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Ir liels gandarījums sveikt labākos no labākajiem Rīgas 
Tehniskās universitātes studentiem, jo tieši Jūs ar savu uz-
cītīgo darbu un aizrautīgajām ārpusstudiju aktivitātēm 
esat tie, kas stiprina RTU un veido to par labāko inženier-
tehnisko zinātņu un augsto tehnoloģiju universitāti Baltijā. 
Jūs esat mūsu zelta fonds, kura bagātība mērojama zināša-
nās, talantīgumā, drosmē izvirzīt augstus mērķus un spējā 
tos sasniegt. Lepojos ar Jums, RTU zelta studenti, un vēlu 
daudz zelta mirkļu Jūsu nākotnes karjerā! 

RTU rektors akadēmiķis  
Leonīds Ribickis 
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Vienmēr tiekties uz izcilību!

Šodien ikvienam ir skaidrs, ka augstskolas diploms vien 
nerada izcilu speciālistu. Laba izglītība savu nozīmi nav 
zaudējusi, tā ir stingrs pamats, uz kā būvēt izcilību. Tomēr 
straujais dzīves temps gan Latvijā, gan pasaulē aizvien vai-
rāk pieprasa cilvēkus, kuri spēj radīt inovācijas, pārliecināt 
un aizraut, uzņemties atbildību par rezultātu.

Atbalstot Rīgas Tehniskās universitātes Zelta fondu, esam 
priecīgi un gandarīti, ka varam veicināt izcilību. Mēs uzņē-
mumā ar izcilību saprotam gan lieliskas zināšanas izvēlē-
tajā studiju jomā, gan prasmes šīs zināšanas likt lietā, gan 
spēju radīt idejas un aizraut arī citus šo ideju realizēšanai. 
Zelta fonda izlasē redzam tieši šādus potenciālos speciālis-
tus, un viņi būs vērtīgs ieguvums daudziem Latvijas uzņē-
mumiem, ne tikai AS “Latvenergo”. Novēlam izcilniekiem 
atrast katram savu īsto vietu, kur pilnībā realizēt savu po-
tenciālu.

AS “Latvenergo”



Arhitektūras un 
pilsētplānošanas  
fakultāte
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Andra Odumāne
Arhitektūra
Bakalaura profesionālā studiju programma
@  andra.odumane@gmail.com 

Vidējā svērtā atzīme: 8,55

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2015. gads – Gunta Boles balvas laureāte
• 2015. gads – izstrādāts diplomdarbs “Cēsu alus darītavas revitalizācija”
• 2014. gads – saņemta “RTU-ITERA Latvija” stipendija 
• 2014. gads – ERASMUS studijas Aalto universitātē Somijā
• 2013. gads – izstrādāts bakalaura darbs “Apbūves struktūras attīstība lielmēroga 

dzīvojamos rajonos”
• 2012. gads – ERASMUS studijas Milānas Politehniskajā universitātē Itālijā

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015. gads – RTU Starptautiskās vasaras skolas “Arcadia”, Cēsīs, darba grupas 

vadītāja
• 2014. gads – dalība darba grupā “Šmēlinga pavasaris – Purvciema stāsti”
• 2014. gads – dalība projektā “CPTED Vides dizains likumpārkāpumu novērša-

nai”
• 2013. gads – brīvprātīgais darbs RTU Starptautiskajā vasaras skolā “Local Shift”, 

Cēsīs
• 2012. gads – projekta “Radi Rīgu!” Āgenskalna grupas dalībniece
• 2012. gads – realizēts projekts “Saules pagalms” Maskavas ielā 170, Rīgā, 1. vieta 

Lielās Talkas Pagalmu konkursā
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2015. gads – dalība seminārā “Lielmēroga dzīvojamie rajoni: pilsētvides prob-

lēmrisinājumi”
• 2014. gads – dalība “Isover Multi Comfort House” konkurss Starptautiskajā atla-

sē Rumānijā
• 2014. gads – 2. vieta “Isover Multi Comfort House” konkursa Nacionālajā atlasē 
• 2013. gads – dalība Milānas Politehniskās universitātes konferencē – publicēts un 

prezentēts darbs “Sharing – from constraint to opportunity”
• 2010. gads – dalība RTU 52. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē – 

prezentēts darbs “Optiskās ilūzijas”

Profesionālā pieredze
• Arhitektūras studija “Mailītis A.I.I.M.”
• SIA “GAISS arhitekti”
• RTU APF Studentu pašpārvaldes un Jauno arhitektu kustības biedre

Dzīves devīze
“If you can dream it, you can do it. Always remember that this whole thing was star-
ted with a dream and a mouse.”

/Walt Disney Company/
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Baiba Vērpe
Arhitektūra
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@  baiba.verpe@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,70

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
2016. gads – dalība RTU 57. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē, pie-
šķirta arhitekta Jāņa Alkšņa balva un stipendija

Sabiedriskās aktivitātes
Publikācijas žurnālos “Latvijas architektūra” un “Latvijas būvniecība”

Dalība semināros, konferencēs, kursos
2004. gads – gidu kursi ekskursijām pa Rīgu un Jūrmalu

Profesionālā pieredze
• No 2014. gada – Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas arhitekta pa-

līdze
• 2013.–2014. gads – Šveices būvkompānija “NUSSLI Group”; 2014. gada Ziemas 

Olimpisko spēļu sešu paviljonu būvniecības menedžere Soču Olimpiskā parka 
teritorijā Krievijā.

• 2012.–2013. gads – arhitekte, projektu vadītāja SIA “Ozola & Bula, arhitektu 
birojs”: privātklīnikas “Orto” tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība, 
Ogres Valsts tehnikuma rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
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• 2010.–2011. gads – “V. Giencke & Company” Ltd, Grāca, Austrija; arhitekte Lie-
pājas koncertzāles “Lielais dzintars” tehniskā projekta izstrādē

• 2006.–2009. gads – SIA “Arhitekta J. Pogas birojs”, Rīga; arhitekta asistente sa-
biedrisko ēku projektēšanā

• 2008. gads – ERASMUS prakse arhitektu birojā “Behnisch Architekten” Ltd, 
Štutgarte, Vācija; dalība Ventspils koncertzāles jaunbūves un Lielā laukuma re-
konstrukcijas skiču projekta izstrādē

Dzīves devīze
“Kas neriskē, tas nedzer šampanieti!”
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Egīls Markus
Arhitektūra
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
@  egils.markus@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,78

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – iegūta Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda (BAFF) Profesionālās 

Prakses programmas stipendija 2016. gada rudens kārtai
• 2016. gads – dalība RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas (APF) Studentu zināt-

niskajā konferencē ar tēmu “Arhitekta darba instrumenti 21. gadsimtā”, iegūta 
skatītāju simpātiju balva

• 2016. gads – izstrādāts bakalaura darbs “Arhitekta darba instrumenti 21. gadsim-
tā”, darbs aizstāvēts un novērtēts ar teicamu vērtējumu

• 2015.–2016. gads – iegūta Kristapa Morberga inženierzinātņu stipendija
• 2012.–2016. gads – saņemta RTU stipendija
• 2014. gads – dalība Latvijas 9. Arhitektūras skolu plenērā

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – iesaistīšanās projekta “GO VR” attīstībā
• 2016. gads – dalība “Isover Multi-Comfort House” studentu konkursā “Commu-

nity development in Brest, Belarus”, iegūta pirmā vietā Latvijas nacionālajā kārtā 
un Latvija pārstāvēta starptautiskajā kārtā

• 2016. gads – dalība projektā “Youth Exchange to Discover Creativity in Art” 
Francijā

• 2015.–2016. gads – dizaina produkta “quube” izstrāde 
• 2015. gads – Valmieras vasaras arhitektūras plenēra organizēšana, un dalība tajā
• 2012. gads – dalība Rīgas pagalmu attīstības konkursā “Lielās Talkas 3” ietvaros
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – dalība konferencē “Subject: Creativity”
• 2015. gads – dalība seminārā “Kā palielināt darba efektivitāti, paaugstināt klienta 

apmierinātību un iegūt vairāk klientu?”
• 2015. gads – dalība RISEBA meistarklasē “PITCHING 2016”, iegūta pirmā vieta
• 2014. gads – dalība seminārā “Jaunais būvniecības procesa regulējums, tā piemē-

rošana”
• 2012. gads – apgūts kurss “AutoCAD”

Profesionālā pieredze
• Arhitektu birojs “BALTA ISTABA”
• Mikrouzņēmums “MAAJA”
• Vācu arhitekta Frank Hurlbrink birojs
• Celtniecības uzņēmums SIA “SCO Centrs”
• A/s “Agroprojekts”

Dzīves devīze
“We will change the world together!”
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Līva Garkāje
Arhitektūra
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@  liva.garkaje@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,61

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – izstrādāts maģistra darbs “Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu 

daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku renovācijas arhitektoniskie aspekti”
• 2015. gads – kopā ar arhitektūras restaurācijas biroju SIA “Konvents” iegūta 

Kultūras mantojuma Gada balva nominācijā “Kultūras mantojuma izpēte” par 
2013.–2014. gadā veiktajām arhitektoniski mākslinieciskajām izpētēm un inven-
tarizācijām

• 2015./2016. gads – SIA “ITERA Latvija” stipendija
• 2013. gads – izstrādāts diplomdarbs par tēmu “Studentu mājokļi Rīgas Vēsturis-

kajā centrā”
• 2012./2013. gads – SIA “ITERA Latvija” stipendija
• 2010./2011. gads – ERASMUS studijas Parīzes Laviletas Arhitektūras augstskolā 

(École Nationale Superrieure d’Architecture Paris La Villette)

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015. gads – dalība iedzīvotāju, NVO pārstāvju un speciālistu sanāksmē par Mū-

kusalas ielas krasta promenādes rekonstrukcijas projekta ieceri
• 2011./2012. gads – dalība Lielās talkas “Pagalmu” konkursā ar pagalmu Liepu 

alejā 3 un 3A, Kalētos, labiekārtojuma projekta izstrādi un realizāciju (kopā ar 
iedzīvotājiem)
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2015. gads – dalība RTU 56. studentu zinātniskajā konferencē ar referātu “Rīgas 

daudzdzīvokļu ēku energoefektīvas renovācijas arhitektoniskie risinājumi”
• 2015. gads – dalība (klausītāja lomā) starptautiskajā zinātniskajā konferencē 

“Kultūrvēsturisko pieminekļu restaurācija un saglabāšana. Teorija un prakse”
• 2015. gads – nokārtots Goethe-Zertifikat B2 līmeņa eksāmens vācu valodā

Profesionālā pieredze
• No 2013. gada – arhitekta palīdze arhitektūras restaurācijas birojā  

SIA “Konvents”
• 2012.–2013. gads – arhitekta palīdze IK “Arhdarbnīcā VITA LONGA”
• 2008. gads – konsultante fotogrāfa Romvalda Salceviča grāmatas “Rīga tuvplānā” 

tekstuālā materiāla izveidē

Dzīves devīze
“Non scholae sed vitae discimus.”

/Latīņu spārnotais teiciens/
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Rūdis Rubenis
Arhitektūra
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
@  rudis.rubenis@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,48

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2015. gads – dalība ALA rīkotajā pētniecisko darbu konkursā ar tēmu “Būvniecī-

bas kvalitāte Latvijā” – komanda izvirzīta 2. kārtai
• 2013./2014. gads – ITERA stipendijas laureāts
• 2013./2014. un 2014/2015. studiju gads – saņemta RTU ikgadējā stipendija par sa-

sniegumiem mācībās

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – radošo darbnīcu organizēšana un vadīšana koledžā “Piont College” 

Porvoo, Somija, ar mērķi iesaistīt studentus jaunās skolas ēkas projekta izstrādē
• 2014. un 2016. gads – dalība starptautiskajā arhitektūras studentu konkursā 

“120 H”
• 2014. gads – RTU Ķīpsalas kompleksa teritorijas labiekārtošanas priekšlikumu 

izstrāde konkursa “Ģeniators ’09” ietvaros un to iesniegšana RTU saimniecības 
daļā

• 2013. gads – dalība starptautiskajā arhitektūras studentu vasaras skolā Hafen 
City University Hamburgā

• 2013. gads – radošo ideju konkursa “Ģeniators ’08” organizēšana Radio ielas 
bunkurā Rīgā

• 2012. gads – 1. vieta LR biznesa plānu konkursā “Jaunais profesionālis 2012”
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – RTU un Rīgas kā ERASMUS studiju galamērķa prezentēšana 

RWTH Aachen University studentiem Vācijā
• 2016. gads – virtuālās 3D skicēšanas apgūšana iekārtā “Reality Cube” RWTH Aa-

chen University Vācijā
• 2016. gads – intensīvie vācu valodas kursi RTWH Aachen University Vācijā
• 2015. gads – vācu valodas kursi Gētes institūtā Rīgā

Profesionālā pieredze
• No 2014. gada – arhitektu birojs “PBR”
• 2015. gads – RTU APF Studentu pašpārvalde
• 2010. gads – restorāns “Vincents”

Dzīves devīze
“Beigās viss vienmēr ir labi. Un ja ne, tad tās vēl nav beigas.”
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Būvniecības 
inženierzinātņu 
fakultāte
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Elvija Namsone
Būvniecība
Maģistra profesionālā studiju programma
@  elvija.namsone@inbox.lv

Vidējā svērtā atzīme: 9,28

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – ar izcilību iegūts profesionālais maģistra grāds būvniecībā
• 2016. gads – teicami aizstāvēts maģistra darbs “Mūsdienu tehnoloģiju putube-

tons ar porizētām pildvielām”
• 2016. gads – izteikta atzinība par dalību RTU 57. Studentu zinātniskajā un teh-

niskajā konferencē
• 2015./2016. studiju gads – uzsāktas maģistras studijas par valsts budžeta līdzek-

ļiem un saņemta ikmēneša RTU stipendija

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – brīvprātīgais palīgs apstādījumu veidošanā “Puķu draugu saieta” or-

ganizēšanas pasākumā Dobelē
• 2014.–2015. gads – piedalīšanās Dobeles novada pašvaldības rīkotajās sporta spē-

lēs pašvaldības darbiniekiem un ģimenēm; kopā ar komandu iegūtas godalgotas 
vietas virves vilkšanas un volejbola disciplīnās (attiecīgi 1. un 3. vieta)

• No 2011. gada – piedalīšanās “Lielajā Talkā”

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – apmeklēta lekcija-seminārs par tēmu “Development of Advanced 

Cement-based Engineering Material Techniques”
• 2016. gads – apmeklēts seminārs “Būvniecības informācijas sistēmas iespējas, 

e-pakalpojumi un aktualitātes būvniecības regulējumā”
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• 2016. gads – apmeklēts seminārs “Augstas veiktspējas siltumizolācija, sintētiska 
mīksta ruļļmateriāla hidroizolācija, hidroizolācijas caurumu noteikšanas sistē-
ma”

• 2016. gads – apmeklēts seminārs “Mūsdienīgu ēku projektēšana un būvniecība”
• 2015. gads – iegūta B kategorijas autovadītāja apliecība

Profesionālā pieredze
Dobeles novada pašvaldības Būvvalde

Dzīves devīze
“Un esi tā kā rīta gaisma debesīs,
Kas spoži mirdz, bet paliek nezināma.
Un atceries, ka dzīve ir tāds mirklis īss.
Skrien laika upe projām nevaldāma.”

/G. Račs/
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Ivo Vanags
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Maģistra profesionālā studiju programma
@  ivo.vanags@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,75

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – dalība RTU Studentu zinātniski tehniskajā konferencē SGŪT sekci-

jā ar tēzēm “Nakts dzesēšanas potenciāls Latvijas klimata apstākļos”
• 2015. gads – absolvēta maģistra akadēmiskā studiju programma “Ražošanas in-

ženierzinības un vadība”
• 2013. gads – absolvēta bakalaura profesionālā studiju programma “Siltuma, gā-

zes un ūdens tehnoloģija”
• 2013. gads – dalība a/s “RĪGAS SILTUMS” 1. Zinātniski praktiskajā konferen-

cē ar referātu “Temperatūras grafiks siltuma tīklu ūdens nemainīgas caurplūdes 
nodrošināšanai”

• 2010. gads – ERASMUS stipendija studiju semestrim Dānijas Tehniskajā univer-
sitātē

Sabiedriskās aktivitātes
No 2008. gada rudens semestra – studentu korporācijas “Talavija” biedrs

Dalība semināros, konferencēs, kursos
2016. gads – a/s “LAFIPA” seminārs par jaunu produktu pielietojumu apkures, ven-
tilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās
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Profesionālā pieredze
No 2011. gada – specializējošā studiju prakse un darbs a/s “RĪGAS SILTUMS”

Dzīves devīze
“Veids, kā gūt panākumus – sākt.”

/Marks Tvens/
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Jānis Kokins
Ģeomātika
Bakalaura profesionālā studiju programma
@  janis.kokins@rtu.lv

Vidējā svērtā atzīme: 8,64

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – dalība LLU zinātniski praktiskajā konferencē “Zemes pārvaldība un 

mērniecība” ar referātu “Ģeoīda modeļu lokalizēšana ģeodēziskajos tīklos”
• 2016. gads – dalība ar ziņojumu Ziemeļvalstu ģeodēziskās komisijas (NKG) dar-

ba grupā Tallinā par augstumu sistēmām 
• 2013.–2016. gads – saņemta RTU stipendija
• 2015. gads – 1. vieta RTU, LLU un LU rīkotajā konkursā “Vai esi mērnieks Nr. 1?”
• 2014.–2015. gads – RTU studiju priekšmetu “Ģeodēzija. Laboratorijas darbi” un 

“Ģeodēzijas praktikums” nodarbību vadīšana un asistēšana

Sabiedriskās aktivitātes
• 2012.–2016. gads – “Lattelecom” Rīgas maratona dalībnieks pusmaratona un ma-

ratona distancēs
• 2014.–2015. gads – Siguldas kalnu maratona finišētājs 55 km un 70 km distancēs
• 2014.–2015. gads – dalība Tautas deju ansamblī “Teiksma”
• 2011.–2014. gads – dalība deju kopā “Bramaņi”
• 2013. gads – XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku dalībnieks

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2015.–2016. gads – mērījumu veikšana un dalība LV14 kvaziģeoīda modeļa pētī-

jumos
• 2014.–2016. gads – dalība projektā “Rīgas Doma nesošo konstrukciju vertikālo 

deformāciju monitorings ar ģeometrisko nivelēšanu”
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• 2012.–2016. gads – apmeklētas RTU, LU un LLU studentu un starptautiskās zi-
nātniskās konferences

Profesionālā pieredze
• No 2016. gada – RTU BIF Ģeomātikas katedras zinātniskais asistents
• No 2014. gada – RTU BIF Ģeomātikas katedras laborants
• No 2013. gada – mērnieks uzņēmumā SIA “Areal Geo”

Dzīves devīze
“Cilvēks sāk dzīvot tikai tad, kad viņš ir pārspējis pats sevi.” 

/Alberts Einšteins/
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Krista Kapūna
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Bakalaura profesionālā studiju programma
Vidējā svērtā atzīme: 9,23

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – izcili aizstāvēts bakalaura darbs ar projekta daļu “Ugunsgrēka dūmu 

kontroles sistēmas ēkās”
• 2015. gads – piešķirta a/s “Latvijas Gāze” stipendija par izcili uzrakstītu dar-

bu “Sašķidrinātās dabasgāzes pielietošanas perspektīvas Baltijas valstīs” un par 
augstiem sasniegumiem mācībās

• 2014. gads – piešķirta a/s “Latvijas Gāze” stipendija par izcili uzrakstītu darbu 
“Dabasgāzes izmantošanas perspektīvas lauksaimniecībā” un par augstiem sa-
sniegumiem mācībās

• 2014. gads – inženieru sacensībās European BEST Engineering Competition 
(EBEC) iegūta 2. vieta situācijas analīzes kategorijā komandā ar P. Očkurovu, 
Ē. Kalvi un L. Apšenieci (tēma – cirkulācijas sūkņu slodzes optimizācija)

• 2013. gads – piešķirta a/s “Latvijas Gāze” stipendija par izcili uzrakstītu dar-
bu “Sašķidrinātās dabasgāzes pielietošanas perspektīvas Baltijas valstīs” un par 
augstiem sasniegumiem mācībās

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015. gads – palīdzība Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūtam organi-

zēt un vadīt starptautisko REHVA inženieru tikšanos un konferenci “Advanced 
HVAC and Natural Gas Technologies”

• 2014. gads – dalība RSU/MVS komandā Latvijas čempionātā volejbolā sievietēm – 
2. vieta

• 2013. gads – dalība RTU izlasē Latvijas Universiādē – 3. vieta volejbolā
• 2012. gads – dalība Latvijas III Olimpiādē – 5./6. vieta pludmales volejbolā (pārī 

ar Līvu Solu)
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – apgūts grāmatvedības pamatkurss
• 2015. gads – apgūts kurss “MagiCAD” (AVK/UK)
• 2015. gads – dalība EUROFIN™ apmācību sistēmā uzņēmumu un organizāciju 

izaugsmei, kapacitātes stiprināšanai un inovāciju ieviešanai ar ES finansējuma 
piesaisti

• 2011. gads – iegūta B kategorijas autovadītāja apliecība
• 2010. gads – LCC International University Summer Language Institute iegūts an-

gļu valodas sertifikāts (līmenis C2 Proficient User)

Profesionālā pieredze
• SIA “Liepājas ūdens” mājaslapas administratore
• SIA “VEGA 1” projektētāja asistente
• SIA “Ekosaule” ūdens tehnoloģiju speciāliste
• SIA “Liepājas ūdens” tehniskās informācijas tehniķe

Dzīves devīze
“Ar pareizu attieksmi ir iespējams sasniegt visu!” 
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Lauris Goldbergs
Ģeomātika
Bakalaura profesionālā studiju programma
@  lauris.goldbergs@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 7,56

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – iegūta inženiera kvalifikācija ģeodēzijā un kartogrāfijā
• 2015. gads – dalība RTU 56. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – Latvijas Mērnieku biedrības Revīzijas komisija
• 2016. gads – RTU Absolventu asociācijas biedrs
• 2015. gads – 1. vieta komandu sacensībās “Vai tu esi mērnieks Nr. 1?”
• 2014. gads – ar komandu 1˝ (Sekunde) izcīnīta 1. vieta Latvijas Mērnieku biedrī-

bas sporta spēlēs
• 2014. gads – Latvijas Astronomijas biedrības biedrs
• 2013. gads – dalība SEB Latvijas kalnu divriteņu maratonos

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – LMB seminārs nozares pārstāvjiem
• 2016. gads – meistarklase “Telpisko datu iegūšanas metodes”
• 2015. gads – ESRI kursi “Going Places with Spatial Analysis”
• 2013. gads – Rutgers, the State University of New Jersey, organizētie tiešsaistes 

kursi “Analyzing the Universe”
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Profesionālā pieredze
• SIA “Latvijasmernieks.lv”
• SIA “Rīgas Mērnieks”

Dzīves devīze
“Nav tāda vārda “Nevaru”!” 
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Raitis Šteinbergs
Transportbūves
Bakalaura profesionālā studiju programma
@  raitis.steinbergs@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,69

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – teicami izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs ar inženierprojektu 

“Ziemas dienesta tehnoloģisko resursu aprēķins (autoceļa P4 Rīga–Ērgļi posma 
rekonstrukcijas projekts)”

• 2016. gads – vienreizēja RTU veicinošā stipendija
• 2014. gads – teicami aizstāvēts kvalifikācijas darbs “Koka gājēju pārvads pār Rī-

gas ielu Ogrē”
• 2011.–2016. gads – RTU stipendija 
• 2011. gads – Ministru prezidenta Valda Dombrovska Pateicība par teicamām 

sekmēm

Sabiedriskās aktivitātes
• 2013. gads – dalība skrējienu seriālā “Apkārt Zilajiem kalniem” – 2. vieta kopvēr-

tējumā
• 2012. gads – dalība RTU Rektora kausa izcīņā krosā – 3. vieta Būvniecības fakul-

tātē
• 2010., 2012. un 2014. gads – dalība “Nordea Rīgas maratona” pusmaratona dis-

tancē
• 2011. gads – dalība IIHF U-18 Pasaules čempionātā, I divīzija, Rīga – brigādes 

tiesnesis 
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2015. gads – seminārs “Tehniskās specifikācijas sagatavošana un tehnisko piedā-

vājumu vērtēšana”
• 2014. gads – kursi “Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana”

Profesionālā pieredze
• VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
• Rīgas ceļu rajona ražošanas inženieris
• Latvijas Hokeja federācijas tiesnesis
• Matemātikas privātskolotājs 2.–12. klasei

Dzīves devīze
“Cilvēka personību raksturo ne tikai tas, ko viņš dara, bet arī tas, kā viņš dara.”

/Engelss/
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Roberta Kazimjaņeca
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas
Bakalaura profesionālā studiju programma
@  robertik3@inbox.lv

Vidējā svērtā atzīme: 8,65

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – ar izcilību aizstāvēts bakalaura darbs “Ūdensapgādes un kanalizāci-

jas sistēmas daudzfunkcionālajos sporta stadionos”
• 2015.–2016. gads – a/s “Latvijas Gāze” un RTU Attīstības fonda stipendija
• 2014.–2015. gads – a/s “Latvijas Gāze” un RTU Attīstības fonda stipendija
• 2011.–2016. gads – saņemtas vairākas RTU ikmēneša stipendijas
• 2011. gads – iegūts valsts budžeta finansējums bakalaura studijām

Sabiedriskās aktivitātes
2016. gads – dalība sieviešu skrējienā

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2015. gads – apgūts kurss “AutoCad”
• 2015. gads – apgūts kurss “MagiCad”
• 2015. gads – veiksmīgi nokārtoti apmācību programmas “Uponor Academy” 

pārbaudījumi
• 2015. gads – apmeklēta izstāde “Māja 2015”
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Profesionālā pieredze
• No 2014. gada – SIA “BaltexGroup” ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pro-

jektētāja 
• 2014. gads – SIA “Apets” ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētāja

Dzīves devīze
“Sāc no turienes, kur Tu esi. Izmanto to, kas Tev ir. Un izdari to, ko vari izdarīt.”

/Arthur Ashe/
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Ance Kancere
Informācijas tehnoloģija  
Maģistra profesionālā studiju programma
@  ance.kancere@gmail.com 

Vidējā svērtā atzīme: 8,74

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – izstrādāts un aizstāvēts maģistra darbs “Reinženierijas metožu izvē-

le un piemērošana uzņēmuma resursu vadības sistēmas pārvaldīšanā” ar teicamu 
vērtējumu

• 2014. gads – saņemta RTU studiju veicinošā stipendija
• 2013. gads – publikācija “Computer System for Diagnosis in Medicine Domain” 

izdevuma “RTU Zinātniskie raksti” sējumā

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014. gads – dalība RTU Domnieku un senatoru semināra “Students – sistēmas 

zobrats” organizēšanā
• 2014. gads – dalība projekta “Start IT” pasākumu organizēšanā
• No 2014. gada – RTU DITF Studentu pašpārvaldes vecbiedre
• 2012.–2013. gads – dalība pasākumu cikla “Tehniskās jaunrades dienas” organi-

zēšanā
• 2010.–2014. gads – dalība tautas deju ansamblī “Gatve”
• 2010.–2014. gads – darbība RTU DITF Studentu pašpārvaldē un RTU Studentu 

parlamentā

Dalība semināros, konferencēs, kursos
2013. gads – dalība RTU 54. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē
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Profesionālā pieredze
• RTU DITF Studentu pašpārvalde
• “Accenture Latvia”
• RTU DITF Datorvadības sistēmu katedra
• SIA “Visma Enterprise”

Dzīves devīze
“Par vērtību mēs saucam nevis to, kas nāk no lietām pašām, bet to, ko tajās ieliekam.”

/Mišels de Montēņs/
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Anete Sausiņa
Datorsistēmas  
Maģistra profesionālā studiju programma
@  anete.sausina@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,68

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – teicami izstrādāts un aizstāvēts maģistra darbs ar sistēmanalītiķa 

kvalifikāciju “IT risinājumi daudzveidības pārvaldībai hibrīdajā apmācībā”, īpaši 
akcentējot xAPI standartu

• 2014.–2015. gads – RTU studiju veicinošā stipendija
• 2012. gads – “Gudrības banka” stipendija, TOP 10
• 2011. gads – “Gudrības banka” stipendija

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015. gads – dalība TRX piekares sistēmu pētījumā par motoro darbspēju palie-

lināšanu
• 2014. gads – dalība “RTU skrien” skriešanas sacensībās 
• No 2011. gada – dalība dažādos skriešanas pasākumos

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2015.–2016. gads – “Youth Techclub” semināri
• 2015. gads – biznesa interešu kluba “Portfelis” absolvente
• 2015. gads – “Analītiķu vakariņas” rīkotie semināri
• 2015. gads – LU Studentu Biznesa inkubatora rīkotie semināri
• 2015. gads – iegūts sertifikāts apmācību kursā “Mērķtiecīga pārdošana”
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Profesionālā pieredze
AS “Datorzinību centrs”

Dzīves devīze
“Labor omnia vincit improbus.”
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Artjoms Supoņenkovs
Automātika un datortehnika  
Maģistra profesionālā studiju programma
@  artjoke@inbox.lv

Vidējā svērtā atzīme: 9,25

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – ar izcilību aizstāvēts maģistra darbs “Ceļa locītavas skrimšļa bojāju-

mu analīzes metožu izstrāde, izmantojot magnētiskās rezonanses attēlus” 
• 2014. gads – publikācija “Attēla priekšapstrādes metodes ceļa zīmju atpazīšanas 

procesā” RTU 55. Starptautiskās zinātniskās konferences krājumā
• 2014. gads – ar izcilību aizstāvēts bakalaura darbs “Ceļa zīmes atpazīšanas dator-

sistēmas veidošana”
• 2012. gads – dalība RTU 53. Studentu zinātniskajā konferencē ar darbu “Digital 

Art”

Sabiedriskās aktivitātes
• 2012. gads – “Windows Phone” konferences un konkursa dalībnieks 
• 2011. gads – Eiropas Parlamenta apmeklējums

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2014./2015. gads – apgūts kurss “RTU – English Club / AGAPE LATVIJA”
• 2011./2012. gads – apgūts kurss “RTU – Robotikas kurss”
• 2005./2009. gads – apgūts kurss “PROGMEISTARS”
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Profesionālā pieredze
• RTU Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts
• SIA “UAVFactory”

Dzīves devīze
“Zināšanas ir manta un mācības šīs mantas atslēga.”

/Reinis Kaudzīte/
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Aldis Ameriks
Datorsistēmas  
Maģistra profesionālā studiju programma
@  aldis.ameriks@gmail.com 

Vidējā svērtā atzīme: 9,57

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
Maģistra darbs aizstāvēts ar izcilību

Dalība semināros, konferencēs, kursos
2012. gads – Robotikas klubs, pirmā vieta “Baltic Robot Sumo” amatieru grupā

Profesionālā pieredze
• No 2014. gada – “Accenture Latvia” vecākais programmētājs 
• 2012. gada septembris – 2014. gada maijs – programmēšanas inženieris Elektro-

nikas un datorzinātņu institūtā 

Dzīves devīze
“Nekļūdās tikai tas, kas nemēģina.”
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Artūrs Buls
Datorsistēmas  
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
@  arturs.buls.1@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,64

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2013. gads – Latvijas Informātikas olimpiādes III posma dalībnieks 
• 2011. gads – Latvijas Informātikas olimpiādes III posma dalībnieks 

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015. gads – “Garage48” programmēšanas sacensību dalībnieks 
• 2014. gads – CodeCamp programmēšanas sacensību uzvarētājs

Dalība semināros, konferencēs, kursos
2014. gads – edX vietnes kursi (C#, TypeScript, BootStrap)

Dzīves devīze
“Vienmēr jāgaida sliktākais rezultāts, lai būtu gatavs uz visu.”
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Artūrs Solomencevs
Datorsistēmas  
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@  arturs.solomencevs@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,61

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – zinātniska publikācija: Osis, J., Solomencevs, A. Comparison  

of Topological Functioning Model for Software Engineering  
with BPMN Approach in the Context of Model Driven Architecture.  
In: Proceedings of the 11th International Conference on Evaluation  
of Novel Approaches to Software Engineering (ENASE 2016), Italy, Rome,  
April 27–28, 2016. [S. l.]: SciTePress, 2016, pp. 337–348. 

• 2016. gads – zinātniska publikācija: Solomencevs, A. Topological Functioning 
Model for Software Development within MDA (Survey). In: Proceedings of the 
11th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Softwa-
re Engineering (ENASE 2016), Italy, Rome, April 27–28, 2016. [S. l.]: SciTePress, 
2016, pp. 315–326. 2016. gads – zinātniska publikācija: Solomencevs, A. Compa-
ring transformation possibilities of Topological Functioning Model and BPMN 
in the Context of Model Driven Architecture. Applied Computer Systems.  
(Pieņemts publicēšanai.)

• 2015. gads – zinātniska publikācija: Solomencevs, A., Osis, J. The Algorithm for 
Getting a UML Class Diagram from Topological Functioning Model. In: ENASE 
2015: Proceedings of the 10th International Conference on Evaluation of Novel 
Approaches to Software Engineering, Spain, Barcelona, April 29–30, 2015. [S. l.]: 
SciTePress, 2015, pp. 341–351. doi:10.5220/0005474303410351

• 2015. gads – zinātniska publikācija: Solomencevs, A. The Model Transformation 
for Getting a UML Class Diagram from a Topological Functioning Model.  
Applied Computer Systems, No. 17, 2015, pp. 88–96. doi:10.1515/acss-2015-0012 
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Sabiedriskās aktivitātes
• 2015.–2016. gads – dalība projektā “Lietišķo datorsistēmu institūts (34-12300-

N7046.4)”; amats – zinātniskais asistents
• 2014. gads – dalība projektā “Modeļu un metožu izstrāde lietišķai intelektuālai 

programmatūrai, pamatojoties uz izkliedētu mākslīgo intelektu, zināšanu pār-
valdību un progresīvām tīmekļa tehnoloģijām”; amats – laborants

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – dalība “ENASE 2016” konferencē Romā ar diviem rakstiem: “Topo-

logical Functioning Model for Software Development within MDA (Survey)” un 
“Comparison of Topological Functioning Model for Software Engineering with 
BPMN Approach in the Context of Model Driven Architecture”

• 2015. gads – dalība RTU DOTF konferencē oktobrī ar rakstu “The Model Trans-
formation for Getting a UML Class Diagram from a Topological Functioning 
Model” 

Profesionālā pieredze
2015. gads – dalība “Lattelecom” programmētāju konkursā, kas tika organizēts sa-
darbībā ar RTU DITF

Dzīves devīze
“Novēlu laimi!”
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Dmitrijs Kozlovs
Biznesa informātika  
Maģistra akadēmiskā studiju programma
Vidējā svērtā atzīme: 8,78

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – publikācija “Towards Continuous Information Security Audit” (lī-

dzautori: M. Kirikova un K. Cjaputa) krājumā “Proceedings of 2nd Workshop 
on Continuous Requirements Engineering – CRE’16 in conjunction with REFSQ 
2016” 

• 2016. gads – iesniegts raksts “Auditing Security of Information Flows” (līdzauto-
re: M. Kirikova) konferencei “BIR2016 – 15th International Conference on Per-
spectives in Business Informatics Research”

Sabiedriskās aktivitātes
2014. gads – “ERASMUS IP 2014 – Implementing Europe’s Future Broadband In-
frastructure” – 1. vieta projektu konkursā “Smart cities”

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2015. gads – apgūts kurss “Microsoft Dynamics NAV2015” – Finance Essentials, 

Advanced Finance, Warehouse Management, Manufacturing
• 2014. gads – apgūts “Ernst & Young Baltic” Ltd kurss “Global Audit Methodology” 
• 2013. gads – SBS Swiss Business School – Master of Business Administration
• 2013. gads – Banku augstskola – Maģistra grāds finansēs, finansista kvalifikācija
• 2013. gads – “Laiks. Skatījums. Nozīme” – Marika Hazina Apmācību centrs 
• 2011. gads – 1. vieta Banku augstskolas un SBS Swiss Business School projektā 

“Swiss Finance Week Investment Competition – Green Finance”
• 2011. gads – “Komunikācijas brīnumi” – Marika Hazina Apmācību centrs
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Profesionālā pieredze
• SIA “Elva Baltic” – “Dynamics NAV” Ieviešanas projektu vadītājs
• SIA “Ernst & Young Baltics” – Finanšu pārskatu revīzijas nodaļas konsultants
• SIA “BALTFIN un PARTNERI”– Grāmatvedības ārpakalpojumu un audita no-

daļas vadītāja vietnieks
• SIA “Deloitte Latvia” – praktikants Finanšu konsultāciju un nodokļu nodaļā

Dzīves devīze
“Attitude is a little thing that makes a big diference.”

/Winston Churchill/
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Gundars Kalns
Intelektuālas robotizētas sistēmas  
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@  gundars.kalns@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,63

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2015. gads – ERASMUS prakses ietvaros izstrādāts maģistra darbs Linšepingas 

universitātē Zviedrijā 
• 2014. gads – dalība ERASMUS apmaiņas programmā Zviedrijas Karaliskajā teh-

noloģiju institūtā

Sabiedriskās aktivitātes
2006.–2013. gads – trenēšanās smaiļošanā Jelgavas airēšanas sporta klubā “KC”

Dalība semināros, konferencēs, kursos
2015. gads – apgūts udacity.com kurss “Artificial Intelligence for Robotics”

Profesionālā pieredze
2014. gads – prakse uzņēmumā a/s “SAF Tehnika”

Dzīves devīze
“Svarīgākais ir nekad nepārstāt uzdot jautājumus. Zinātkāre nav dota bez iemesla.”

/Alberts Einšteins/
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Manal-Ochir Gantsog
Intelektuālas robotizētas sistēmas  
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
Vidējā svērtā atzīme: 7,98

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – izcili aizstāvēts bakalaura darbs “Ekstrēmās apmācības mašīnas pie-

lietošanas analīze attēlu atpazīšanā” 
• 2015. gads – saņemta RTU vienreizēja veicinošā stipendija
• 2015.–2016. gads – saņemtas divas RTU ikmēneša stipendijas

Sabiedriskās aktivitātes
2013. gads – dalība RTU EBEC Riga inženieru sacensībās

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – Coursera kurss “Machine Learning”
• 2015. gads – programmēšanas kurss “Accenture.NET bootcamp”
• 2013. gads – vācu valodas apmācības kursi Gētes institūtā

Profesionālā pieredze
“Accenture Latvia”

Dzīves devīze
“A clever person solves a problem. A wise person avoids it.”

/A. Einšteins/
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Gustavs Zandersons
Informācijas tehnoloģija  
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
@  gusiss123@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,80

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – iegūts inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē
• 2016. gads – izstrādāts bakalaura darbs “Sprintu plānošanas optimizācija spējās 

projektu izstrādes pieejā, ievērojot darbu sarežģītību un prioritātes” un novērtēts 
ar teicamu vērtējumu

• 2013.–2016. gads – saņemtas RTU ikmēneša stipendijas

Sabiedriskās aktivitātes
• 2010. gads – dalība X Jaunatnes dziesmu un deju svētkos
• 2011. gads – iegūta 2. vieta Latvijas vokālo ansambļu konkursā
• 2013. gads – dalība XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos
• 2013. gads – iegūta 3. vieta Latvijas vokālo ansambļu konkursā

Dalība semināros, konferencēs, kursos
2012. gads – dalība gadskārtējā kora dziedāšanas seminārā/nometnē Katskiļu no-
metnē Ņujorkā
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Profesionālā pieredze
• Datorspeciālists 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās Dobeles iecirknī
• Datorspeciālists 12. Saeimas vēlēšanās Dobeles iecirknī

Dzīves devīze
“Mūžu dzīvo, mūžu mācies!”
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Kristiāns Muhametovs
Datorsistēmas  
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
@  kristians.muhametovs@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,10

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• RTU stipendiāts piecos no sešiem semestriem
• 2016. gads – veicot praksi, piešķirta Latvijas Universitātes fonda stipendija
• 2016. gads – izcili aizstāvēts diplomdarbs; izstrādāto diplomdarba sistēmu pare-

dzēts izmantot RTU mācībspēku darbā
• 2015. gads – pēc individuālā projekta prezentācijas piedāvāts darbs RTU IT cen-

trā
• 2015.–2016. gads – abas studiju prakses aizstāvētas ar izcilu novērtējumu 
• 2014.–2015. gads – atbalsts mācībspēkiem jaunāku kursu eksāmenu sagatavošanā

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015.–2016. gads – dalība Jūrmalas velomaratonā
• 2015. gads – dalība Ķekavas velomaratonā
• 2014.–2016. gads – dalība Rīgas velomaratonā
• 2014.–2015. gads – dalība Siguldas “Vienības braucienā”
• 2014. gads – 7. vieta RTU Rektora kausa izcīņā peldēšanā
• 2014. gads – dalība Kauņas maratonā Lietuvā

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – “Accenture Bootcamp” 80 stundu kursi “Web Front-End” 
• 2014. gads – LLU ITF profesionālās pilnveides C++ kursi
• 2014. gads – LLU ITF profesionālās pilnveides kursi “Tīmekļa tehnoloģijas”
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Profesionālā pieredze
“Accenture Latvia” programmētājs

Dzīves devīze
“In theory, there is no difference between theory and practice; In practice, there is.”

/Jan L. A. van de Snepscheut/
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Laura Abace
Automātika un datortehnika  
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
@  lauraabace@gmail.com 

Vidējā svērtā atzīme: 7,29

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – bakalaura darbs “Vienotā datu apmaiņa starp aplikācijām un plat-

formām”
• 2015. gads – divus semestrus saņemta RTU studiju vienreizējā veicinošā stipen-

dija
• 2014. gads – saņemta SIA “ITS-1” veicinošā stipendija, praktizējoties uzņēmumā
• 2013. gads – saņemta RTU studiju vienreizējā veicinošā stipendija par aktīvu sa-

biedrisko darbību fakultātē

Sabiedriskās aktivitātes
• 2013.–2016. gads – grupas vecākā pienākumu pildīšana
• 2014. gads – izglītojošā pasākumu cikla “Šķērsgriezums 2014” organizatore un 

noslēguma pasākuma “Pavasara balle” vadītāja
• 2014. gads – vairākkārtēja dalība pasākumā “Studentam pa pēdām”, pavadot die-

nu ar skolēnu
• 2013. gads – RTU Ziemassvētku balles organizatore

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2015. gads – vieslekcija “AngularJS workshop”
• 2015. gads – dalība pasākumā “Global Startup Battle 2015”
• 2014. gads – vieslekcija “Python workshop”
• 2014. gads – dalība pasākumā “Solis: be so good they can’t ignore you” RTU ve-

cāko kursu studentiem
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Profesionālā pieredze
• SIA “ITS-1”
• SIA “MMDesign”
• “Accenture Latvia”

Dzīves devīze
“Visvairāk cilvēks aug un attīstās, pārkāpjot Neizzinātā robežu. [..] Vienīgais, kas 
savažo tavu dzīvi, esi tu pats. Kad tu uzdrīksties izlauzties ārpus ierastā komforta 
rāmjiem, tavs iekšējais apslēptais potenciāls sāk atbrīvoties.”

/Robins S. Šarma/
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Mārtiņš Pārpucis
Biznesa informātika  
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@  parpucis.martins@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,54

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – maģistra darbs “ERP requirements prioritization and evaluation in 

ERP implementation projects”
• 2014. gads – bakalaura darbs “Tirgzinības stratēģijas izstrādāšana”

Sabiedriskās aktivitātes
• 2009.–2015. gads – brīvprātīgais/treneris starpkultūru programmas biedrībā 

“AFS Latvija” – dažāda veida apmācību viesskolēniem, vecākiem un brīvprātīga-
jiem organizēšana

• 2013. gads – galvenais organizators pieredzes apmaiņas projektā starp Latviju, 
Beļģiju, Islandi un Turciju

• 2012. gads – studentu organizācijas “ESTIEM” Rīgas nodaļas valdes loceklis
• 2011.–2014. gads – IEVF Studentu pašpārvaldes biedrs

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2013. gads – “Youth bridging the gap: on the edge of our nationality and citizens-

hip; Ghent, Belgium”
• 2013. gads – “EU Youth Mobility: Challenges and Opportunities; Holloko, Hun-

gary”
• 2012. gads – “YOU(th) contribute(s) to building civil society to face global chal-

lenges; Mollina, Spain” – projektu brīvprātīgās vadības semināra 2. daļa
• 2011. gads – “Task-force based volunteering: increasing impact of intercultural 

projects; Cesis, Latvia”
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Profesionālā pieredze
• 2015. gads – “Nokia Networks” IT projektu menedžeris 
• 2013.–2015. gads – “AFS Latvija” Starpkultūru programmas nosūtīšanas koordi-

nators

Dzīves devīze
“When you are confused it means you start to understand.”
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Armands Ancāns
Elektronika  
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@  anc.armands@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,25

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – izcili aizstāvēts maģistra darbs “Inerciālo sensoru un elektromio-

grammu signālu ieguve un apstrāde alternatīvās saziņas ierīcei”
• 2015. gads – līdzautors publikācijai “Wearable Head and Back Posture Feedback 

System For Children With Cerebral Palsy”

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – RTU 57. Studentu zinātniskā un tehniskā konference
• 2016. gads – jauno zinātnieku konkurss “ResearchSlam 2016”
• 2013.–2015. gads – dalība “EBEC Riga” konstruēšanas kategorijā 
• 2015. gads – konference “4th Baltic and North Sea Conference on Physical and 

Rehabilitation Medicine, Riga”

Profesionālā pieredze
Elektronikas un datorzinātņu institūts

Dzīves devīze
“It isn’t what we say or think that defines us, but what we do.”

/Jane Austen/
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Ivars Mizēns
Transporta elektronika un telemātika  
Bakalaura profesionālā studiju programma
@  ivars.mizens@hotmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 7,86

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – teicami izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs
• 2015. gads – dalība RTU 56. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
• 2015. gads – saņemta RTU stipendija

Sabiedriskās aktivitātes
2010. gads – dalība konkursā “Nāc un studē RTU!”

Dalība semināros, konferencēs, kursos
2015. gads – apmeklēta izstāde “Tech Industry 2015”

Profesionālā pieredze
SIA “MAPON”; RTU Transporta elektronikas un telemātikas katedra;  
SIA “INTRAC Latvija”; SIA “Agroteh”

Dzīves devīze
“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not 
to stop questioning.”

/Alberts Einšteins/
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Jūlija Putrina
Telekomunikācijas  
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@  j.putrina@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,54

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – ar izcilību iegūts maģistra diploms studiju programmā “Telekomu-

nikācijas”
• 2016. gads – zinātniskā publikācija “Evaluation of Erbium Doped Fiber Amplifier 

Application in Fiber Optics Transmission Systems”
• 2014. gads – bakalaura diploms studiju programmā “Telekomunikācijas” 
• 2011.–2016. gads – saņemta RTU akadēmiskā stipendija

Sabiedriskās aktivitātes
• 2012.–2016. gads – kursa vecākā (pasākumu organizēšana, kursabiedru atbalstī-

šana un informēšana par aktualitātēm studiju procesā)
• 2005.–2014. gads – grupas “Step Art” dejotāja (deju sacensību dalībniece)

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – dalība konferences “PIERS 2016” plakātu sesijā Ķīnā
• 2016. gads – dalība RTU 57. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
• 2013.–2015. gads – dažādu RTU vieslekciju un LZA semināru-diskusiju apmek-

lēšana
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Profesionālā pieredze
• VAS “LVRTC”
• SIA “PPPB”
• RTU ETF Telekomunikāciju institūta zinātniskā asistente 

Dzīves devīze
“Ja gribi kaut ko sasniegt, aizmirsti vārdu “nevaru”!”



RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

62

Rihards Novickis
Elektronika  
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@  rihards.novickis01@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,67

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – izstrādāts maģistra darbs “Attēlu apstrāde, lietojot heterogēnas ie-

gultās sistēmas”
• 2014. gads – izstrādāts bakalaura darbs “Dielektriska slāņa parametru identificē-

šana ar interferences metodi”

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014. gads – dalība “RTU BEST” Inženieru sacensību organizēšanā
• 2012.–2013. gads – saksofonu ansambļa “Četri+” dalībnieks
• 2011.–2013. gads – muzikālās apvienības “Variants” biedrs
• 2011.–2012. gads – LUPO pūtēju orķestra dalībnieks (alta saksofons)
• Daudzgadīgs Daugavpils kora “Latgale” dalībnieks

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – dalība RTU 57. studentu zinātniskajā konferencē ar darbu “Attēlu 

apstrāde, lietojot heterogēnas iegultas sistēmas”
• 2016. gads – apgūts “Altera ARM-SoC Workshop” apmācības kurss
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Profesionālā pieredze
• Elektronikas un datorzinātņu institūta zinātniskais asistents
• A/s “SAF Tehnika” jaunākais programmētājs
• SIA “BELAM-Rīga” Daugavpils biroja vājstrāvnieks montieris

Dzīves devīze
“When you’re smiling, the whole world smiles with you.”

/Lūiss Ārmstrongs/
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Vladislavs Bičkovs
Telekomunikācijas  
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@  vladislavs.bichkovs@inbox.lv

Vidējā svērtā atzīme: 9,19

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – zinātniskā publikācija “Performance Evaluation of a 40 Gbps WDM 

Transmission System with a Single-pump Raman Amplifier” 
• 2016. gads – dalība RTU 57. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē

Profesionālā pieredze
No 2016. gada – zinātniskais asistents Telekomunikāciju institūtā

Dzīves devīze
“Aprobežoti ļaudis tic veiksmei, spēcīgi cilvēki – cēlonim un sekām.”

/Ralfs Valdo Emersons/



Enerģētikas un 
elektrotehnikas  
fakultāte
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Inga Pakere
Vides zinātne  
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@  inga.pakere@gmail.com 

Vidējā svērtā atzīme: 7,92

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – dalība RTU 57. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
• 2016. gads – publikācija RTU “CONECT” konferencei 
• 2015. gada – a/s “Latvijas valsts meži” stipendiāte

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – RTU pārstāve izstādē “Skola 2016”
• 2016. gads – RTU pārstāve izstādē “TECH INDUSTRY 2016”
• 2016. gads – dalība “Youth in Action” programmā Turcijā
• 2015. gads – RTU pārstāve izstādē “Skola 2015”
• 2015. gads – Karjeras centra un “BEST-Riga” organizētās nometnes “Step by step: 

How to be the best of the best” dalībniece

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – konference “Labākie klimata tehnoloģiju projekti no Šveices un Latvijas”
• 2016. gads – seminārs “Latvijas siltumapgādes ilgtspējība”
• 2016. gads – seminārs “Kāpēc biotehonomika ir pievilcīga Ziemeļvalstīs un Balti-

jas valstīs?”
• 2015. gads – vasaras skola “Ticket to the Future”
• 2015. gads – konference “Nordic Baltic Bioenergy” 
• 2015. gads – dalība Arizonas Valsts universitātes profesora A. M. Kannana (ASV) 

vieslekciju un diskusiju ciklā par jaunākajiem sasniegumiem enerģētikā un vides 
aizsardzībā
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Profesionālā pieredze
RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Dzīves devīze
“Pārāk daudzi no mums neizdzīvo savus sapņus, jo pārāk ļaujas savām bailēm.”

/Les Brovns/



RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

68

Ivars Zālītis
Enerģētika un elektrotehnika  
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@  zalitis.ivars@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,55

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2015. gads – LR patents Nr. 15047 “Spēka transformatoru diagnostikas paņē-

miens un ierīce iekšējo bojājumu noteikšanai”
• 2014. gads – raksts “Transformatoru diferenciālās aizsardzības pilnveidošana” 

LEEA, SIA “ABB” un a/s “Jauda” studiju noslēguma darbu stipendiju konkursam 
• 2014. gads – publikācija “Usage of Inrush Current Surge for Early Detection of 

Inter-Winding Faults”

Sabiedriskās aktivitātes
• 2012. gads – iesaistīšanās padomnieku sistēmā
• 2012. gads – nominācijas “Gada mācībspēks” apbalvošanas organizators
• 2012. gads – EEF kopsapulces organizators
• 2011. gads – EEF SP Kārtības ruļļa izstrāde

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2015. gads – dalība RTU 56. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē ar 

rakstu “Problems of modelling transformer transient processes”
• 2012. gads – RTU SP padomnieku seminārs “Ēna”
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Profesionālā pieredze
• RTU Studentu parlaments
• Prakse SIA “Fortum Jelgava”
• Darbs a/s “Stora Enso Latvija”

Dzīves devīze
“Neatlaidība ir zinātkāres ceļojuma dzinējspēks.”
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Jevgeņija Medvedeva
Enerģētika un elektrotehnika  
Inženiera profesionālās studijas
@  jevgenija.medvedeva@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,75

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – ar izcilību iegūta inženiera kvalifikācija programmā “Enerģētika un 

elektrotehnika”, aizstāvēts inženierprojekts “Elektrisko mašīnu testēšanas labo-
ratoriju trīsfāžu transformatora aprēķins”

• 2015. gads – ar izcilību iegūts inženierzinātņu maģistra grāds enerģētikā un elek-
trotehnikā, aizstāvēts maģistra darbs “Elektroenerģijas skaitītāju spriegumspo-
lēs iniciēto procesu analīze”

• 2014.–2015. gads – saņemta ESF mērķstipendija “Atbalsts RTU maģistra studiju 
programmu īstenošanai”

• 2013. gads – a/s “Latvenergo” studiju noslēguma darbu konkursa laureāte
• 2013. gads – ar izcilību aizstāvēts bakalaura darbs “Pārejas procesi elektroenerģi-

jas skaitītāju spriegumspolēs”

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015.–2016. gads – izveidota veiksmīga sadarbība ar LEEA Specializēto sertifikā-

cijas centru
• 2015. gads – iegūta B kategorijas autovadītāja apliecība
• 2013.–2015. gads – dalība RTU un a/s “Sadales tīkls” Energoizlietošanas departa-

menta kopprojektā
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2015. gads – dalība 56. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē ar 

darbu “Sasiluma temperatūras sadalījums spriegumspolē DC ilgstošajā pārslo-
dzē”

• 2013. gads – dalība 54. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē ar 
darbu “Spoļu starpvijumu īsslēgumu veidu novērtēšana”

• 2012. gads – dalība 53. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē Dau-
gavpilī ar darbu “Transformatora serdes materiāla ietekme uz spoles paramet-
riem”

Profesionālā pieredze
• RTU EEF Elektrisko mašīnu katedra
• SIA “Energoremonts Rīga” Elektrotehniskais departaments

Dzīves devīze
“Vislabāko saņem tas, kurš prot gaidīt.”
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Māris Zamovskis
Vides zinātne  
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@  maris.zamovskis@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,22

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – saņemta ERASMUS stipendija studijām Viļņas Ģedimina tehniskajā 

universitātē
• 2013. gads – saņemta BAFF stipendija praksei Houston Methodist Research Insti-

tute, ASV 
• 2013. gads – pabeigtas bakalaura studijas RTU Ķīmijas tehnoloģijas studijās
• 2013. gads – zinātniskā publikācija “Effect of Antisite Defects on the Magnetic 

Properties of ZnFe2O4” (līdzautori: A. Šutka, R. Pärna, V. Kisand, G. Mezinskis, 
J. Kleperis, M. Maiorov, D. Jakovlev), Phys. Status Solidi A Physica Status Solidi 

• 2013. gads – zinātniskā publikācija “Monophasic ZnFe2O4 Synthesis from a Xe-
rogel Layer by Auto Combustion” (līdzautori: A. Sutka, G. Mezinskis, D. Jakov-
levs, I. Pavlovska), Ceramics International, 39(7)

• 2013. gads – patenta līdzautors WO2013019095 “Amber composite fibers”

Sabiedriskās aktivitātes
No 2000. gada – orientēšanās kluba “Ogre” biedrs

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – dalība 57. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē 
• 2016. gads – dalība Viļņas Ģedimina tehniskās universitātes 19 jauno zinātnieku 

konferencē “Science – Future of Lithuania”
• Dalība “Pumps & Pipes” projektā, kurā NASA sadarbībā ar ASV medicīnas iestā-

dēm risina naftas cauruļvadu izraisītas probēmas 
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• Dalība vairāk nekā 30 Houston Methodist Research Institute organizētos seminā-
ros saistībā ar medicīnu

Profesionālā pieredze
• Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
• Houston Methodist Research Institute
• Rīgas Tehniskā universitāte 
• SIA “JLU Technologies”

Dzīves devīze
“The hardest thing in the world to understand is income taxes.”

/A. Einšteins/
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Raimonda Soloha
Vides zinātne  
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
@  raimonda.soloha@rtu.lv

Vidējā svērtā atzīme: 8,47

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – studiju priekšmeta “Degšanas procesi” laboratorijas darbu vadītāja 

asistente 
• 2015.–2016. gads – divas reizes saņemta RTU ikmēneša stipendija

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014.–2016. gads – brīvprātīgais darbs biedrībā “homo ecos:”
• 2015. gads – brīvprātīgais darbs XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkos

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – dalība RTU 57. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
• 2015. gads – dalība konferences “CONNECT 2015” lekciju ciklā “Contribution of 

renewables to energy security”
• 2015. gads – dalība RTU pavasara un rudens semestra “English club” angļu valo-

das nodarbībās 
• 2015. gads – nokārtots IELTS angļu valodas eksāmens
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Profesionālā pieredze
• RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (VASSI)
• VASSI Biokurināmā izpētes un testēšanas laboratorija

Dzīves devīze
“Grūtības neuztvert kā šķērsli attīstībai, bet gan kā iespēju turpmākai izaugsmei.”
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Reinis Purviņš
Vides zinātne  
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
@  reinis.purvins@rtu.lv

Vidējā svērtā atzīme: 8,53

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – dalība jauna laboratorijas darba izveidē studiju priekšmetam “Prak-

tiskā ģeofizika”
• 2015.–2016. gads – dalība ES projektā “RIBuild” – eksperimentāla prototipa iz-

veide, datormodelēšana un vēsturisku ēku materiālu testēšana laboratorijā
• 2015. gads – datormodelēšana un eksperimentāla prototipa izveide sienai ar fāžu 

pārejas materiāliem

Sabiedriskās aktivitātes
• 2011.–2015. gads – treniņi vieglatlētikā
• 2012. gads – darbība vidusskolas studentu laikrakstā (intervijas, raksti)
• 2012. gads – brīvprātīgais Torņakalna Brāļu kapu talkā

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – “RIBuild projekta” ietvaros apgūts datorprogrammas Dolphin kurss 

Drēzdenes Tehniskajā universitātē Vācijā
• 2015.–2016. gads – apmeklēti programmu COMSOL un MatLab apguves semi-

nāri
• 2013.–2015. gads – studiju un darba ietvaros apmeklēta zinātniskā konference 

“CONNECT” un vides inženierzinātņu semināri



RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

77

Profesionālā pieredze
RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta zinātniskais asistents

Dzīves devīze
“When the going gets weird, the weird turn pro.”

/Hunter S. Thompson/
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Jevgēnijs Stegura
Elektrotehnoloģiju datorvadība  
Maģistra profesionālā studiju programma
@  jstegura@inbox.lv

Vidējā svērtā atzīme: 9,92

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
2016. gads – ar izcilību aizstāvēts maģistra darbs “LED mirdzdiožu gaismekļa pa-
kāpienveida regulējamā elektroniskā balasta izstrāde un analīze”

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – apmeklēta izstāde “Auto Exotika 2016”
• 2015. gads – apmeklēta izstāde “Tech Industry 2015”

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – apmeklēti “Texas Instruments” vebināri
• 2015. gads – apgūts kurss “Altium Designer”

Profesionālā pieredze
SIA “Vizulo”

Dzīves devīze
“Ja Tu paklupi un nokriti, tas vēl nenozīmē, ka ej nepareizo ceļu.”

/Dzen gudrība/
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Diāna Ivanova
Tehniskā tulkošana 
Bakalaura profesionālā studiju programma
@  ivanova_diana@inbox.lv

Vidējā svērtā atzīme: 6,70

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – izstrādāts bakalaura darbs “Pragmatic Aspects of Technical Transla-

tion (Target Oriented Translation)” un novērtēts ar teicamu vērtējumu
• 2015.–2016. gads – saņemta Studentu parlamenta stipendija par sabiedrisko akti-

vitāti Studentu parlamentā un studējošo pašpārvaldē

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – sponsoru piesaistīšana konferencei “Meaning in Translation: Illu-

sion of Precision”
• 2015.–2016. gads – Valodu institūta organizēto krievu, vācu un angļu valodas 

kursu RTU darbiniekiem kuratore

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – konferences “Meaning in Translation: Illusion of Precision” apmek-

lējums
• 2006.–2010. gads – Birutas Mageles Starptautiskā Stilistu skola; iegūta profesio-

nāla fotogrāfa kvalifikācija un “International Education Society” Ltd (IES), Lon-
dona, sertifikāts
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Profesionālā pieredze
• “Norwegian Cruise Line” Ltd 
• Angļu valodas privātstundu organizēšana un pasniegšana skolniekiem/studen-

tiem Rīgā un Jēkabpilī
• Krievu valodas kursu organizēšana un pasniegšana NCL darbiniekiem

Dzīves devīze
“Varu, gribu, spēju un māku.”
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Aleksandrs Zalans
Tehniskā tulkošana 
Maģistra profesionālā studiju programma
@  alexanderzalan@gmail.com 

Vidējā svērtā atzīme: 8,60

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
Uzrakstītas un publicētas trīs grāmatas:
• “Inspiration Per Moment”
• “Petals of Decades: Beyond The Borders of The Accepted”
• “Pavilion of Thoughts: Flux of Fantasy”

Profesionālā pieredze
• Darbs RTU – tehniskā angļu valoda
• Darbs RTK – angļu valodas pasniedzējs

Dzīves devīze
“Per aspera ad astra.”

/Latīņu teiciens/
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un vadības 
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Aivis Sokins
Uzņēmējdarbība un vadīšana  
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@  aivis.sokins@roadeks.lv

Vidējā svērtā atzīme: 8,69

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
2016. gads – izstrādāts maģistra darbs “Būvniecības uzņēmumu konkurētspējas 
paaugstināšana”

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015.–2016. gads – kvalifikācijas un motivācijas paaugstināšanas semināru inici-

ēšana un organizēšana SIA “Roadeks” darbiniekiem
• 2008.–2016. gads – integrētās un kvalitātes vadības sistēmu iekšējā audita veikša-

na dažādos uzņēmumos

Dalība semināros, konferencēs, kursos
2016. gads – specializēto zināšanu apguve darba aizsardzībā būvniecībā
2015. gads – dalība diskusijā ar ES transporta komisāri Ms Violeta Bulc par ES 
transporta politiku

Profesionālā pieredze
SIA “Roadeks”; SIA “Skonto būve”

Dzīves devīze
“Kas neattīstās, tas kāpjas atpakaļ!”
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Aleksejs Šlapackis
Ekonomika  
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
@  alexey1093@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,22

Sabiedriskās aktivitātes
2016. gads – RTU biznesa kluba “Portfelis” lekcijas

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2014. gads – “Firmas Noslēpums” – TV biznesa ideju konkurss ar naudas fondu
• 2014. gads – privāto investoru sabiedrība “LatBAN”
• 2013. gads – LIAA uzņēmēju investoru tikšanas pasākumi
• 2013. gads – Rīgas pašvaldības grantu programmas konkurss “ATSPĒRIENS”
• 2013. gads – JAL SMU – Skolēnu mācību uzņēmumu konkurss ar naudas fondu
• 2013. gads – “Ideju kauss” – biznesa ideju konkurss ar naudas fondu
• 2012. gads – “Izaugsmes Forums” – biznesa ideju konkurss ar naudas fondu
• 2010. gads – RTU Jauno izgudrotāju konkurss

Profesionālā pieredze
• SIA “PricewaterhouseCoopers”
• Rīgas 1. slimnīca
• Swedbank
• “Miau Gym”

Dzīves devīze
“Vajag mēģināt. Mēģināt vairākas reizes.”
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Annija Lubāne
Visaptverošā kvalitātes vadība  
Bakalaura profesionālā studiju programma
@  annijalubane@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,25

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – RTU 57. Studentu zinātniskā un tehniskā konference
• 2016. gads – IEVF stipendija
• 2015. gads – IEVF stipendija
• 2014. gads – IEVF stipendija

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015. gads – dalība projekta “Vislatvijas spēka diena” organizēšanā un vadīšanā
• 2013. gads – dalība RTU Rektora kausa izcīņā volejbolā

Dalība semināros, konferencēs, kursos
2015. gads – dalība testa programmā “Kvalitātes sistēmu iekšējais audits testēšanas 
laboratorijā”
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Profesionālā pieredze
• 2016. gads – Valsts izglītības satura centrs
• 2016. gads – a/s “Latvijas Finieris” 
• 2015. gads – a/s “Latvijas Finieris”

Dzīves devīze
“Stipri cilvēki pieļauj tikpat daudz kļūdu, kā vāji. Vienīgā atšķirība – stipri cilvēki 
tās atzīst un mācās no tām.”

/Jozefs Nīdhams/
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Dāvis Melnalksnis
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas 
inženierija  
Bakalaura profesionālā studiju programma
@  davis.melnalksnis@gmail.com 

Vidējā svērtā atzīme: 9,20

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – ar izcilību absolvēta bakalaura profesionālā studiju programma “Re-

ģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija”
• 2016. gads – izcili aizstāvēts bakalaura darbs par tēmu “Salacgrīvas ostas attīstī-

bas perspektīvas”
• 2013.–2015. gads – saņemta RTU ikmēneša stipendija

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015. gads – jauniešu nometnes vadītājs VI Starptautiskajā Salacgrīvas klasiskās 

mūzikas festivālā 
• 2014. gads – konkursa “TIMES” Lokālās kvalifikācijas organizators
• 2014. gads – dalība Starptautiskajā ekonomikas vasaras skolā Nišā, Serbijā
• 2012.–2013. gads – darbība RTU IEVF studentu pašpārvaldē
• 2012. gads – dalība Latvijas III Olimpiādē smaiļošanā un kanoe airēšanā; iegūta 

3. vieta
• 2011. gads – dalība Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādē smaiļošanā un kanoe 

airēšanā; iegūtas trīs zelta medaļas

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – dalība RTU 57. zinātniskajā un tehniskajā konferencē
• 2015. gads – dalība VARAM rīkotajā seminārā “Sasaistes izveidošana starp teri-

torijas attīstības plānošanu un budžeta plānošanu”
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• 2015. gads – dalība VARAM sadarbībā ar biedrību “Urban Institute” organizētajā 
seminārā pašvaldību pārstāvjiem par notikušajiem un plānotajiem pasākumiem 
attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai

• 2015. gads – dalība teritorijas attīstības plānošanas konferencē “Ceturtdaļgad-
simts neatkarīgās Latvijas teritorijas attīstības plānošanā – no kurienes nākam 
un uz kurieni ejam?”

• 2014. gads – dalība seminārā “Pilsētu loma Latvijas tautsaimniecībā”

Profesionālā pieredze
• LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
• Salacgrīvas ostas pārvalde
• RTU IEVF Studentu pašpārvalde
• Salacgrīvas novada jauniešu konsultatīvā padome

Dzīves devīze
“Ar zināšanām vien nepietiek, tās ir jāliek lietā. Ar vēlēšanos vien nepietiek –  
ir jādara.”

/J. V. Gēte/
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Evija Kliedere
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana  
un vadīšana 
Maģistra profesionālā studiju programma
@  evija.kliedere@inbox.lv 

Vidējā svērtā atzīme: 9,04

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – izstrādāta zinātniskā publikācija “The Role of Digitized Services to 

Improve International Activities of Banks” kopā ar RTU asociēto profesori Ingū-
nu Jurgelāni

• 2016. gads – ar izcilību iegūts profesionālais maģistra grāds starptautisko ekono-
misko sakaru vadīšanā

• 2016. gads – zinātniskā publikācija “Digitalizēto pakalpojumu stratēģijas izstrā-
de banku starptautiskās darbības pilnveidošanai” RTU IEVF SESMI studentu 
zinātniskās konferences tēžu krājumā “Starptautisko ekonomisko sakaru, trans-
porta un loģistikas aktuālās problēmas 2015”

• 2015. gads – saņemta RTU stipendiju fonda ikmēneša stipendija
• 2011. gads – zinātniskā publikācija “Management Training Evaluation: A Case 

Study of a Retail Store Chain” kopā ar RPIVA studiju programmas “Personāla 
vadība” direktori Signi Enkuzenu

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – mentore a/s “SEB banka” organizētajā SEB Inovāciju forumā ma-

ziem un vidējiem uzņēmējiem
• 2015.–2016. gads – dalība kalnu riteņbraukšanas (mtb) velomaratonos
• 2015.–2016. gads – dalība “Lattelecom Rīgas maratons”
• 2015. gads – dalība SEB darbinieku Inovāciju laboratorijā
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – dalība Latvijas Lauksaimniecības Universitātes rīkotajā starptautis-

kajā zinātniskajā konferencē “Research for Rural Development 2016”
• 2015. gads – dalība RTU studentu zinātniskajā konferencē
• 2015. gads – apgūti lietišķās angļu valodas kursi valodu centrā “Intelligence”
• 2011. gads – dalība Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskolas, Ventspils augstskolas un Banku augstskolas rīkotajā starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē “Changes in Global Economic Landscape – in Search for 
New Business Philosophy”

Profesionālā pieredze
• SIA “Latectus”
• SIA “Skrivanek Baltic”
• SIA “Lattelecom”
• SIA “Ober Haus Real Estate Latvia”

Dzīves devīze
“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.”
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Ģirts Auders
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana  
un vadīšana  
Bakalaura profesionālā studiju programma
@  g.auders@gmail.com 

Vidējā svērtā atzīme: 7,66

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – ar izcilību novērtēts bakalaura darbs “Latvijas mēbeļu ražotāju eks-

porta potenciāls Zviedrijā”
• 2012. gads – dalība RTU Rektora kausa izcīņas sacensībās brīvajā cīņā (3. vieta) 

un dalība krosā

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015. gads – organizatoriskie darbi un dalība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecī-

bas kameras (LTRK) un bankas “Citadele” organizētajā forumā “Eksporta Diena 
2015”

• 2015. gads – organizatoriskie darbi un dalība LTRK organizētajā Latīņamerikas 
vēstnieku vizītē

• 2015. gads – organizatoriskie darbi un dalība LTRK organizētajā Japānas inves-
tora Rene D. Kanayama vizītē Latvijā

• 2014. gads – organizatoriskie darbi un dalība LTRK organizētā ienākošā vizītē 
un biznesa forumā “Latvija–Lietuva–Baltkrievija kopīga pārrobežu sadarbība”

• 2014. gads – organizatoriskie darbi un dalība LTRK organizētā ienākošā vizītē 
un biznesa forumā mazajiem un vidējiem uzņēmumiem “Krievija (Baškortostā-
na)–Latvija”

• 2014. gads – LTRK organizētās Šveices ienākošās vizītes organizatoriskie darbi 
un Šveices uzņēmuma “Brugg Lifting” pārstāvja pavadīšana uz izvēlētajiem Lat-
vijas uzņēmumiem
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2015. gads – organizatoriskie darbi un dalība LTRK organizētajā “Eksporta tirgu 

apguve ar ES līdzfinansējumu”
• 2014.–2015. gads – organizatoriskie darbi un dalība LTRK organizētajos Vācijas, 

Turcijas, Norvēģijas, Latīņamerikas un Centrālāzijas valstu vakaros

Profesionālā pieredze
• SIA “Liepozols” 
• SIA “Astramar Liepāja K. A.” 
• Rīgas Ekonomikas augstskola
• Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
• SIA “GatewayBaltic”

Dzīves devīze
“Using no way as way; Having no limitaion as limitation.”

/Bruce Lee/



RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

94

Inga Pinka
Muitas un nodokļu administrēšana  
Maģistra profesionālā studiju programma
@  inga.pinka@inbox.lv

Vidējā svērtā atzīme: 8,79

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
2016. gads – maģistra darbs “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana 
Latvijā” 

Sabiedriskās aktivitātes
• 2013. gads – a/s “Swedbank” apmācību programma klientiem par attālināto ban-

kas pakalpojumu lietošanu – mācībspēks
• 2012. gads – a/s “Swedbank” apmācību programma un zināšanu pārbaudes testi 

NILLN jomā – izveidotāja 
• 2012. gads – a/s “Swedbank” Klientu apkalpošanas speciālistu amata dienas – or-

ganizatore

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – apgūts kurss “Vadītprasme un līderība”
• 2009. gads – apgūts kurss “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu”
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Profesionālā pieredze
• No 2013. gada – Patēriņa kreditēšanas un restrukturizācijas nodaļas vadītāja a/s 

“Citadele banka”
• 2012.–2013. gads – attīstības vadītāja Filiāļu procesu vadības nodaļā a/s “Swed-

bank”
• 2009.–2012. gads – Klientu darījumu analīzes daļas vadītāja a/s “Swedbank”, 

NILLN joma

Dzīves devīze
“Dzīvē viss ir iespējams! Nepieciešama pareizā attieksme, mērķtiecība un neatlaidī-
ba. Lai sapņi kļūtu par realitāti, nepieciešams rīkoties!”
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Inna Mina
Visaptverošā kvalitātes vadība  
Maģistra profesionālā studiju programma
@  mina.inna@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,76

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – maģistra diploms (otrais) ar izcilību kvalitātes vadībā, t. sk. izcili 

aizstāvēts maģistra darbs
• 2016. gads – atzinība par dalību RTU 57. Studentu zinātniskajā un tehniskajā 

konferencē
• 2015.–2016. gads – RTU stipendija trīs semestrus pēc kārtas (vienīgā stipendija 

grupā)
• 2014. gads – uzsāktas maģistra studijas RTU par valsts budžeta līdzekļiem

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – dalībniece ar uzņēmuma pieredzes stāstu projekta “GreenS” sanāk-

smē – Latvijas uzņēmēju kapacitāte nodrošināt Zaļā publiskā iepirkuma kritēri-
jiem atbilstošus produktus

• 2009.–2010. gads – ESF projekta “Latvijas starpaugstskolu zinātniskās grupas iz-
veide sistēmbioloģijā” administratore

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – dalība ESF finansētajā un SIA “Demarsch” organizētajā praktiskajā 

seminārā “Vides politikas ieviešana uzņēmējdarbībā”
• 2016. gads – dalība RTU 57. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
• 2016. gads – dalība SIA “Leilands un Putnis” organizētajos kvalitātes un vides 

sistēmas iekšējo auditoru apmācību kursos
• 2015. gads – dalība BEA organizētajā forumā “Biznesa efektivitāte 2015”
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• 2015. gads – dalība SIA “Bureau Veritas Latvia” organizētajos kvalitātes sistēmas 
iekšējo auditoru apmācību kursos

• 2014. gads – dalība SIA “Green Quality” organizētajā individuālajā vides vadības 
apmācību kursā

Profesionālā pieredze
• SIA “Skonto PREFAB”
• Latvijas Universitāte
• A/s “SWEDBANK”
• A/s “Citadele Banka”
• Valsts Zemes dienests

Dzīves devīze
“Do you want to know who you are? Don’t ask. Act! Action will delineate and define 
you.”

/Thomas Jefferson/
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Jeļena Rībeniece
Darba aizsardzība
Maģistra profesionālā studiju programma
@  jelena.ribeniece@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,37

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – zinātniskā raksta “On the Impact from Ionizing Radiation on the 

Vehicle Driver’s Health and on its Risk Reduction” izstrāde
• 2016. gads – ar izcilību iegūts profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā
• 2016. gads – ar izcilību aizstāvēts maģistra darbs “Jonizējošā starojuma ietekme 

uz transportlīdzekļa vadītāja veselību un tā riska mazināšana”
• 2011. gads – teicami aizstāvēts maģistra darbs “Cauruļvadu maģistrāles lineā-

rās daļas metināto šuvju radiogrāfijas kontroles metodes tehnoloģijas analīze un 
pilnveidošana”

• 2011. gads – dalība RTU 52. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
• 2008. gads – RTU atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu RTU attīstībā

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – pateicības vēstule no Latvijas Republikas konsulāta Vitebskā par 

brīvprātīgā darba veikšanu un ieguldījumu konsulāta darba aizsardzības sistē-
mas izveidē

• 2008.–2009. gads – aktīva dalība RTU Studentu parlamentā
• 2007.–2009. gads – aktīva dalība RTU TMF studentu pašpārvaldē

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2015. gads – apgūta profesionālās pilnveides izglītības programma “Ugunsdrošī-

ba un aizsardzība”
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• 2015.–2016. gads – dalība Rīgas Stradiņa universitātes aģentūras “Darba drošības 
un vides veselības institūts” profesionālās pilnveides un informatīvajos seminā-
ros

Profesionālā pieredze
• Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs
• Rīgas Tehniskā universitāte

Dzīves devīze
“Visskaistākais ir taisnība, vislabākais – veselība, vispatīkamākais ir sasniegt to, ko 
katrs vēlas.”

/Aristotelis/
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Ksenija Bendzule-Zālīte
Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studijas
Vidējā svērtā atzīme: 8,60

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – dalība bērnu un vecāku izglītošanas pasākumā “Droša vasara”
• 2016. gads – dalība drošības jautājumiem veltītā izstādē “Bērnu pasaule”

Sabiedriskās aktivitātes
2015.–2016. gads – semināru “Vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura 
112 diena” organizēšana

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – apgūts kurss “Administratīvā prakse iestādē”
• 2016. gads – apgūts kurss “Prasības būvizstrādājumiem un to atbilstību aplieci-

nošie dokumenti”
• 2016. gads – apgūts kurss “Ugunsaizsardzības sistēmas”
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Profesionālā pieredze
• Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona Zvanu 

centra priekšniece
• VUGD Zemgales reģiona ugunsdrošības uzraudzības inspektore
• VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes ugunsdrošības uzraudzības vecākā 

inspektore

Dzīves devīze
“Līdz dziļai domai jāprot pacelties.”

/Staņislavs Lencs/
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Ksenija Ļohina
Uzņēmējdarbības loģistika  
Bakalaura profesionālā studiju programma
@  ksenija.lohina@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,88

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – ar izcilu vērtējumu aizstāvēts bakalaura darbs “Kuģniecības uzņē-

mumu konteineru pārvadājumu pilnveidošana” 
• 2013.–2015. gads – piešķirta ikmēneša stipendija
• 2013. gads – piešķirta “Socrates/Erasmus” programmas stipendija mācībām Fre-

derika Universitātē Kiprā

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014. gads – iegūti SSI Speciality Diver un SSI Advanced Adventurer sertifikāti
• 2013. gads – iegūts SSI Open Water Diver sertifikāts

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – dalība RTU 57. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
• 2015. gads – kursi “Datu analīze ar Microsoft Office Excel 2013 lietpratējiem” 

Baltijas Datoru akadēmijā
• 2014. gads – grieķu valodas kursi Joanninas universitātē Grieķijā
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Profesionālā pieredze
Mediterranean Shipping Company

Dzīves devīze
“If you want something you have never had, you must be willing to do something 
you have never done.”

/Thomas Jefferson/
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Laine Šildere
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas 
inženierija  
Bakalaura profesionālā studiju programma
@  laine.sildere@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,52

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – ar izcilību novērtēts diplomdarbs “Liepājas kūrorta teritorijas kom-

pleksās attīstības izvērtējums”
• 2016. gads – dalība RTU 57. starptautiskajā konferencē ar tēzēm “Liepājas kūror-

ta teritorijas kompleksās attīstības izvērtējums”
• 2014. gads – apmaiņas studijas labākajā Somijas universitātē – Aalto University 

School of Engineering
• 2013.–2016. gads – biedrības “Stabilitāte” stipendiāte

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015. gads – organizācijas European Students of Industrial Engineering and Ma-

nagement (ESTIEM) biedru komitejas vadītāja
• 2014. gads – ESTIEM Baltijas reģiona koordinatore 
• 2014. gads – RTU Studentu parlamenta Zaļās nedēļas organizētāja
• 2013.–2016. gads – ESTIEM projekta vadītāja (seši pasākumi) un organizētāja 

(astoņi pasākumi), apmācību vadītāja (vairāki pasākumi) ar 65 h treniņu pieredzi 
• 2013.–2016. gads – dalība 30 starptautiskos ESTIEM pasākumos

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2015. gads – dalība “Generation Zero” organizētajā pasākumā “Youth Trainers 

Academy”
• 2015. gads – dalība Drēzdenes Tehniskās universitātes darbseminārā “Prefabrica-

ted concrete building areas: Responding to challenges of urban development”
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• 2015. gads – dalība 2. Latvijas Lauku kopienu parlamentā
• 2015. gads – dalība konferencē “URBACT City Festival”
• 2015. gads – apmeklēta SIA “Metrum” konference “Ceturtdaļgadsimts neatka-

rīgās Latvijas teritorijas attīstības plānošanā – no kurienes nākam un uz kurieni 
ejam?”

• 2014. gads – dalība 9. Starptautiskajā vasaras ekonomikas skolā Nišā, Serbijā

Profesionālā pieredze
RTU IEVF Studentu pašpārvalde, RTU Studentu parlaments, European Students 
of Industrial Engineering and Management, Vides Aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrija, Liepājas pilsētas dome, Nīcas novada dome

Dzīves devīze
“Don’t be afraid to aim high.”

/ESTIEM/
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Matīss Šmitiņš
Drošības inženierija  
Bakalaura profesionālā studiju programma
@  matiss.smitins@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 7,80

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – semināra “Darba vides riski un to samazināšanai veicamie pasāku-

mi pacientu aprūpes personālam” vadīšana
• 2016. gads – semināra “Psihoemocionālu darba vides risku samazināšanas paņē-

mieni” vadīšana
• 2015. gads – semināra “Fiziskie darba vides riski un to samazināšana medicīnas 

personālam” vadīšana

Sabiedriskās aktivitātes
• Aktīva līdzdalība IEVF Studentu pašpārvaldes darbībā
• 2012. gads – pasniedzēju apbalvošanas ceremonijas vadīšana

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2015. gads – dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Ergonomija darba 

vidē” 
• 2014. gads – dalība seminārā “Ķīmiskais risks darba vidē”
• 2013. gads – apgūta Ugunsdrošības un aizsardzības programma (160 stundas)
• 2012. gads – apgūta Darba aizsardzības programma (160 stundas)
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Profesionālā pieredze
• No 2014. gada – Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas vecākais dar-

ba aizsardzības speciālists
• 2013. gads – RTU Darba un civilās aizsardzības institūta laboratorija
• 2008.–2011. gads – SIA “ProSound” – skatuvju montēšana un gaismošana

Dzīves devīze
“Neapstāties, bet kustēties un attīstīties!”
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Natalia Scacun
Uzņēmējdarbība un vadīšana  
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
@  natalja.skakun@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,67

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – raksta veidošana zinātniskai konferencei
• 2016. gads – ar izcilību aizstāvēts bakalaura darbs “Maksātnespējas prognozēša-

nas metodes”, kam ir liels praktiskais pielietojums Latvijas ekonomiskajos aps-
tākļos

• 2014.–2015. gads – saņemta RTU stipendija

Sabiedriskās aktivitātes
• 2013.–2016. gads – dalība RTU Karjeras dienās
• 2015. gads – dalība “Ēku dienas”
• 2014. gads – dalība “Lattelecom Riga Marathon”

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – dalība seminārā “Girls make IT happen”
• 2016. gads – dalība LLU zinātniski praktiskajā konferencē “Finansējuma piesais-

tes vakars ar Reini Budriķi”
• 2015. gads – vācu valodas kursu apmeklēšana
• 2015. gads – dalība zinātniski praktiskajā konferencē “Entrepreneurship Ecosys-

tem: What is Behind that?”
• 2014. gads – MySQL kursu apmeklēšana
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Profesionālā pieredze
• SIA “Rodl & Partner” 
• SIA “AKA Insurance”

Dzīves devīze
“Vienmēr paplašiniet savas robežas! Es vienmēr daru to, ko vēl nezinu, lai uzzinātu.”

/Pablo Pikaso/
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Oļesja Aļeksova
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana  
un vadīšana  
Bakalaura profesionālā studiju programma
@  aleksova.o@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,36

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2015. gads – teicami aizstāvēts bakalaura darbs “Privātā un riska kapitāla fondi 

kā Latvijas uzņēmumu finansējuma un eksporta veicinošs instruments”
• 2015. gads – apmaiņas programmas ERASMUS+ profesionālā prakse Lisabonā, 

Portugālē
• 2015. gads – apmaiņas programmas ERASMUS+ studijas Nikosijas Universitātē 

Kiprā
• 2014. gads – dalība RTU IEVF SESMI organizētajā studiju braucienā uz Eiropas 

Parlamentu, Eiropas Komisiju un Latvijas pārstāvniecību Briselē, Beļģijā
• 2014. gads – atzinība par darbu “Rīgas brīvostas ārējo tirgu apgūšanas politika, 

investoru piesaistes mehānismi” Rīgas brīvostas pārvaldes studentu radošo pro-
jektu konkursā “Osta pilsētai”

Sabiedriskās aktivitātes
• 2013.–2015. gads – Latvijas Studentu apvienības rīkotā studentu pārstāvniecības 

un izaugsmes semināra “Studentu Līderu forums” dalībniece 2013. gadā un or-
ganizatore 2014.–2015. gadā

• 2014. gads – Latvijas Studentu apvienības Gada balvas pasniegšanas ceremonijā 
iegūta atzinība “Gada Students”

• 2012.–2014. gads – Latvijas Studentu apvienības rīkotā starpaugstskolu izglītojo-
šā semināra “Kam rūp students?” dalībniece 2012. gadā, organizatore 2013. gadā 
un projekta vadītāja 2014. gadā

• 2013.–2014. gads – studējošo pašpārvalžu sadarbības foruma “KUBS” dalībniece 
2013. gadā un organizatore 2014. gadā
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• 2012.–2015. gads – dalība IEVF Studentu pašpārvaldē, RTU Studentu parlamen-
tā un Latvijas Studentu apvienībā

• 2012. gads – Latvijas dalībniece studentu apmaiņas projektā “BALTECH” Kauņā, 
Lietuvā

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2015. gads – konferenču “Polish & CEE Private Equity Conference” Varšavā un 

“Iberian Private Equity Conference” Madridē organizatore
• 2015. gads – dalība pasākumā “BiSMART forums”
• 2012.–2014. gads – dalība RTU Karjeras centra lekcijās un interesentu forumā 

“Biznesa sula”

Profesionālā pieredze
• SIA “Private Equity Insights”, SIA “7Sky”, SIA “Wonder”
• Latvijas Studentu apvienība, RTU Studentu parlaments, RTU IEVF studentu 

pašpārvalde

Dzīves devīze
“Tas, kas ar Tevi notiek tagad, ir labākais, kas ar Tevi var notikt tagad!”
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Rita Rēpele
Uzņēmējdarbība un vadīšana  
Bakalaura profesionālā studiju programma
@  rita.repele@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,73

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – teicami aizstāvēts bakalaura darbs “Ražošanas uzņēmuma komuni-

kāciju pilnveidošanas projekts”
• 2014. gads – ERASMUS studijas ISC Paris Business School Francijā
• 2013. gads – “IEVF Lepnums” apbalvošanā iegūts tituls “Studentu students 2013”
• 2012. gads – piešķirta valsts finansēta budžeta vieta programmā “Uzņēmējdarbī-

ba un vadīšana”
• 2012.–2014. gads – RTU stipendiju fonda ikmēneša stipendija

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015./2016. studiju gads – atbalsts “RTU Karjeras diena” organizēšanā
• 2015. gads – atbalsts konkursa “ResearchSlam” organizēšanā
• 2014. gads – RTU SP International Students council vadīšana
• 2013.–2014. gads – IEVF SP Ārējo sakaru nodaļas vadīšana
• 2012.–2015. gads – aktīva iesaiste IEVF SP dažādu projektu organizēšanā
• 2012.–2014. gads – iesaiste RTU SP Ārējo sakaru nodaļā, Finanšu nodaļā un Sa-

biedrisko attiecību nodaļā

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2014. gads – Latvijas Studentu apvienības organizētā projekta “Līderu forums 

2014” dalībniece
• 2013. gads – studējošo pašpārvalžu sadarbības foruma “KUBS 7” dalībniece
• 2013. gads – RTU SP semināra “SoLIS” dalībniece
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Profesionālā pieredze
• RTU Studentu parlaments 
• IEVF Studentu pašpārvalde
• Latvijas Studentu apvienība
• SIA “Kārumu fabrika”

Dzīves devīze
“Katram no mums ir dāvāts laiks, apkārtējie cilvēki un iespējas. Tikai no mums kat-
ra paša ir atkarīgs, kā tas viss tiek izmantots.”
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Sabīne Elza Kalderauska
Muitas un nodokļu administrēšana  
Maģistra profesionālā studiju programma
@  sabinek2@inbox.lv

Vidējā svērtā atzīme: 9,28

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – publikācijas “Principles of Key Accounts Management in Tax Admi-

nistration” līdzautore
• 2016. gads – diploms ar izcilību / profesionālais maģistra grāds muitas un no-

dokļu administrēšanā, RTU IEVF
• 2015. gads – dalība RTU 56. studentu zinātniskās un tehniskās konferences sek-

cijā “Nodokļi un muita”
• 2014. gads – profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā, RTU 

IEVF
• 2011. gads – publikācija grāmatā “Muitas darbības organizēšanas un kontroles 

aktuālās problēmas”, RTU Izdevniecība, Rīga, 2011

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – RTU Absolventu asociācijas biedre
• 2016. gads – dalība erudīcijas komandu spēlēs “Prāta spēles”
• 2015. gads – dalība RTU organizētās vieslekcijās

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – dalība RTU seminārā “Efektīva komunikācija”
• 2016. gads – dalība Valsts administrācijas skolas mācību kursā “Korupcijas no-

vēršana”
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• 2015./2016. studiju gads – projekta “LU Open Minded” sertifikāti par lekciju kur-
siem “Argumentācija un kritiskā domāšana”, “Sociālā psiholoģija” un “Pareiza 
un moderna rakstu valoda”

• 2015. gads – apgūts Valsts kontroles mācību kurss “Finanšu revīzijas veikšana”
• 2014. gads – apgūti Valsts ieņēmumu dienesta mentoringa kursi

Profesionālā pieredze
• Valsts kontrole 
• Valsts ieņēmumu dienests

Dzīves devīze
“Tomorrow never comes, it is always today.”

/Osho/
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Sintija Plivda
Cilvēkresursu vadīšana  
Bakalaura profesionālā studiju programma
@  sintija.plivda@inbox.lv 

Vidējā svērtā atzīme: 7,21

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – izstrādāts diplomprojekts “Personāla atlases un darba izpildes no-

vērtēšanas pilnveidošanas projekts”
• 2012.–2016. gads – bakalaura studijas par valsts budžeta līdzekļiem

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015. gads – 1. vieta Preiļu novada svētku atklātajās pludiņmakšķerēšanas sacen-

sībās “Noķer un atlaid”
• 2015. gads – 2. vieta pludiņmakšķerēšanas sacensībās Aglonā 
• 2015. gads – 3. vieta makšķerēšanas sacensībās Pelēču pagasta svētkos
• 2015. gads – Preiļu pilsētas Preiļu pagasta svētku gājiena organizēšana
• 2012.–2016. gads – dažādu vieslekciju apmeklēšana RTU
• 2010. gads – dalība X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos ar PVĢ 

jaukto kori

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2015. gads – apgūti krievu valodas tālmācības kursi
• 2011. gads – iegūta B kategorijas vadītāja apliecība
• 2010. gads – iegūts LLU Neklātienes programmēšanas skolas sertifikāts 

“PASCAL programmēšanas ievads”
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Profesionālā pieredze
• A/s “Lauma Lingerie”
• A/s “Latvijas balzams”
• Uzņēmums “ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle”

Dzīves devīze
“Nekad nav par vēlu kļūt par to, par ko kādreiz esi gribējis kļūt.”

/Džordžs Eliots/
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Vija Struka
Uzņēmējdarbība un vadīšana  
Bakalaura profesionālā studiju programma
@  vstruka@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,83

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – izstrādāts diplomprojekts “Pakalpojumu uzņēmuma attīstības pro-

jekts”
• 2015. gads – rakts “Autoratlīdzības nodokļa maksāšana un ar to saistītās problē-

mas” SESMI zinātnisko rakstu krājumā

Sabiedriskās aktivitātes
• 2012.–2016. gads – aktīva darbība IEVF Studentu pašpārvaldē
• 2015. gads – labdarības akcijas organizēšana – grāmatu vākšana bērnu namam
• 2014.–2015. gads – IEVF Studentu pašpārvaldes Iekšējās komunikācijas nodaļas 

vadīšana
• 2014.–2015. gads – aktīva darbība RTU Studentu parlamenta Sabiedrisko attiecī-

bu nodaļā
• 2014.–2015. gads – IEVF Studentu pašpārvaldes biedru motivācijas pasākumu 

organizēšana
• 2014. gads – IEVF pirmkursnieku nometnes organizēšana
• 2014. gads – brīvprātīgais darbs pasākumā “EXPO Biznesam 2014”

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2015. gads – IEVF Studentu pašpārvaldes Google seminārs
• 2014. gads – RTU Studentu parlamenta PR (public relations) seminārs
• 2014. gads – dalība ESF pasākumā “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība ne-

valstiskajā sektorā”
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Profesionālā pieredze
• RTU IEVF Studentu pašpārvalde
• RTU Studentu parlaments
• “Nordea Bank AB” Latvijas filiāle
• SIA “Citrus Solutions”

Dzīves devīze
“Nevis šaubīties un vilcināties, bet rīkoties un iedrīkstēties.”

/Z. Mauriņa/
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Viktorija Kalašņikova
Muitas un nodokļu administrēšana
Bakalaura profesionālā studiju programma
@  viktorija.kalasnikova@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,28

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – ar izcilību iegūts profesionālā bakalaura grāds programmā “Muitas 

un nodokļu administrēšana”
• 2016. gads – izcili aizstāvēts bakalaura darbs “Sociālās apdrošināšanas sistēmas 

pilnveidošana attiecībā uz pensijām”
• 2015. gads – publikācija “Starptautisko darījumu kontrole” RTU 56. studentu zi-

nātniski praktiskās konferences materiālu krājumā “Aktuāli jautājumi nodokļu 
politikā un administrēšanā”

• 2014. gads – piešķirta RTU stipendija par akadēmiskajiem sasniegumiem

Sabiedriskās aktivitātes
• 2013.–2015. gads – studentu organizācijas “ESTIEM RIGA” biedre – starptautis-

ko pasākumu plānošana un organizēšana
• 2013.–2015. gads – RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Studentu 

pašpārvaldes biedre
• 2014. gads – dalība RTU projektā “Studentam pa pēdām”
• 2013. gads – dalība RTU Studentu parlamenta rīkotajā konkursā “MIS un MIS-

TERS RTU 2013”

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2015. gads – dalība RTU 56. studentu zinātniski praktiskajā konferencē
• 2013. gads – dalība ESTIEM neformālās izglītības seminārā “Business booster” 

Paderbornā, Vācijā
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Profesionālā pieredze
• 2016. gads – darbs ārvalsts komersanta “IBC Company Formations Limited”  

Latvijas filiālē
• 2016. gads – darbs a/s “Swedbank” Juridisko personu apkalpošanas pārvaldē
• 2014.–2015. gads – darbs a/s “Swedbank” Privātpersonu apkalpošanas pārvaldē
• 2013. gads – prakse VID Finanšu policijas pārvaldē

Dzīves devīze
“Ja gribi būt gudrs, iemācies saprātīgi jautāt, uzmanīgi klausīties, mierīgi atbildēt 
un apklust, kad tev vairs nav ko teikt.”

/Žans de Lafontēns/
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Zane Rutkupe
Muitas un nodokļu administrēšana
Maģistra profesionālā studiju programma
@  zanerutkupe@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,44

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2015. gads – zinātniskā publikācija starptautiskajā izdevumā Safety and Security 

RTU, 2015
• 2015. gads – zinātniskā publikācija “Nodokļu sloga cigaretēm analīze” 
• 2015. gads – pētījuma “Nodokļu sloga cigaretēm analīze un turpmākās progno-

zes” līdzautore
• 2015. gads – dalība IV starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē “Trans-

formācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: 
ekonomiski politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas” 

• 2015. gads – dalība RTU 56. studentu zinātniskās un tehniskās konferences sek-
cijā “Nodokļi un muita”

Sabiedriskās aktivitātes
• 2013. gads – kā brīvprātīgā jauno uzņēmēju konferences “Uzrāviens 2013” orga-

nizēšanā
• 2012. gads – kā brīvprātīgā jauno uzņēmēju konferences “Uzrāviens 2012” orga-

nizēšanā
• 2011. gads – kā brīvprātīgā pasākuma “Sunset” organizēšanā
• 2010. gads – kā brīvprātīgā pasākuma “End of The Summer Party” organizēšanā

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2014. gads – SIA “Triviums apmācība” kurss “Efektīva komunikācija pa tālruni. 

Kā potenciālu pārvērst realitātē” – iegūta apliecība
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• 2013. gads – SIA “Triviums apmācība” kurss “Izcila klientu apkalpošana” – iegū-
ta apliecība

• 2012. gads – Jauno zemnieku kluba semināru apmācības kurss “Projektu vadī-
ba” – iegūts sertifikāts 

• 2012. gads – jauno uzņēmēju konference “Uzrāviens 2012”
• 2012. gads – JCI apmācību/lekciju kurss “Projektu vadība” 
• 2012. gads – JCI seminārs “Neredzamais burkāns”

Profesionālā pieredze
• Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvalde
• SIA “Tieto Latvia” Globālais Finanšu Pakalpojumu Centrs
• SIA “PriceWaterhouseCoopers”
• SIA “Aizdevums.lv”
• Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne (LSKJ)
• LLU Ekonomikas fakultātes Studentu pašpārvalde

Dzīves devīze
“Es ticu sev! Ticu rokām, kas strādā, prātam, kas domā, un sirdīm, kas mīl!”

/Ričards Brensons/
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Kristīna Pētersone
Inovācijas un uzņēmējdarbība
Maģistra profesionālā studiju programma
@  kptrsone@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 7,76

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – profesionālais maģistra grāds programmā “Inovācijas un uzņēmēj-

darbība” 
• 2009. gads – bakalaura grāds evaņģēliskajā teoloģijā (LCC International Univer-

sity – B. A. Evangelical theology / minor: psychology)
• 2007.–2008. gads – “Mustard Seed Foundation” stipendija studijām LCC Interna-

tional University
• 2005. gads – Biznesa izglītības biedrības “Junior Achievement Latvia” sertifikāts
• 2003. gads – 1. vieta skolas biznesu plānu izstrādē projektā “Skolas avīze “Vide-

nīte””
• 2000.–2001. gads – 1. vieta Liepājas pilsētas zīmēšanas olimpiādē

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – “JCI Latvia” projekta “(Y)our Future in Latvia” mārketinga un stra-

tēģijas konsultante
• 2014. gads – “JCI Latvia” pasākuma “Cīņa pret jauniešu bezdarbu” sociālo tīklu 

komunikācijas konsultante
• 2005. gads – “20th World Youth Day 2005” Latvijas koordinācijas grupas pārstāve
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – apgūts kurss “AutoCad”
• 2005. gads – preses konference ar Romas pāvestu Benediktu XVI Bonnas lidostā
• 2001. gads – absolvēta akordeonistu klase Liepājas 2. mūzikas skolā

Profesionālā pieredze
• 2016. gads – prakse a/s “UPB”
• 2016. gads – mārketinga plāna izstrāde SIA “Fontaine.Ent.” rīkotajam pasākumu 

kopumam “8 Weeks of Music” 
• 2007.–2014. gads – SIA “Brain Solutions” projektu vadītāja
• 2010.–2011. gads – EDSO ODIHR (Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas 

Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību birojs) ilgtermiņa novērotāju misijas 
asistente-tulks (angļu–krievu, krievu–angļu, angļu–latviešu, latviešu–angļu, lat-
viešu–krievu, krievu–latviešu)

• 2006.–2007. gads – prakse LCC International University Stydy Abroad Office
• 2004.–2006. gads – SIA “Reģionālā prese “Diena”” laikraksta “Kursas Laiks” ko-

respondente

Dzīves devīze
“Ja es varētu izvēlēties kļūt par kādu mūsdienu tehnoloģiju flagmani, es noteikti vē-
lētos būt Google, jo informācija ir 21. gadsimta vērtīgākā prece. Un, ja tā ir vispie-
prasītākā prece, tad vislabāk ir būt tās izplatītājam. Tieši šī brīvā informācijas plūs-
ma ļauj man kļūt par emulatoru jebkuros apstākļos.”
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Rihards Ģederts 
Būvuzņēmējdarbība un nekustamā īpašuma 
pārvaldība  
Maģistra profesionālā studiju programma
@  rihards@urbantreetops.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,24

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – izstrādāts maģistra darbs “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārval-

dīšanas pilnveidošanas risinājumi un iespējas Latvijā”
• 2015.–2016. gads – saņemta Baltijas–Amerikas Brīvības Fonda Profesionālās 

prakses stipendija 
• 2015. gads – saņemts FIABCI Scholarship Foundation grants
• 2014. gads – iekļauts RTU Zelta Fonda izlasē
• 2014. gads – Gētes institūta (Rīgā) sertifikāts par vācu valodas pamatlīmeņa ap-

guvi 
• 2014. gads – izstrādāts bakalaura darbs “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārval-

dības procesa ekonomiskais pamatojums”
• 2011.–2012. gads – ERASMUS studijas Inholland University of Applied Sciences 

Alkmārā, Nīderlandē

Sabiedriskās aktivitātes
• Baltijas Amerikas Brīvības Fonda absolvents
• Informatīvu lekciju lasīšana par ASV nekustamā īpašuma pārdošanas un vadī-

bas jomā gūto pieredzi
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – Renovācijas diena par Latvijas Renovācijas stratēģijas un tās ievie-

šanas aktualitātēm, galvenajiem izaicinājumiem un iespējamiem risinājumiem 
kvalitātes renovācijas nodrošināšanā, Rīga, Latvija

• 2016. gads – seminārs par datu un moderno tehnoloģiju pielietošanu uzņēmēj-
darbībā, investīcijās, pilsētvides attīstībā u. c. (apskatītās tēmas: “Big Data, Arti-
ficial Intelligence, Machine Learning for Data Science, Data Analytics, Internet 
Startups, Venture Capital, Entrepreneurship, Open Source”), Ņujorkas pilsēta, 
ASV 

• 2016. gads – Jēlas Universitāte (Yale Law School), lekcija par politisko zinātni un 
tās pielietojumu praksē, “Ņūheivena, Konektikuta, ASV

• 2016. gads – Inman Connect New York City (ICNY) 2016, konference par jaunā-
kajām tehnoloģijām, kas tiek pielietotas nekustamā īpašuma pārdošanā, mārke-
tingā un sistēmu pārvaldīšanā, Ņujorkas pilsēta, ASV

• 2016. gads – “First-time Home Buyers’s Seminar StreetEasy” seminārs par pirmā 
mājokļa iegādi un kādas darbības jāveic, lai šo procesu veiksmīgi realizētu, The 
New School, Ņujorkas pilsēta, ASV

• 2015. gads – “The Future of Baltic Nordic Security and Trade: Sustaining and 
Strengthening U.S. Engagement in the Region” seminārs par Baltijas valstu un 
ASV sadarbības iespējām drošības jomā, tirdzniecībā un ietekmējošajiem politis-
kajiem procesiem, Skandināvijas māja, Ņujorkas pilsēta, ASV

• 2015. gads – konference “NYC Real Estate Tech Week 2015” par nekustamā īpa-
šuma tehnoloģijām un to pielietošanu praksē; galvenokārt pārstāvēti nekustamo 
īpašumu, tehnoloģiju un mārketinga uzņēmumi no ASV

• 2015. gads – “Galvanize” koplietošanas darba vieta tehnoloģiju uzņēmumiem. 
Semināra veida profesionālās prezentācijas par tehnoloģiju uzņēmumiem, to iz-
veidi un darbības procesiem koplietošanas darba vidē, Bouldera, Kolorādo, ASV

• 2015. gads – “The New York Zillow Group Premier Agent Summit” seminārs par 
nekustamā īpašuma mārketinga iespējām, izmantojot Zillow sniegtās tehnolo-
ģiskās iespējas; galvenokārt attiecas uz nekustamā īpašuma brokeru kompāni-
jām, Ņujorkas pilsēta, ASV
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Profesionālā pieredze
• 2016. gads – SIA “Urban Treetops” dibinātājs un valdes loceklis
• 2015.–2016. gads – Elegran Real Estate and Development, Ņujorka, ASV – profe-

sionālā prakses programma 13 mēnešu garumā 
• 2014.–2015. gads – VAS “Valsts nekustamie īpašumi” – nekustamā īpašuma pār-

valdnieks
• 2012.–2014. gads – LAS “Latvijas Krājbanka” meitas uzņēmumi SIA “Krājinves-

tīcijas”, SIA “LKB Property”, SIA “SILVA Invest” un SIA “LKB Rīgas īpašumi” – 
nekustamā īpašuma pārvaldnieks

Dzīves devīze
“Ja kaut kas ir pietiekami svarīgs, tad tev ir jāmēģina. Pat ja visticamākais iznā-
kums ir izgāšanās.”

/Elon Musk/



Mašīnzinību,  
transporta un 
aeronautikas 
fakultāte
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Agnese Muravjova
Transporta sistēmu inženierija  
Maģistra profesionālā studiju programma
@  agnese.muravjova@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,57

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – teicami izstrādāts un aizstāvēts maģistra darbs “Potenciālo kravu 

piesaiste Latvijas tranzīta koridoram, izmantojot “Jauno Zīda ceļu””
• 2014.–2016. gads – saņemta RTU akadēmiskā stipendija par labām un teicamām 

sekmēm, kā arī vienreizēja veicinošā stipendija

Sabiedriskās aktivitātes
• No 2015. gada – Jūras telpiskās plānošanas un Piekrastes koordinācijas grupas 

dalībniece
• No 2014. gada – Integrētās jūrlietu politikas darba grupas organizatore  

un dalībniece
• No 2014. gada – ES dalībvalstu Integrētās jūrlietu politikas darba grupas  

eksperte
• No 2014. gada – Baltijas jūras valstu padomes, Integrētās jūrlietu politikas  

darba grupas eksperte
• No 2014. gada – augsta līmeņa kontaktpunkta asistente

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2015. gads – dalība apmācību kursā un iegūts sertifikāts dokumentu pārvaldībā: 

sēžu, sanāksmju protokolēšanā
• 2015. gads – dalība apmācību kursā un iegūts sertifikāts politikas plānošanas do-

kumentu ietekmes novērtēšanā
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• 2015. gads – dalība apmācību kursā un iegūts sertifikāts par piekrastes telpisko 
plānošanu (Ķīna)

Profesionālā pieredze
LR Satiksmes ministrija

Dzīves devīze
“Ņemiet vērā: pagātne – tās ir atmiņas; nākotne – tā ir iztēle!”
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Aleksandrs Kovriga
Aviācijas transports  
Maģistra profesionālā studiju programma
@  alkovriga@inbox.lv

Vidējā svērtā atzīme: 8,13

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – saņemta stipendija par augstāko vidējo svērto atzīmi
• 2016. gads – iegūts profesionālā maģistra grāds
• 2015. gads – saņemta stipendija par aktīvu sabiedrisko darbību 
• 2014. gads – kā viens no labākajiem studentiem nosūtīts praksē Igaunijā
• 2014. gads – iegūts bakalaura grāds
• 2013. gads – kā viens no labākajiem studentiem nosūtīts praksē Tukuma lidostā

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015. gads – bakalaura līmeņa studentu praktisko darbu izpildes organizēšana
• 2015. gads – studentu apmācīšana dzinēju tehniskās apkopes procedūru veikša-

nai
• 2015. gads – laboratoriju apmeklējumu vadīšana skolniekiem un ārzemju studen-

tiem

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• Dalība konferencē ar prezentāciju par atšķirībām starp aviobūves uzņēmumiem 

“Airbus” un “Boeing” (angļu valodā)
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Profesionālā pieredze
• 2015. gads – RTU MTAF Aeronautikas institūta asistents
• 2015. gads – SIA “CK group” valdes priekšsēdētājs
• 2013. gads – darbinieks restorānā “Hesburger”
• 2012. gads – apkopējs u/v “Stockmann”

Dzīves devīze
“Nekad neapstāties, vienmēr iet uz priekšu! Darīt to, kas tev patīk, – tas vienmēr at-
maksāsies, varbūt mazliet vēlāk, bet atmaksāsies. Un centies visur atrast pozitīvo – 
lai cik melna arī nebūtu josla, vēlāk tā noteikti būs balta.”
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Aleksandrs Kutins
Aviācijas transports  
Maģistra profesionālā studiju programma
@  alexander.kutin@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,13

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2014. gads – bakalaura darbs uzņēmumā “SILVER ATENA Electronic Systems 

Engineering GmbH”
• 2013. gads – ERASMUS stipendija studijām “HAW-Hamburg” augstskolā
• 2013.–2014. gads – ERASMUS stipendija praksei “SILVER ATENA Electronic 

Systems Engineering GmbH” uzņēmumā

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015. gads – dalība RTU Atvērto durvju dienu un Ēnu dienu organizēšanā Aero-

nautikas institūtā
• 2015. gads – dalība “BEST Riga – Step by step” vasaras nometnē
• 2013. gads – 3. vieta situācijas analīzē “BEST-Riga” organizētajās RTU inženieru 

sacensībās “EBEC Riga”

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2014.–2015. gads – vācu valodas kursi B1 līmenī Gētes Institūtā
• 2014.–2015. gads – dalība Rīgas izlasē “Kas?Kur?Kad?” spēlēs
• 2013. gads – apgūts kvalitātes menedžmenta kurss “Silver-Atena GmbH” uzņē-

mumā
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Profesionālā pieredze
• Prakse – “SILVER ATENA Electronic Systems Engineering GmbH”
• Darbs – RTU Aeronautikas institūts
• Prakse – SIA “Primera Air Nordic”
• Darbs – JSC “SAF Tehnika”

Dzīves devīze
“Dum loquimur, fugerit invida aetas: carpe diem, quam minimum credula postero.”
“While we’re talking, envious time is fleeing: seize the day, put no trust in the future.”

/Horace – Odes, Book I/
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Anna Naumova
Transporta sistēmu inženierija  
Maģistra profesionālā studiju programma
@  grieta21@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,03

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – ar izcilību aizstāvēts maģistra darbs “Mašīnu detaļu antifrikcijas na-

nostrukturētu aizsargpārklājumu izstrādes tehnoloģiskā procesa eksperimentālā 
pētīšana”

• 2015. gads – piešķirta ERASMUS stipendija
• 2014.–2016. gads – piešķirta Valsts stipendija par akadēmiskajiem sasniegumiem 

un vienreizējas veicinošas stipendijas par sabiedriskajām aktivitātēm
• 2014. gads – teicami aizstāvēts bakalaura darbs ar projekta daļu “Lidaparāta spē-

ku nenesošo virsmu daudzkomponentu aizsargdekoratīvā pārklājuma tehnolo-
ģiskā procesa izstrādāšana”

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015. gads – aktīva dalība Aeronautikas institūta Ēnu dienās un Atvērto durvju 

dienās un portāla “prakse.lv” Atvērto durvju dienu organizēšana un vadība
• 2014. gads – saņemta RTU rektora Leonīda Ribicka pateicība par nozīmīgu ie-

guldījumu Aeronautikas institūta studiju procesa attīstībā un kvalitātes vadības 
sistēmas ieviešanā

• 2014. gads – saņemts Aeronautikas institūta direktora, prof. Aleksandra Urbaha 
Pateicības raksts par ieguldīto darbu Aeronautikas institūta sertificēšanā saskaņā 
ar EK 2042/2003 66. un 147. daļu

• 2013.–2016. gads – ekskursiju organizēšana Aeronautikas institūta studentiem
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2015. gads – apmeklēta RTU 56. starptautiskā zinātniskā konference
• 2014. gads – apmeklēta RTU 55. starptautiskā zinātniskā konference
• 2014. gads – dalība seminārā “Aviācijas transports”
• 2014. gads – apmeklēta viesprofesora Jay I. Frankel (ASV) lekcija “High Speed 

(Hypersonic) Heat Transfer in Aerospace Engineering”

Profesionālā pieredze
• RTU MTAF Aeronautikas institūts
• Jelgavas rajona tūrisma informācijas centrs
• Jauniešu biedrība “Post Scriptum”

Dzīves devīze
“Always believe in yourself!”
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Antons Kolmičkovs
Siltumenerģētika un siltumtehnika
Maģistra profesionālā studiju programma
@  antons.kolmickovs@gmail.com

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2015. gads – zinātniskā publikācija “Electric field control of biomass gasification” 

konferences krājumā “Engineering for Rural Development”, Jelgava
• 2015. gads – zinātniskā publikācija “Electric field impact on the biomass gasifi-

cation and combustion dynamics” žurnālā International Journal of Mechanical, 
Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering, Stokholma

• 2015. gads – zinātniskā publikācija “Control of combustion dynamics by an elec-
tric field” krājumā Chemical Engineering Transactions, Milāna

• 2015. gads – zinātniskā publikācija “Combustion dynamics of swirling flame at 
thermochemical conversion of biomass” krājumā Chemical Engineering Transac-
tions, Milāna

• 2015. gads – zinātniskā publikācija “Electrodynamic control of combustion dy-
namics and swirling flame structure at thermochemical conversion of biomass” 
krājumā Proceedings of the 7th Baltic Heat Transfer Conference, Tallina

• 2015. gads – zinātniskā publikācija “Effect of an upstream-increasing magnetic 
field on the biomass gasification/combustion characteristics” krājumā Proce-
edings of the 7th Baltic Heat Transfer Conference, Tallina

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015. gads – midFTIR pētījumi LU projektā “Jaunās tehnoloģijas attīstība un ie-

viešana biomasas degšanas un siltuma ražošanas procesu elektriskai kontrolei ar 
zināšanu nesaimniecisku pārnesi” 

• 2014. gads – midFTIR pētījumi LZP pētnieciskās sadarbības projektā “Virpuļveida 
plūsmas: modelēšana un izmantošana enerģijas pārveidošanas tehnoloģijās, jaunu 
ierīču projektēšanā, jaunu tehnisku risinājumu iegūšanā un vides aizsardzībā” 
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• 2014. –2015. gads – midFTIR pētījumi ERAF projektā “Granulētas biomasas deg-
šanas procesu dinamikas regulēšana un uzlabošana elektrisko spēku laukā” 

• 2012. gads – Latvijas Valsts projekts enerģētikā “Katalizatoru izpēte biodīzeļdeg-
vielas ražošanai” 

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2015. gads – dalība konferencē “The 7th Baltic Heat Transfer Conference “Advan-

ces in Heat Transfer””, Stokholma
• 2015. gads – dalība konferencē “The 17th International Conference on Energy, 

Environmental and Chemical Engineering (ICEECE 2015)”, Milāna
• 2015. gads – dalība konferencē “The 14th International Conference “Engineering 

for rural development””, Jelgava
• 2015. gads – dalība konferencē “The 7th Baltic Heat Transfer Conference, Section 

“Radiation and Combustion””, Tallin
• 2015. gads – dalība konferencē “Riga Technical University 56th International 

Scientific Conference”, Rīga
• 2013. gads – dalība konferencē “Riga Technical University 54th International 

Scientific Conference”, Rīga

Profesionālā pieredze
• SIA “Ventamonjaks Serviss”
• RTU Lietišķās ķīmijas institūts
• A/s “Grindeks” Validācijas laboratorija
• A/s “Latvenergo” TEC-2 tehniskā daļa
• Latvijas Universitātes Fizikas institūts

Dzīves devīze
“Gudrais kalnā nerāpsies, gudrais kalnam apkārt ies.”
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Gatis Jočis
Automobiļu transports  
Maģistra profesionālā studiju programma
@  gatis.jocis@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,79

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2015. gads – dalība RTU 56. starptautiskajā zinātniskajā konferencē ar rakstiem 

“Cilvēka jaudas mērīšana ar velosipēda jaudas stendu” un “Riepu tehniskais stā-
voklis vasaras sezonā” 

• 2015. gads – dalība RTU 56. studentu zinātniskajā konferencē ar rakstu “Riepu 
tehniskais stāvoklis vasarā”

Sabiedriskās aktivitātes
• Ikgadējās studiju programmas kursa vecākais
• 2015. gads – dalība RTU pētījumā “Vieglo automobiļu ziemas riepu tehniskā stā-

vokļa analīze Latvijas ekspluatācijas apstākļos”
• 2013. gads – dalība ziemas atklātajā čempionātā “Mehu stūre 2013”
• 2011. gads – dalība RTU ATI Ekobraucienā

Dalība semināros, konferencēs, kursos
2015. gads – iegūts Profesionālās kompetences sertifikāts kravas/pasažieru auto-
pārvadājumiem



RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

141

Profesionālā pieredze
• Prakse “Auto RTU” un SIA “Mūsa Motors Rīga”
• Zinātniskais asistents RTU 
• SIA “Auteko & TÜV Latvija”

Dzīves devīze
“Inženieri ir cilvēki, kuri strādā, lai mūsu ikdienu padarītu vieglāku.”
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Haralds Puriņš
Aviācijas transports  
Bakalaura profesionālā studiju programma
@  purins.haralds@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,20

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – teicami aizstāvēts bakalaura darbs “Superaugsto frekvenču mezgla 

izstrāde”
• 2015. gads – līdzautors projekta darbā “Comparison Study of the Ad hoc routing 

protocols for the embedded Linux System”
• 2014. gads – dalība ERASMUS apmaiņas programmā Francijā civilās aviācijas 

skolā Ecole Nationale de l’Aviation Civile

Sabiedriskās aktivitātes
• 2013.–2016. gads – dalība “Skrien Latvija” seriāla pusmaratona distancē
• 2015. gads – Latvijas čempions svarbumbu celšanā junioru ieskaitē un 3. vietas 

ieguvējs pieaugušo ieskaitē
• 2014. gads – “Nordea Riga Marathon” maratona distances finišētājs
• 2014. gads – Lietuvas atklātā svarbumbu celšanas čempionāta 3. vietas ieguvējs
• 2013. gads – Latvijas čempions svarbumbu celšanā junioru ieskaitē un 2. vietas 

ieguvējs pieaugušo ieskaitē
• 2012. gads – dalība “Youth in Action” organizētajā projektā “Music above divisi-

ons” Polijā
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – apgūts kurss “Internal IOSA Auditor Training”
• 2016. gads – apgūts kurss “Auditor Recurrent Training”
• 2016. gads – apgūts kurss “Human Factors”
• 2016. gads – apgūts kurss “Compliance Monitoring System Training”

Profesionālā pieredze
SIA “PrimeraAir Nordic”

Dzīves devīze
“The best timing for new beginnings is now.”
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Kristīne Vilka
Automobiļu transports  
Maģistra profesionālā studiju programma
@  kristiine.vilka@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,75

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – maģistra darbs “Elektromobiļu enerģijas patēriņa un ātrās uzlādes 

parametru analīze”
• 2015. gads – dalība RTU 56. starptautiskās zinātniskās konferences apakšsekcijā 

“Autotransports”, tēma “Elektromobiļu uzlādes stacijas izmantošanas analīze”

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – Jauno satiksmes dalībnieku foruma fināla sacensību tiesnese
• 2015. gads – dalība RTUSP rīkotajās Elektromobiļu orientēšanās sacensībās 

MTAF komandā un ekonomiskākā braucēja titula iegūšana
• 2015. gads – Jauno satiksmes dalībnieku foruma fināla sacensību tiesnese
• 2015. gads – dalība Tehniskās apskates naktī
• 2015. gads – dalība izstādē “Vide un enerģija”, informēšana par aktualitātēm 

elektromobiļu uzlādes tīkla izveidošanā
• 2014. gads – Elektromobilitātes iniciatīvas grupas sanāksmju organizēšana

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2015. gads – iegūta jurista palīga kvalifikācija Juridiskajā koledžā
• 2015. gads – iegūts profesionālās kompetences sertifikāts kravas/pasažieru auto-

pārvadājumiem
• 2015. gads – ES finansētā projekta “Green eMotion” konference “Ceļā uz efektīvu 

elektromobilitātes sistēmu Eiropā”
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• 2015. gads – konference “EU Workshop Demand-Side Innovation Policies for 
Clean Vehicles”

• 2015. gads – “TEN-T dienas”
• 2015. gads – dalība Alternatīvo degvielu starpinstitūciju darba grupā SM

Profesionālā pieredze
VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija (darbība elektromobilitātes un transport-
līdzekļu sertifikācijas jomā; darba ietvaros dalība Eiropas Komisijas un Padomes 
darba grupās)

Dzīves devīze
“Sakauts ir vien tas, kurš atsakās no cīņas. Visi pārējie ir uzvarētāji.”

/Paulu Koelju/
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Ksenija Huševa
Medicīnas inženierija un fizika  
Bakalaura profesionālā studiju programma
@  ksenija.mihailova@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,09

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – teicami aizstāvēts inženierprojekts ar tēmu “Fotostimulācijas iekār-

ta ar temperatūras stabilizāciju šūnu pētījumiem”
• 2015. gads – izcili aizstāvēts bakalaura darbs ar tēmu “Fotostimulācijas ietekme 

uz šūnu komunikāciju”

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015. gads – dalība grantu programmā “Atspēriens”
• 2015. gads – dalība grantu programmas “Atspēriens” mentoru kluba rīkotajos 

pasākumos par jauno projektu finanšu pārvaldīšanu
• 2011.–2015. gads – dažādu RTU vieslekciju apmeklēšana 
• 2011.–2015. gads – RTU rīkoto kultūras pasākumu apmeklēšana

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2014. gads – dalība lekcijā/seminārā “Risku pārvaldība speciālo iekārtu projektē-

šanā, ražošanā un lietošanā saskaņā ar ISO 14971”
• 2013. gads – uzstāšanās LAĀB konferencē “Darba medicīnas jaunumi”
• 2012. gads – semināra izstrāde “Ergonomikas fizikālie pamati”
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Profesionālā pieredze
• SIA “Baltic Ergonomics Group”
• SIA “Entropy”

Dzīves devīze
“Vienmēr jāatceras, ka cilvēks ir līdzīgs daļskaitlim: skaitītājs ir cilvēka vērtība sa-
līdzinājumā ar citiem, bet saucējs – pašvērtējums. Jo lielāks ir saucējs, jo mazāks ir 
daļskaitlis.”
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Lauris Paulovskis
Automobiļu transports  
Maģistra profesionālā studiju programma
@  lauris.paulovskis@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,29

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – maģistra darbs “Iekšdedzes motoru laboratorijas jaudas stenda piln-

veide”
• 2015. gads – RTU 56. starptautiskās zinātniskās konferences apakšsekcija “Au-

totransports” – tēma “Motoru laboratorijas jaudas stenda vadības izveide”
• 2014.–2016. gads – veikti pētījumi RTU Motoru laboratorijas jaudas stenda izvei-

dei

Sabiedriskās aktivitātes
• 2013.–2016. gads – dalība Baltijas Enduro sacensībās
• 2015. gads – tehniskais atbalsts Latvijas izlases komandai Eiropas Nāciju kausa 

izcīņā Enduro

Dalība semināros, konferencēs, kursos
2015. gads – Profesionālās kompetences sertifikāts kravas/pasažieru autopārvadā-
jumiem

Profesionālā pieredze
• 2015.–2016. gads – SIA “Autoparku vadības sistēmas” servisa vadītājs
• 2014. gads – Sporta auto izveide privātā autodarbnīcā
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• 2014.–2015. gads – RTU Autotransporta pētījumu un profesionālās kompetences 
centra pētnieks

• 2013.–2015. gads – SIA “MD serviss” servisa vadītājs

Dzīves devīze
“Visa teorija pelēka, mūžam zaļš tik prakses koks.”

/Gēte/
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Jekaterina Jašina
Transporta sistēmu inženierija  
Bakalaura profesionālā studiju programma
@  katjusenka2@inbox.lv

Vidējā svērtā atzīme: 8,17

Sabiedriskās aktivitātes
2015. gads – dalība ERASMUS programmā

Profesionālā pieredze
• Prakse SIA “Leons Pluss”
• Darbs SIA “Baltic Transport Group”

Dzīves devīze
“Svarīgi ir nevis tas, kā dzīvot, bet tas, kā veidot pareizu attieksmi pret dzīvi.”
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Margarita Pļečistaja
Dzelzceļa pārvadājumu tehnoloģija  
Bakalaura profesionālā studiju programma
@  margarita.plecistaja@ldz.lv

Vidējā svērtā atzīme: 8,49

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
2012.–2014. gads – VAS “Latvijas dzelzceļš” stipendiju konkurss praktisko iemaņu 
iegūšanai – piedāvāta prakses vieta un piešķirta stipendija

Sabiedriskās aktivitātes
2011. gads – dalība RTU rīkotajā sporta pasākumā atpūtas un sporta bāzē “Ronīši”

Dalība semināros, konferencēs, kursos
2014. gads – dalība Dzelzceļa transporta institūta rīkotajā vieslekcijā par dzelzceļa 
nozares attīstību Afganistānā

Profesionālā pieredze
• SIA “LDZ CARGO”
• VAS “Latvijas dzelzceļš”

Dzīves devīze
“Lai gūtu panākumus, ir cītīgi jāstrādā.”
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Mārcis Smalkais
Siltumenerģētika un siltumtehnika  
Maģistra profesionālā studiju programma
@  marcis.smalkais@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,73

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – teicami aizstāvēts maģistra darbs “Sadzīves atkritumu efektīva iz-

mantošana koģenerācijas stacijās”
• 2015./2016. gads – saņemta RTU stipendija 
• 2014. gads – ļoti labi aizstāvēts bakalaura darbs “Siltumagādes sistēmas rekons-

trukcija, uzstādot 14MWth/3MWel biokurināmā koģenerācijas staciju”
• 2014. gads – saņemta vienreizēja veicinošā RTU stipendija

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – dalība taku skrējiena seriālā “Stirnu Buks”
• 2015. gads – dalība “Lattelecom” Rīgas maratonā
• 2015. gads – dalība RTU TMF SP organizētajā “EkoOrientēšanās 2015”
• 2014. gads – dalība RTU TMF SP organizētajā “EkoOrientēšanās 2014”
• 2013. gads – dalība XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – apgūts kurss “Sarunu vadīšana”
• 2015. gads – apmeklēts seminārs “Inovatīvi risinājumi: vārstu un sūkņu sistēmas”
• 2015. gads – apmeklēts seminārs “Moderni apkures sistēmu risinājumi”
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Profesionālā pieredze
SIA “Energoremonts Rīga”

Dzīves devīze
“Engineering isn’t about perfect solutions; it’s about doing the best you can with li-
mited resources.”

/Randy Pausch/
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Sandra Bikova
Medicīnas fizika  
Maģistra profesionālā studiju programma
@  bikova.sandra@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,59

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2015. gads – posteris ECR kongresam Vīnē (Austrija) “Respiratory motion im-

pact on liver tumor target volume definition in radiation therapy”
• 2015. gads – posteris Eiropas biomedicīnas inženierijas jauno izgudrotāju kon-

ferencei Budapeštā (Ungārija) “Absorption and scatter properties of tungsten 
structured composite material”

• 2014. gads – posteris ESTRO zinātniskai konferencei Vīnē (Austrija) “Clinical 
evaluation of treatment plans of Stereotactic Body Radiotherapy for liver tu-
mours”

• 2014. gads – iegūta Transporta un mašīnzinību fakultātes Domes stipendija
• 2010. gads – iegūta a/s “UPB” fonda “Stabilitāte” stipendija

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – RTU vasaras uzņemšanas kampaņas “Studiju programmas seja”
• 2014. gads – dalība RTU nakts turnīrā volejbolā
• 2012. gads – dalība pasākumā “Ēnu diena 2012” – Bērnu klīniskā universitātes 

slimnīca
• 2012. gads – dalība RTU Rektora kausa izcīņā krosā
• 2011. gads – dalība RTU volejbola turnīrā
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2015. gads – dalība RTU 56. starptautiskajā zinātniskajā konferencē ar tēzēm “Ar 

volframa nanodaļiņām strukturēta kompozītmateriāla īpašības”
• 2014. gads – radioterapijas apmācību kurss “QA and Dosimetry of Emerging Ra-

diotherapy Techniques AAPM/IOMP” Tallinā

Profesionālā pieredze
No 2013. gada – fizikas tehniķe Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnī-
cas Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikā (Latvijas Onkoloģijas 
centrs)

Dzīves devīze
“Tikai sakārtots prāts un laimīga sirds sniedz mieru un dzīves piepildījumu.”
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Agnese Meistare
Materiālu tehnoloģija un dizains  
Bakalaura profesionālā studiju programma
@  meistare.agnese@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,59

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2015. gads – dalība RTU Biznesa inkubatorā – biznesa ideja novērtēta ar augstā-

ko punktu skaitu 
• 2013. gads – apliecība par neformālo biznesa izglītību RTU Biznesa interešu klu-

bā “Portfelis” un apbalvojums par aktīvu līdzdalību

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015. gads – “RTU Karjeras diena 2015” dalībniece
• 2015. gads – SIA “SeTwine” līdzdibinātāja un vadītāja
• 2014. gads – “BEST-Riga” rīkoto aktivitāšu dalībniece
• 2013. gads – nometnes “UPE” organizatore
• 2013. gads – ārzemju studentu programmas “Buddy” dalībniece

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – apmācību programma “Kā sagatavot uzņēmumus un biznesa idejas, 

lai saņemtu finansējumu to tālākai attīstīšanai”
• 2016. gads – seminārs “Mode un dizains: tendences, modes industrija un tās vir-

zītājspēks”
• 2015. gads – seminārs “Mode un dizains: tendences, bizness, radošums”
• 2014. gads – seminārs “Radošais seminārs par uzņēmējdarbību”
• 2013. gads – apgūts kurss “Sieviešu vieglā apģērba konstruēšana un modelēšana” 

skolā “Burda Rīga”
• 2013. gads – apgūts kurss “Sieviešu vieglā un virsapģērba šūšana” skolā “Burda Rīga”
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Profesionālā pieredze
• Kultūras un izglītības fonds “UPE”
• IK “Skaidras Deksnes Modes dizaina meistardarbnīca”
• “RTU Studentu servisa centrs”
• “RTU Studentu parlaments”
• SIA “SeTwine”

Dzīves devīze
“Dievs, dod man rāmu garu pieņemt visu, ko nespēju ietekmēt, drosmi ietekmēt 
visu, ko spēju, un gudrību vienmēr atšķirt vienu no otra.”

/Kurts Vonnegūts/
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Agnese Nagle
Materiālu dizains un tehnoloģija  
Maģistra profesionālā studiju programma
@  agnese.nagle@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,54

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – zinātniskā publikācija “Composite from Raw Renewable Materials 

with Sound Absorbing Properties” žurnālā International Journal of Engineering 
Research and Management, Vol. 3, Iss. 6 (June 2016), ISSN: 2349-2058

• 2016. gads – iegūts maģistra grāda diploms ar izcilību
• 2015. gads – publikācija žurnālā “Deko” (oktobra izdevumā)

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – dalība DTI studentu labdarības projektā “Celsim suņu mājas!” Jug-

las dzīvnieku patversmei
• 2015.–2016. gads – MLĶF domniece
• 2015. un 2016. gads – dalība RTU DTI studentu darbu izstādē “Lietu otrā dzīve” 

t/c “Riga Plaza”
• 2015. gads – dalība Murjāņu sporta ģimnāzijas sporta infrastruktūras labiekār-

tošanas projektā “Gājēju tiltiņa izveide”
• 2015. gads – dalība RTU DTI modes skates “Ķīpsalas pavasaris 2015” organizē-

šanā
• 2015. gads – dalība RTU DTI bakalaura darbu izstādes “Ķīpsalas dizaina kods 

2013” organizēšanā
• 2015. gads – dalība DTI studentu labdarības projektā “Juglas dzīvnieku patvers-

mei” sadarbībā ar Valkas novada biedrību “Kastanis” 
• 2014. gads – RTU Absolventu asociācijas biedre



RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

161

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – dalība radošo ideju konkursā “Ģeniators 11” (komanda “Koki”), ie-

gūta 3. vieta
• 2015. gads – International Consulting Company seminārs “Perfect Sales”, iegūts 

sertifikāts “Efektīva pārdošana”

Profesionālā pieredze
• No 2013. gada – dizainere SIA “Marks M”, kas pazīstams ar zīmoliem “Nakts 

Mēbeles”, “Pils Matrači”, “Heavens”
• No 2015. gada – pašnodarbinātā

Dzīves devīze
“Ja zina, ko vēlas – visu var sasniegt!”
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Anna Elizabete Kasparsone
Materiālu tehnoloģija un dizains  
Bakalaura profesionālā studiju programma
@  ae.kasparsone@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,88

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2012.–2016. gads – saņemta RTU ikmēneša stipendija
• 2016. gads – izcili aizstāvēts bakalaura darbs
• 2016. gads – dalība RTU studentu modes skatē “Ķīpsalas Pavasaris 2016” ar ko-

lekciju “Et Dieu Crea la Femme”, iegūta studiju programmas “Materiālu tehnolo-
ģija un dizains” balva

• 2015. gads – dalība RTU studentu modes skatē “Ķīpsalas pavasaris 2015” ar ko-
lekciju “Field Rows”, iegūta pasniedzēju (S. Deksne, D. Šķiņķe, E. Rožkalne) bal-
va par izcili tēlainu idejas realizāciju materiālā un skatītāju simpātija

• 2015. gads – 1. vieta RTU Studentu biznesa inkubatorā ar ideju “Taktilās dizaina 
preces bērniem”, iegūts finansiāls atbalsts no “Swedbank”

• 2013. gads – RTU Rektora kauss aerobikā, grupas vadītāja un iegūta 1. vieta
• 2013. gads – dalība RTU zinātniskā konferencē (angļu valodā) un sertifikāts

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – dalība “Ķīpsalas Pavasaris 2016” plakāta fotosesijā ar tērpu no kolek-

cijas “Et Dieu Crea la Femme”
• 2016. gads – dalība internacionālajā jauno dizaineru konkursā “Habitus Baltija 

2016” un iegūta skatītāju simpātijas balva (sociālā tīkla Facebook balsojumā)
• 2016. gads – dalība modes skatē “Vidzeme Fashion Opening show” ar kolekciju 

“Field Rows” mākslas galerijā “Laipa”
• 2015.–2016. gads – dalība “Studentu ideju stendā” RTU Karjeras dienu ietvaros ar 

apģērbu kolekciju “Field Rows” un zīmolu “Kidlino” Ķīpsalas izstāžu zālē BT1
• 2015. gads – dalība un iegūta 1. vieta (finansiāls atbalsts) Lielvārdes jauniešu biz-

nesa ideju konkursā ar ideju “Taktilās dizaina preces bērniem”
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• 2013.–2016. gads – dalība dažādās skriešanas sacensībās (Sieviešu skrējiens, 
“Nike Riga Run”, “Lattelecom Riga Marathon”)

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – apmeklēts Sketch Up seminārs “Dizains un vizualizācija”
• 2016. gads – apmeklēts “Seed Forum” un LIAA organizētais seminārs “Kā iegūt 

finansējumu no privātiem finansu investoriem un kā tiem prezentēt savus bizne-
sa projektus”, dalība investoru piesaistes prezentācijā

• 2016. gads – apmeklēts VATP un LIAA pārstāvniecības AAE organizētais semi-
nārs “Pirmo klientu piesaiste”

• 2015.–2016. gads – apmeklēta konference “Fashion & Textile” Rīgā un Lietuvā
• 2015.–2016. gads – apmeklēts modes seminārs “Mode un dizains: tendences, biz-

ness, radošums”
• 2013.–2015. gads – apmeklētas DMDM cikla “Vārds Latvijas dizaineriem” lekci-

jas

Profesionālā pieredze
• Prakse “Skaidras Deksnes modes dizaina meistardarbnīcā”
• Līdzīpašniece un produktu dizainere SIA “SeTwine”, bērnu apģērbu brends 

“Kidlino”

Dzīves devīze
“Labs dizains ir radīt kaut ko saprotamu un prātā paliekošu, izcils dizains ir radīt 
kaut ko prātā paliekošu un jēgpilnu!”

/Dieter Rams/
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Astrīda Bērziņa
Materiālu nanotehnoloģijas  
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@  astridaberzina@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,50

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – prezentācija RTU 57. studentu zinātniskās un tehniskās konferences 

sekcijā novērtēta kā labākā un izvirzīta dalībai RTU plenārsēdē
• 2016. gads – publicētas konferences tēzes “Investigation of dispersion of electro-

conductive nanofiller particles in elastomer composites with atomic force mi-
croscope”

• 2015. gads – publicēts zinātniskais raksts “Increase of electrical conductivity due 
to chemical reduction of preexfoliated graphene oxide by sodium borohydride”

• 2015. gads – iegūts sertifikāts darbam ar zinātnē plaši pielietotām iekārtām – 
atomspēku mikroskopu un Ramana spektrometru

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – dalība Ēnu dienā – skolēnu iepazīstināšana ar savu izvēlēto profesiju 
• 2014.–2016. gads – skolēnu, studentu un viesu iepazīstināšana ar fakultātes zināt-

niskajiem virzieniem un Materiālu fizikas laboratorijā veiktajiem pētījumiem 
• 2014.–2016. gads – volejbola nodarbības
• 2015. gads – dalība debašu turnīrā “Vidzeme Open” Valmierā
• 2015. gads – “Eksplozīvi un kreatīvi” ietvaros organizēta iepazīstināšanas lekcija, 

kurā visu MLĶF institūtu pārstāvji informēja 1. un 2. kursa studentus par zināt-
niskā darba iespējām fakultātes institūtos

• 2014. gads – dalība radio debatēs tiešraidē “Radio 5”
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – dalība LU CFI 32. zinātniskajā konferencē
• 2016. gads – dalība RTU 57. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
• 2015. gads – dalība konferencē “The 7th EuroNanoForum conference 2015”
• 2015. gads – dalība konferencē “15th Baltic Polymer Symposium”
• 2014. gads – dalība seminārā “Students – sistēmas zobrats”
• 2014. gads – dalība konferencē “The 13th International Conference on Global Re-

search and Education Inter-Academia 2014”

Profesionālā pieredze
• RTU Tehniskās fizikas institūts
• Biedrība “OK Arona”
• RTU MLĶF Studentu pašpārvalde

Dzīves devīze
“Dzīvo! Neviens cits to Tavā vietā nedarīs!”
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Eva Lapkovska
Apģērbu un tekstila tehnoloģija  
Maģistra profesionālā studiju programma
@  eva.lapkovska@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,96

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• No 2016. gada – RTU MLĶF DTI zinātniskā asistente. Dalība “INTERREG” pro-

jektā “Vieds un drošs darba apģērbs” (“Smart and Safe Work Wear Clothing 
SWW”)

• 2016. gads – bakalaura darbu “Konstruktīvi sarežģītas formas apģērbi” un “Da-
torprogrammas GRAFIS konstrukciju adaptēšana mācību procesam” recenzēša-
na

• 2014. gads – RTU attīstības fonda stipendija
• 2013./2014. studiju gads – iekļauta Zelta Fonda izlasē

Sabiedriskās aktivitātes
• Aktīva velobraukšana, ikgadēja dalība Heronīma Lapkovska piemiņai veltītajā 

Ilūkstes velomaratonā (ceļojošā kausa izstrādes organizēšana 2016. gadā)
• 2014. gads – dalība studentu radošajā konkursā par Valsts policijas vizuālā tēla 

un identifikācijas sistēmas izstrādi formas tērpos, iegūta 3. vieta
• 2014. gads – dalība BT1 izstādē RTU DTI stendā

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2015. gads – aktīva dalība semināros, konferencēs, kursos; izstāžu apmeklēšana
• 2014. gads – dalība RTU 55. zinātniskajā un tehniskajā konferencē Tekstilmate-

riālu tehnoloģiju un dizaina sekcijā
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• 2014. gads – apmeklēts seminārs “Mode.Kreativitāte.Koncepts” konkursā “Habi-
tus Baltija 2014”

• 2006.–2011. gads – apgūti AutoCAD, Photoshop un CorelDRAW kursi

Profesionālā pieredze
• RTU MLĶF DTI – zinātniskā asistente
• SIA “CHILLI” – dizainera asistente
• SIA “GrantLissa” – mācību prakse un darbs (apģērbu konstruētāja)
• SIA “IGLOO” – dizainera asistente

Dzīves devīze
““Tas nav iespējams,” teica iemesls.
“Tas ir neprāts,” bilda pieredze.
“Tas ir neiespējami!” iesaucās lepnums.
“...pamēģini...” nočukstēja sapnis...”
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Harijs Bariss
Ķīmija  
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
@  harijsbariss@gmail.com 

Vidējā svērtā atzīme: 8,09

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
2016. gads – līdzautors zinātniskajai publikācijai “NiO and CoOx promoted Pt ca-
talysts for glycerol oxidation”

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015. gads – 1. vieta starptautiskajā golfa turnīrā “Latvian Open”
• 2015. gads – golfa sezona pabeigta 10. vietā Latvijas Golfa federācijas reitingā
• 2014. gads – 3. vieta Latvijas Amatieru golfa čempionātā 
• 2012. gads – 5. vieta starptautiskajā golfa turnīrā “Latvian Open”
• 2012. gads – 2. vieta Latvijas III olimpiādē golfā

Dalība semināros, konferencēs, kursos
2016. gads – dalība RTU 57. studentu zinātniskajā konferencē Organisko savienoju-
mu ķīmijas un tehnoloģijas sekcijā; atzinība par labāko ziņojumu bakalauru prog-
rammu studentu grupā
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Profesionālā pieredze
Brīvprātīgais darbs DGSA (Davis Golf Style Academy)

Dzīves devīze
“Pastāvēs, kas pārvērtīsies.”

/Rainis/



RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

170

Inga Zotova
Materiālu dizains un tehnoloģija  
Maģistra profesionālā studiju programma
@  ingazotova@inbox.lv

Vidējā svērtā atzīme: 9,24

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2015. gads – zinātniskā konference “Design. Experience. Challenges”
• 2015. gads – dalība RTU 56. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē ar 

rakstu “RTU Kokapstrādes darbnīcas tehnoloģiju adaptācija studiju procesam”
• 2015. gads – RTU metodoloģiskā konference “Bērnu vides elementu izpēte, pro-

jektēšana un prototipu izgatavošana RTU studijās”

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014.–2016. gads – dalība pasākuma “Kārķu meža dienas” norises organizēšanā 
• 2014.–2016. gads – dalība Meža un kokrūpniecības izstādē “Iepazīsties – Koks!”
• 2015. gads – dalība projektā “Murjāņu sporta ģimnāzijas infrastruktūras labie-

kārtošana – gājēju tiltiņš”
• 2015. gads – dalība RTU DTI stenda izveidē izstādei “Design Isle”
• 2014.–2016. gads – dalība sociālos projektos sadarbībā ar Strazdmuižas internāt-

skolu un biedrību “Kastanis”, izgatavojot nepieciešamo dzīvnieku patversmei 
“Labās mājas”

• 2014. gads – dalība Starptautiskajā izgudrojumu un inovāciju izstādē “MINOX”, 
1. vieta – “Jaunais izgudrotājs”

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – seminārs “Kā ieinteresēt un motivēt bērnus un jauniešus iemīlēt 

Latvijas zeltu – koku –, darīt praktiskus darbus un gatavot koka lietas”
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• 2016. gads – seminārs “Moderno mehāniskās apstrādes tehnoloģiju pielietojums 
reversajā inženierijā”

Profesionālā pieredze
• Pārdaugavas mūzikas un mākslas skola
• SIA “Eco Toys Latvia”
• Mūzikas un mākslas festivāls “BILDES”

Dzīves devīze
“Būsim kā koki – darīsim vairāk nekā tikai stāvēt uz vietas: dzīsim saknes, ziedēsim, 
radīsim lapas, nesīsim augļus, dosim kādam ēnu, turēsim kāda ligzdu, tieksimies 
pret debesīm, zarosim pretī citiem!”
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Jolanta Rimša
Ķīmijas tehnoloģija  
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
@  jolanta.rimsa@inbox.lv

Vidējā svērtā atzīme: 9,22

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – zinātniskās publikācijas par stroncija un fluora aizvietotu kalcija 

fosfātu sintēzi izstrāde
• 2013.–2016. gads – RTU stipendija (izņemot 1. un 6. semestri)

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – lekcijas rīkotāja Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēniem ar mērķi 

popularizēt biomateriālu un implantmateriālu jomu
• 2013., 2014., 2016. gads – dalība Āgenskalna Valsts ģimnāzijas rīkotajās Karjeras 

dienās ar mērķi popularizēt studijas eksaktajās zinātnēs

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – dalība 57. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
• 2015. gads – apgūta profesionālā pilnveides programma “Rokdarbu tehnikas” šū-

šanas un rokdarbu skolā “Burda Rīga”
• 2014. gads – apgūts ievadkurss “AutoCad”



RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

173

Profesionālā pieredze
• No 2015. gada – RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstī-

bas centrs 
• 2013.–2014. gads – RTU MLĶF Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Dzīves devīze
“Es neesmu šai dzīvē bijis maldināts, bet pats esmu bijis nomaldījies, jo savas gribas 
vien mans ceļš bij vijies.”

/Imants Ziedonis/
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Kristiāns Ostrovskis
Materiālzinātnes
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@  kristians.ostrovskis2@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,82

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – aizstāvēts maģistra darbs “Si3N4 piedevas ietekme uz augsttempera-

tūras keramikas īpašībām”
• 2016. gads – saņemta RTU stipendija
• 2014. gads – dalība RTU 55. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē
• 2013. gads – publicēts raksts “A study of the hydrolitical stability of spirobi(1-si-

la-2,5-dioxacyclopentan)ates” RTU zinātnisko rakstu krājumā
• 2013. gads – dalība Paula Valdena 8. organiskās ķīmijas simpozijā

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014.–2015. gads – RTU studentu biedrības “BEST-Riga” viceprezidents cilvēkre-

sursu jautājumos
• 2014.–2015. gads – RTU studentu nometnes “Step-by-Step: How to be the BEST 

of the BEST” organizators
• 2014.–2015. gads – RTU studentu inženiersacensību “EBEC Riga” organizators
• 2014. gads – studentu apmācību cikla “Uzdrīksties īstenot!” organizators
• 2012. gads – dalība RTU studentu nometnē “Step-by-Step: How to be the BEST of 

the BEST”
• 2012.–2013. gads – dalība RTU studentu inženiersacensībās “EBEC Riga”
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2015. gads – dalība starptautiskajos kursos par nanotehnoloģijām “Nanotechno-

logy: Finding Nano” Aveiru Universitātē Portugālē
• 2014. gads – dalība starptautiskā treniņu ciklā cilvēkresursu vadībā “beMORE 7” 

Timišoarā, Rumānijā
• 2014. gads – dalība seminārā “Ko sagaidām no augstākās izglītības Latvijā?”
• 2013. gads – dalība starptautiskajos tehnoloģiskajos kursos par ķīmiju “The 

Name is Bond, Ionic Bond: Chemistry At Its Awesomeness” Tallinas Tehniskajā 
universitātē Igaunijā

Profesionālā pieredze
• Latvijas Organiskās sintēzes institūts
• RTU MLĶF Silikātu materiālu institūts
• RTU Studentu servisa centrs
• “BEST-Riga”

Dzīves devīze
“Think big, act small.”
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Laura Stradiņa
Materiālu nanotehnoloģijas
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@  l_stradina@inbox.lv

Vidējā svērtā atzīme: 9,48

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2015. gads – ERASMUS+ stipendija
• 2015. gads – MLĶF sekmības stipendija
• 2015. gads – raksts “Development of Innovative 3D Porous TiO2 Ceramic Scaffol-

ds for Orthopeadic Applications” konferenču tēžu krājumā
• 2014. gads – raksts “Enhanced in Vitro Apatite-Forming Ability of Porous TiO2 

Scaffolds” konferenču tēžu krājumā
• 2014. gads – raksts “Preparation and Characterization of Porous Titania Scaffol-

ds for Bone Defect Regeneration” konferenču tēžu krājumā

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – grāmatas “Energopārvaldnieka ceļvedis” konferences organizatore
• 2016. gads – Latvijas 26. Universiādes RTU sieviešu volejbola komandas dalīb-

niece
• 2016. gads – Latvijas IV Olimpiādes pludmales volejbola dalībniece
• 2011. gads – dalība Latvijas Universiādē RTU sieviešu volejbola komandas sastā-

vā; iegūta 3. vieta
• 2010. gads – RTU konkursa “Nāc un studē RTU!” laureāte
• 2009./2010. gads – Biznesa izglītības biedrības “Junior Achievement Latvija” ser-

tifikāts



RĪGAS TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

177

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – RTU 57. studentu zinātniskā un tehniskā konference
• 2015. gads – apmeklēta 10. Starptautiskā jauno zinātnieku konference “Develop-

ments in Optics and Communications”
• 2015. gads – noklausīts Krievijas zinātnieka S. Sokovņina “Nanosecond electron 

accelerators” referāts 
• 2015. gads – apmeklēti angļu valodas kursi
• 2015. gads – apgūts kurss “Holandiešu valoda”
• 2014. gads – RTU 55. studentu zinātniskā un tehniskā konference

Profesionālā pieredze
• Biznesa izglītības biedrība “Junior Achievement Latvia”
• Jauniešu centrs “Bāze”
• Bērnudārzs “Auseklītis”
• Skolu sadarbības projekts “Euroweek”

Dzīves devīze
“Less is more.”

/Ludwig Mies van der Rohe/
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Toms Mūrnieks
Materiālu dizains un tehnoloģija  
Maģistra profesionālā studiju programma
@  toms.murnieks@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,33

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
2014. gads – AFM attēlu veidošana ERAF finansētā projektā “Starpnozaru zināt-
niskās grupas izveidošana viedo tekstīliju jaunu funkcionālo īpašību attīštīšanai 
un integrēšanai inovatīvos izstrādājumos”

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015.–2016. gads – dalība labdarības akcijā “Celsim suņu mājas Juglas dzīvnieku 

patversmes “Labās mājas” četrkājainajiem iemītniekiem” ar Strazdumuižas vāj-
redzīgo internātskolas skolēniem un RTU DTI radošajā darbnīcā – recycle pa-
klājiņu izgatavošana ar rokām sadarbībā ar Valkas novada biedrības “Kastanis” 
daiļamatniecēm

• 2015.–2016. gads un 2011.–2014. gads – MLĶF SP biedrs 
• 2014.–2015. gads – MLĶF SP vecbiedrs
• 2014.–2015. gads – Dizaina tehnoloģiju institūta un studiju virziena pārstāvēšana 

starptautiskajā izstādē “Design Isle”
• 2011.–2014. gads – vairāku kokamatniecības meistardarbnīcu organizēšana pa-

sākumu “Starptautiskā izgudrojumu izstāde” un “Zinātnes dienas” ietvaros
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2014. gads – dalība RTU 55. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē 

(tēma “Monoslieces ragaviņas”)
• 2011. gads – 2. vieta RTU 52. studentu zinātniskajā konferencē angļu valodā 

(tēma “Vietu ekonomējošs dizains”)

Profesionālā pieredze
• RTU MLĶF SP
• SIA “Rīgas Darbnīca”

Dzīves devīze
“Zināšanas dara brīvu.”
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Zane Danberga
Apģērbu un tekstila tehnoloģija
Maģistra profesionālā studiju programma
@  zdanberga@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,92

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – izcili aizstāvēts maģistra darbs “Gaisa filtri”
• 2015. gads – iegūta RTU ikmēneša stipendija
• 2015. gads – dalība RTU 56. studentu zinātniskās un tehniskās konferences Tek-

stilmateriālu tehnoloģiju un dizaina sekcijā ar rakstu “Žakardaustas etiķetes”
• 2009. gads – iegūta 3. vieta Rīgas 59. matemātikas olimpiādē

Sabiedriskās aktivitātes
• 2012. gads – sacensību “Pazudušie” organizēšana
• 2011. gads – izcīnīta 3. vieta orientēšanās piedzīvojumu sacensībās “Mīklu labi-

rints”
• 2011. gads – dalība seminārā “SP Akadēmija”
• 2010. gads – izcīnīta 3. vieta RTU IEVF rīkotajā situāciju spēlē “Cietais rieksts”

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – apgūts kurss “Standarts ISO 9001: 2015 izmaiņas. Standarta prasību 

skaidrojums”
• 2015. gads – apmeklēts lekciju cikls “Vārds Latvijas dizaineriem”
• 2013. gads – apmeklēta “Dzīvā Bibliotēka”
• 2013. gads – apgūts kurss “Pārdošanas prasmes pamati”
• 2010. gads – jauniešu apmaiņas projekta ietvaros Čehijā padziļināti apgūtas ko-

munikācijas prasmes
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• 2009. gads – dalība Latvijas Ekonomikas un attīstības foruma piecās lekcijās 
(“Latvijas inovācijas sistēma”, “Latvijas ilgtermiņa attīstības perspektīvas” u. c.)

Profesionālā pieredze
• A/s “Valmieras stikla šķiedra”
• SIA “Label Pro”
• SIA “Mintprint”
• MLĶF Studentu pašpārvalde
• Brīvprātīgais darbs jauniešu organizācijā “Jaunatne pret aids”, X Latvijas Skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkos, festivālā “LabaDaba” un ilgtermiņa projektā 
“Labo darbu darbnīca”

Dzīves devīze
“Mainies uz augšu.”

/Rainis/
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Beāte Fišmeistere
Apģērbu un tekstila tehnoloģijas  
Bakalaura profesionālā studiju programma
@  bpersevica@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,32

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2014. gads – ikmēneša stipendija
• 2013. gads – Tēlotājģeometrijas un inženiergrafikas olimpiāde
• 2013. gads – ikmēneša stipendija

Profesionālā pieredze
Prakse firmā “Ameri”

Dzīves devīze
“Nepadodies! Vieglāk nekļūs!”
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Piezīmēm


