions 800m skrējienā stadionā

ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2013. gads – KUKA industriālo robotu kursi «KR C4 - Grundlagen Einführung mit KSS 

8.x»
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Panākumu atslēga ir neatlaidība, spītība, gatavība divdesmit 
divas minūtes nopūlēties ar jautājumu, kam citi atmestu ar roku 
pēc trīsdesmit sekundēm.» m. Gledvels

• RTU IEEI

• «Daimler AG»

• «Mercedes-Benz»

ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Elektrotehnoloģiju datorvadība

Maģistra profesionālā studiju 
programma

E-pasts: dziedatajs.rihards@gmail.com 
Tālr.: 26174748

Vidējā svērtā atzīme: 9,21

RIHARDS DZIEDĀTĀJS

• 2014. gads –  ar izcilību iegūts profesionālais maģistra grāds elektrotehnikā, 
elektrotehnoloģiju datorvadības studiju programmā, RTU EEF

• 2013. gads – patenta «CH920130053GB1 Power Converter for a Computer Device 
and Method for Operating a Power Converter» līdzautors

• 2012. gads –  izcila profesionālā bakalaura darba ar projekta daļu «LED 
apgaismojuma intensitātes regulēšana siltumnīcās, balstīta uz bioimpedances 
mērījumiem» autors

• 2009. gads – publikācija RTU zinātniskajā konferencē Angļu valodas sekcijā 
«Siltumsūkņi un iespējas to izmantošanai Latvijā», iegūta 1. vieta 

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014. gads – dalība EBEC Riga RTU inženieru sacensībās konstruēšanas kategorijā 

EBEC Baltic (Jekaterinburga) reģionālajā posmā, konstruēšanas kategorijā un dalība 
EBEC Europe fināla posmā, iegūtas 1. vietas un Eiropas inženiera tituls

• 2013. gads – dalība  pirmajā Baltijas baso pēdu ultramaratonā, 11km distancē, iegūta 
1. vieta

• 2012. gads –  1. vietas ieguvējs EBEC Riga RTU inženieru sacensībās konstruēšanas 
kategorijā un dalība EBEC Baltic (Maskava) reģionālā posma konstruēšanas 
kategorijā

ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2014. gads – dalība treniņu programmā «Young Leaders: «Developing and 

enhancing leadership skills for young managers in times of crisis: an innovative 
training package for European young professionals»

• 2013. gads – biznesa interešu kluba «Portfelis» absolvents

• 2012. gads – dalība LIAA seminārā «Setting Up a New Technology Based Business»

• 2012. gads – dalība konferencē «Inovācijas, vadība un komandas darbs – 
Ziemeļvalstu vadības modelis kā konkurētspējīga priekšrocība»

• 2009., 2010., 2011. gads – dalība 5 dažādos starptautiskos semināros Eiropā saistībā 
ar programmu «Youth in Action» 

• 2012. gads – dalībnieks RTU Karjeras centra un BEST-Riga organizētajā nometnē 
«How to be the BEST of the BEST»

• 2009.–2010. gads – RTU EEF studentu pašpārvaldes Studiju nodaļas vadītājs 

• No 2009. gada – studentu korporācijas Fraternitas Lettica biedrs

• 2009. gads – dalība EBEC Riga RTU inženieru sacensībās problēmu risināšanas 
kategorijā, iegūta 2. vieta 

• 2008.–2010.gads – RTU EEF studentu pašpārvaldes biedrs

ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Tikai pats labākais ir pietiekoši labs!»

• «Schneider Electric Lexel» fabrika

• «IBM Research GmBH» Šveicē

• Elektronikas un datorzinātņu institūts

• SIA «EK Sistēmas»
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Enerģētika un elektrotehnika

Bakalaura akadēmiskā studiju 
programma

E-pasts: mstunda@gmail.com
Vidējā svērtā atzīme: 9,41

mATīSS STUNDA

• 2013./2014. gads – saņemta AS «Latvenergo» stipendija bakalaura darba izstrādei

Sabiedriskās aktivitātes
• 2012./2013. gads – lekciju-darbnīcu veidotājs un vadītājs par tēmu «Skaļruņi» 7.–9. 

klases skolēniem «Grindeks» projektā «Tehniskā jaunrade skolās»

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

• 2012. gads – apgūta RTU biznesa interešu kluba «Portfelis» neformālās biznesa 
izglītības kursa programma

• SIA «Termex»

Novēlējums:
«Ir cilvēki, kas katrā iespējā saskata problēmu, un cilvēki, kas katrā 
problēmā saskata iespēju.» 

ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Enerģētika un elektrotehnika

Maģistra akadēmiskā studiju programma

E-pasts: zane.broka@rtu.lv
Tālr.: 29274626

Vidējā svērtā atzīme: 9,39

ZANE BROKA

• 2014. gads – prezentācijas grāmatas «Standarta IEC 60617:2012 «Grafiskie 
apzīmējumi elektroshēmās» adaptācija latviešu valodā» redaktore un tulkotāja

• 2014. gads – līdzautore rakstam «Par vienotu grafisko apzīmējumu sistēmu 
elektroshēmās» žurnālā «Enerģija un Pasaule»

• 2012.–2014. gads – darba grupas locekle zinātniskās pētniecības darbā 
«Starptautiskā standarta IEC 60617:2012 «Grafiskie apzīmējumi elektroshēmās» 
adaptācija latviešu valodā ar pilnās tulkošanas metodi» (redaktore un tulkotāja)

• 2012. gads – balva AS «Latvenergo» 2012. gada studiju noslēguma darbu konkursā 
par bakalaura darbu «Ēku pārspriegumaizsardzība ar izlādņiem»

• 2011. gads – līdzautore rakstam «Daudzpols kā elektriskās ķēdes elements un tā 
ekvivalentās shēmas»

Sabiedriskās aktivitātes
• biedrības «Kārtības apziņa» valdes priekšsēdētāja

ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Ideālists ir augstākā pakāpe personībā, kur viss personības 
labums top noliegts lietas labā.» Rainis

• 2013.–2014. gads — apgūti vācu valodas kursi Gētes institūtā Rīgā, ar teicamām 
sekmēm iegūts A2.1 līmenis

• 2011. gads – apgūts RTU tālākizglītības kurss «Mākslīgā intelekta pamati»

• 2010. gads – dalība 51. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē

• RTU

• LMC

ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Vides zinātnes 

maģistra akadēmiskā studiju programma

E-pasts: dace.eihvalde@rtu.lv  

Tālr.: 26869722

Vidējā svērtā atzīme: 9,56

DACE LAUKA

• 2012. gads – dalība 53. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē 

• 2013. gads – dalība RTU 54. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

• 2013. gads – pasniedzēja asistente priekšmetā «Izejvielas un resursi»

• 2013. gads – uzstāšanās seminārā: «Domā... rīkojies... Ietaupi»

• 2014. gads – Latvijas Republikas Patentu valdē iesniegti izskatīšanai trīs patenta 
pieteikumi saistībā ar maģistra darba tēmu par biomasas pelnu izmantošanas 
iespējām

• 2014. gads – dalība 55. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē 

• 2014. gads – dalība 17th Conference for Junior Researchers «Science – Future of 
Lithuania»

• 2014. gads - «Erasmus» stipendija praksei Viļņas Ģedimina Tehniskajā universitātē

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014. gads – dalība konkursā «Zaļā punkta kauss»

• 2013. gads – dalība konkursā «Vide inovācijām Latvijā» 

• 2013. gads – konferences organizētāja,  RTU 54. starptautiskā zinātniskā konference  
«Vides un klimata tehnoloģijas»

• 2013. gads – dalība «Skola 2013»

ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Katrās grūtībās tevi gaida kāda laimīga izdevība.» Alberts 
Einšteins

• 2014. gads – iegūts sertifikāts pedagoģiskās kvalifikācijas celšanas seminārā «Stress – 
rašanās, izpausme, vadība»

• 2013. gads – iegūts sertifikāts  pedagoģiskās kvalifikācijas celšanas seminārā 
«Prezentēšanas prasmju meistarklase» 

• 2012. gads – iegūts sertifikāts «Biogāzes enerģētiskie aspekti»

• 2013. gads – dalība seminārā «Latvijas pašvaldību siltumenerģētikas bordo krāsa»

• 2013. gads – dalība Sorosa fonda 4. diskusijā par enerģētiku «Kā iekļausimies 
starptautiskos elektrības tirgos un drošās elektriskās sistēmas?»

• 2012. gads – dalība seminārā «Promocijas darba iesniegšana aizstāvēšanai: process 
un kārtība RTU»

• Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Vides zinātnes

Bakalaura akadēmiskā studiju 
programma

E-pasts: liga.linuza@gmail.com
Tālr.: 28357081

Vidējā svērtā atzīme: 8,84

LīGA LINUŽA

• 2012. gads – dalība RTU 53. zinātniskajā un tehniskajā konferencē angļu valodā, 
iegūta 2. vieta

• 2012. gads – dalība pētniecības projektā «Partnership for Education and Research 
about Responsible Living (PERL)»

• 2014. gads – zinātniskā publikācija «Siltumenerģijas ražošanas sistēmas multikritēriju 
modelis»

• 2014. gads – zinātnisko publikāciju veidošana Vides aizsardzības un siltuma sistēmu 
institūtā

Sabiedriskās aktivitātes
• 2011., 2012. un 2013. gads – «Tehniskās jaunrades dienu» organizatore 

• 2011., 2012. gads – «Baltic Robot Sumo» sacensību organizatore

• 2011., 2012. un 2013. gads – RTU karjeras dienu organizēšana

• 2013. gads – firmas «Fagerhult» tulce izstādē «Ziemas diena»

• Kopš 2013. gada – studenšu korporācijas «Selga» locekle

• 2014. gadā – dalība Nordea Rīgas maratonā, iegūta III sporta meistarklase

ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE
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Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Labāk nožēlot to, ko esi izdarījis, nekā to, ko neesi. 
Tu vienmēr vari vairāk, nekā tu domā, ka vari.»

• 2011.–2014. gads – dalība RTU studentu zinātniskajās un tehniskajās konferencēs

• RTU Studentu parlamenta Zinātnes nodaļas un fakultātes studentu pašpārvaldes 
biedre

• Eiropas Enerģētikas un datorzinātņu studentu asociācijas biedre

• Darbs Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedrā, amats – speciāliste

• Brīvprātīgais darbs «Sportlat» un «Necom» aģentūrās

ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Vides zinātnes

Bakalaura akadēmiskā studiju 
programma

E-pasts:  ligavilcanee@gmail.com 

 Tālr.: 25851297

Vidējā svērtā atzīme: 7,04

LīGA VILCĀNE

• 2014. gads – dalība 55. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences «Vides 
inženierzinātnes un pārvaldības» apakšsekcijā, iegūta atzinība par labāko referātu

• 2014. gads – Atzinības raksts par teicamu darbu studentu zinātniskajā pētniecībā

• 2014. gads – izcili izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs «Jauns ekoizolācijas 
materiāls. Laboratorijas izpēte»

Sabiedriskās aktivitātes
• 2012. gads — kongresa «EESTEC congress 2012» organizatore 

• 2011. gads – aktīva dalība RTU meiteņu basketbola komandā

• 2013., 2014. gads – «Lielās talkas» koordinatore

ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Smags darbs uzveic talantu, kad talants nestrādā smagi.»

• 2012. gads – Project «Training Oriented Optimized Learning», organised by EESTEC, 
Turkey

• Prakse uzņēmumā  AS «Latvijas Valsts meži» 
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Vides zinātnes 

maģistra akadēmiskā studiju programma

E-pasts: mikelis.dzikevics@gmail.com 
Tālr.: 26346881

Vidējā svērtā atzīme: 9,43

mIĶELIS DZIKĒVIČS

• 2012. gads – zinātniskā publikācija «Experimental study on the optimisation of 
staged air supply in the vertical pellet burner» žurnālā «Agronomy Research»

• 2013. gads – līdzautors grāmatai «Laboratory Works for Students of Environmental 
Engineering»

• 2013. gads – dalība starptautiskā zinātniskajā projektā «COOL Bricks»

• 2014. gads – saņemta stipendija «Erasmus» praksei Viļnas Ģedimina Tehniskajā 
univesitātē

• 2014. gads – saņemts Atzinības raksts par teicamu darbu studentu zinātniskajā 
pētniecībā

Sabiedriskās aktivitātes
• 2012. gads – RTU pārstāvis izstādē «Vide un Enerģija 2012»

• 2012. gads – dalība projektā «Vienoti vidē»

• 2013. gads – dalība «Youth in Action» programmā Turcijā

• 2013. gads – dalība konkursā «Research Slam» 

ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE
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Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Nothing will benefit human health and increase the chances for 
survival of life on Earth as much as the evolution to a vegetarian 
diet.» Albert Einstein

• 2012., 2013. gads – dalība Rīgas Tehniskās universitātes 53. un 54. studentu 
konferencē

• 2013. gads – dalība Thermo Fisher Scientific seminārā 

• 2014. gads – dalība RTU 55. studentu konferencē

• Zinātniskā asistenta amats RTU Vides aizsardzības un siltumu sistēmu institūtā

• Biedrs bezpeļņas organizācijā «Latvijas vides zinātnes studentu apvienība»

ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
LIETIŠĶĀS VALODNIECĪBAS INSTITŪTS

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Tehniskā tulkošana

Maģistra profesionālā studiju programma

E-pasts: veronikamamikonjan@gmail.com
Vidējā svērtā atzīme: 8,13

VERONIKA 
mAmIKOņJANA

• 2013. gads – RTU 54. studentu zinātniskās un tehniskās konferences laureāte, iegūts 
Atzinības raksts par teicamu darbu studentu zinātniskajā pētniecībā

Sabiedriskās aktivitātes
• 2012. gads – slāvu teātra «Solo» vokālā koncerta organizatore un dalībniece

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2013. gads – apmeklēta konference «Multidimensional Translation: From Science to 

Arts», iegūts sertifikāts par apmeklējumu

• 2010., 2011., 2012. gads – vācu valodas kursi (līmenis B3) Gētes institūtā, iegūta 
apliecība

• 2010. gads – kvalitātes sistēmas vadības kursi (ISO 9001:2008), SIA «Bureau Veritas 
Latvia», iegūts kvalitātes sistēmas vadītājas sertifikāts

Profesionālā pieredze
• Valodu skola «Skrivanek Baltic» 

• Privātais mācību centrs «Antej»

• Tulce-referente un kvalitātes sistēmas vadītāja kompānijā SIA «Sanda»

• Sekretāre-referente tulkotāja kompānijā SIA «Vides centrs tulkojumi»

Novēlējums:
«Lai katrā dienā ir kaut kas priecīgs un iedvesmojošs!»



82

RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Business Finance
Profesional Master degree
E-mail: grumbb@gmail.com
Phone: +37067603174 (Lithuanian) 
+30697313550 (Greek)
Weighted Average Mark: 8,54

GINTARE RUmBINAITE

• 2012 – Latvian government Scholarship for the best international students in Latvia

• 2013 – Latvian government Scholarship for the best international students in Latvia

• 2013 – Participant in the Project «European.... Inclusion» in Palermo, Sicily, Italy. The 
main presenter in the project conferece, held in University of Palermo. 

• 2013 – Participant in the project «Creative Rural Youth Work» in Yerevan, Armenia

• 2013 – Participant in the project «Equal Opportunities for All» in Struga, Macedonia

• 2013 – Participant in the project «Open Your Ears» in Kobuleti, Georgia

• 2014 – Representative of Kipriotis Hotels Group in the«Greek Forum», the biggest 
annual event for travel industry professionals from Russia and Greece in Athens, 
Greece

Sabiedriskās aktivitātes

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
 «You can be successful in your life only if you do that you love.»

• «Sidvija»

• «Bristols ES»

• «Kipriotis Village»
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā 
īpašuma vadīšana

Maģistra profesionālā studiju 
programma

E-pasts: ruslans.pjaternevs@gmail.com
Tālr.: 28302937

Vidējā svērtā atzīme: 8,79

RUSLANS PJATERNEVS

• 2007. gads – 2. vieta Rēzeknes pilsētas domē zinātniskās pētniecības darba izstrādē

• «Bioģeneratora izbūve Rēzeknē»

• 2007.–2011. gads – Vītola fonda stipendiāts

• 2010./2011. m. g. – Latvijas Inžnierkonsultantu asociācijas (LIKA) stipendija studijām 
Braunšveigas Tehniskajā universitātē (Vācija), Būvniecības specialitāte – būvdarbu 
tehnoloģijas un būvdarbu vadīšanas novirziens

• 2010. gads – Vītola fonda apbolvojums par  sasniegumiem studijās būvniecības

• specialitātē

• 2010./2011. m. g. – «Erasmus» stipendija studijām Braunšveigas Tehniskajā 
universitātē, Vācija

• 2011./2012. – «Erasmus» stipendija 6 mēnešu praksei Vācijā, būvuzņēmumā «UPPE 
Deutschland Gmbh»

• 2012. gads – izcila bakalaura darba «Ražošanas kompleksa būvniecība Bauskā» 
autors 

• 2014. gads – diploms ar izcilību «Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma 
vadīšana» maģistra studiju programmā, RTU IEVF BUNI

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
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Sabiedriskās aktivitātes

Dalība semināros, konferencēs, kursos

• 2008. gads – LLU 17. Universiāde džudo līdz 73 kg, sudraba medaļas ieguvējs

• 2010. gads – Red Bull Doodle Art lekciju mākslas konkursa «Galerijas Centrs» 
simpātijas balvas ieguvējs

• 2012. gads –seminārs «Eksporta ABC», Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

• 2012. gads – seminārs «Aktuālās atbalsta programmas uzņēmējiem», Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūra

• 2013. gads – Seminārs par konkurences tiesībām, dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu 
izmantošanu, sodiem, piemēriem praksē, Konkurences padome

• 2013. gads – forumi par būvniecības tehnoloģijām, www.building.lv, būvniecības 
izstāžu apmeklēšana

• 2013. gads – dalība futbola turnīrā «Sarkandaugavas kauss 2013»

• «Ilgtspējīga būvniecība un tās pielietojums praksē» Starptautiskās

• būvniecības izstādes «Māja I 2012» laikā Ķīpsalā

• Hochfeste Schleuderbetonstützen Dipl.-Ing. (FH) Helmut Lieb /

• Europoles, Neumarkt-TU BS, Vācija (Paaugstinātas stiprības betona konstrukciju 
tehnologiskā ražošana un to būvniecības tehnoloģijas- Europoles, Neumarkt)

• Große Logistikgebäude in Fertigteil-bauweise -Besondere

• Herausforderungen Dr.-Ing. Matthias Molter / Bremer AG, Paderborn (Loģistika 
lielgabarīta būvkonstrukciju transportēšanā, Bremer AG, Paderborn-Vācija)

• Produktion von Fertigteilen aus Hochfestem Beton im konstruktiven

• Ingenieurbau Dipl.-Ing. Markus Hecht / MAX BÖGL, Neumarkt Paaugstinātas 
stiprības saliekama dzelzsbetona. (Produkcija, ražošana, tranportēšana, būvdarbu 
tehnoloģija pie paaugstinātas stiprība dzelzsbetona, Vācija)

• Darba drošības un aizsardzības sertifkāts

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
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• Der Kippblock -ein bewegbarer Prüfstand für Rotorblätter Dr.-Ing. OlafHemmy 
/ KSF, BremerhavenDipl.-Ing. Falko Bürkner / Institut fürWindenergie und 
Energiesystemtechnik der Fraunhofer Gesellschaft,Bremerhaven (Alternatīvo 
energoražošanas būvju būvkonstrukciju ražošana, montāža, ekpluatācija, Vācija)

• 53. starptautiskā zinātniskā konference un 1. pasaules inženieru RTU/RPI absolventu 
kongress

Profesionālā pieredze
• «UPPE Deutschland gmbh», SIA «Piche», REATON LTD, SIA «DPB group», «DPB 

industrial»,

• savs veiksmīgi nodibināts un strādājošs industriālo būvju projektēšanas un 
būvniecības uzņemums SIA «DPB group» un SIA «DPB industrial»

Novēlējums:
«Jūsu patieso vērtību nosaka tas, cik daudz jūs pievienojat 
papildus tai vērtībai, par ko saņemat samaksu.» 
Bērgs & Dž. D. manns. Biznesa Zelta likums!

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā 
īpašuma vadīšana

Maģistra profesionālā studiju 
programma

E-pasts: Linda.Kauskale@rtu.lv
Tālr.: 29963349

Vidējā svērtā atzīme: 9,38

LINDA KAUŠKALE

• 2014. gads – Geipele I., Kauškale L., Lepkova N. , Liias R. Interaction of socio-
economic factors and real estate market in the context of sustainable urban 
development.// «9th International Conference on Environmental Engineering» 
(ICEE), Vilnius, LITHUANIA. – Vilnius Gediminas Technical University Press Technika, 
2014.ISSN 2029-7092 online; will be indexed by ISI Web of Science, ELSEVIER, 
SCOPUS.

• Geipele I., Kauškale L. (2013). The Influence of Real Estate Market Cycle on the 
Development in Latvia.// Procedia Engineering./ Modern Building Materials, 
Structures and Techniques 2013. ī Volume 57, 2013, pp. 327–333. ISSN: 1877-7058; 
www.sciencedirect.com; SCOPUS; ELSEVIER

• 2013. gads – raksta publikācija un prezentēšana starptautiskajā konferencē 
Maskavā, «Влияние экономического цикла развития на рынок недвижимости 
в Латвии»/«The influence of the economic cycle of the real estate market in 
Latvia»Konferences krājuma nosaukums : «Современные проблемы управления 
проектами в инвестиционно-строительной сфере и природопользовании»

• 2011. gads – publikācija 52. RTU zinātniskās pētniecības rakstu krājumā «Valsts 
parāda ilgtspējas vērtējums /Government debt sustainability rating»
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2014. gads - 9th International Conference on Environmental Engineering (ICEE), 

Vilnius, Lithuania

• 2013. gads – 11th International Conference on «Modern Building Materials, 
Structures and Techniques - MBMST 2013» Vilnius, Lithuania

• 2013. gads – dalība starptautiskajā konferencē «Современные проблемы 
управления проектами в инвестиционно-строительнойсфере и 
природопользовании», Maskava, Krievija

• 2010. gads – dalība RTU konferencē vācu valodā «Kampfwerbung: Der große Kampf 
zwischen Tele2 und LMT», iegūta 2. vieta

Sabiedriskās aktivitātes
• 2013. gads – FIABCI-USA, The International Real Estate Federation stipendiāte

• 2011. gads – dalība starptautiskā apmaiņas programmā «Riga-Veendam» 
(Nīderlande) «Multikulturālais projekts, novirziens: kultūra»

• 2010. gads – dalība RTU Rektora Kausa izcīņā volejbolā, IEVF sieviešu komandas 
sastāvā iegūta 1. vieta

• 2009. gads – dalība projektā «Improving Students` Behaviour by Teaching Tolerance 
in a Multicultural Society», Bulgaria

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Dzīve ir 10%, kas notiek ar Tevi un 90% – kā Tu reaģē uz to.»

• Ārzemju klientu departamenta vadītāja SIA «AVA HOLDING»

• Prakses koordinatore pieciem RTU Ārzemju departamenta studentiem uzņēmumā

• SIA «AVA HOLDING»,  nekustamā īpašuma konsultante

• SIA «Royal Wings» – praktikante, novirziens: mārketings
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2010./2011.gads – dalība RTU zāles futbola komandā

• 2012. gads – dalība 2. Latvijas futbola līgā

Nekustamā īpašuma pārvaldība

Bakalaura profesionālā studiju 
programma

E-pasts: rihards.gederts@gmail.com
Tālr.: 28353159

Vidējā svērtā atzīme: 7,88

RIHARDS ģEDERTS

• 2011./2012. gads – saņemta «Erasmus» stipendija mācību apmaiņas programmā 
INHolland University of Applied Sciences, School of Economics Alkmaar The 
Netherlands, Faculties of Management, Finance and Law 

• 2014. gads – ar izcilību novērtēts diplomprojekts «Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
pārvaldības procesa ekonomiskais pamatojums»

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2014. gads – apgūts kurss A1 vācu valodas iesācējiem Gētes institūtā

• 2013. gads – apmeklēts RTU studentu biznesa inkubatora seminārs 



89

RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

Profesionālā pieredze

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

• SIA «Hausmaster»

• Likvidējamās akciju sabiedrības «Latvijas Krājbanka» meitas uzņēmumi:

 · SIA «Krājinvestīcijas»

 · LSIA «LKB Property»

 · LSIA «SILVA Invest»

 · LSIA «LKB Rīgas īpašumi»
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2013. gads – uzstāšanās ar prezentāciju angļu valodā Eiropas Komisijas DG REGIO 

(European Commission Directorate General for Regional and Urban Policy) rīkotajā 
ikgadējā atskaites sanāksmē

• 2013. gads – semināra «Publisko iepirkumu regulējuma aktualitātes» organizatore

• 2013. gads – semināra «Publisko iepirkumu regulējuma un prakses aktualitātes» 
organizatore

• 2013. gads – darba grupas «Par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanas, konstatēto 
problēmu risināšanas un pirmspārbaužu veikšanas metodikas aktualizēšanu» locekle

Ekonomika

Maģistra profesionālā studiju 
programma

E-pasts: Ieva.Ozola88@gmail.com
Vidējā svērtā atzīme: 8,46

IEVA OZOLA

• 2007. gads – Ministru prezidenta Pateicības raksts par sasniegumiem mācībās (Nr. 
219; 15.06.2007.)

• 2007. gads – sāktas bakalaura studijas par valsts budžeta līdzekļiem (Uzņemšanas 
komisijas lēmums 07.08.2007)

• 2012. gads – sāktas maģistra studijas par valsts budžeta līdzekļiem (Uzņemšanas 
komisijas lēmums 18.07.2012.)

• 2012. gads – konkursa izturēšana par «Erasmus» stipendijas piešķiršanu
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Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Jums nekad netiek dota vēlēšanās, kurai līdzi netiktu dota arī 
spēja to piepildīt. Taču Jums var nākties papūlēties tās labā.» 
Ričards Bahs

• 2010. gads – apgūts kurss «Dokumentu juridiskā spēka likums un jaunie MK 
noteikumi par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu»

• 2012. gads – apgūts krievu valodas kurss

• 2013. gads – apgūts kurss «ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu ietvaros 
piemērojamās publisko iepirkumu procedūras»

• 2013. gads – apgūts kurss «Identifying and Preventing Fraud and Corruption in 
Structural Funds»

• 2013. gads – apgūts kurss «European Public Procurement Rules and Audit of Public 
Procurement»

• Dalība AEGEE (Eiropas studentu forums) pasākumu organizēšanā, pasākumu 
organizēšana SIA «Ideju institūts», darbs Iepirkumu uzraudzības birojā
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014. gads – dalība RTU MBA programmas «Inovācijas un uzņēmējdarbība» Atvērto 

durvju dienu organizēšana

• 2014., 2013. gads – apmeklētas RTU Karjeras dienas

• 2009. gads – iegūts CMAS starptautiskais nirēja sertifikāts

Inovācijas un uzņēmējdarbība

Maģistra profesionālā studiju 
programma

E-pasts: andris.mezatucs@gmail.com
Vidējā svērtā atzīme: 8,96

ANDRIS mEŽATUČS

• 2013.–2014. gads – ieguvis Ulda Cimdiņa vārdā nosauktās studiju noslēguma darbu 
stipendiju

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2007. gads – «Mercuri International »seminārs «PRESENTATION SKILLS TRAINING»

• 2007. gads – «Electrolux» reģionālais seminārs «PRODUCT CLASSIFICATION 
TRAINING»

• 2010. gads – «LG» produktu seminārs «HQ» Seulā, Korejā

• 2011. gads – «Osram» produktu seminārs «Osram» Minhenes Apmācību centrā, 
Vācijā
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Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Cilvēks atklāj sevi, kad mērojas spēkiem ar šķērsli.» 
Antuāns de Sent-Ekziperī

• SIA «ABB»

• SIA «LG Electronics Latvia»

• SIA «Electrolux Latvia» 
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Muitas un nodokļu administrēšana

Maģistra profesionālā studiju 
programma

E-pasts: ef23@inbox.lv 

Vidējā svērtā atzīme: 9,45 

EDmUNDS fERNĀTS

• 2009. gads – dalība Mikrouzņēmumu nodokļa likuma izstrādē

• 2009. gads – valsts atbalsta programmas «Biznesa inkubatori» iepirkuma komisijas 
vērtēšanas loceklis

• 2011. gads – izstrādāta valsts atbalsta programma «Uzņēmumu ienākuma nodokļa 
atlaide par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa 
ieguldījumiem» un saistošie normatīvie akti

• 2012. gads – ERAF aktivitātes «Augstas pievienotās vērtības investīcijas» (2.  kārta) 
projektu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks

• 2013.–2014. gads – dalība jauna uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojuma 
pētniecībai un attīstībai izstrādē un ieviešanā

• Dalība citu normatīvo regulējumu izstrādē

Sabiedriskās aktivitātes
• 2011.–2014. gads – dalība dažādās individuālās un sporta komandu sacensībās: 

Nordea Rīgas maratons, orientēšanās sacensības «Magnēts», Vienības velobrauciens 
u. c.

• 2000. gads – dalība Valsts jaunatnes iniciatīvu centra organizētajā mācību 
priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju un skolēnu zinātniskās konferences laureātu 
nometnē «Alfa»
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2014. gads – dalība mācību seminārā «Vadlīniju grūtībās nonākušu uzņēmumu 

noteikšanai piemērošana ES fondu vadībā»

• 2013. gads – apgūts semināra «Nodokļu likumdošana» kurss «Jaunumi nodokļu 
likumos un nodokļu optimizācija»

• 2012. gads – dalība Valsts kancelejas un Latvijas Darba devēju organizācijas 
organizētā konferencē «Labāks regulējums efektīvai pārvaldībai un partnerībai»

• 2009. gads - dalība Ekonomikas ministrijas rīkotās konferences «Latvija. Izaugsme. 
Labklājība» organizēšanā

• 2008. gads – iegūts sertifikāts kursā «ES strukturālo fondu projektu vadība»

• 2008. gads – iegūts sertifikāts kursā «Politikas ietekmes novērtēšana»

• 2008. gads – iegūts sertifikāts kursā «Normatīvo aktu izstrāde»

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Viens cilvēks saka, ka viņš var. Otrs saka, ka viņš nevar. Un abiem 
ir taisnība.» H. fords

• Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta 
Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas nodaļas vadītājs

• Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta 
Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas nodaļas vecākais referents

• Atbalstāmo investīciju projektu izvērtēšanas komisijas sekretariāta vadītājs

• SIA «EFERN» - valdes loceklis

• 1999. gads – dalība Valsts jaunatnes iniciatīvu centra organizētajā mācību 
priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju un skolēnu zinātniskās konferences laureātu 
nometnē «Alfa»
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Muitas un nodokļu administrēšana

Bakalaura profesionālā studiju 
programma

E-pasts: Kristinesaranina18@inbox.lv 
Tālr.: 26074358

Vidējā svērtā atzīme: 9,09

KRISTīNE ŠARAņINA

• 2010. gads – iegūta Ministru prezidenta Valda Dombrovska Pateicība par teicamām 
sekmēm

• 2010. gads – piešķirta valsts finansēta budžeta vieta RTU SESMI studiju programmā 
«Muitas un nodokļu administrēšana»

• 2010. gads–2013. gads – iegūta Vītolu fonda stipendija 

• 2010. gads–2014. gads – RTU ikmēneša stipendija

• 2013. gads – publikācija «Muitas darbības organizēšanas un kontroles aktuālās 
problēmas 2012. gads – Studentu zinātniski praktiskās konferences materiāli A. 
Gulbja redakcijā

• 2013. gads – prakses programmas apmaiņas brauciens uz Sanktpēterburgu, 
iepazīstot Krievijas Federācijas muitas darbības vēsturi, Sanktpēterburgas muitas 
kontroles punkta «Пулково-1», «Южный томоженный пост» un transporta-
loģistikas uzņēmuma «Cеверные ворота» darbību.

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
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Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:

«mūsu dzīves laime ir atkarīga no mūsu domu būtības. Dzīve ir 
tāda, kādu mēs paši ar savām domām to veidojam.»

• 2012. gads – dalība Vītolu fonda un SEB bankas rīkotajā seminārā «Ko Tev neiemāca 
skolas solā»

• 2012. gads – praktikante LR VID (turpmāk VID) MP Muitas kontroles punktā 0240 
(Rīgas Brīvostā)

• 2013. gads – praktikante LR Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas Pirmajā 
izmeklēšanas daļā

• 2014. gads – praktikante LR VID Akcīzes pārvaldes Uzraudzības daļas 
Komercdarbības vietu pārbaužu nodaļas Pirmajā mobilo vienību sektorā

• 2014. gads – pētījumu vadītāja asistente Tirgus un sabiedriskās domas pētījuma 
centrā SKDS

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

Sabiedriskās aktivitātes
• 2010.–2012. gads – RTU IEVF studentu pašpārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļas 

locekle

• 2011. gads – dalība RTU Rektora kausā aerobikā

• 2012. gads – 2. vieta RTU IEVF intelektuālajās sacensībās «Cietais rieksts», komanda 
četru cilvēku sastāvā

• 2012. gads – dalība RTU projektā «Studentam pa pēdām»
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2007. gads – līdzdalība projektu izstrādes darba grupā Daugavpils 10. vidusskolā 

«Informācijas sabiedrības pamatprasmes» Eiropas Kopienas un Latvijas valsts 
finansētajā projektā «Latgales NVO, sarauj!», apliecība izsniegta 2007. gada 11. 
janvārī;

Muitas un nodokļu administrēšana

Maģistra profesionālā studiju 
programma

E-pasts: Svetlana19882@inbox.lv 
Tālr.: 26233140

Vidējā svērtā atzīme: 8,9

SVETLANA KOŠmANE

• 2010. gads – zinātniskā publikācija «ES fondu līdzekļu un investīciju piesaiste»

• 2011. gads – zinātniskā publikācija «Augstākās izglītības attīstības analīze Latvijā 
laika periodā no 2007.–2010.gadam»

• 2012. gads – zinātniskā publikācija «Nodokļu iekasēšanu ietekmējošie faktori 
budžeta ieņēmumu izpildē Latgales reģionā»

• 2013. gads – zinātniskā publikācija «Risku analīze un novērtēšana SIA Daugavpils 
būvmehanizācija»

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2008. gads – valsts valodas prasmes 3B pakāpe, kas atbilst C2 līmenīm 

• 2006. gads – apmeklēts seminārs «Kā izstrādāt veiksmīgu projektu» 

• 2011. gads – starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference «Jaunatnes 
loma un iespējas inženierzinātnes attīstībā», saņemts diploms. Dalība konferencē 
ar referātu: «Augstākās izglītības attīstības analīze Latvijā laika periodā no 2007–
2010. gadam»

• 2010. gads –  starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference «Jaunatnes 
loma un iespējas inženierzinātnes attīstībā», saņemts diploms. Dalība konferencē ar 
referātu: «ES fondu līdzekļu un investīciju piesaiste»

• 2012. gads – starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference «Jaunatnes 
loma un iespējas inženierzinātnes attīstībā», saņemts diploms. Dalība konferencē 
ar referātu: «Nodokļu iekasēšanu ietekmējošie faktori budžeta ieņēmumu izpildē 
Latgales reģionā»

• 2013. gads – starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference «Jaunatnes 
loma un iespējas inženierzinātnes attīstībā», saņemts diploms. Dalība konferencē ar 
referātu: «Risku analīze un novērtēšana SIA «Daugavpils būvmehanizācija»

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Pirms vērtē citu cilvēku izturēšanos pret tevi, vēlreiz ieskaties 
sevī.»

• Valsts ieņēmumu dienests, Nodokļu pārvalde Iedzīvotāju ienākuma nodokļa datu 
atbilstības pārbaužu daļā 

• Dienas aprūpes centrs personām ar īpašām vajadzībām

• Prakse SIA «TEKS» Muitas noliktavā

• Projektēšanas mācību prakse VID Nodokļu pārvaldes Daugavpils klientu 
apkalpošanas centrā

• Specializējošā mācību prakse SIA «Daugavpils» – būvmehanizācija
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Personāla vadība

Bakalaura profesionālā studiju 
programma

E-pasts: kristiine.puulina@inbox.lv
Vidējā svērtā atzīme: 7,84

KRISTīNE PŪLIņA

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2014. gads – dalība SIA «CONSPECTUS» rīkotajā diskusijā «Motivācija – tā ir cilvēka 

rīcība, nevis dvēseles stāvoklis»

• 2014. gads – dalība SIA «TRIVIUMS apmācība» mācību kursos «Presentation Skills 
Training»

• 2013. gads – iegūts diploms par četru dienu dalību apmācībās Minhenē «Business 
Leadership Practices»

• 2011. gads – iegūts diploms par piecu dienu apmācībām «Restaurant Operation 
Leadership Practices»

• 2011. gads – «Youth Coaching Academy» apgūts kurss «Essential Youth Coaching 
Skills course»

• 2010. gads – iegūts diploms par piecu dienu apmācībām «Effective Management 
Practice» apmaksa Darba Likuma skatījumā

• 2010. gads – iegūts diploms par piecu dienu apmācībām «Effective Management 
Practice»  apmaksa Darba Likuma skatījumā

• 2008. gads – iegūta SIA «Rajos» apliecība par dalību seminārā «Atvaļinājumu veidi 
un to apmaksa Darba Likuma Skatījumā»
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Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Cieņu jāiegūst nevis ar vārdiem, bet gan ar darbiem.
Panākumus iegūst, tikai cenšoties un ziedojot tam laiku un 
pūliņus» 

SIA «Premier Restaurants Latvia»:
• apmācības koordinatore Latvijā

• pamatdarbības struktūrvienības vadītāja

• pamatdarbības struktūrvienības vadītāja vietniece

• mārketinga vadītāja palīdze (uz laiku)

• personāla speciāliste Latvijā

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE



102

RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014. gads – šobrīd – jauniešu programmas «Go Beyond» organizatore, finanšu un 

sponsoru piesaiste

• 2013. gads – dalība starptautiskā projektā «Entrepreneurship Across Europe» Kiprā

• 2013. gads –  kopā ar RTU SESMI brauciens uz Briseli studiju ietvaros 

• 2012. gads – iegūta prakse uzņēmumā AAS «BALTA» projektā «Labā prakse»

• 2012. gads – dalībniece Karjeras centra un BEST-Riga organizētājā nometnē: «Step 
by step: How to be the best of the best»

Starptautisko ekonomisko sakaru 
organizēšana un vadīšana 

Bakalaura profesionālā studiju 
programma

E-pasts: soika.baiba@gmail.com
Tālr.: 25963477

Vidējā svērtā atzīme: 8,31

BAIBA SOIKA

• 2014. gads – dalība konferencē  un publikācija 55. studentu zinātnisko tēžu krājumā 

• 2014. gads – izstrādāts bakalaura darbs «Eksportspējas kalkulatora izveide»

• 2014. gads – dalība Latvijas Ekonomikas Attīstības Foruma (LEAF) izsludinātajā 
konkursā «LEAF balva 2014» ar diplomdarbu «Eksportspējas kalkulatora izveide»

• 2012./2013. gads – «Erasmus» studijas ar politikas novirzienu Briselē, Vrije Universiteit 
Brussels

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
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Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Jau studiju sākumā sapratu, ka, darot vairāk, ir iespējams vairāk 
paspēt un sasniegt augstākas virsotnes. Šī apziņa mani motivē 
neapstāties un tiekties pēc tā, ko esmu iecerējusi. Novēlu visiem 
RTU studentiem būt mērķtiecīgiem un neapstāties pie jau 
sasniegtā, bet turpināt ceļu uz pilnību un pierādīt pasaulei, ka 
esam maza, taču talantīga tauta.»

• 2013. gads – šobrīd – dalībniece jauniešu attīstības programmā «Go Beyond» 

• 2012. gads – RTU biznesa interešu kluba «Portfelis» absolvente

• 2014. gads – gumijas zābaku aksesuāru «Flamble» idejas autore un uzņēmuma 
īpašniece

• 2013. gads – deputāta asistente Eiropas Parlamentā Briselē

• 2013. gads – projektu konsultante eksporta konsultāciju un menedžmenta 
uzņēmumā «GatewayBaltic»

• 2011. gads – aktīvā pārdošana uzņēmumā «Studio Moderna»

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2013. gads – organizatore IEVF studentu pašpārvaldes veidotos projektos 

• 2012. gads – dalībniece no Latvijas projektā «Baltic Youth Take Expierience» 

• 2012. gads – projekta vadītāja mārketinga ideju konkursam «Reklaminators» 

• 2010.–2014. gads – dalība RTU Karjeras dienu organizēšanā

• 2011. gads – dalībniece no Latvijas projektā «Baltic Student Exchange»

Starptautisko ekonomisko sakaru 
organizēšana un vadīšana

Bakalaura profesionālā studiju 
programma

E-pasts: danija.vemane@gmail.com
Vidējā svērtā atzīme: 7,75

DANIJA VĒmANE

• 2014. gads – dalība IEVF rīkotajā zinātniskajā konferencē.

• 2013. gads – dalība IEVF organizētajā studiju braucienā uz Briseli 

• 2012. gads – dalība IEVF organizētajā studiju braucienā uz Briseli

• 2011., 2012. gads – IEVF pārstāve izstādē «Skola 2011» un  «Skola 2012»

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
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Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Acis ir neredzīgas. Jāmeklē ar sirdi.» Antuans de Sent-Ekziperī

• 2014. gads – Rīga 2014 starptautiskais forums «Pagrieziena punkts – pirms un pēc 
Pirmā pasaules kara, vēsture un mūsdienas. Latvija un Eiropa»

• 2013. gads – dalība seminārā «Vizuālā komunikācija»

• 2013. gads – dalība pieredzes pēcpusdienā «Jauniešu iespējas perspektīvai 
nākotnei»

• 2011. gads – dalība seminārā «Laika plānošana»

• 2011. gads – dalība seminārā «Radošā domāšana»

• Prakses nodibinājumā «Rīga 2014».

• RTU Attīstības fonds un NVA

• RTU IEVF studentu pašpārvalde

• RTU Studentu parlaments

• Brīvprātīgais darbs – Dziesmu un deju svētkos

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Starptautisko ekonomisko sakaru 
organizēšana un vadīšana

Maģistra profesionālā studiju 
programma

E-pasts: andersone.evita@gmail.com
Tālr.: 26295690

Vidējā svērtā atzīme: 9,03

EVITA ANDERSONE

• 2014. gada janvāris – maģistra darba ar projekta daļu «Eksporta kredīta garantijas 
Eiropas Ekonomikas zonas uzņēmējdarbības vides pilnveidošanā» izstrāde un 
aizstāvēšana

• 2013. gads – dalība SESMI studentu zinātniskajā konferencē

• 2013. gads – saņemta «Erasmus» stipendija dalībai «Erasmus» studiju apmaiņas 
programmā Norvēģijā 

• 2012. gads – zinātniskā publikācija «The Role of Export Credit Guarantees in the 
Improvement of Business Environment in the European Union» kopā ar RTU docenti 
Dr. oec. Olgu Bogdanovu

• 2012. gads – dalība RTU 53. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 

• 2012. gads – dalība studiju braucienā uz Briseli, apmeklējot dažādas ES institūcijas 
(Eiropas Parlamentu, Eiropas Komisiju u. c.) maģistra profesionālo studiju 
programmas «Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana» 
studentiem

• 2012. gads – saņemta RTU stipendiju fonda ikmēneša stipendija

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
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Sabiedriskās aktivitātes

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:

Viens no svarīgākajiem veiksmes principiem ir konkrēts mērķis un 
pozitīva domāšana. 
«Tam kuģim, kuram nav galamērķa, nekad nepūtīs ceļavējš.» 
Seneka

• 2010. gads – dalība Rīgas Stradiņa universitātes 60 gadu jubilejas svinību un 
absolventu salidojuma organizēšanā «Arēna Rīga»

• 2009.–2010. gads – spāņu valodas kursi

• 2011.–2012. gads – norvēģu valodas kursi

• SIA «EVRY Latvia»

• SIA «Stora Enso Packaging»

• SIA «DNB Līzings»

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2010. gads – mācībās Baltkrievijā apgūts kurss «Reaģēšana bīstamo, ķīmisko vielu 

noplūdes gadījumos», iegūts sertifikāts

• 2012. gads – ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu vadītājs VAS «Latvijas 
dzelzceļš» un VUGD organizētajās mācībās «Avārijas seku likvidēšana ķīmisko vielu 
noplūdes gadījumā no dzelzceļa cisternas»

• 2013. gads – apgūts kurss «Par individuālo gāzes analizatoru CROWCON TETRA3»

• 2013. gads – SIA ««Ventspils nafta» termināls» ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas 
darbu vadītājs civilās aizsardzības mācībās «Ugunsgrēka likvidēšana naftas produktu 
rezervuārā»

Sabiedriskās aktivitātes
• 2013. gads – Stipro skrējiens komandas ««Ventspils nafta» termināls» (VNT) sastāvā

• 2013. gads – VNT kauss basketbolā VNT ugunsdzēsības un apsardzes dienesta sastāvā

Ugunsdrošība un civilā aizsardzība

Inženieru studiju programma

E-pasts: edijs.laterers@gmail.com
Tālr.: 29241689

Vidējā svērtā atzīme: 8

EDIJS LATERERS

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
mācīšanās ir jaunības avots. Lai arī cik vecs tu 
būtu, tu nedrīksti pārtraukt augt un attīstīties.                                                                                                
Dao

• Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Ventspils 
daļa, SIA ««Ventspils nafta» termināls»
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2012. gads – «Accenture» rīkotais konkurss «Tilts būvniecība no makaroniem», 

iegūta 2. vieta

Uzņēmējdarbība un vadība

Maģistra profesionālā studiju 
programma

E-pasts: diana003@inbox.lv
Tālr.: 26836761

Vidējā svērtā atzīme: 9,08

DIĀNA ALEKSANDROVA

• Tiks tikai rakstīta publikācija par A’WOT metodes izmantošanu

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2012. gads – biznesa interešu kluba «Portfelis» rīkotie semināri un lekcijas, jauno 

uzņēmēju forums «Biznesa sula»

• 2012. gads–pašreiz – vācu un angļu valodas apguve, Jauno uzņēmēju centra rīkoto 
lekciju apmeklēšana

• 01.09.2011.–28.10.2011. gads – neformālās izglītības programma «Grāmatvedības 
uzskaites pamati», sertifikāta Nr. 3660800038, izglītības centrs «Latvikon» – 100 akad. st.

• 2013. gads – neformālās izglītības seminārs «Efektīvā komunikācija pēc PROVOX 
sistēmas»,  izlītības centrs «Brīvās Balss skola» – 84 akad. st.

Profesionālā pieredze
• Uzņēmuma «COVERme» īpašniece

• Gūta pieredze SIA «ZAdel», SIA «Recruitment Solutions, SIA I. I. GO»

Novēlējums:
Ne vārdi pārliecina, bet gan intonācija.
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• deju grupas «Kaprīze» dalībniece

• vairāku Latvijas un pasaules mēroga deju sacensību un čempionātu godalgota 
dalībniece

Uzņēmējdarbība un vadīšana 

Bakalaura profesionālā studiju 
programma

E-pasts: ivita.kripe@gmail.com 

Tālr.: 25991916

Vidējā svērtā atzīme: 8,91

IVITA KRIPE

• 2014. gads – izcili aizstāvēts bakalaura darbs ar projekta daļu «Uzņēmuma darbības 
pilnveidošanas projekts»

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2013. gads – darba pieredzes apmaiņas konference klīnisko pētījumu un farmācijas 

sektorā «ECO Annual Meeting» Spānijā, Madridē.

Profesionālā pieredze
• «Baltic Cosmetic Holding»

• «Icon Public Limited Compnay» – klīnisko pētījumu asistente

Novēlējums:
«Remansit Virium!»
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Uzņēmējdarbība un vadīšana

Maģistra profesionālā studiju 
programma

E-pasts: dubickis.mikus@gmail.com
Tālr.: 25517798

Vidējā svērtā atzīme: 9,07  

mIKUS DUBICKIS

• 2013. gads – izstrādājis un docējis koledžprogrammas studiju kursu «Projekta 
izstrāde un vadība»

• 2013. gads – līdzautors nodaļām monogrāfijā «Studiju programmu starptautiskā 
izvērtēšana kā priekšnoteikums Latvijas augstākās izglītības modernizācijai»

• 2013. gads – zinātniskā publikācija «Impact of Human Capital on Development of 
Innovation Ecosystem»

• 2012. gads – «Latvenergo»  stipendija bakalaura diplomprojekta izstrādei

• 2011. gads – dalība LIAA un LSA «Studentu inovācijas dienas», iegūta 2. vieta

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014. gads – pašlaik – projekta «INTERNSTAGE: Internships, work placements, 

volunteering: stages on the road to decent work or to insecurity?» konsultatīvās 
padomes loceklis

• 2013. gads – pašlaik – IZM konsultatīvās padomes «Izglītība visiem» loceklis

• 2013.–2014. gads – LSA prezidents

• 2012.–2013. gads – IZM koledžu stratēģiskās attīstības koncepcijas darba grupas 
loceklis

• 2011.–2013. gads – LSA valdes loceklis

• 2012. gads – LSA «Gada Balva» laureāts nominācijā «Gada valdes loceklis»
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2012.–2014. gads – apmeklēti biškopības kursi

• 2013. gads – Eiropas Universitāšu asociācijas institūciju novērtēšanas ekspertu 
mācību darbseminārs

• 2013. gads – Eiropas Komisijas savstarpējās mācīšanās aktivitāte – darbseminārs par 
studentu atbirumu

• 2012. gads – Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākā izglītībā mācību 
darbseminārs kvalitātes nodrošināšanas aģentūru novērtēšanas ekspertiem

• 2012. gads – Eiropas Studentu apvienības kvalitātes nodrošināšanas ekspertu 
mācību darbseminārs

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

Profesionālā pieredze
• Latvijas Studentu apvienība

• Rīgas Tehniskā universitāte

• AS «Latvenergo»

• Latvijas Republikas Augstākās izglītības padome

• Eiropas Universitāšu asociācijas institūciju novērtēšanas programma

• Eiropas asociācija kvalitātes nodrošināšanai augstākā izglītībā

Novēlējums:
«Pārmaiņas notiek nepārtraukti, par tām var uzzināt no ārējās 
vides, tām var sekot līdzi, tās var ietekmēt un tās var veidot. Ko 
izvēlies tu? Lai piepildās tas, ko novēli sev!»
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2012. gads – Latvijas prezidentūras prioritāšu diskusiju cikla protokolēšana Ārlietu 

ministrijā un Saeimā, klubs «Māja» – jaunatne vienotai Eiropai

• 2013. gads – bērnu pasākuma koordinatore Senās mūzikas festivāla ietvaros (VSIA 
Latvijas koncerti)

• 2013. gads – Vides foruma koordinatora asistente – Ekoskolu foruma koordinēšana 
(Vides izglītības fonds, NVO)

Uzņēmējdarbības loģistika

Bakalaura profesionālā studiju 
programma

E-pasts: Tatyana.Alekseyeva@inbox.lv
 Vidējā svērtā atzīme: 9

TATJANA ALEKSEJEVA

• 2012./2013. gads – «Erasmus» studijas Nīderlandē, Stenden University of Applied 
Sciences

• 2013./2014. gads – «Erasmus» prakse Vācijas uzņēmumā

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
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Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Uzdrīkstēties ir skaisti.» Zenta mauriņa

• SIA «DHL Latvia» – prakse

• SIA «DHL Latvia» – darbs

• «WABCO Logistik GmbH» – prakse

• «SIA Runway» – darbs

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2012. gads – apgūts atsevišķais bakalaura studiju programmas «Vides 

inženierzinātne» priekšmets, RTU tālākizglītība
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Visaptverošā kvalitātes vadība 

Bakalaura profesionālā studiju 
programma 

E-pasts: agita.paukste@gmail.com
Tālr.: 26644020

Vidējā svērtā atzīme: 8,32

AGITA PAUKŠTE

• 2010. gads – sāktas bakalaura studijas par valsts budžeta līdzekļiem

• 2012. gads – piešķirta ikmēneša stipendija pamatojoties uz IEVF Stipendiju 
piešķiršanas komisijas sēdes Nr. 27 lēmumu 2012. gada 24. februārī

• 2012. gads – piešķirta ikmēneša stipendija pamatojoties uz IEVF Stipendiju 
piešķiršanas komisijas sēdes Nr. 30 lēmumu 2012. gada 25. septembrī

• 2013. gads – piešķirta ikmēneša stipendija, pamatojoties uz IEVF Stipendiju 
piešķiršanas komisijas sēdes Nr. 36 lēmumu 2013. gada 26. septembrī

• 2014. gads - piešķirta ikmēneša stipendija pamatojoties uz IEVF Stipendiju 
piešķiršanas komisijas sēdes Nr.39 lēmumu 2014.gada 24. februārī

• 2014. gads – teicams bakalaura darbs «Klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveide 
uzņēmumā «MC»»

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

Sabiedriskās aktivitātes
• 2011. gads – 1. vieta RTU Rektora kausa izcīņā aerobikā
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Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!» Rainis

• SIA «Media Control»

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2012. gads – iegūts LR Satiksmes ministrijas profesionālās kompetences sertifikāts 

kravas autopārvadājumiem

• 2013. gads – apliecība par piedalīšanos kursos «Efektīva klientu apkalpošana»
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Visaptverošā kvalitātes vadība

Maģistra profesionālā studiju 
programma

E-pasts:  baiba.dregere@gmail.com
Vidējā svērtā atzīme: 9,21

BAIBA DRĒGERE

• 2008.–2012. gads – Vītolu fonda stipendiāte

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

Sabiedriskās aktivitātes
• 2009.–2010. gads – «IEVF Ziņu lapas» veidotāja

• 2010. gads – konferences organizatore un projektu vadītāja Lotus 6  «Alternative 
ways for traditional business» AIESEC Latvia

• kopš 2012. gada – studenšu korporācija «Staburadze»

• 2010. gads – konferences organizatore Lotus 5 «International Business»

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2010. gads – pārstāve RTU starptautiskā debašu turnīrā «Istanbul 2010»

• 2014. gads – dalība projektā «Step by Step How to be the best of the best»

• 2012. gads – dalība «Lūzumpunkts» organizētajā radošo kampaņu darbnīcā «Radi un 
dali» 2012. gads – pabeigti University of California Irvine online kursi «Fundamentals 
of Personal Financial Planning»

• 2012. gads – pabeigti University of Michigan online kursi «Introduction to Finance»

• 2010. gads – apgūts kurss «Grāmatvedība iesācējiem» 
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Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«You miss 100 percent of the shots you never take.» 
Wayne Gretzky

• AS «Citadele»

• «Nordea Bank Plc» Latvija filiāle

• Brīvprātīgais darbs Latvijas Jaunatnes padomē, AIESEC Latvia un IEVF studentu 
pašpārvaldē

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Visaptverošā kvalitātes vadība

Maģistra profesionālā studiju 
programma

E-pasts:  ilze.kairisa@rtu.lv  
Vidējā svērtā atzīme: 8,29

ILZE KAIRIŠA

• 2014. gadā – sadarbībā ar RTU Kvalitātes vadības departamentu veikts RTU un RTU 
Inženierekonomikas un vadības fakultātes organizācijas kultūras pētījums

• 2014. gadā – dalība RTU 55. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē ar 
sagatavotām tēzēm «Organizācijas kultūra universitātes kvalitātes vadības sistēmas 
veidošanās procesā» 

• 2014. gadā – tiek gatavota publikācija dalībai RTU 55. starptautiskajai zinātniskajai 
konferencei «Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship 
(SCEE’2014)»

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014. gads – prakses darba vadītāja RTU IEVF Tālākizglītības nodaļas studentam

• 2014. gadā – RTU Senāta un RTU Ķīpsalas peldbaseina dokumentu aprites procesa 
izvērtēšana un optimizēšana 

• 2013. gadā – RTU Administratīvās vadības darba grupas locekle

• 2010. gadā – dalība Eiropas sociālā fonda projektā «Procesu vadības sistēmas 
ieviešana Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā»

• 2003.–2012. gads – prakses darba vadītāja arodvidusskolu, profesionālās izglītības, 
tālākizglītības un eksaminācijas centra, Nodarbinātības valsts aģentūras norīkotajiem 
apmācāmajiem dokumentu un arhīva pārvaldības jomā
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Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Vislielākā vara ir tam, kas valda pār sevi.» 
(Potentissimus est qui se habet in potestate) Latīņu sakāmvārds

• Rīgas Tehniskā universitāte – Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja

• «Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra» – Pamatprocesu vadības daļas procesu 
vadības vecākais eksperts, Lietvedības procesa vadītāja, Lietvedības daļas vadītāja

• Darba pieredze Valsts ieņēmumu dienestā un Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā 
dokumentu un arhīva pārvaldības jomā

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2009.–2014. gads – papildinātas zināšanas 10 kvalifikācijas celšanas kuros, semināros 

un konferencēs, no tiem būtiskākie ir:

• dalība Eiropas sociālā fonda projekta «Procesu vadības sistēmas ieviešana Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūrā» rīkotajās apmācībās «Procesu vadība»

• dalība Valsts Kancelejas rīkotajā seminārā «Par normatīvo aktu projektu 
sagatavošanas juridisko tehniku»



121

RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2006. gads – apgūts kurss AutoCAD 

• 2008. gads – apgūts kurss PhotoShop 

• 2011. gads – apgūts kurss CorelDRAW

• 2013. gads – dalība RTU radošo industriju centra jaunās ēkas atklāšanas pasākumā

• 2014. gads – apmeklēts seminārs «Mode. Kreativitāte. Koncepts» konkursā «Habitus 
Baltija 2014»

• 2014. gads – dalība BT1 izstādē RTU DTI stendā

• Aktīva dalība velomaratonos, semināros, konferencēs un kursos

Apģērbu un tekstila tehnoloģija

Bakalaura profesionālā studiju 
programma

E-pasts: eva.lapkovska@rtu.lv
Tālr.: 29328728

Vidējā svērtā atzīme: 9,18

EVA LAPKOVSKA

• 2013.–2014.gads – izstrādāts projekts sadarbībā ar VAS «Latvijas dzelzceļš» – «Sliežu 
ceļu montiera darba apģērbs», publikācija VAS LDZ laikrakstā

• 2014. gads – dalība studentu radošajā konkursā par Valsts policijas vizuālā tēla un 
identifikācijas sistēmas izstrādi formas tērpos, iegūta 3. vieta

• 2014. gads – dalība RTU 55. zinātniskajā un tehniskajā konferencē «Tekstilmateriālu 
tehnoloģiju un dizaina sekcijā»
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MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Tas nav iespējams!» – teica iemesls 
«Tas ir neprāts!» – bilda pieredze 
«Tas ir neiespējami!» – iesaucās lepnums
«Pamēģini...» – nočukstēja sapnis...

• SIA «GrantLISSA»

• SIA «CHILLI»

• SIA «IGLOO»
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MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Apģērbu un tekstila tehnoloģija

Bakalaura profesionālā studiju 
programma

E-pasts: laima.eglite@gmail.com 
Tālr.: 29358613

Vidējā svērtā atzīme: 8,17

LAImA EGLīTE

• 2014. gads – prezentēts bakalaura darba izstrādājums Nacionālo Bruņoto spēku 
(NBS) Industriju dienās

• 2014. gads – dalība RTU DTI izstādē «Baltic Fashion & Textile»

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2013. gads – apgūts kurss ar automatizētās apģērbu konstruēšanas sistēmu Lectra

Profesionālā pieredze
• Darbs MLĶF Studentu pašpārvaldē

• Brīvprātīgais darbs – XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos,  «Riga Tall 
Ship Races» un Pasaules koru olimpiāde brīvprātīgais 

• Prakse uzņēmumā SIA «HEBE»

• Darbs AS «Spectre Latvia»

Novēlējums:
«Smejies par dzīvi, jo dzīve par tevi neraudās.»
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MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2013. gads – studiju programmas prezentēšana TV3 veidotajā videosižetā «Diploms, 

ko novērtē»

• 2012. gads – dalība EsAugu.lv koku tērpu modes skatē Vērmanes dārzā

Apģērba un tekstila tehnoloģija

Maģistra profesionālā studiju 
programma

E-pasts: sniedze.ozola@gmail.com
Vidējā svērtā atzīme: 9,25

SNIEDZE OZOLA

• 2013. gads – dalība 54. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē 

• 2012.–2013. gads – izstrādāts interaktīvs mētelis ar gaismas un skaņas efektiem (3 
cilvēku komanda), kas prezentēts izstādē «Skola 2013», RTU Zinātnes festivālā un 
RTU Atvērto durvju dienās 

• 2008.–2012. gads – Vītolu fonda stipendiāte

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Sasniegt maza bērna attieksmi pret dzīvi ar veca cilvēka 
zināšanām ir dzīves jēga uz zemes.» Juris Rubenis

• 2013. gads – BEST vasaras izglītības kursi «Bringing Education and Entrepreneurship 
under student scope» Rumānijā

• Apģērbu modelētāja SIA «GRIF», prakse Skaidras Deksnes dizaina meistardarbnīcā, 
dalība modes skatēs «Ķīpsalas pavasaris 2011 un 2012», studentu organizācijas BEST-
Riga biedrs
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Ķīmija

Maģistra akadēmiskā studiju programma

Tālr.: 27820238

E-pasts: liepinaliga@inbox.lv
Vidējā svērtā atzīme: 9,17

LīGA LIEPIņA

• 2014. gads – izcili aizstāvēts maģistra darbs ķīmijā ar tēmu «Kviešu salmu un kliju 
katalītiskā pirolīze, izmantojot TG-FTIR metodi»

• 2012.–2014.gads – vadīti laboratorijas darbi RTU pasniegtajos priekšmetos «Atomu 
spektri», «Molekulārā spektroskopija», «Vielas uzbūve» un «Pārtikas ķīmija un pārtikas 
atbilstība»

• 2012. gads – izcili aizstāvēts bakalaura darbs ķīmijā ar tēmu «Kviešu salmu 
termoķīmiskie raksturojumi»

• 2012. gads – labākais ziņojums bakalauru programmu studentu grupā RTU 53. 
studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē, Organisko savienojumu ķīmijas un 
tehnoloģijas sekcijas 2. apakšsekcijā, «Kviešu salmu termoķīmiskie raksturojumi»

• 2008.–2012. gads – Vītolu fonda stipendiāte

Sabiedriskās aktivitātes
• 2006.–2014. gads – aktīva darbība Daugavpils novada Kalupes pagasta jauniešu 

kopienā

• 2009.–2014. gads – Latvijas Mazpulku Rīgas klubiņa dalībniece

• 2013. gads – studiju programmas «Ķīmija» prezentēšana TV3 veidotajā video sižetā 
«Diploms, ko novērtē»
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2014. gads – dalība RTU 55. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē, «Kviešu 

salmu katalītiskā pirolīze»

• 2013. gads – dalība RTU 54. starptautiskajā zinātniskajā konferencē, «Catalytic 
Pyrolysis of Wheat Straw with Calcium Oxide»

• 2012.gads – dalība 17. starptautiskajā zinātniskajā konferencē «Ecobalt 2012», «TG-
FTIR Analysis of Wheat Straw Pyrolysis»

• 2012. gads – dalība RTU 53. starptautiskajā zinātniskajā konferencē, «Effect of the 
Heating Rate on the Wheat Straw Pyrolysis»

• 2010. gada oktobris – 2011. gada februāris – Britu padomes projekta «Darbīgās 
kopienas» 50 stundu apmācības

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Pieredze, kas iegūta, uzņemoties nebijušus pārbaudījumus, 
vislabāk sniedz iespēju attīstīties.»

• Vecākā laborante zinātniskajā darbā, RTU Ķīmijas katedra

• Daugavpils novada Kalupes pagasta jauniešu kopienas vadītāja

• Biedrības «Latvijas Sarkanais Krusts» struktūrvienības «Latvijas Sarkanā Krusta 
Jaunatne» Daugavpils-Ilūkstes novadu nodaļas vadītāja

• Starptautiskā jauniešu apmaiņas projekta «Volunteering-employment generator» 
vadītāja

• Daugavpils novada Kalupes pagasta informatīvā biļetena jauniešu pielikuma «Zinu. 
Varu. Daru» redaktore

• Laborante «Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra» Vides laboratorijā

• 2012. gada augusts–septembris – apmeklēts starptautiskais jauniešu apmaiņas 
projekts «Volunteer into work», Latvijas grupas līdere, Kruševac, Serbijā

• 2009.–2011. gads – dalībniece projektā «RTU studentam pa pēdām»

• 2009.–2010. gads – dalībniece RTU sieviešu korī «Delta»
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2010. gads – popularizēta Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte skolēniem 

Madonas Valsts ģimnāzijā un Teikas vidusskolā

• 2011. un 2012. gads –  galvenā organizatore Erudīcijas konkursam pasākumā 
«Ķīmiķu dienas»

• 2012. gads – iegūta prakses vieta LU CFI, projektā «Labā prakse»

Ķīmijas tehnoloģija

Bakalaura akadēmiskā studiju 
programma

E-pasts: astridaberzina@gmail.com 
Tālr.: 29160378

Vidējā svērtā atzīme: 9,17

ASTRīDA BĒRZIņA

• 2012. gads – līdzautore zinātniskajai publikācijai «Research of hydrogen storage 
possibility in natural zeolite»

• 2012.–2013. gads – sadarbībā ar uzņēmēju Jāni Brišku izstrādāts prototips īpatnēja 
dizaina krēslam, kas taisīts no dabas izejmateriāliem

• 2014. gads – publicēts zinātniskais raksts «Effect of chemical reduction on structure 
and electrical conductivity of graphene oxide» 
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Dzīvo! Neviens cits to Tavā vietā nedarīs!»

• 2012. gads – dalība International Workshop «Hydrogen and Fuel Cells in Research 
and Applications: facing to Latvia»

• 2014. gads – dalība 18. starptautiskajā studentu zinātniski praktiskajā konferencē 
«CILVĒKS.VIDE.TEHNOLOĢIJAS»

• 2014. gads – dalība 55. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē

• LU Cietvielu fizikas institūts

• RTU Tehniskās fizikas institūts

• «OK Arona»

• RTU MLĶF studentu pašpārvalde
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2012. gads – dalība RTU Inženieru sacensībās

• 2012. gads – šobrīd – Latvijas Jauno zinātnieku apvienības biedre 

• 2013. gads – dalība RTU Atvērto durvju dienās

• 2013. gads – šobrīd – Latvijas Materiālu pētīšanas biedrības biedre

• 2013. gads – studiju programmas prezentēšana TV3 veidotajā videosižetā «Diploms, 
ko novērtē»

Ķīmijas tehnoloģija 

Maģistra akadēmiskā studiju programma

E-pasts: Jana.Vecstaudza@rtu.lv 

Vidējā svērtā atzīme: 9,21

JANA VECSTAUDŽA

• 2008.–2012. gads – Vītolu fonda stipendiāte

• 2011.–2014. gads – dalība divu valsts pētījumu programmu īstenošanā

• 2012. gads – zinātniskā publikācija «Komerciālo kosmētisko mālu sastāvs un Latvijas 
mālu piemērotība lietojumam kosmētikā»

• 2013. gads – zinātniskā publikācija «XRD and SEM Studies of Archaeological Stove 
Tile Ceramics of Turaida Castle»

• 2013. gads – dalība COST projektā «Next generation cost effective phase change 
materials for increased energy efficiency in renewable energy systems in buildings»

• 2014. gads – RTU VĶT institūtā izstrādāts un izcili aizstāvēts maģistra darbs
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Vajag iemācīties darīt lietas, kas patīk pašam, nevis citiem, un 
izvairīties no nekā darīšanas.» Autors nezināms

• 2011.–2014. gads – dalība RTU 52., 53., 54. un 55. studentu zinātniskajā un tehniskajā 
konferencē

• 2012. gads – apmeklēta Mālu minerālu skola «Argilla Studium 2012», Maskava, 
Krievija

• 2012. gads – dalība konferencē «2nd International Student and Young Scientist 
Conference on Materials Processing», Tbilisi, Gruzija

• 2012., 2014. gads – dalība Latvijas Universitātes 70. un 72. zinātniskajā konferencē

• 2014. gads – dalība seminārā «COMSOL Multiphysics»

• 2014. gads – dalība RTU Doktorantūras skolas rīkotajā semināru ciklā «Rūpnieciskā 
īpašuma tiesību aizsardzība»

• RTU Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Ķīmijas tehnoloģija

Maģistra akadēmiskā studiju programma

E-pasts: JanisBrin@gmail.com
Vidējā svērtā atzīme: 9,59

JĀNIS BRINKS

• 2013. gads – zinātniskā publikācija «Optimization of Rapeseed Oil Fatty Acid 
Esterification with Methanol in the Presence of Sulfuric Acid»

• 2013. gads – zinātniskā publikācija «Biodiesel Synthesis from Rapeseed Oil in the 
Presence of Sodium and Potassium Hydroxides»

• 2013./2014. gads – ESF atbalsta stipendija «Atbalsts RTU maģistra studiju 
programmu īstenošanai»

• 2012. gads – zinātniskā publikācija «The Factors Affecting the Rate of Preparation 
and the Content of Rapeseed Oil Methyl Esters by Using Sodium Methylate as a 
Catalyst»

• 2012. gads – zinātniskā publikācija «The Factors Affecting the Rate of Formation and 
the Content of Rapeseed Oil Ethyl Esters by Using Potassium Hydroxide as Catalyst»

• 2011. gads – zinātniskā publikācija «Factors Affecting the Rate of Formation and the 
Content of Rapeseed Oil MethylestersiIn Presence of Sodium Hydroxide as Catalyst»
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Chance favors the prepared mind.» Louis Pasteur

• 2012.–2013. gads – dalība RTU 53. un 54. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

• 2011.–2013. gads – dalība 52., 53. un 54. RTU Studentu zinātniskajā un tehniskajā 
konferencē, iegūts Atzinības raksts par teicamu darbu 53. konferencē

• 2012. gads – dalība «Ecobalt 2012» konferencē

• 2011. gads – dalība «Apvienotajā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresā» un 
«Letonikas IV kongresā»

• RTU Lietišķās Ķīmijas institūts

Sabiedriskās aktivitātes
• 2009. gads –  dalība 3. RTU Inženierdatorgrafikas olimpiādē, iegūta 1. vieta
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Ķīmijas tehnoloģija

Bakalaura akadēmiskā studiju 
programma

E-pasts: o.pitkevica@gmail.com 

Tālr.: 26108484

Vidējā svērtā atzīme: 9,43

OLGA PITKEVIČA

• 2012. gads – RTU Attīstības fonda stipendija praksei AS «Dzintars» projekta «Labā 
prakse» ietvaros

• 2011. gads – RTU 5. Inženierdatorgrafikas olimpiādē, iegūta 3. vieta

• 2011. gads – RTU Attīstības fonda stipendija praksei AS «Dzintars» projekta «Labā 
prakse» ietvaros

• 2011.–2014. gads – vairākkārtēja valsts stipendijas ieguvēja 

Sabiedriskās aktivitātes
• 2013. gads – piedalīšanās Prakse.lv organizētā projektā «Virtuālā prakse», iekļauta 

dalībnieku TOP-10 sarakstā

• 2011. gads – 1. vietas ieguvēja sporta deju sacensībās «Deju ritmi» Hobby klasē

• 2011. gads – dalība projektā «Studentam pa pēdām»
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Ar visu pasaules izglītību var nebūt gana, ne vienmēr izrādās 
svarīgs tas, ko Tu zini.»
 Dž. fiča

• 2013. gads – apgūts kurss «Nutrition for Health Promotion and Disease Prevention» 
University of California, San Francisco

• 2013. gads – apgūts kurss «Vaccines», University of Pennsylvania

• 2013. gads – iegūta spiedieniekārtu operatora kvalifikācija

• 2011. gads – iegūta 1. pakāpes kvalifikācija ST un LA deju programmās

• RTU MLĶF OĶTI

• AS «Dzintars»

• AS «Grindeks»
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Materiālu tehnoloģija un dizains

Bakalaura profesionālā studiju 
programma

E-pasts: agnese.nagle@gmail.com
Tālr.: 20044858

Vidējā svērtā atzīme: 8,97

AGNESE NAGLE

• 2014. gads – dalība RTU 55. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē ar 
darbu «Mono- funkcionāls risinājums darbam dinamiskā vidē», iegūta 3. vieta 
(Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina sekcijā)

Sabiedriskās aktivitātes
• 2013., 2014. gads dalība mākslas izstādē grāmatnīcā «Globuss»

• 2013. gads – publikācija un ilustrācijas «Latvijas noslēpumainie talanti MMXIII», 2013. 
g., Rīga, tipogrāfija «Latvijas karte», ISBN 9984-49-843-3

• 2012. gads – dalība gleznu izstādē Rīgas Latviešu biedrībā, ekspozīcijas izvietojuma 
izstrāde

• 2012. gads – brīvprātīga darbība RTU izgudrotāju dienu radošo darbnīcu 
organizēšanā
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Izvēlies darbu, ko mīli, un Tev vairs nekad nebūs jāstrādā.» 
Konfūcijs

• 2013. gads – dalība «Adwards 2013» radošo dienu lekcijās

• 2013. gads – dalība seminārā «Zīmola izstrāde, pozicionēšana un komunikācija. 
Patiesība par produktu un pakalpojumu pievienoto vērtību.»

• 2013. gads – dalība RTU sadarbībā ar ASV vēstniecību organizētā seminārā «Kas ir 
universālais dizains?»

• 2012. gads – Dalība semināros radošās darbības nedēļas «Radi» ietvaros

• 2010. gads – dalība praktiskā seminārā «Komiksi bez robežām»- sociālo komiksu 
izstrāde un integrēšana sabiedrībā, pasniedzējs Leif Packalen, Somija

• Šobrīd darbs SIA «Marks M»

• Studiju prakse SIA «Marks M», kas pazīstams ar zīmoliem «Nakts Mēbeles», «Pils 
Matrači», «Heavens»

• «Rīgas Latviešu biedrības bērnu un jauniešu vasaras koledža», dalība nometnes 
nodarbību organizēšanā un vadīšanā
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Materiālu nanotehnoloģijas

Maģistra akadēmiskā studiju programma

E-pasts: agneta.vezenkova@gmail.com
Vidējā svērtā atzīme: 9,48

AGNETA VEŽENKOVA

• 2013. gads – saņemta mērķstipendija ESF otrās kārtas līdzfinansētā projekta 
«Atbalsts RTU maģistra studiju programmu īstenošanai II» 

• 2013. gads – zinātniskās publikācijas «Improvement of Sol-Gel Deposited ZnO:Al 
Thin Films by Laser Radiation» līdzautore

• 2013. gads – Eiropas patenta «TiO2 nanostrukturētu plāno pārklājumu ieguve» 
pieteikuma līdzautore

• 2012. gads – publikācija 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences tēžu 
krājumā «TiO2 nanodaļiņu ieguve sola – gela pārklājumos»

Sabiedriskās aktivitātes
• 2013. gads – dalība TV3 videosižetā «Diploms, ko novērtē – RTU MLĶF»

• 2013. gads – iesaistīšanās MLĶF – 150 svinīgā pasākuma organizācijā

• 2012. gads – žūrijas locekle «Mis&Misters RTU 2013» atlasē

• 2011. gads – tituls «Mis RTU»  konkursā «Mis&Misters RTU 2011» 

• 2009. gads – RTU pārstāvniecība RTU Informācijas dienā «Swedbank» filiālēs 

• 2009.–2011. gads – tautas deju ansambļa «Vektors» dejotāja
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Pēc negaisa vienmēr būs saule, pēc nakts – vienmēr rīts.»

• 2014. gads – dalība 55. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē, «Fe2O3–
TiO2 sola gela pārklājumu ieguves īpatnības»

• 2014. gads – privātstundas angļu valodā 

• 2012. gads – dalība 53. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē, «TiO2 
nanodaļiņu ieguve sola – gela pārklājumos»

• RTU Silikātu materiālu institūts, dalība ERAF projektā «Nanostruktūru un barjeru 
struktūru ieguves sola-gela un lāzera tehnoloģijas»

• SIA «Kinetics Nail Systems»

• Latvijas Republikas Patentu valde
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Materiālu dizains un tehnoloģija

Maģistra profesionālā studiju 
programma

E-pasts: gusare@inbox.lv
Tālr.: 28319984

Vidējā svērtā atzīme: 9,59

ZANE ZELČA

• 2014. gads – dalība 55. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē ar 
tēmu «Kaņepju šķiedru priekšapstrādes tehnoloģiju ietekme uz LLDPE matricas 
kompozītu īpašībām»

• 2014. gads – zinātniskais asistents Dizaina un materiālu tehnoloģiju katedrā

• 2014. gads – laboratorijas vadītāja Dizaina un materiālu tehnoloģiju katedrā

• 2014. gads – iegūts maģistra grāda diploms ar izcilību

• 2012.–2014. gads – saņemta mērķstipendija ESF otrās kārtas līdzfinansētā projekta 
«Atbalsts RTU maģistra studiju programmu īstenošanai II» 

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014. gads – dalība RTU DTI modes skates organizēšanā «Ķīpsalas pavasaris 2014»

• 2013. gads – dalība organizēšanā RTU DTI bakalaura darbu izstādē «Ķīpsalas dizaina 
kods 2013»

• 2012.–2014. gads – aktīva RTU Absolventu asociācijas biedre

• 2012. gads – dalība RTU DTI bakalaura darbu izstādē «Ķīpsalas dizaina kods 2012»
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Ja nezini, ko vēlies, neko nevari dabūt!»

• 2014. gads – dalība RTU darbinieku seminārā «Finansēšanas avoti inovācijai un 
biznesam»

• SIA «love what you do» sadarbībā ar anazana, inc.
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Automobiļu transports 

Maģistra profesionālā studiju 
programma

Vidējā svērtā atzīme: 9,41

ANDRIS DEDUŠKEVIČS

• 2013. gads – saņemta ESF mērķstipendija «Atbalsts RTU maģistra studiju 
programmu īstenošanai» 

• 2012. gads –  saņemta ESF mērķstipendija «Atbalsts RTU maģistra studiju 
programmu īstenošanai» saņēmējs 

• 2010. gads – izturēts konkurss «Erasmus» prakšu programmā

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014. gads – 55. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē, «Sporta 

elektromobiļu veiktspējas aprēķini «Pikes Peak» sacensību trasē»

• 2014. gads – RTU Absolventu asociācijas biedrs

• 2013. gads – dalība 54. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē, 
«Transportlīdzekļu kustības un dinamikas mērījumi, izmantojot GPS sistēmas» 

• Ilggadējs studiju programmas kursa vecākais 



142

RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2009. gads – dalība 50. RTU studentu zinātniskajā un tehniskājā konferencē

• 2008. gads –  dalība 49. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē

Profesionālā pieredze
• SIA «eO»

• SIA «OSC»

Novēlējums:
«Problēmu nav, ir tikai jauni izaicinājumi.»
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes

Dalība semināros, konferencēs, kursos

• Dalība dažādās RTU Studentu parlamenta rīkotajās sporta aktivitātēs, lekcijās un 
semināros

Automobiļu transports

Bakalaura profesionālā studiju 
programma

E-pasts: karlis.putnieks@inbox.lv
Tālr.: 28283839

Vidējā svērtā atzīme: 8,74

KĀRLIS PUTNIEKS

• 2009.–2014. gads – iegūta RTU stipendiju fonda ikmēneša stipendija

• 2012. gads – dalība mācību materiāla izveidē kursā «Automobiļu motori»

• 2012. gads – apgūta datorprogramma «AutoCad»

• 2013. gads – apgūts kurss «SolidWorks» un iegūts CSWA sertifikāts (C-80PUJDG3P2)

• 2013. gads – RTU 54. studentu zinātniskā un tehniskā konference «Autotransports»

• 2013. gads – seminārs «Motoreļlas komerctransportam»

TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE

Profesionālā pieredze
• Darba pieredze «Valsts tiesu ekspertīžu birojā» un SIA «Domenikss»

Novēlējums:
«What you get by achieving your goals is not as important as what 
you become by achieving your goals.» Henry David Thoreau
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014. gads – dalība LAF rīkotajā minirallijā Madonas posmā, stūrmanis 

• 2013. gads – dalība LAF rīkotajā minirallijā 4 posmos, stūrmanis 

• 2012. gads – Vitolda Šnepa Porsche 928 atjaunošana 

• 2010. un 2011. gads – RTU ATI Ekorallijs, iegūta 2. vieta 

• 2009. gads – dalība sporta spēlēs «Ronīšos»

Automobiļu transports

Bakalaura profesionālā studiju 
programma

E-pasts: kristine-vilka@hotmail.com
Tālr.: 29208730

Vidējā svērtā atzīme: 8,69

KRISTīNE VILKA

• 2010. gads – dalība angļu valodas olimpiādē

TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Ja zina, ko vēlas – visu var sasniegt!»

• CSDD – transportlīdzekļu reģistrācija

• Transportlīdzekļu  kontroles un sertifikācijas inspekcija 

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2013. gads – dalība seminārā par klientu apkalpošanu transportlīdzekļu reģistrācijas 

procesā, darba ietvaros 

• 2012. gads – šobrīd – neklātienes studijas tiesību zinātņu programmā Juridiskajā 
koledžā
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2010.–2014. gads – iegūtas 5 (no kopējām 11) medaļas Eiropas jauniešu 

meistarsacīkstēs boulingā. Iegūti divi (no kopējiem 3) Latvijas čempiona tituli. 
Izcīnīti četri Latvijas komandu čempionāta boulingā tituli un Lietuvas komandu 
čempionāta boulingā tituli. Dalība vairāk nekā 100 sacensībās

• 2011.–2012. gads – iegūtas divas mērķstipendijas no Latvijas sporta federāciju 
padomes par izciliem sasniegumiem boulingā

• 2010. gads – dalība Rektora kausa izcīņā peldēšanā

• 2010.–2012. gads – brīvprātīgs darbs Aviācijas institūta Avionikas katedrā pirms 
pieņemšanas darbā vecākā laboranta lomā

Aviācijas transports

Bakalaura profesionālā studiju 
programma

E-pasts:  twelveiar@gmail.com 

Tālr.: 27480704

Vidējā svērtā atzīme: 8,43

ARTŪRS ĻEVIKINS

• 2014. gads – teicami izstrādāts, aizstāvēts un novērtēts bakalaura darbs ar projekta 
daļu «Inercialās navigācijas sistēmas funkcionēšanas kontroles ierīces algoritmu un 
skaitļošanas kanālu kontroles elektrisko shēmu izstrādāšana» 

• 2013. gads – RTU BEST Inženieru sacensības, iegūta 3. vieta

• 2011. gads – dalība 52. RTU zinātniskajā un tehniskajā konferencē

• 2010.–2014. gads – trīs semestra stipendiju un trīs vienreizēju veicinošu stipendiju 
ieguvējs

TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE
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Profesionālā pieredze

Novēlējums:
HARI OM TAT SAT – «Es Esmu»

• Prakse AS «Air Maintenance Estonia»

• RTU Aviācijas institūta Avionikas katedra – vecākais laborants

TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2014. gads – apgūts kurss «Electrical wiring interconnection system»

• 2013. gads – apgūts kurss «Fuel tank safety»
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2013. gada – «VIA UC green house project»: «Heat pump system for an energy 

sustainable house»

• 2013. gads – dalība izstādē «TecIndustry»

Inženiertehnika, mehānika un 
mašīnbūve

Maģistra akadēmiskā studiju programma

E-pasts: kris.erglis@gmail.com
Tālr.: 25152817

Vidējā svērtā atzīme: 8,79

KRISTAPS ĒRGLIS

• 2013. gads – saņemta stipendija «Pierādi sevi vasarā»

• 2013. gads – saņemta «VIA UC» ārzemju stipendija 

• 2012. gads – zinātniskā publikācija «Robotzivs astes formas optimizācija»

TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2014. gads – apmeklēti PML grupas kursi «Solidworks 2014»

• 2013. gads – dalība izstādē «TecIndustry»

• 2013. gads – dalība konferencē «Solidworks 2014»

• 2012. gads – dalība RTU 53. zinātniskajā konferencē
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Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Neatlaidība un konsekvents darbs ir galvenā panākumu atslēga.»

• VIA «UC green house project»

• VIA «UC zinātniskā laboratorija»

• «PERUZA» – konstruktors/inženieris

TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE
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RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Inženiertehnika, mehānika un 
mašīnbūve

Bakalaura akadēmiskā studiju 
programma

E-pasts: martins.irbe@rtu.lv
Tālr.: 26441997

Vidējā svērtā atzīme: 8,16

mĀRTIņŠ IRBE

• Referāti RTU teorētiskās mehānikas studentu zinātniskajās konferencēs:

 · 2014. gads – «Velosipēda un braucēja kustības stabilitātes pētījumi»

 · 2013. gads – «Kāpņu izslīdēšanas dinamikas analīze»

 · 2012. gads – «Plānas sienas garas kārbas sijas eksperimentālā izpēte»

• Dalība RTU Mehānikas Institūta Mehānikas ekspertīžu centra svarīgākajos projektos:

• 2014. gads – ekspertīze par SIA «Rīgas centrālais termināls» piederošā mobilā 
hidrauliskā celtņa CATERPILLAR M325LMH bojājumu»

• 2013. gads – ekspertīze par gāzes balona eksploziju gāzes balona bojājuma 
novēršanas brīdī

• 2012. gads – ekspertīze SIA «British American Tobacco Latvia» jautājumam par 
palešu plaukta nestspēju

TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE

Sabiedriskās aktivitātes
• kopš 2012. gada – pārstāvis RTU komandā Nordea Rīgas pusmaratonā

• kopš 2010. gada – dalība «SEB» kalnu divriteņu maratonos, Vidzemes novada kausos 
un citās sacensībās

• 2012 un 2013. gads – dalība TECH INDUSTRY Ķīpsalas izstāžu zālē

• kopš 2008. gada regulāri apmeklēti RTU Mehānikas institūta zinātniskie semināri
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Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Ausīs tikai tas rīts, kuram mēs esam pamodušies.» 
Autors nezināms

• RTU Mehānikas Institūts

• RTU Mehānikas Institūta materiālu pretestības laboratorija

• RTU Mehānikas Institūta Mehānikas ekspertīžu centrs

• SIA «Aqua Pro»

TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2014. gads – apgūts kurss «For competing in the Traction Entrepreneurship 

Tournament»

• 2014. gads – apgūts kurss JMĢK «Ligzdiņa» - Jaunajām ģimenēm

• 2013. gads – apgūts kurss «SolidWork»

• 2012. gads – apgūts kurss kinolektorijs «TAS, KO TU NEDRĪKSTI NEZINĀT» IX, Andreja 
Tarkovska ikonisko filmu programma ar lekcijām
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Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«You don’t get, if you don’t ask.»

• Mans uzņēmums SIA «Akmens un partneri», kura pamatdarbība ir iekārtu 
projektēšana un izgatavošana

Sabiedriskās aktivitātes
• Prakses vietu nodrošināšana kursabiedriem manā uzņēmumā SIA «Akmens un 

partneri»

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2010.–2013. gads – pašmācības ceļā apgūta 3D modelēšana ar SolidEdge 

programmu

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Mašīnu un aparātu būvniecība

Bakalaura profesionālā studiju 
programma

E-pasts: viesturs.lacis@gmail.com
Tālr.: 26002606

Vidējā svērtā atzīme: 8,27

VIESTURS LĀCIS

• 2010. gads – iegūts MBA grāds (maģistra grāds biznesa vadībā) Rīgas Biznesa skolā

• 2006. gads – iegūts bakalaura grāds biznesa vadībā Vidzemes Augstskolā

TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014. gads – konferences organizators Baltijas valstu konference «Kohleāro implantu 

un Baha sistēmas»

• 2012. gads – tulks 2. Latvijas Audiologopēdu konferencē

• 2011. gads – dalība «Mis&Misters RTU 2011»

• 2010. gads – dalība Mehu Lielajā talkā

• 2010. gads – dalība IEVF organizētajā «Blondīņu kausā»

• 2009. gads – dalība Rektora kausa izcīņā aerobikā, iegūta 3. vieta TMF komandas 
sastāvā

Medicīnas inženierija

Maģistra profesionālā studiju 
programma

E-pasts: jpudnik@inbox.lv 
Tālr.: 25904655

Vidējā svērtā atzīme: 9,15

JŪLIJA PUDņIKA 

• 2010. gads – dalība RTU 5. matemātikas olimpiādē

• 2011. gads – dalība RTU Inženierdatorgrafikas olimpiādē klasiskajā rasēšanas plūsmā

• 2013. gads – zinātniska publikācija «Effect of environment on glass by Kelvin probe 
force microscopy», Palanga, Lietuva

• 2013./2014. gads – saņemta ESF mērķstipendija 

TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE
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Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«Pie visa vainīgs Einšteins. 1905. gadā viņš paziņoja, ka absolūta 
miera nav, un kopš šī brīža tā tiešām nav.» Stīvens Līkoks

• 2012. gads – apgūts kurss «Project management»

• 2012. gads – apmeklēts seminārs «Zinātniskā raksta noformēšana»

• 2011. gads – dalība 5. Baltijas Otorinolaringologu kongresā

• 2011. gads – apgūts kurss «Bioelectromagnetism», Tallina, Igaunija

• 2011. gads – apmeklēts seminārs «Datorprogramma MATLAB»

• 2011. gads – dalība simpozijā «Kaula vadāmības dzirdes implants Baha», Maribora, 
Slovēnija

• Klīniskā prakse gaitas laboratorijā VSIA nacionālais rehabilitācijas centrs «Vaivari»

• Kohleāro implantu intraoperatīvie mērījumi SIA «Dzirdes Implanti»

• Medicīnas gāzu sistēmu projektēšana SIA «NMS ELPA»

• 7 gadu pieredze matemātikas privātstundās

TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Medicīnas inženierija un fizika

Maģistra profesionālā studiju 
programma

E-pasts: marta.lange@mehi.lv 

Tālr.: 28635853

Vidējā svērtā atzīme: 8,91

mARTA LAņģE

• 2014. gads – saņemta stipendija «Erasmus» praksei «European Laboratory for Non-
Linear Spectroscopy (LENS)»

• 2014. gads – saņemta stipendija dalībai konferencē «SPIE Optics+Photonics 2014»

• 2013. gads – zinātniskā publikācija «Spectral imaging used in determining the age 
of bruises» «IONS 2013» tēžu krājumā

• 2013. gads – organizatore «Spageti tiltu konstruēšanas sacensības (STiKS 4)»

• 2013. gads – organizatore «EBEC Riga»

• 2013. gads – konferences «DEVELOPMENTS IN OPTICS AND COMMUNICATIONS» 
organizatore, Rīga 

• 2012. gads – dalība RTU 6. Inženiergrafikas olimpiādē CAD sekcijā, iegūta 1. vieta

• 2011. gads – saņemta stipendija «Erasmus» studijām Florences Universitātē

TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE

Sabiedriskās aktivitātes
• 2011 – SPIE Student Chapter University of Latvia biedre
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Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:
«When I get sad, I stop being sad and be awesome instead.»
Barney Stinson from «How I Met Your Mother»

• 2014. gads – itāliešu valodas C1 kursi, «Centro Linguistico di Ateneo», Florence 

• 2013. gads – uzstāšanās konferencē «IONS 2013», Yerevan, Armenia

• 2012./2013. gads – RTU Doktorantūras skola

• 2012. gads – apgūts kurss «How to be the best of the best?» 

• 2012. gads – apgūts kurss «Think 3D, Print 3D», Sapienza University, Itālija

• 2011. gads – apgūts kurss «Go-go biogadget – biomedical adventure», Aristotle 
University of Thessaloniki, Grieķija

• «European Laboratory for Non-Linear Spectroscopy (LENS)»

• LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts

• SIA «NMS ELPA»

• Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca

• RTU Studentu parlaments un RTU TMF Studentu pašpārvalde «Mehi»

• «Board of European Students of Technology» (BEST-Riga)

TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Sabiedriskās aktivitātes
• 2013. gads – kanalizācijas sūknētavas modernizācija VSIA «Paula Stradiņa klīniskās 

universitātes slimnīcas» scintigrāfijas nodaļai

• 2011. gads – dalība inženiergrafikas lasītprasmes vērtēšanas CAD projektā 
«Evaluating Engineering Graphics Literacy in the CAD Age Project»

• 2013. gads – dalība XXVII Vispasaules vasaras Universiādē

• 2010. un 2013. gads – dalība Latvijas Universiādē vieglatlētikā; dalība SELL spēlēs

Medicīnas inženierija un fizika

Bakalaura profesionālā studiju 
programma

E-pasts: kovalovpavel@inbox.lv
Tālr.: 26023784

Vidējā svērtā atzīme: 9,44

PĀVELS KOVAĻOVS

• 2013. gads – RTU TMF domes stipendija

• 2013. gads – konferenču tēze «Influence of Medical Electron Radiation and 
Annealing on Photoelectron Emission from Lead Sulphide Nanodots»

• 2013. gads – raksts konferenču pilna teksta rakstu krājumā «Photoelectron Emission 
from PbS Nanodots for Dosimetry of Ionizing Radiation»

TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE
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Dalība semināros, konferencēs, kursos

Profesionālā pieredze

Novēlējums:

«OMNIA MEA MECUM PORTO» – Visu, kas ir mans, es nesu sev līdzi.

• 2013. gads – dalība RTU 54. starptautiskajā zinātniskajā konferencē Biomedicīnas 
inženierijas un fizikas simpozijā

• 2012. un 2013. gads – Plovdivas Medicīnas universitātē apgūts integrēts 
kodolfarmācijas kurss

• 2012. gads – Tartu Universitātē apgūts kurss «Radiācijas drošība un dozimetrija 
medicīniskos pielietojumos»

• 2011. gads – Tallinas Tehnoloģiju universitātē apgūts intensīvs kurss 
bioelektromagnētismā un kurss «Modernu medicīnas tehnoloģiju vadības 
stratēģijas»

• VSIA «Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca»

• RTU Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts

TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Mehatronika

Bakalaura profesionālā studiju 
programma

E-pasts: lungevics@gmail.com
Tālr.: 27834419

Vidējā svērtā atzīme: 9,28

JĀNIS LUNGEVIČS

• 2012. gads – zinātniskā publikācija «Calculation of 3D Texture Parameters»

• 2013. gads – zinātniskā publikācija «Wear Calculation Possibilityin Slide-Friction Pairs 
Using Surfaces With Nanocoatings»

• 2013. gads – patenta pieteikums «Miera stāvokļa berzes koeficienta un virsmu 
slīdēšanas īpašību noteikšanas mēriekārta»

• 2012.–2013. gads – TMF paaugstinātās stipendijas ieguvējs

• 2013. gads – Mašīnbūves tehnoloģiju institūta tribometra apkalpošanas speciālists/
laborants

• 2013. gads – aizstāvēts zinātniskais bakalaura darbs ar projekta daļu «Datorizēta 
eksperimentālā slīdes berzes mēriekārta», iegūts vērtējums 10 balles

Sabiedriskās aktivitātes
• 2012.–2013. gads – brīvprātīgs (bezatlīdzības) darbs Mašīnbūves tehnoloģiju 

institūtā

• 2013. gads – Mašīnbūves tehnoloģiju institūta padomes loceklis

• 2012.–2013. gads – līdzdalība ERAF projektā ID 1537 «Industriālās tehnoloģijas 
prototipa izstrāde nanostrukturētu jonu-pazmas nodilumizturīgu pārklājumu 
iegūšanai»
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TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2013. gads – līdzdalība RTU 54. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē, 

«Šlīdes berzes koeficienta mēriekārta»

• 2013. gads – seminārs «Intelektuālā īpašuma aizsardzība»

• 2013. gads – apmācība darbam ar CSM TRB-S-EE-0000 tribometru (angļu valodā)

• 2012. gads – izveidots satvērējs industriālajam robotam IRB 1600 studiju priekšmetā 
«Robotu vadības sistēmas»

• 2013. gads – līdzdalība projektā TOP/12-03 «Plānu pārklājumu veidošana un 
metroloģija slīdes berzes virsmu diluma un berzes koeficienta samazināšanai»

• 2013. gads – BIRTI biedrs

• 2012.–2013. gads – Uz paša veidotas mēriekārtas veikti eksperimenti sporta 
kamaniņu slieču slīdamības uzlabojumu testēšanai, izmantojot nanostrukturētus 
pārklājumus, par sasniegtajiem rezultātiem iegūta Latvijas Kamaniņu sporta 
federācijas atzinība

Profesionālā pieredze
• ARA «Kalnozols», AS «Sidrabe», Mašīnbūves tehnoloģiju institūts, SIA «Kinolats», 

vairākkārtēja līdzdalība starptautiska līmeņa, moto un auto sporta pasākumu 
organizēšanā

Novēlējums:
To, ko vari izdarīt rīt, labāk izdari jau šodien!
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Nanoinženierija

Maģistra profesionālā studiju 
programma

E-pasts:  kaspars.kaprans@rtu.lv 

Tālr.: 25509161

Vidējā svērtā atzīme: 8,97

KASPARS KAPRĀNS

• Saņemta ESF stipendija «Atbalsts maģistra studiju programmām»

Sabiedriskās aktivitātes
• Dalība biznesa interešu klubā «Portfelis»

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2013. gads – «Nuclear Pharmacy Integrated Course for Students in «Pharmacy, 

Medicine, Medical Physics and Nuclear Chemistry» Plovdiv , Bulgaria

• Publikācija – K. Kaprāns, G. Bajārs, K. Bikova, J. Kleperis, A. Lūsis, Ē.P entjušs «Grafēna 
kārtiņu elektroforētiska uzklāšana no ūdens suspensijas», Grām.: LU CFI 30. zin. konf. 
ref. tēzes. (2014) Rīga, LU Cietvielu fizikas institūts, lpp. 31.

• Bajars, K. Kaprans, G. Kucinskis, K. Bikova, J. Kleperis and A. Lusis «STUDY OF 
ELECTROPHORETICALLY DEPOSITED GRAPHENE FILMS AS ELECTRODE FOR LITHIUM 
ION BATTERIES»

• «11th International Symposium on Systems with Fast lonic Transport» Gdańsk-
Sobieszewo, Poland 
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Profesionālā pieredze
• SIA «Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca»

• «Latvijas Onkoloģijas centrs» – praktikants

Novēlējums:
«Uz priekšu es virzos lēnām, taču nekad neskatos atpakaļ!»
«Kaut ko iemācīties var vienīgi rīkojoties!»

• «Electrophoretic Graphene Film Electrode for Lithium Ion Battery»

• Dalība konferencē – «9th International Conference «Functional Materials and 
Nanotechnologies RCBJSF-2014-FM&NT», Riga, Latvia



162

RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Ražošanas tehnoloģija

Maģistra akadēmiskā studiju programma

E-pasts: natalija.filipova@rtu.lv
Tālr.: 26347790

Vidējā svērtā atzīme: 8,94

NATĀLIJA fIĻIPOVA

• 2014. gads – iesniegts raksts G. Civcisa, N. Filipova J. Kandis «The Measurement of 
Surface Texture for Nanostructured Coatings» 

• 2013. gads – publicēts zinātniskais raksts Fiļipovs, A., Fiļipova, N. «Nanocoating 
Surface Wear Assessment Using Methods of Non-Contact Scanning Probe 
Microscopy»

• 2013. gads – publicēts zinātniskais raksts Fiļipova, N., Rudzītis, J. «Surface Texture 
Parameters Application for Nanocoatings»

• 2012., 2013. gads – saņemta ESF stipendija projektā «Atbalsts RTU maģistra studiju 
programmu īstenošanai» 

• 2012. gads – publicēts zinātniskais raksts T. Filipova, N. Filipova «Investigation of 
method of physical vapour deposition»

• 2012.gads – publicēts zinātniskais raksts T.Filipova, N.Filipova «Investigation of 
method of pulsed laser deposition»

Sabiedriskās aktivitātes
• 2012.–2014. gads – programmas «Ražošanas tehnoloģijas» RMMRO grupas vecākā

• 2012. gads – ERAF projekta «Industriālās tehnoloģijas prototipa izstrāde 
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2014. gads – dalība RTU 55. zinātniskajā konferencē ar ziņojumu «Virsmas tekstūras 

parametru pielietojums, pētot plakanslīpētās virsmas»

• 2014. gads – apgūta apmācību programma «Iekšējo auditoru apmācības kurss»

• 2014. gads – metināšanas kvalitātes uzraudzības personāla apmācības VT-2, iegūta 
nesagraujošās testēšanas (NDT) personāla kvalifikācija.

• 2013.–2014. gads – metālapstrādes nozares speciālistu apmācība – iegūts 
Starptautiskā metināšanas inženiera diploms

• 2013. gads – dalība seminārā «Welding in the Baltic»

• 2013. gads – dalība 8th International conference MET-2013 ar ziņojumu «Analysis of 
standardization development of surface roughness parameters»

daudzkomponentu nanostrukturētu jonu-plazmas nodilumizturīgu pārklājumu 
iegūšanai» koordinatore

• 2012. gads – LZP projekta «Materiālu virsmu un makrostruktūras īpašību izpēte» 
izpildītāja

• 2011. gads – ESF projekta «Mehānisku elementu virsmas un to iekšējās struktūras 
nanotehnoloģiskie pētījumi mašīnbūvē» izpildītāja

Profesionālā pieredze
• RTU

• SIA «TUV Nord Baltic»

• SIA «Technology and Engineering»

Novēlējums:
«Nelūdzies pēc vieglākas dzīves. Lūdzies pēc kļūšanas par stiprāku 
cilvēku.» Džons Kenedijs
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Siltumenerģētika un siltumtehnika

Maģistra profesionālā studiju 
programma

E-pasts: elmars.leja.lv@gmail.com; 
elmars.leja@rtu.lv
Tālr.: 29217255

Vidējā svērtā atzīme: 9,81

ELmĀRS LEJA

• 2008./2014. gads – bakalaura un maģistra programmu absolvēšana ar izcilību

• 2008./2012. gads – saņemtas vairākas stipendijas – LU Fonda K. Morberga 
inženierzinātņu stipendija, AS «Latvijas Valsts meži» stipendija, vairākkārtīgi TMF 
domes stipendija

• 2010.–2011. gads – sagatavotas 6 publikācijas

• 2012. gads – uzstāšanās seminārā «Zaļā industrija – iespējas, risinājumi, pieredze»

• 2012./2014. gads – ESF mērķstipendijas maģistrantiem saņēmējs

• 2014. gads – uzstāšanās AS «RĪGAS SILTUMS» 2. zinātniski praktiskajā konferencē 
«Latvijas centralizētās siltumapgādes aktualitātes»

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2014. gads – dalība Biznesa interešu klubā «Portfelis»

• 2014. gads – apmeklēts seminārs «MATLAB»

• 2014. gads – apmeklēts semināru cikls «Apvārsnis H2020» 

• 2013. gads – dalība seminārā «SolidWorks 2014» 

• 2012. gads – Vasaras skola «Biogāzes enerģētiskie aspekti» apmeklējums

• 2012. gads – apmeklēta izstāde un konference «World Bioenergy 2012»

• 2010. gads – apmeklēta «Plasma Technology for Environment Protection» 
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Sabiedriskās aktivitātes
• 2008./2014. gads – kursa vecākais, aktīvi līdzdarbojoties studiju procesa 

organizēšanā un uzlabošanā 

• 2011./2013. gads – vairāku starptautisku «AEGEE» konferenču un pasākumu 
organizators 

• 2013. gads – organizators IT konferencei «Lotus» 

Profesionālā pieredze
• SIA «FILTER»

• AS «KOMFORTS»

• AIESEC-Riga 

• AEGEE-Riga 

• Smiltenes Kultūras un sporta centrs

Novēlējums:
«Iziet cauri pasaulei, nedarot sevi pilnīgāku, ir tas pats, kas iznākt 
no pirts netīram.» Ališers Navoji
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Siltumenerģētika un siltumtehnika

Bakalaura profesionālā studiju 
programma

E-pasts: girts.bodzs@gmail.com
Tālr.: 28398824

Vidējā svērtā atzīme: 8,36

ģIRTS BODŽS

• 2012. gads – konferenču tēze «NOx samazināšanas metodes»

• 2013. gads – konferenču tēze «Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera efektivitātes 
analīze».

• 2014. gads – piešķirta AS «Latvenergo» stipendija uz studiju noslēguma darba 
izstrādes laiku

• 2014. gads – diplomdarba «TEC-2 pirmā energobloka cirkulācijas sistēmas režīmu 
optimizācija» izstrāde un aizstāvēšana

Sabiedriskās aktivitātes
• 2011. gads – dalība TMF studentu pašpārvaldes rīkotajā pasākumā «Mehu kari»

• 2012. gads – dalība RTU SP rīkotajā pasākumā «Plostu rallijs»

• 2010.–2013. gads – apmeklēti TMF studentu pašpārvaldes rīkotie pasākumi
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2012. gads – dalība RTU 53. studentu zinātniskajā konferencē

• 2013. gads – dalība RTU 54. studentu zinātniskajā konferencē

Profesionālā pieredze
• SIA «Energoremonts Rīga»

Novēlējums:
«Ikviens, kurš nekad nav pieļāvis kļūdu, nekad nav mēģinājis ko 
jaunu.» Alberts Einšteins
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Siltumenerģētika un siltumtehnika

Bakalaura profesionālā studiju 
programma

E-pasts: maris_kanitis@inbox.lv
Tālr.: 22029084

Vidējā svērtā atzīme: 8,25

mĀRIS KĀNīTIS

• 2013. gads – dalība 54.RTU ztudentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē 
«Siltumapgādes sistēmas efektivitātes uzlabošanas risinājumi SIA «Valpro»»

• 2013. gads – dalība 54.54.RTU ztudentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē 
«Ģeotermālo siltumsūkņu darba režīmu modelēšana»

• 2013. gads – dalība 54. RTU starptautiskajā zinātniskajā konferencē «Ģeotermālo 
siltumsūkņu ārējo kolektoru aprēķina metodikas izstrāde»

• 2012/2013. gads –  iegūta Latvijas Universitātes Fonda «Valpro» stipendija

• 2012. gads – dalība 53. RTU studentu zinātniskajā konferencē ar darbiem «Zemes 
siltummaiņu izmantošanas lietderības analīze siltumsūkņu sistēmās» 

Sabiedriskās aktivitātes
• 2012., 2013., 2014. gads – dalība Rīgas Nordea maratonā 

• Kopš 2010. gada dalība RTU tautas deju ansamblī «Vektors»

• Kā dalībnieks 16. un 17. Baltijas studentu Dziesmu un deju svētkos «Gaudeamus»
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• Iegūta atbildīgā speciālista apliecība Inspecta Latvia bīstamo iekārtu jomā 

«Atbildīgais speciālists par spiedieniekārtu un to kompleksu tehniskās apkopes un 
drošas lietošanas uzraudzību»

• Apmeklēti kursi AS «RĪGAS SILTUMS» «Ēkas individuālais siltuma mezgls (ISM) un 
ēkas siltumapgādes sistēmas: darbība un regulēšana. Iekšējie un ārējie siltumtīkli»

Profesionālā pieredze
• Vecākais laborants Siltumenerģētisko sistēmu katedrā

• Studiju laikā iegūta darba pieredze tādos uzņēmumos kā SIA «NP maintenance» un 
SIA «Skanore»

• Profesionālās iemaņas turpina attīstīt uzņēmumā SIA «Cēsu siltumtīkli»

Novēlējums:
«Nemēdz būt panākumi bez daudzkārtējiem mēģinājumiem tos 
gūt.» fransuā montens
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Inženiertehnika, mehānika un 
mašīnbūve

Maģistra akadēmiskā studiju programma

E-pasts: valtersc@inbox.lv  
Tālr.: 26594580

Vidējā svērtā atzīme: 8,68

VALTERS CIPRUSS

• 2014. gads – izstrādāts maģistra darbs «Vertikālās ass vēja turbīnas lāpstiņas formas 
optimizācija»

• 2012. gads – izstrādāts bakalaura darbs «Stieņu konstrukciju sagatavju optimizācija»

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014. gads – dalība akcijā «Grāmatu draugu ķēde»

• 2013. gads – dalība Mehu dienu Autoorientēšanās sacensībās

• 2013. gads – iegūta 3. vieta autoorientēšanās sacensībās «Checkpoint»

• 2013.–2014. gads – Inteliģences akadēmija

• 2012. gads – RTU SP Deju kluba rīkotās «West Coast Swing» nodarbības

• 2010. gads – dalība «Ekoorientēšanās» sacensībās
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2014. gads – apmeklēts seminārs «Patenti»

• 2014.gads - apmeklēts seminārs «Autortiesības»

• 2014. gads – apmeklēts seminārs «Preču zīmes un dizainparaugi»

• 2013. gads – apmeklēta konference «Veselība izaugsmei»

• 2013. gads – apmeklēts seminārs «SolidWorks 2014»

Profesionālā pieredze
• SIA «ENPRO»

• SIA «Jēkabpils LT»

• SIA «AGA»

Novēlējums:
«Esi tas, kas tu esi, nevis tas, kas tu neesi, jo, ja tu neesi tas, kas esi, 
tad tu esi tas, kas neesi. Un tas nav labi!» Indiāņu paruna
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Transporta sistēmu inženierija

Maģistra profesionālā studiju 
programma

E-pasts: dashaa@inbox.lv
Vidējā svērtā atzīme: 9,15

DARJA ANDREJEVA

Sabiedriskās aktivitātes
• 2013. gads – ES finansētais projekts «ESTOLAS»

• 2013. gads – LZP projekts 10 0009 «Rūpniecisko izstrādājumu nanostrukturēto 
aizsargājošo pārklājumu izveides tehnoloģiju izstrāde»

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2012. gads – dalība RTU 53. zinātniskajā konferencē, veltītai RTU 150. gadadienai

• 2012. gads – dalība Doktorantūras skolas organizētajā apmācības seminārā 
«Publikāciju sagatavošana»

• 2011. gads – dalība Doktorantūras skolas organizētajā apmācību seminārā 
«MATLAB» 
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Profesionālā pieredze
• Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistra kompetences novērtēšanas klases 

vadītāja

• Zinātniskais asistents AERTI studentu grupai studiju kursā «Intermodālie 
pārvadājumi» 

• Zinātniskais asistents studiju Ārzemju studentu departamenta studentu grupai 
kursā «Siltumtehnika un termodinamika» 

• Zinātniskais asistents Ārzemju studentu departamenta studentu grupai studiju 
kursā «Kravu apstrādes un transportēšanas tehnoloģijas» 

Novēlējums:
«Non progredi est regredi./Neiet uz priekšu nozīmē iet atpakaļ.»



174

RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Transporta sistēmu inženierija

Bakalaura profesionālā studiju 
programma

E-pasts: evalds.matusevics@gmail.com
Tālr.: 29336501

Vidējā svērtā atzīme: 8,76

ĒVALDS mATUSEVIČS

• 2014. gads – izstrādāts bakalaura darbs ar projekta daļu par tēmu «Kravas 
automašīnas degvielas sistēmas pretvandalisma signalizācijas lietderīguma izpēte»

• 2010./2011.–2013./2014. gads – sešus semestrus saņemta RTU stipendiju fonda 
ikmēneša stipendija par teicamām sekmēm

Sabiedriskās aktivitātes
• 2012. un 2013. gads – dalība LU SP, RTU SP un RSU SP organizētajā «Couple learning 

programme»

«You cannot change the past but you can make the future.»

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2012. gads – apmeklēts XIII Loģistikas seminārs 2012 «Rail Baltica», Tartu, Igaunijā

• 2012. gads – franču valodas kursi

• 2011. gads – iegūta B kategorijas autovadītāja apliecība

Profesionālā pieredze
• Darba pieredze loģistikas uzņēmumā «AVD Grupa»

Novēlējums:
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Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes

Transportsistēmu inženierija

Maģistra profesionālā studiju 
programma

E-pasts: ilze.stelpa@rtu.lv, 
ilze.stelpa@gmail.com
Tālr.: 26380860

Vidējā svērtā atzīme: 9,00

ILZE STELPA

• 2014. gads – izcili aizstāvēts maģistra darbs par tēmu «Lineāro objektu kvalitātes 
kontroles metodoloģijas izstrādāšana ar akustiskās emisijas metodi»

• 2014. gads – publikācija «RTU Zinātniskie raksti» žurnālā «Transport and Aerospace 
Engineering», Nr. 1

• 2013. gads – publikācija «RTU Zinātniskie raksti» sējumā «Ražošanas tehnoloģija», Nr. 
53

• 2012. gads – 3 publikācijas RTU 53. zinātniskajā konferencē, kas veltīta RTU 150. 
gadadienai

• 2012. gads – publikācija 16. starptautiskajā zinātniskajā konferencē «Transport 
Means 2012», Lietuva

• 2010. gada pavasarī, 2009. gada rudenī un pavasarī – trīskārtēja Latvijas Kuģu 
īpašnieku asociācijas stipendijas laureāte

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014. gads – «RTU Zinātniskie raksti» žurnālā «Transport and Aerospace Engineering» 

tehniskā redaktore

• 2010.–2008. gads – Latvijas Jūras akadēmijas Studējošo zinātniskās biedrības 
prezidente
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«Viena alga, kas tev priekšā – draugu pulks vai zvēru bars. 
Galvenais, lai tevī pašā uzplaukst sapumpurots zars.» m. melgalvs

TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2014. gads – apgūti kuģa stūrmaņa profesijas pilnveidošanas kursi

• 2013. gads – apgūti kuģa stūrmaņa profesijas pilnveidošanas kursi

• 2012. gads – uzstāšanās RTU 53. zinātniskajā konferencē, kas veltīta RTU 150. 
gadadienai

• 2012. gads – dalība starptautiskajā konferencē «Intelligent Transport Systems 2012», 
Latvija

• 2011. gads – uzstāšanās 15. starptautiskajā zinātniskajā konferencē «Transport 
Means 2011», Lietuva

Profesionālā pieredze
• 2014.–2011. gads – transporta kuģu stūrmane vairākās jūrniecības kompānijās: 

«Latvijas kuģniecība», «Norbulk», «Stena», «Anthony Veder»

Novēlējums:

• 2010.–2006. gads – Latvijas Jūras akadēmijas Studentu padomes locekle

• 2010. gads – starptautiskās konferences «Maritime Transport and Infrastructure» 
organizatoriskās grupas locekle

• 2009. gads – vidusskolas komandu jūrniecības konkursa «Enkurs» finālkārtas 
organizatoriskās grupas locekle
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DRAUGI:

LIELDRAUGI:

RTU Karjeras centrs
Rīgā, Āzenes iela 22/1
E-pasts: karjera@rtu.lv
Tālr.: 67089025
Fakss: 67089894
www.rtu.lv/karjera
www.twitter.com/KarjerasCentrs
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