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RTU Attīstības fonds ik gadu veido jaunas 
un nostiprina esošās saites ar Latvijas 
uzņēmējiem un realizē arvien vairāk stipendiju 
un balvu konkursu, kas sniedz motivāciju un 
nenovērtējamu atbalstu studentiem mācību 
procesā. 

RTU Attīstības fonds veic nenovērtējamu 
darbu, savedot kopā tos, kuriem atbalsts 
nepieciešams un tos, kuri to spēj sniegt.  
Turklāt šis atbalsts ir atgriezenisks – izglītots 
speciālists spēj sniegt ieguldījumu ne vien 
konkrētā uzņēmuma, bet arī visas valsts 
attīstībā.

Savā un visa universitātes kolektīva vārdā 
izsaku pateicību RTU Attīstības fondam un 
visiem atbalstītājiem par kopīgi paveikto 
2013. gadā un vēlu veiksmīgu sadarbību arī 
turpmāk.

Leonīds Ribickis
rtu rektors

Par pamatu RTU Attīstības fonda izveidei 
bija RTU Senāta lēmums pirms vairāk kā 
desmit gadiem. Tā galvenais mērķis bija 
palīdzēt pilnveidot RTU infrastruktūru 
(specializētas lielauditorijas, dažādas 
mācību un zinātniskās laboratorijas, 
modernas pētniecības iekārtas u.c.), kā arī 
radīt papildus iespējas studentiem saņemt 
atbalsta finansējumu studijām. Kā pirmos 
lielos ziedotājus jāatzīmē firmas Motorola, 
SIA „Knauf”, SIA „Kalnozols celtniecība”, AS 
„SWH Grupa” u.c. Paldies RTU Attīstības fonda 
izpilddirektoriem Atim Pakrastiņam, Ingaram 
Eriņam un Artūram Zepam, kā arī Fonda 
pārstāvim Imantam Meirovicam, kuri atrada 
īstos vārdus ar ko vērsties pie ziedotājiem pēc 
atbalsta.

Uzskatu, ka RTU Attīstības fonds savu 
darbību veic sekmīgi, radot iespējas sekmīgai 
inženierzinātņu turpmākai attīstībai. Novēlu 
visiem RTU Attīstības fonda  atbalstītājiem 
veiksmīgu darbību dažādās dzīves jomās. Lai 
izdodas!

Ivars Knēts
rtu attīstības fonda Valdes priekšsēdētājs

Ar lepnumu varu teikt, ka RTU Attīstības 
fonds arī 2013. gadā audzis gan īstenoto 
konkursu un projektu, gan atbalstītāju un 
ziedotāju skaita ziņā, turpinot atbalstīt 
un motivēt sasniegumiem arvien vairāk 
studentus un zinātniskā personāla pārstavjus.

RTU Attīstības fonda stiprās puses ir laba 
darba organizācija lieliskā komandā, ciešā 
saikne ar RTU un ilggadēja sadarbība ar 
esošajiem partneriem. Ticu, ka nākamajos 
darbības gados mūsu kopīgais veikums 
iedvesmos arī citus un saikne starp atbalsta 
sniedzējiem un saņēmējiem kļūs vēl ciešāka.

RTU Attīstības fonda vārdā saku lielu 
PALDIES ikvienam atbalstītājam, kurš jebkādā 
veidā palīdzējis veicināt augstākās izglītības 
attīstību Latvijā. 

Artūrs Zeps
rtu attīstības fonda izpilddirektors
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Par rtu attīStībaS fondu

nodibinājums „rīgas tehniskās 
universitātes attīstības fonds” ir organizācija, 
kas visa gada garumā sadarbojas ar 
dažādiem uzņēmumiem, organizācijām 
un privātpersonām un piedāvā stipendijas 
studentiem, realizē dažādus projektus un 
rūpējas par rīgas tehniskās universitātes, kā 
modernas izglītības, zinātnes, kultūras un 
sportacentra, attīstību�

rtu attīstības fonds reģistrēts latvijas 
republikas uzņēmumu reģistra Sabiedrisko 
organizāciju reģistrā 2002� gada 26� aprīlī 
toreiz kā sabiedriskā organizācija� dibinātājs ir 
juridiskā persona –  rīgas tehniskā universitāte 
tās rektora personā un 3 fiziskas personas – 
konstantīns didenko, ronalds taraškevičs, 
atis Pakrastiņš� ar 2004� gada 21� decembra 
dibinātāju sapulces sēdes protokolu nr� 9 
mainīta sabiedriskās organizācijas juridiskā 
forma – sabiedriskā organizācija tika 
pārveidota par nodibinājumu� nodibinājums 
„rīgas tehniskās universitātes attīstības fonds” 
reģistrēts lr uzņēmumu reģistra biedrību un 
nodibinājumu reģistrā 2005� gada 1� martā� 
Svarīgi, ka rtu attīstības fonds nav rtu 
struktūrvienība, bet gan juridiska persona, 
kurai ir visas juridiskās personas tiesības un 
pienākumi atbilstoši lr likumdošanai� fonda 
sauklis ir „attīStībai! iZcilībai! atbalStam!”�

nozīmīgu daļu rtu attīstības fonda 
darbībā ieņem stipendiju piešķiršana rtu un 
citu universitāšu studentiem� Sadarbojoties 
ar atbalstītājiem, tiek piedāvātas stipendijas 
par praksi uzņēmumā, zinātnisko darbu 
izstrādāšanu atbalstītājam interesējošā un 
svarīgā tēmā vai vienkārši par labām sekmēm 
mācībās� Visbiežāk atbalstītāji vēlas atbalstīt 

studentus no konkrētas fakultātes vai studiju 
programmas�

Stipendijas tiek izsludinātas dažādos laikos 
visa gada garumā atkarībā no atbalstītāju 
vēlmēm un iespējām, tādēļ, lai studenti 
laicīgi uzzinātu par aktuālajām stipendijām, 
informācija tiek izvietota rtu attīstības fonda 
mājas lapā www�fonds�rtu�lv  un visos rtu 
attīstības fonda sociālajos tīklos�

lr ministru kabinets ir piešķīris atļauju 
(mk noteikumi nr�337) rtu attīstības fondam 
izmaksāt stipendijas neieturot nodokļus� no 
aplikšanas ar nodokli tiek atbrīvotas stipendijas, 
kas izmaksātas saskaņā ar izstrādātu nolikumu, 
kurš reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā� rtu 
attīstības fondam ir trīs apstiprināti nolikumi 
stipendiju piešķiršanai: 

•	 Par sasniegumiem studijās;

•	 Par sasniegumiem zinātnē un pētniecībā;

•	 Praktisko iemaņu veicināšanai�

tomēr stipendiju piešķiršana nav vienīgais 
rtu attīstības fonda darbības virziens� fonda 
galvenie uzdevumi ir:

•	 Sekmēt augstākās izglītības attīstību 
latvijā, kas atbilstu sabiedrības 
vajadzībām un tirgus prasībām;

•	 Veicināt izglītības līmeņa celšanu un 
jaunu speciālistu sagatavošanu;

•	 atbalstīt augstskolu attīstības 

programmu realizāciju, ne tikai izglītības 
iegūšanai, bet arī zinātnisko pētījumu 
veikšanai;

•	 Piešķirt stipendijas un pabalstus 
studentiem mācībām, zinātniskajai 
darbībai, arī pasniedzēju un darbinieku 
kvalifikācijas celšanai�

Papildus, pamatojoties uz Sabiedriskā 
labuma komisijas atzinumu, lr finanšu 
ministrija rtu attīstības fondam ir piešķīrusi 
sabiedriskā labuma organizācijas statusu ar 
darbības veidiem izglītības, zinātnes, kultūras 
un sporta atbalstīšana, kas ziedotājiem dod 
tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi 
saskaņā ar likuma ”Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli” un „Par uzņēmumu ienākuma 
nodokli” 20�1� panta noteikumiem�

Sadarbības ietvaros rtu attīstības fonds 
nodrošina:

•	 konsultācijas par iespējamajiem atbalsta 
mērķiem un veidiem;

•	 finansējuma izlietojumu saskaņā ar 
vienošanos starp ziedotāju un rtu 
attīstības fondu;

•	 nodokļu atvieglojumus ziedotājiem;

•	 formālo juridisko dokumentu kārtošanu�

uzņēmumi un personas tiek aicināti veidot 
sadarbību ar fondu, lai kopīgiem spēkiem 
sekmētu izglītības attīstību!

Facebook.com/RTUAttistibasfonds

Draugiem.lv/fonds.rtu

Twitter.com/fonds_rtu
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2013� gada Skaitļi un fakti Par rtu attīStībaS fondu
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D
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N
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29

BALVU
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N
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RSI
9

JAU
N

I KO
N

KU
RSI

15

STIPEN
D

IĀTU
 SKAITS

378

STIPEN
D

IJAS PRAKTISKO
 IEM

AIŅ
U

 VEICIN
ĀŠAN

AI

134

STIPEN
D

IJAS PAR SASN
IEG

U
M

IEM
 ZIN

ĀTN
Ē U

N
 PĒTN

IECĪBĀ

32

STIPEN
D

IJAS PAR SASN
IEG

U
M

IEM
 STU

D
IJĀS

212 33

BALVU
 LAU

REĀTU
 SKAITS

ZIEDOJUMU APJOMS

463 830 EUR

ZIEDOTĀJI (JURIDISKAS PERSONAS)

98

ZIEDOTĀJI (FIZISKAS PERSONAS)

67

124

JAUNI SADARBĪBAS PARTNERI 

man darbs esmu iespēja ļoti stipendija paldies daudz atbalsts zināšanas

PATEICĪBAS VĒSTULĒS VISBIEŽĀK MINĒTIE VĀRDI

SAŅEMTĀS STUDENTU 
PATEICĪBAS VĒSTULES

130

FONDA DARBINIEKU VIDĒJAIS VECUMS26.7
FONDA DARBINIEKI9

NO NVA FINANSĒTI DARBINIEKI1
471 166 49 18

VIDĒJAIS STIPENDIJAS APMĒRS 

213 EUR

STIPENDIĀTU VIDĒJAIS VECUMS 

24.73

13

ĪSTENOTI PROJEKTI

14 (RTU Absolventu asociācija)

LIELĀKAIS PIETEIKUMU SKAITS UZ 1 VIETU

1

AR ES ATBALSTU ĪSTENOTS PROJEKTS

Retro radiouztvērēju kolekcija

NEPARASTĀKAIS ZIEDOJUMS

30 (VAS „Latvijas dzelzceļš”)

VISVAIRĀK STIPENDIJAS 1 UZŅĒMUMAM

ILGGADĒJIE SADARBĪBAS
PARTNERI

LIELĀKIE ZIEDOTĀJI
2013

Viktors Juris
Eizentāls

ATBALSTĪTĀJIEM SATAISĪJĀM
LIELDIENĀS
73 OLU VĪRIŅUS
UN SIEVIŅAS

VASARAS SAULGRIEŽOS
89 ZĀĻU GREDZENTIŅUS
UN OZOLLAPU TAURIŅUS

ZIEMASSVĒTKOS
100 PIPARKŪKU
MĀJIŅAS



Ziedojumu apmēri un to izlietojums (2002 – 2013)
 7

Ziedojumu aPmēri un to iZlietojumS (2002 – 2013)

19 564

26 295
39 741

122 666

131 402

281 544
335 826

256 330

268 780
318 965

34
8 2

34
254 409

231 074

144  478

184 988
480 033

488 661

46
3 8

31

44
5 

93
1

93 838

307 340

246 100

101 622

29 766

Saņemto ziedojumu apjoms (EUR)

Izlietoto ziedojumu apjoms (EUR)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
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rtu attīStībaS fonda komanda

Andra Luste
Grāmatvede

Kristīne Kostaščuka
Projektu vadītāja

Santa Jākobsone
Projektu vadītāja

Gunta Odumāne
Projektu vadītāja asistente

Imants Meirovics
Projektu vadītājs
Latvijas zinātņu 
akadēmijas Goda 
mecenāts, valsts 
emeritēts zinātnieks, 
profesors

Artūrs Zeps
Izpilddirektors

Inguss Blaudums
Projektu vadītājs

Kristīne Strode
Projektu vadītāja

Katrīna Onzule
Lietvede



Atbalstītāji
 9

atbalStītāji

SIA „Knauf ” Leonīds Juris Freijs un Osvalds Visvaldis FreijsZELTA KATEGORIJA (150 000 – un vairāk EUR)

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

VAS „ Latvijas Dzelzceļš ”

AS „Latvijas Gāze” AS Grindeks” 

SUDRABA KATEGORIJA (30 000 – 150 000 EUR) Guntis Bole AS „Latvenergo” AS „Swedbank” AS „ELKO Grupa”

SIA „ITERA-Latvija” SIA „AGA” AS „OlainFarm” AS „SEB banka” SIA „Nacionālās rehabilitācijas centrs “Vaivari””

AS„ Latvijas Balzams” AS „Exigen Services Latvia 

SIA „Lattelecom”

SIA „Moller Auto Latvia”

SIA „Via Finance”

SIA „Grandeg”

Motorola

IHAAB Gruppen

SIA „LMT”SIA „Latvijas Dzelzceļš Cargo” Siemens Juris Viktors Eizentāls

BRONZAS KATEGORIJA (7 000 – 30 000 EUR)

SIA „Bapeks”

SIA „Santa Monica Networks”

SIA „Komforts”SIA „Ludzas Bio-Enerģija” SIA „Papīrfabrika „Līgatne””

Biedrība Saules enerģijas asociācija SIA „Rīgas laku un krāsu rūpnīca” AS „Inspecta Latvia” Ivars Alksnis SIA „UPONOR Latvia”

SIA „FMS Software SIA „Vincents Polyline” SIA „FMS” SIA „EK Sistēmas” AS „Severstaļlat” Epson Europe B.V. Latvijas �liāle

SIA „DPA”

SIA „Maxitv” SIA „John Mo�at” SIA „Festo” AS „SWH grupa” SIA „Latvijas Amerikas acu centrs” SIA „YIT Celtniecība” Pēteris Šmidre

SIA „MINI Pasāža” SIA „Saint-Gobain Celtniecības produkti” AS „G4S Latvia” Petera Avena Labdarības fonds „Paaudze” SIA „Mūsu Māja”

AS „SAF Tehnika” SIA „Real Sound Lab” Samsung Electronics SIA „RIAGRO” SIA „ABB”

SIA „ATEA services un software”

SIA „Inženierbūve”

AS „SCO Centrs”

SIA „Arcus Elektronika”

LZA fonds

Accenture Latvijas �liāle

VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”

SIA „Velve M.S. Tehnoloģijas” VAS „Latvijas Valsts ceļi”

SIA „Biroteh”

SIA „A.C.B.” 

SIA „MikroTik”

SIA „Energolukss”

SIA „Z-Light”

SIA „EKL/LS”

SIA „Skonto Būve”AS „Domene Holdings” SIA „Naglis and ERR”

SIA „Telekom Latvija”

AS „RBSSKALS”

SIA „Telekom Serviss”

SIA „Biant”

ATBALSTĪTĀJU KATEGORIJA (1 500 – 7 000 EUR) SIA „ALSO Latvia”

SIA „EVOLUTION LATVIA”

SAP AGSIA „Armgate”SIA „J. O. Z. PEAB Group”

SIA „Baltijas Biroju Tehnoloģijas”

SIA „Moduls-Rīga”SIA „GEFKO Baltic”

SIA „Rīgas Tilti”SIA „Stando”

SIA „Ventbetons”

SIA „KOGRA”SIA „5. iela”SIA „Baltic Development Consultancy”

SIA „Colliers International”Latvijas Energoauditoru asociācijaUAB Ilsanta �liāleArvīds un Elza Lazdupi

Nodibinājums „Rietumu Bankas labdarības fonds”

SIA „Peikko Latvija”SIA „Tele 2”

SIA „Tieto Latvia”Latvijas Futbola federācija

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”

SIA „Telia Latvija”SIA „Sarma & Norde”SIA „Avatars”

LEEA Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija Pearson Education SIA „Philip Morris Latvia”

SIA „Re&Re”

Edvīns VanagsSIA „Merks” Latvijas Basketbola savienībaPanopto Europe Ltd SIA „Empower” SIA „Ionica Serviss” SIA „Draugiem”

SIA „PricewaterhouseCoopers”

AS „BDO”

SIA „Domenikss” SIA „C.T.Co” SIA „Fontes Vadības konsultācijas”

AS „Jauda” Nodarbinātības valsts aģentūra

Biedrība Būvniecības attīstības stratēģiskā partnerība Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība

SIA „Filtri”

SIA „INBOKSS”

Latvijas Dzelzceļa arodbiedrība

SIA „Fima”

SIA „AGA CAD” SIA „Auto Kada”SIA „Abora” AS „Latvijas lifts-Šindlers”Gebert Ruef Stiftung

SIA „Dasco” SIA „Hausmaster”

SIA „Bauskas alus”

SIA „Pharmidea” Rīgas Biznesa skolas Absolventu asociācijaSIA „PBLC”SIA „ArkiLED”SIA „Energoremonts” SIA „Nokia Latvija” SIA „Saulkalne S”

SIA „Tapeks” SIA „Viessmann”SIA „STORENT Latvia”RBS EMBA 4. kurss SIA „VIA-S modular houses”SIA „Latgran” AS „Valmieras piens”

SIA „Magnat Asset Management” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācija 

Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija 

Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācija 

Rīgas Apsaimniekotāju asociācija 

SIA „Arkolat”

Reinhards Vītols

SIA „STRABAG”

SIA „Viadukts”
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Jevgeņija Lugiņina

Evija RolavaKalvis ErtmanisMadars MileikoMārtiņš IndriksonsMaksims NaumovsRihards KrūmiņšViktors Orlovskis

Ruslans Karapkins Justīne Kindzuļe

Irina Afansajeva

Dmitrijs Veļikovs

Artūrs Landsbergs

Jānis Saulītis

Aleksejs Gedzurs

Iļja Dvorņikovs

Maksims Jagubovs

Gunārs Zelčs

Toms Kampars Daniels PosevinsAgnese Priede

Agris VadzišsAigars TimmaAndrejs AristovsEdžus Arahovskis

Ernests Kārlis Šteinbergs

Guntra PakuleJūlija AstratovaMārtiņš TaulavičusMārtiņš Verečinskis

Mārtiņš ZiemanisPaula Meinerte

Rolands Laizāns

Viktorija Madžule

Vitālijs MalahovskisZane PeļņaBaiba Grīnberga

Agate AmbuleAnna Boguševiča Kristaps FolkmanisNatālija ParšinaZane ĀriņaGuntis JapiņšIvans Bočkovs

Annamarija Trausa

Krista Kapūna

Arnis MažulisAinārs SvirkovičsRoberts VazdiķisJurģis ZemītisValdis LindeRūdis RubenisLīva KalniņaLeonards Kalniņš

Liena AmoliņaArtūrs MengotsKintija CirseIeva Kalniņa Lauma MucenieceLiene GulbeAgnese Stikute Marija Skvorcova Viktors Pozņaks

Dace CīruleEdgars LaķisAndrejs Šišuļins

Mārtiņš Millers

Anzelms ZukulsAļona Gabrene Marija MašonkinaAiga BarisaAnda FridrihsoneAnna Beloborodko

Elīna Kalniņa Francesco RomagnoliGints KučinskisGita ŠakaleJurijs Čižovs

Sergejs Olonkins

Vladimirs Kirsanovs

Oskars BormanisAleksejs VasiļjevsDaiga Beitāne Dairis Brokāns

Elīna Sokolovska

Irina Sahejeva

Dmitrijs Hapilovs

Vladislavs Hapilovs

Margarita Pļečistaja

Anatolijs Vaseņovs

Artūrs Fedotovs

Artūrs Lejmalnieks

Arvis Ragovskis

Eduards Kaļķis

Jānis Vuļs

Rihards Urtāns

Roberts Kabanovs

Anastasija Potalujeva

Anastasija Pupina

Jekaterina Tjutjunina

Jūlija Žunda

Linda Plahotnija

Marija PavlovaViktorija VasiļjevaŽanna Ļevdanska Aleksandrs SudņikovičšDaniils ŠamovičsEdgars KaulsAnna Marija Ribakova

Konstantīns Meļņiks Agnese Balode Agnese Sprūdža Aleksandrs Pustenko Anna Ņikitjuka Beatrise Bērziņa

Dace Rasiņa Edgars Vanags Ēriks BiteAiga GrandāneInga CauņaJānis LosānsJānis Pelšs Jekaterina SirotkinaJuris Jaunmuktāns

Kaspars Leduskrasts Konstantīns KaļiņinsKristiāns OstrovskisKsenia DeništšikMatīss ReinfeldsMihail Kazak

Nadežda Trju�ļkinaNatālija SiņicaAnete ParkovaPavlo SalunRihards KlūgaZane MedneToms Kalniņš Jevgeņija Mackeviča

Uldis Peipiņš

Kristers OzolsIrina Novosjolova

Artjoms ŠevčenkoPaula Elksne

Ainis Zaharāns

Andrejs Kuzņecovs

Andris BoicovsAsnate Kažoka Ieva BārbaleJānis Bošs

Katrīne Jansone

Māris Jurgenbergs

Oskars Neilands

Raitis KrūmiņšAndrejs Bogdanovs

Linards Jukmanis

Nadežda Cvetkova

Jeļena VasiļjevaKristaps BērzājsMārīte DambergaKristaps ĒrglisToms Bokta Modests ElembaDidzis Vīksne

Andris Auziņš

Dāvis KnopkensElita UkermarkaViesturs PriedītisAustris UljānsJānis KviesisValts Dilendorfs

Svetlana Maskajeva

Laura Lībiete

Kristaps KļavaAgnese VoiteAlīna VasiļevskaAndris KolosovsAnnija KramaDāvis Spridžuks

Diāna Veinberga

Elīza VīksnaElvijs Ķergalvis

Emīls Gabrāns Gunta OdumāneIlona SakovičaJānis NoviksJūlija KirillovaKarīna ŠķestereKitija Alksne

Kristīne CirseKristīne KovaleLinda MiezīteMonta Vētra Roberts MartinovskisSergejs Zikovs

Vita AnstrateZane FeldmaneJānis Drava Roberts ZvejnieksZane ZaķeJānis BreidaksOskars Kalējs

Ralfs Kolītis

Jānis Volkolakovs

Linda Legzdiņa

Gundega Lināre

Inese ŠūpulnieceDainis JakovelsAigars PāžeMikus BērziņšIeva EidbergaDaiga KrūmiņaJānis SaušsMārtiņš Līsmanis

Katrīna RuneAldis BaumsJānis Erts Kazimirs VoroņeckisPāvels ČetirboksMārtiņš OtikovsMažena Zahanova

Sergejs GorčinskisGuntis MartukānsJūlija SokolovskaKristaps ZadeiksRūta JukšinskaAivars Broks

Egīls DzelzītisIvars ŠčerbickisIlmārs BodeMāris Kalvāns Kristaps Jaudzems

Aigars Jirgensons

Māra Jure Inese Mieriņa

Māris TurksAntoņina JapinaAija VanagaIrina FjodorovaLiudmila Volkova

Maruta Ladusāne

Zane Pastare

Dmitrijs Celinskis

Kristīne PerovičaSanta Kazaka

2013� gada StiPendiāti
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Stipendijas un balvas
emīlijas gudrinieces un alfrēda ieviņa stipendija 13

emīlijaS gudrinieceS un alfrēda ieViņa StiPendija

Stipendijas apraksts

Atbalstītājs

Stipendijas vēsture

2013. g. stipendiāti

Stipendiāta „Paldies”

Sadarbībā ar latvijas Zinātņu akadēmijas 
(lZa) fondu un rtu materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultāti tiek rīkots  konkurss 
emīlijas gudrinieceS un alfrēda ieViņa 
stipendijai ar mērķi veicināt ķīmijas un ķīmijas 
tehnoloģijas studentu apmācību un studentu 
zinātniskos pētījumus� Stipendiju fonds tika 
izveidots pēc e� gudrinieces aiziešanas mūžībā 
2005�gadā; stipendijas tiek finansētas no 
akadēmiķes emīlijas gudrinieces dāvinājuma 
līdzekļiem� 

Stipendiju konkursā var pieteikties ikviens 
rtu materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultātes bakalauru un maģistru programmās 
studējošais, kurš apgūst priekšmetus 
saistītus ar organisko sintēzi, organisko vielu 
tehnoloģiju, bioloģiski aktīvajām vielām 
un kura vidējā svērtā atzīme pēdējos divos 
studiju semestros nav zemāka par 7�5, kurš 
vismaz gadu strādā zinātnisko darbu ķīmijas 
vai ķīmijas tehnoloģijas jomā, kā arī konkrētajā 
semestrī nesaņem citas veicināšanas 
stipendijas� 

konkursa kārtībā tiek piešķirtas 2 ikmēneša 
stipendijas eur 213,43 (lVl 150) vērtībā laika 
posmam no 2012�gada novembra līdz 2014�
gada augustam, kopā10 mēnešiem�

gribu teikt PaldieS! Paldies par iespēju un 
godu būt vienai no „emīlijas gudrinieces un 
alfrēda ieviņa” stipendiātēm! kļūst vieglāka 
sajūta, ja jūti atbalstu, ticību un finansiālu 
palīdzību� līdz ar to ir lielāka iespēja un 
motivācija veltīt laiku studiju procesam un 
zinātniskajam darbam, kas arī atspoguļojās 
sasniegtajos rezultātos� 

cienu jūsu ieguldīto darbu un laiku 
studentos� mans vēlējums jums: būt tikpat 
aktīviem un neatlaidīgiem savā darbā kā līdz 
šim un spēt iepriecināt, motivēt, atbalstīt 
jauniešus, kas to ir tiešām pelnījuši ar savu 
studiju darbu kvalitāti, ieguldījumu zinātnē 
un aktīvu līdzdarbošanos sabiedriskajā dzīvē� 
ticu, ka darot otram labu, tas viss reiz dzīvē nāk 
atpakaļ, jo labais vairo labo un smaids vairo 
smaidu! Paldies par stimulu aktīvi darboties 
arī turpmāk un lai jūs nekad nezaudētu ticību 
stipros studentos!:)

Evija Rolava
rtu materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultāte

jevgeņija lugiņina, evija rolava

teorētiskajiem pētījumiem par diketoniem 
un heterocikliem, par aromātisko un 
hidroaromātisko savienojumu hlormetilēšanu 
un sulfurēšanu, par pinonskābes un 
aminoskābju atvasinājumu sintēzi, gan ar 
praktiskajiem pētījumiem jaunu analītisko 
reaģentu sintēzes jomā, par jonolu un 
kosmētisko līdzekļu stabilizāciju, kušņiem, 
augu eļļām un biodīzeli – viņas zinātniskais 
darbs atspoguļots vairāk kā 870 publikācijās 
un autorapliecībās� taču visvērtīgākais, 
ko e� gudriniece atstājusi latvijai, ir viņas 
izaudzinātie ķīmiķi - 31 zinātņu doktors un 
vairāk kā 800 organiskās sintēzes speciālistu� 
Zinātkāre, sapnis izrauties no trūkuma un 
tumsonības, ilgas pēc labākas dzīves, vēlme 
būt pirmajai un nokļūt starp gudrākajiem, 
rēzeknes Valsts Skolotāju institūtā nospraustie 
cēlie mērķi un ideāli, latvijas mīlestība - tie 
ir dzinuļi, kas virzīja e� gudrinieces dzīvi� e� 
gudriniecei piemita prasme uzklausīt un 
sadzirdēt, viņā vienmēr bija gatava sniegt 
atbalstu tiem, kam to vajadzēja – gan 
kolēģiem, gan studentiem� 

akadēmiķis alfrēds ieviņš (16�07�1897�-
02�10�1975�) galvenos pētījumus veicis 
rentgenogrāfijas jomā, izstrādājis asimetrisko 
metodi kristālu elementārdaļiņu parametru 
noteikšanai, kas guvusi praktisku pielietojumu� 
a� ieviņš studējis bora kompleksos 
savienojumus ar skābekli saturošajiem 
organiskajiem ligandiem, veicis darbus 
sārmu un sārmzemju metālu, kobalta un 
niķeļa heksaborātu struktūras atšifrēšanā 
un kristālisko īpašību noteikšanā� a� ieviņš 
no 1925� gada līdz 1946� gadam strādājis 
latvijas universitātē par pasniedzēju (no 
1940� gada – profesors), bijis Ķīmijas fakultātes 
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedras 
vadītājs (1940�/1941� m�g�; 1944�-1954�g�), 
neorganiskās ķīmijas katedras vadītājs (1954�-
1961�g�), bijis rPi profesors (1958�-1974�), no 
1946� gada strādājis latvijas PSr Zinātņu 
akadēmijas ķīmijas institūtā (no 1946� gada 
līdz 1953� gadam un no 1959� gada līdz 1962� 
gadam bijis institūta direktors)�

lZa akadēmiķes emīlijas gudrinieces 
(03�08�1920�-04�10�2004�) vārds latvijas 
ķīmijas vēsturē ierakstīts gan ar veiktajiem 

Stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēts kopš 2007� 
gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 12 
studentiem� 

Par SaSniegumiem Zinātnē un Pētniecībā

StiPendijaS un balVaS
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leea, aS „jauda”, Sia „abb” Studiju noSlēguma darbu StiPendija

Stipendijas apraksts Atbalstītāji

Stipendijas vēsture

konkursa kārtībā tiek piešķirtas 16 
vienreizējās stipendijas rīgas tehniskās 
universitātes, latvijas lauksaimniecības 
universitātes un rīgas tehniskās koledžas 
enerģētikas un elektrotehnikas virzienu studiju 
programmu absolventiem, kuri aizstāvējuši 
studiju noslēguma darbus� Stipendijas tiek 
izmaksātas eur 213,43 – 284,57 (lVl 150 – 
200) vērtībā� Stipendiju konkurss tiek realizēts 
sadarbībā ar latvijas elektroenerģētiķu un 
energobūvnieku asociāciju, aS „jauda” un Sia 
„abb”�

SIA „ABB” iegulda studentos, lai sniegtu 
savu artavu kvalitatīvas izglītības iegūšanā 
inženierzinātņu jomā Latvijā.

Bo Henriksons
Sia „abb” vadītājs

LEEA iegulda studentos, iesaistoties 
to labāko darbu konkursu rīkošanā un 
apbalvošanā, lai arī turpmāk veicinātu 
studentu motivāciju labāk un profesionālāk 
apgūt elektroenerģētiķu un energobūvnieku 
profesiju.

Kārlis Briņķis
leea izpilddirektors

Sabiedriskās organizācijas latvijas 
elektroenerģētiķu un energobūvnieku 
asociācijas (leea) mērķis ir apvienot nozares 
speciālistus, organizācijas un uzņēmumus, lai 
veicinātu vispusīgu latvijas elektroenerģētikas 
un energobūvniecības attīstību saskaņā 
ar jaunākajiem pasaules standartiem 
un vismodernākajām tehnoloģijām, lai 
nodrošinātu savu biedru sekmīgu darbību 
nozares darba tirgū un aizsargātu viņu 
materiālās un morālās intereses�

biedrībā leea viens no galvenajiem 
darbības virzieniem - vispusīga sadarbība ar 
elektroenerģētikas virziena mācību iestādēm, 
t�sk� līdzdalība programmu akreditācijā, jauno 
speciālistu sagatavošanā un kvalifikācijas 
novērtēšanā, konkursu organizēšanā un 
studentu labāko darbu prēmēšanā� 

biedrība leea uzņemas sociālo atbildību par 

Sia „abb” ir elektroenerģētikas un 
automātikas tehnoloģiju līderis, kas palīdz 
tās klientiem - enerģētikas un rūpniecības 
uzņēmumiem - uzlabot darbības rādītājus, 
vienlaicīgi samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi� 

nākamajiem elektroenerģētiķiem, kuri cels un 
atjaunos sagrauto latvijas tautsaimniecību, kā 
arī paaugstinās iedzīvotāju labklājības līmeni� 
elektrība ir pamats visu tautsaimniecības 
nozaru attīstībai�

biedrība leea (pirms 2007� gada – 
latvijas elektroenerģētiķu biedrība - leb) 
jau 17 reizes (kopš 1996�/1997�m�g�) rīko 
studentu darbu ikgadējos konkursus, 
kuros piedalās elektroenerģētikas nozares 
audzēkņi (bakalauri, maģistri, inženieri) 
no rīgas tehniskās universitātes, latvijas 
lauksaimniecības universitātes un rīgas 
tehniskās koledžas�

Stipendijas piešķiršana labākajiem 
bakalauru, maģistru un inženieru studiju 
nobeiguma darbiem ir labs stimuls 
nākamajiem studentiem paaugstināt un 
pilnveidot savas zināšanas un prasmes 
elektroenerģētikā un elektrobūvniecībā�

Stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēts kopš 2009� 
gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 96 
studentiem� 
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Stipendiāta „Paldies”

man ir liels prieks, ka manā specialitātē ir 
iespējams saņemt šādu stipendiju� tas dod 
papildu motivāciju censties un izstrādāt 
kvalitatīvu bakalaura darbu� ir patīkami, ka pēc 
darba aizstāvēšanas var saņemt gandarījumu, 
ne tikai atzīmes un diploma veidā, bet arī 
finansiāli, un par to es vēlos pateikt ļoti lielu 
Paldies!

ceru, ka ar laiku šīs stipendijas apmēri 
tikai augs, jo tas ļaus jaunajiem inženieriem 
apzināties, ka viņu noslēguma darbi ir patiesi 
novērtēti�

Mārtiņš Indriksons
llutehniskā fakultāte

AS Energofirma „Jauda” iegulda studentos, 
lai attīstītu topošos profesionāļus un veicinātu 
kopējo  sagatavoto speciālistu  nozares līmeni 
Latvijā. Laba izglītība ir pamats turpmākai 
profesionālai izaugsmei un personīgai 
attīstībai, un AS Energofirma „Jauda” vienmēr  
būs pieprasījums pēc zinošiem un labi 
izglītotiem speciālistiem.

Jānis Šimins
aS energofirma „jauda”valdes priekšsēdētājs

2013. g. stipendiāti

kalvis ertmanis, madars mileiko, mārtiņš 
indriksons, maksims naumovs, rihards 
krūmiņš, Viktors orlovskis, ruslans karapkins, 
justīne kindzuļe, irina afansajeva, dmitrijs 
Veļikovs, artūrs landsbergs, jānis Saulītis, 
aleksejs gedzurs, iļja dvorņikovs, maksims 
jagubovs, gunārs Zelčs

Sia „abb” ietilpst starptautiskās abb grupas 
uzņēmumu sastāvā� abb grupa aktīvi investē 
zinātnē un jaunās tehnoloģijās, dažādās 
valstīs dibina savus zinātniski pētnieciskos 
centrus� arī latvijas uzņēmums gadu gaitā ir 
nodrošinājis topošos inženierus ar dažādām 
abb iekārtām, kas praktiskā darbā palīdz apgūt 
un izmantot teorētiskās zināšanas� 

Sia „abb” mērķis ir ar savu darbību veidot 
labāku pasauli� Sia „abb” vēlas būt un ir 
atbildīgi uzņēmēji, tāpēc rūpējas par saviem 
darbiniekiem, apkārtējo vidi un iespēju 
robežās cenšas sniegt savu ieguldījumu 
plašākām sabiedrības grupām, piemēram, 
topošajiem elektroenerģētikas un automātikas 
nozares speciālistiem� atbalsta sniegšana 
inženierzinātņu studentiem ir uzņēmuma 
prioritāte� 

aS energofirma „jauda”  ir 100% latvijas 
nacionālā kapitāla uzņēmums, kurš var būt 

lepns ar savu pieredzi vairāk kā 50 gadus 
kopš tā dibināšanas brīža� Savā nozarē aS 
energofirma „jauda”  ir vadošais uzņēmums 
latvijā un viens no lielākajiem visā baltijas 
reģionā� 

jau kopš uzņēmuma dibināšanas, tā 
profils ir palicis nemainīgs – aS energofirma 
„jauda” ir ražojusi izstrādājumus enerģētikas 
un elektrifikācijas vajadzībām, tai skaitā 
kompaktās transformatoru apakšstacijas, 
zemsprieguma un vidējā sprieguma iekārtas, 
metāla konstrukcijas un izstrādājumus�

Saražotās produkcijas un sniegto 
pakalpojumu kvalitāti nodrošina nepārtrauktas 
investīcijas ražošanas modernizācijā, 
eksportspējīgu un inovatīvu produktu 
attīstībā, kā arī darbinieku profesionālā 
izaugsmē� atbilstoši uzņēmuma stratēģijai 
aS energofirma „jauda”ir turpinājusi sekmīgi 
attīstīt savas produkcijas noietu ārvalstu 
tirgos, eksportējot uz vairāk kā 12 valstīm, t� 
sk� krieviju, kazahstānu, moldāviju, baltkrieviju, 
Somiju, Zviedriju un norvēģiju�

uzņēmums ir devis nopietnu ieguldījumu 
energētikas nozares un visas tautsaimniecības 
attīstībā kopumā�  Par to liecina sekmīga 
krīzes pārvarēšana, saglabājot nemainīgu  
darbinieku skaitu, tirgus daļu un peļņu� 
Pēdējos 10 gados uzņēmums ir nomaksājis 
valstij nodokļus  vairāk  kā 12 miljonu latu 
apmērā ,bet kopš 2012� gada aS energofirma 
„jauda” ir iekļauta finanšu ministrijas, Valsts 
ieņēmuma  dienesta „Padziļinātās sadarbības 
programmā”�

aS energofirma „jauda” mērķtiecīgi  investē 
līdzekļus jaunu produktu izstrādē, ražošanas 
iekārtu modernizācijā un cilvēku resursu 
attīstībā� 
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jāņa alkšņa StiPendija

Stipendijas apraksts Atbalstītājs

jāņa alkšņa vārdā nosauktā stipendija tika 
izveidota pēc arhitekta jāņa alkšņa mazdēla 
ivara – jāņa alkšņa iniciatīvas� Sākotnējo 
finansējumu grāmatas „arhitekts jānis alksnis 
1869 – 1939 architect” izdošanai sniedza 
būvfirma „re&re” un ivars – jānis alksnis� 
grāmatas izdošanu un pārdošanu koordinē 
Sia „add”, kas katru gadu ieņēmumus no 
grāmatas pārdošanas novirza stipendiju 
konkursa organizēšanai�

konkursa kārtībā tiek piešķirta vienreizēja 
stipendija eur 355,72 (lVl 250) vērtībā� 
Pieteikties konkursam tiek aicināti rtu 
arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 
(aPf) bakalaura studiju programmas 2�-4�kursa 
studenti, kā arī  arhitektūras profesionālās 
studiju programmas un maģistra studiju 
programmas studenti� konkursa kārtībā tiek 
vērtēta studentu aPf zinātniskajai konferencei 
veidotā stenda referāta zinātniskā satura 
kvalitāte un aktualitāte�

SIA „ADD projekts” iegulda studentos, 
lai mudinātu tiekties uz lieliem mērķiem un 
sniegtu atbalstu šo mērķu sasniegšanai. Ir 
patīkami, ka mēs kaut ar nelielu atbalstu un ar 
saviem piemēriem varam motivēt jauniešus 
pozitīviem un lieliem darbiem.

Raksturs, talants, zināšanas un liels 
darbs ir tas, kas mums palīdz sasniegt pat 
neiedomājamas virsotnes. Daudz veiksmju 
šajā virsotņu sasniegšanas ceļā!

Andris Vecrumba
Sia „add projekts” valdes loceklis

Sia „add projekts” iesācis jau 12� darba 
sezonu un nodarbojas ar poligrāfijas darbu 
dizainu un ražošanu, sākot no vizītkartēm un 
beidzot ar grāmatām� 

otrs virziens ir dažādi muzikālie projekti� 
Viens no tiem ir darbs ar jauniešu kori 
„kamēr…”, kas 2013� gadā  izcīnīja  eiropas 
grand Prix balvu jau atkārtoti un ir vienīgais 
koris no latvijas, kas to saņēmis�

kopā ar profesoru jāni krastiņu izdotas 6 
grāmatas, šobrīd top atkārtots 3� izdevums 
grāmatai ‘’rīgas jūgendstila ēkas’’�

Stipendijas vēsture

Stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēts kopš 2011� 
gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 3 
studentiem� 

Stipendiāta „Paldies”

arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 
studentu zinātnisko darbu konference ir 
notikums aizrautīgiem un ieinteresētiem 
studentiem� šo dienu atceros kā iespēju 
aizmirst par akadēmisko darbu atbildības 
nastu un katra studenta obligāto pienākumu 
izpildi, jo jāņa alkšņa balvas konference notiek 
ārpus studiju procesa rāmjiem� Sava pētījuma 
prezentēšana un argumentēšana salīdzinoši 
nelielam, bet uzmanīgu klausītāju lokam ir 
saistošāka� tā ir iespēja auglīgai diskusijai un 
nepiespiestai informācijas apmaiņai� turklāt 
balvu sadale konferences noslēgumā jauniešu 
prezentācijām piešķir visai intriģējošu un 
motivētu kvalitātes devu�

augsti vērtēju iespēju pēc brīvas gribas 
un intereses grupai studentu un mācībspēku 
sanākt kopā draudzīgā atmosfērā, tas padara 
studiju procesu daudz patīkamāku un 
interesantāku� Paldies!

Toms Kampars
rtu arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte

2013. g. stipendiāts

toms kampars
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Stipendijas apraksts

konkursa kārtībā tiek piešķirtas 2 
vienreizējās stipendijas eur 569,15 (lVl 400) 
vērtībā rtu materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultātes Ķīmijas tehnoloģijas 
bakalaura un maģistra studiju programmas 
absolventiem, kas savas studijas pabeiguši 
2012�/2013� studiju gadā un izstrādājuši 
noslēguma darbus organiskās ķīmijas jomā� 
Stipendiju konkurss tiek realizēts sadarbībā 
ar rīgas tehniskās universitātes organiskās 
ķīmijas tehnoloģijas institūtu�

Stipendijas vēsture

Stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēts kopš 2013� 
gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 2 
studentiem� 

Atbalstītājs

OĶTI iegulda studentos, lai atbalstītu viņu 
zinātniskos centienus organiskajā sintēzē 
un organiskās ķīmijas tehnoloģijā. Bieži vien 
ir nepieciešams tikai pirmais signāls, kas 
pasaka: „Nāc, mēs Tevi gaidām!” Tālāk viss 
attīstās pats no sevis. Ieguvēji ir abas puses: 
studentiem tās ir iespējas pastiprināti apgūt 
eksperimentālā darba iemaņas un teorētiskās 
zināšanas, par to saņemot materiālu atbalstu, 
OĶTI – popularizēt savas pētniecības jomas. 
Savukārt vienreizējās stipendijas par studiju 

noslēgumu darbiem ir kā īpaša atzinība 
par izcili paveiktu pētniecisko darbu OĶTI 
īstenotajos zinātniskajos projektos.

Prof. Māris Turks
OĶTI direktors

rtu organiskās ķīmijas tehnoloģijas 
institūts (oĶti) ir rtu patstāvīga 
struktūrvienība materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultātes sastāvā� oĶti rīcībā ir vairāk 
nekā 400 m2 pilnībā aprīkotas laboratorijas, 
kurās notiek gan mācību, gan zinātniskais 
darbs� institūts veic fundamentālos un lietišķos 
pētījumus organiskajā, bioorganiskajā, dabas 
vielu un ārstniecības vielu ķīmijā� oĶti sastāvā 
esošā bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas 
tehnoloģijas katedra nodrošina priekšmetu 
pasniegšanu vairākām fakultātes studiju 
programmām visos studiju līmeņos� 

Paralēli mācību un zinātniskajam darbam 
oĶti izpilda līgumdarbus, sadarbojoties gan 
ar latvijas, gan ārzemju farmācijas un ķīmijas 
uzņēmumiem� uz veikto pētījumu bāzes 
latvijas farmācijas firmās ražošanā ieviesti 
vairāki produkti� institūta zinātnieki ir latvijas 
un ārvalstu patentu autori� oĶti izstrādātā 
motorzāģu ķēžu eļļas ražošanas tehnoloģija no 
rapšu eļļas ir labs piemērs vietējo atjaunojamo 
resursu izmantošanā� organisko vielu 
tehnoloģijas jomā veicam farmaceitiski aktīvo 
substanču sintēzes izstrādes, piemaisījumu 
standartvielu sintēzi un biosintētiski iegūtu 
dabasvielu izdalīšanu un modificēšanu� Pētām 
augu eļļu un to atvasinājumu oksidatīvās 
stabilitātes paaugstināšanu un piedāvājam arī 
dabīgo antioksidantu pielietojuma izpēti un 
ieguves tehnoloģijas� 

Stipendiāta „Paldies”

es vēlos izteikt dziļu pateicību par 
sniegto finansiālo atbalstu laika periodā pēc 
bakalaura studiju pabeigšanas� es izjūtu stipru 
gandarījumu par darbu, kas tika ieguldīts 
mana bakalaura darba tapšanā un šo sajūtu 
aizvien pastiprina tas, ka manu darbu atzinīgi 
novērtēja arī augstākminētās stipendijas 
sniedzēji� organiskās ķīmijas tehnoloģijas 
institūta sniegtā stipendija deva man iespēju 
pilnībā pievērsties jaunu zināšanu un iemaņu 
gūšanai organiskās sintēzes jomā, strādājot 
zinātniskajā laboratorijā 2013� gada vasaras 
periodā� tādējādi man zuda nepieciešamība 
meklēt citas papildus iespējas, lai uzturētu 
savu finansiālo stāvokli� uzskatu, ka šīs 
stipendijas iegūšana bija arī viens no būtiskiem 
faktoriem, kas motivēja mani turpināt mācības 
maģistratūrā�

ceru, ka arī turpmākajos gados mūsu 
fakultātes absolventiem būs iespēja pretendēt 
uz šo stipendiju� šīs stipendijas varētu ne vien 
sniegt studentiem būtisku finansiālo atbalstu, 
bet arī motivēt tos cītīgāk piestrādāt pie savu 
studiju noslēguma darbu kvalitātes�Vēlreiz 
vēlos izteikt pateicību par piešķirto stipendiju� 

Daniels Posevins
rtu materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

2013. g. stipendiāti

daniels Posevins, jevgeņija lugiņina
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iVara Strautmaņa latVijaS reģionālāS arHitektūraS StiPendija

Stipendijas apraksts Atbalstītājs

Profesora ivara Strautmaņa latvijas 
reģionālās arhitektūras prēmija ir jauna 
tradīcija arhitektūras un pilsētplānošanas 
(aPf) fakultātes vēsturē� 

Par latvijas reģionālās arhitektūras 
pirmās prēmijas laureāti 2013� gada nogalē 
kļuva aPf studente Zane Pastare, kas savā 
diplomprojektā „rakstnieku rezidence un 
komunikācijas centrs torņakalnā” veiksmīgi 
pratusi ieaust vides kontekstā reģionālās 
arhitektūras iezīmes�

Pieteikties stipendiju konkursam tiek 
aicināti rtu aPfakadēmisko (bakalaura 4� kursa 
un maģistrantūras 1� kursa) un profesionālo (1� 
un 2� kursa) studiju programmu studenti�

konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 stipendija 
eur 1200 vērtībā�

Profesors Strautmanis ir pirmais 
mācībspēks, kurš nācis klajā ar šādu iniciatīvu 
un ir gatavs ne tikai nodot topošajiem 
kolēģiem savu pieredzi un zināšanas, bet arī 
materiāli atbalstīt viņu izaugsmes centienus� 
Profesora zinātniskā darbība ir saistīta ar 
vietējo, reģionālo problēmu nozīmes izpēti 
mūsdienu arhitektūras profesijā� šai tēmai 
viņš veltījis savu diplomdarbu un tā bijusi viņa 
interešu lokā gan kā praktizējošam arhitektam, 
gan strādājot ar studentiem universitātē� 
iedibinot savu prēmiju, profesors Strautmanis 
vēlas veicināt kopējo harmoniju latvijas 
pilsētu un lauku vides attīstībā un mudināt 
jaunos kolēģus vairāk domāt par piedāvāto 
paņēmienu klāstu gan plānojumu, gan 
arhitektūras formālo risinājumu veidošanā 
latvijas pilsētu un lauku vides attīstībai� 

Stipendijas vēsture

Stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēts kopš 2013� gada, 
un šajā laikā stipendija izmaksāta 1 studentam� 

Stipendiāta „Paldies”

Pirmkārt, priecājos, ka stipendiju skaits, 
kuras iespējams saņemt rtu aPf studentiem, 
pēdējos gados ir palielinājies� Stipendiju 
pieejamība ir viens no stimuliem, kas mudina 
studentus ieguldīt laiku un darbu tādu 
tēmu izpētē un risinājumos, kas ir aktuālas, 
interesantas, sarežģītas�

otrkārt, izsaku pateicību Strautmaņa 
kungam par lēmumu iedibināt latvijas 
reģionālajai arhitektūrai veltītu stipendiju� 
manuprāt, tas ir aktuāli ne tāpēc, lai mākslīgi 
izceltu vai veidotu kādu konkrētu stilu, bet lai 
izlemtu, kā rīkoties ar to, kas mums ir, un lai 
saprastu, kas no nākotnē iespējamā ir mums 
nepieciešams�

Zane Pastare
rtu arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte

2013. g. stipendiāts

Zane Pastare
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Solomona Hillera Vārdā noSauktā noSlēguma darbu StiPendija

Stipendijas apraksts

Stipendiju konkursam tiek aicināti 
pieteikties rīgas tehniskās universitātes 
materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 
(mlĶf) Ķīmijas un Ķīmijas tehnoloģijas 
studiju programmu absolventi:  bakalauranti 
un maģistranti, kuri 2012�/2013� studiju 
gada pavasara sesijā aizstāvējuši studiju 
noslēguma darbus un saņēmuši rtu mlĶf 
domes ieteikumu noslēguma darba virzīšanai 
stipendiju konkursam� 

konkursa kārtībā tiek piešķirtas 5 
vienreizējās stipendijas eur 170,74 (lVl 120) 
vērtībā�

aS „olainfarm” ir viens no lielākajiem 
uzņēmumiem baltijas valstīs ar vairāk nekā 
40 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski 
farmaceitisko produktu ražošanā� tā darbības 
pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus 
augstākās kvalitātes produktus visai pasaulei, 
veidojot godīgu un konstruktīvu sadarbību ar 
klientiem – pacientiem, ārstiem, farmaceitiem 
un sadarbības partneriem�

uzņēmuma galvenie darbības virzieni 
ir gatavo zāļu formu, aktīvo farmaceitisko 
vielu un farmācijā izmantojamo ķīmisko 
vielu ražošana� aS „olainfarm” nodrošina 
pilnu produktu integrāciju – no pētniecības 
un izstrādes līdz ražošanai, iepakošanai, 
izplatīšanai un noieta veicināšanai�

uzņēmuma produkcija tiek eksportēta uz 
vairāk nekā 35 valstīm, tostarp baltijas valstīm, 
krieviju, citām nVS valstīm, Skandināvijas, 
rietumeiropas un āzijas valstīm, 
Ziemeļameriku un austrāliju�
līdzās sekmīgai uzņēmējdarbības attīstīšanai, 
aS „olainfarm” atbalsta topošos profesionāļus, 
piešķirot stipendijas rīgas Stradiņa 
universitātes, rīgas tehniskās universitātes un 
latvijas universitātes studentiem� uzņēmums 
arī nodrošina prakses vietas studentiem, kuri 
ir motivēti saistīt nākotni ar zinātņietilpīgu 
ražošanu ar augstu pievienoto vērtību�

Stipendijas vēsture

Stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēts kopš 2011� 
gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 31 
studentam un to studiju noslēguma darbu 
vadītājiem�

Atbalstītājs

AS „Olainfarm” iegulda studentos, lai, 
palīdzot attīstīt jauno talantu kompetences 
un prasmes, nodrošinātu vērtīgas ražošanas 
pēctecību un attīstību Olainē un Latvijā.

Valērijs Maligins
aS „olainfarm” valdes priekšsēdētājs

Stipendiāta „Paldies”

Studiju laikā visnozīmīgākais darbs ir 
noslēguma darbs, kurā tu ieguldi laiku, 
pacietību un milzīgu darbu� Saņemot 
„Solomona Hillera vārdā nosaukto studiju 
noslēguma darbu stipendiju”, sapratu, ka ne 
tikai man tas likās nozīmīgs� Patīkami pēc 
noslēguma darba aizstāvēšanas bez saņemtās 
atzīmes saņemt arī balvu  stipendijas formā� 
mans ieteikums būtu arī nākotnē turpināt 
iepriecināt absolventus ar tādām stipendijām�

Jevgeņija Lugiņina
rtu materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultāte

2013. g. stipendiāti

mārtiņš otikovs, jekaterina Sirotkina, mažena 
Zaharova, daniels Posevins, jevgeņija lugiņina, 
kristaps jaudzems, aigars jirgensons, māra 
jure, inese mieriņa, māris turks
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aS „latvijas gāze”  noslēguma darbu stipendija

aS „latVijaS gāZe”  noSlēguma darbu StiPendija

Stipendijas apraksts Atbalstītājs

Stipendiju konkursam tiek aicināti 
pieteikties rtu būvniecības fakultātes Siltuma, 
gāzes un ūdens tehnoloģiju  institūta studiju 
programmu studentus: bakalaura, maģistra 
un inženierdarbu autorus, kuri 2012�/2013�st�g� 
pavasara sesijā aizstāvējuši studiju noslēguma 
darbus�

konkursa kārtībā tiek piešķirtas 6 
vienreizējās stipendijas labāko studiju 
noslēgumu darbu autoriem eur 170,74 (lVl 
120) vērtībā� AS „Latvijas Gāze” iegulda studentos, 

lai nozarē būtu izglītoti un augsti kvalificēti 
speciālisti, kas nepieciešami ne tikai AS 
„Latvijas Gāze”, bet arī visai nozarei kopumā.

Adrians Dāvis
aS „latvijas gāze” valdes priekšsēdētājs

aS „latvijas gāze” ir vienīgais dabasgāzes 
pārvades, uzglabāšanas, sadales un realizācijas 
operators latvijā� uzņēmums nodrošina 
dabasgāzes piegādi 443 000 klientiem mūsu 
valstī, bet apkures sezonā – no inčukalna 
pazemes gāzes krātuves arī igaunijai, krievijas 
ziemeļrietumu daļai un lietuvai� 

aS „latvijas gāze" atbalsta dažādas nozares 
- kultūru, sportu, bērnu sociālās programmas 
un, protams, arī izglītību un zinātni� izglītības 
un zinātnes atbalstā lielākā sadarbība ir ar 
rīgas tehnisko universitāti� 

Stipendijas vēsture

Stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēts kopš 2010� 
gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 28 
studentiem un to studiju noslēguma darbu 
vadītājiem�

Stipendiāta „Paldies”

ir neaprakstāmi patīkami saņemt 
atzinību no uzņēmuma, kas ir tieši saistīts 
ar mani interesējošo sfēru� tas dod stimulu 
tālākai izaugsmei, un sevis attīstīšanai 
konkrētajā jomā� Paldies aS „latvijas gāze" 
par sniegto atbalstu� un novēlu viņiem rast 
iespēju turpināt šo atbalsta programmu arī 
turpmākajos gados�

Roberts Vazdiķis
rtu būvniecības fakultāte

2013. g. stipendiāti

Sergejs gorčinskis, guntis martukāns, jūlija 
Sokolovska, kristaps Zadeiks, roberts Vazdiķis, 
rūta jukšinska, aivars broks, egīls dzelzītis, 
ivars ščerbickis, ilmārs bode, māris kalvāns
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balVa „labākaiS biZneSa interešu kluba „PortfeliS” abSolVentS”

Balvas apraksts Atbalstītājs

Stipendiju saņemšanai rīgas tehniskās 
universitātes karjeras centrs izvirza 
veiksmīgākos rtu biznesa interešu kluba 
„Portfelis” dalībniekus�

konkursa kārtībā tika piešķirtas 4 balvas 
eur 99,60 (lVl 70) vērtībā labākajiem rtu 
biznesa interešu kluba „Portfelis” dalībniekiem 
ar mērķi veicināt jauniešu profesionālo 
izaugsmi�

kopš 2010� gada rtu karjeras centrs 
sadarbībā ar rtu tmf SP vecbiedriem piedāvā 
gada garumā iegūt bezmaksas neformālo 
biznesa izglītību� rtu biznesa interešu 
kluba „Portfelis” mērķis ir sniegt iespēju 
tehnisko specialitāšu studentiem apgūt 
uzņēmējdarbības un vadīšanas praktiskās un 
teorētiskās zināšanas�

rtu biznesa interešu kluba „Portfelis” 
uzdevumi ir sniegt apkopotu informāciju 
par papildus izglītības iespējām, veicināt 
uzņēmējdarbības attīstību, nodrošināt 
uzņēmējdarbības pamatu apguvi, veicināt  
rtu atpazīstamību un sadarbību ar 
uzņēmumiem�

 Projekts notiek sadarbībā ar:  rtu, rtu tmf 
SP vecbiedriem, aS „Swedbank”, izdevniecību 
„jumava”, nordic traning international group, 
biedrību „līdere”, biedrību „ZiniS”, rīgas 
Skolēnu domi, Vides risinājumu institūtu, 
māra millera studiju, jauno uzņēmēju centru, 
latvijas investīciju un attīstības aģentūru un 
Sia „baltikums”� 

AS „Swedbank" iegulda studentos, jo – 
nevar neieguldīt. Mums ir svarīga šī abpusējā 
sadarbība, jo paši iegūstam no jauniešu 
enerģijas, dzīvesprieka un uzņēmības. 
Jauniešiem bieži vien ir daudz pārdrošāki 
sapņi un drosmīgākas apņemšanās, un,  liekot 
tos kopā ar pieredzi un zināšanām, var iegūt 
ļoti labu rezultātu.

Ģirts Bērziņš
aS „Swedbank” valdes loceklis

aS „Swedbank” nodrošina visaptverošu 
pakalpojumu klāstu gan privātpersonām, 
gan uzņēmumiem bankas pamattirgos — 
Zviedrijā, igaunijā, latvijā un lietuvā� aS 
„Swedbank” apkalpo plašu privātpersonu, 
mazo un vidējo uzņēmumu loku un kā 
mērķi izvirza klientu ilgtspējīgas labklājības 
sekmēšanu� aS „Swedbank” ir izvēlējušies 
tradicionālu bankas darbības modeli, kur 
galvenā uzmanība ir pievērsta attiecībām 
ar klientiem un privātām konsultācijām� 
tās darbības uzmanības centrā ir klientu 
vajadzības un vēlmes, nevis bankas produkti�

aS „Swedbank” ir 7,6 miljoni klientu 
- privātpersonu un 600 000 klientu - 
uzņēmumu� bankas aktīvu vērtība ir 1 857 
miljardi Zviedrijas kronu, un kopumā ir 
aptuveni 16 000 darbinieku�

gadu no gada aS „Swedbank” mērķtiecīgi 
turpina īstenot sociāli atbildīgu politiku, 

atbalstot tās jomas un projektus, kas palīdz 
veidot labāku nākotni� Sabiedrības nākotne 
ir bērni, tāpēc īpašu vērtību piešķiram 
projektiem, kas veicina jauniešu daudzpusīgu 
izaugsmi un personību veidošanos�aS 
„Swedbank” atbalsta labdarības iniciatīvas, 
kas vieno sabiedrību labākas nākotnes vārdā� 
tāpat uzņēmums atbalsta labu biznesa 
ideju rašanos un realizāciju� aS „Swedbank” 
uzņēmējdarbības atbalsta programmas 
izveidotas, lai veicinātu jauno uzņēmēju jeb 
mazo un vidējo uzņēmumu attīstību�

Balvas vēsture

balvu konkurss sadarbībā ar rtu attīstības 
fondu tiek realizēts kopš 2011� gada, un līdz 
šim balvas piešķirtas jau 8 laureātiem� 

Laureāta „Paldies”

biznesa interešu klubs „Portfelis” ir lieliska 
vieta, kur satikt jaunus cilvēkus ar vēlmi 
attīstīties, paplašināt savu redzesloku� 
Stipendija man personīgi nebija galvenais 
motivācijas avots� galvenais ir zināšanas, kas 
tika gūtas lekcijās, kuras vadīja savas nozares 
profesionāļi� Stipendija ir kā balva par labi 
paveiktu darbu un esmu priecīgs, ka ir tādi 
uzņēmumi kā Swedbank, kas atbalsta jauniešu 
neformālo izglītību�

Roberts Zvejnieks
rtu inženierekonomikas un vadības fakultāte

2013. g. laureāti

jānis drava, roberts Zvejnieks, Zane Zaķe, 
jānis breidaks
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latVijaS Zinātņu akadēmijaS un aS „latVijaS gāZe” balVa

Balvas apraksts Atbalstītājs

Sadarbībā ar  aS „latvijas gāze” un 
latvijas Zinātņu akadēmiju tiek izsludināts 
konkurss balvām zinātnē� Pretendentus 
balvu konkursam tiek aicināti izvirzīt latvijas 
Zinātņu akadēmijas locekļi, latvijas zinātnisko 
institūtu padomes, aS „latvijas gāzes”, latvijas 
universitāšu senāti un fakultāšu domes�

konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 balva 
eur 1565,16 (lVl 1100) vērtībā jaunajiem 
zinātniekiem un 2 balvas eur 3557,18 (lVl  
2500) vērtībā par mūža devumu kardioloģijas 
un orgānu transplantācijas zinātnēs� 

Balvas vēsture

balvu konkurss sadarbībā ar rtu attīstības 
fondu tiek realizēts kopš 2009� gada, un līdz 
šim balvas piešķirtas jau 20 laureātiem� 

Laureāta „Paldies”

katru reizi, kad esi uzkāpis kādā kalnā, 
pirmais, ko dari – paraugies uz horizontu� un 
tad ir motivācija doties tālāk, jo apstāšanās ir 
līdzvērtīga nāvei�

cilvēks nav vientuļa sala, pat visstiprākajiem 
mēdz būt vājuma brīži, tikai viņi tos neizrāda� 
bet spēki ir galā, un kāpienam enerģijas vairāk 
nav� un šajā brīdī visbūtiskākais ir atbalsts, kurš 
uz planētas Zeme ir dāvāts ļoti retiem� un tad 
ir spēks paveikt šķietami nepaveicamo� 

Prof. Oskars Kalējs 

2013. g. laureāti

oskars kalējs, ralfs kolītis, jānis Volkolakovs

AS „Latvijas Gāze” iegulda studentos, 
lai nozarē būtu izglītoti un augsti kvalificēti 
speciālisti, kas nepieciešami ne tikai AS 
“Latvijas Gāze”, bet arī visai nozarei kopumā.

Adrians Dāvis
aS „latvijas gāze” valdes priekšsēdētājs

aS „latvijas gāze” ir vienīgais dabasgāzes 
pārvades, uzglabāšanas, sadales un realizācijas 
operators latvijā� uzņēmums nodrošina 
dabasgāzes piegādi 443 000 klientiem mūsu 
valstī, bet apkures sezonā – no inčukalna 
pazemes gāzes krātuves arī igaunijai, krievijas 
ziemeļrietumu daļai un lietuvai� 

aS „latvijas gāze" atbalsta dažādas nozares 
- kultūru, sportu, bērnu sociālās programmas 
un, protams, arī izglītību un zinātni� izglītības 
un zinātnes atbalstā lielākā sadarbība ir ar 
rīgas tehnisko universitāti� 
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latVijaS Zinātņu akadēmijaS un Sia  „itera latVija” balVa

Balvas apraksts Atbalstītājs

Sadarbībā ar  Sia „itera latvija” un 
latvijas Zinātņu akadēmiju tiek izsludināts  
konkurss balvu piešķiršanai ievērojamiem 
latvijas zinātniekiem un praktiķiem par izcilu 
veikumu vai mūža devumu vides, zemes un 
ģeogrāfijas zinātnēs, kā arī par nozīmīgu vides 
izstrādes sistēmu veicināšanu� Pretendentus 
balvu konkursam tiek aicināti izvirzīt latvijas 
Zinātņu akadēmijas locekļi, latvijas zinātnisko 
institūtu padomes, Sia „itera latvija", latvijas 
universitāšu senāti un fakultāšu domes� 

konkursa kārtībā tiek piešķirtas 2 balvas, 
katra eur 2134,31 (lVl 1500) vērtībā 
ievērojamiem latvijas zinātniekiem un 
radošiem praktiķiem� 

SIA „ITERA Latvija” iegulda studentos jau 
piecpadsmit gadus pēc kārtas, lai baudītu šos 
brīnišķīgos gaišos mirkļus mūsu pelēcīgajā 
ikdienā, jo ir patīkami paraudzīties uz 
jauniem, talantīgiem cilvēkiem, kuri zina, 
ko grib sasniegt. Redzot studentu acīs to 
īpašo entuziasma degsmi un uguntiņu, man 
ir skaidrs, ka šie darbi ir radīti no sirds un ar 
prieku. Esmu gandarīts, ka ar šīm stipendijām 
man ir iespēja atbalstīt  šos kolosāli talantīgos 
jaunos cilvēkus.

Juris Savickis
Sia „itera latvija” valdes priekšsēdētājs

Sia „itera latvija” ir krievijas kompānijas 
„itera” meitas uzņēmums, dibināta 1996� gadā 
un ir pirmais un vienīgais privātais uzņēmums 
mūsu valstī, kas latvijai un igaunijai piegādā 
vienu no svarīgākajiem tautsaimniecības 
energoresursiem – dabas gāzi, un  ir viens no 
lielākajiem  investoriem latvijā gāzes nozarē� 

Sia „itera latvija” stratēģiskais darbības 
mērķis ir enerģētiski neatkarīga un ekoloģiski 
droša latvija� uzņēmums veicina mūsdienīgu, 
ar dabas gāzes izmantošanu saistītu, 
tehnoloģiju ieviešanu enerģētikas nozarēs un 
ražošanā kā latvijā, tā arī citās baltijas valstīs�

Sia „itera latvija” kā viens no lielākajiem 

latvijas uzņēmumiem paralēli ikdienas 
darbam ik gadu sniedz ievērojamu atbalstu 
latvijas zinātnei, izglītībai, kultūrai,  sportam 
un projektiem, kuri ir saistīti ar apkārtējās vides 
sakārtošanu un ekoloģiju�   

Balvas vēsture

balvu konkurss sadarbībā ar rtu attīstības 
fondu tiek realizēts kopš 2006� gada, un līdz 
šim balvas piešķirtas jau 16 laureātiem� 

Laureāta „Paldies”

Varu tikai atkārtoti pateikties balvas 
piešķīrējiem, kas tā novērtēja manu paveikto 
darbu! šī balva noteikti cēla pašapziņu un 
vairoja manu un institūta publicitāti, palīdzēja 
popularizēt plašākai sabiedrībai manu 
pētījumu tēmu� noteikti vajadzētu turpināt 
šādu balvu piešķiršanu ar vidi saistītās zinātņu 
jomās! lielāko daļu balvas izmantoju darba 
apstākļu uzlabošanai�

Linda Legzdiņa

2013. g. laureāti

linda legzdiņa, gundega lināre
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balva „researchSlam”

balVa „reSearcHSlam”

Balvas apraksts

Sadarbībā ar rīgas tehniskās universitātes 
doktorantūras skolu un Zinātnes koordinācijas 
un informācijas nodaļu  tiek izsludināts 
konkurss balvu piešķiršanai ar mērķi atklāt, 
kādus pētījumus un zinātnisko darbu veic 
maģistranti un doktoranti rīgas tehniskajā 
universitātē, parādot eksakto zinātņu 
aizraujošo būtību�

balvu konkursam tiek aicināti pieteikties 
latvijas augstskolu studenti, kuri veic 
maģistrantūras un doktorantūras darbus 
eksaktajās un dabas zinātnēs�

konkursa kārtībā tiek piešķirtas 6 balvas - 
divi „apple macbook air” portatīvie datori, divi 
„iPad”,  kā arī divi „iPad mini”�

aS „exigen Services latvia” ir viens no 
vadošajiem it ārpakalpojumu sniedzējiem 
un darbojas it pakalpojumu tirgū vairāk kā 15 
gadus� uzņēmums, kurā strādā vairāk nekā 300 
darbinieku, izstrādā gan valstiski nozīmīgus 
risinājumus iestādēm, gan arī sadarbojas  
ar klientiem finanšu, apdrošināšanas, 
telekomunikāciju, mediju un citām nozarēm� 
aS „exigen Services latvia” izstrādes centri 
atrodas austrumeiropā, Ziemeļeiropā, Ķīnā, 
aSV un austrālijā�

aS „exigen Services latvia” sociālā atbalsta 
politikas mērķis ir sniegt ieguldījumu 
izglītotas, uz attīstību vērstas, ilgtspējīgas 
sabiedrības veidošanā� uzņēmums aktīvi 
iesaistās sabiedrības atbalsta un labdarības 
projektos, par prioritārajām nozarēm nosakot 
izglītību un zinātni� tādējādi uzņēmums vēlas 
dot savu ieguldījumu uz zināšanām balstītas 
ekonomikas attīstībā, kā arī pavisam konkrēti 
- savos nākotnes darbiniekos� 

Aprakstu par SIA „ABB” skatīt 14. lpp.

Pārējie atbalstītāji: dailes teātris, city 
fitness, izdevniecība „lietišķās informācijas 
dienests” , fazer,  žurnāls „ir”, Saules joga,  
Samana, alus „Piebalga”, redbull�

Balvas vēsture

balvu konkurss sadarbībā ar rtu attīstības 
fondu tiek realizēts kopš 2011� gada, un līdz 
šim balvas piešķirtas jau 13 laureātiem� 

Laureāta „Paldies”

man ir patiess prieks, ka mana 
„researchSlam” konkursa ideja ir iedzīvojusies 
un guvusi atbalstu gan no dalībnieku, gan arī 
no atbalstītāju puses� tas ir lielisks konkurss!

konkursam pieteicos pašizpausmes 
iespējas dēļ� konkursa būtība mani uzrunāja 
pirmām kārtām, tomēr biju arī pozitīvi 
pārsteigts, kad uzzināju par balvu fondu – tas 
motivēja tiekties uz labāku rezultātu, ieguldot 
vairāk laika, meklējot alternatīvus risinājumus� 
Paldies konkursa organizatoriem un 
atbalstītājiem par šo interesanto izaicinājumu, 
kā arī praktisko balvu – iPad� aicinu neapstāties 
pie sasniegtā, attīstīt un atbalstīt šo ideju 
arī turpmāk� tiekšanās uz labāku rezultātu, 
izkāpšana no savas komforta zonas ir mazie 
dzinuļi attīstībai – gan katra indivīda, gan arī 
sabiedrībai kopumā�

Dainis Jakovels
lu fizikas un matemātikas fakultāte

2013. g. laureāti

inese šūpulniece, dainis jakovels, aigars Pāže, 
mikus bērziņš, ieva eidberga, daiga krūmiņa

Atbalstītājs

AS „Exigen Services Latvia” iegulda 
studentos, jo augsti izglītoti cilvēki ir patiesā 
Latvijas vērtība.

Ivars Puksts
aS „exigen Services latvia” valdes 
priekšsēdētājs
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balVa „labākā rtu Studentu biZneSa inkubatora 2013 biZneSa ideja”

Balvas apraksts Atbalstītājs

Sadarbībā ar aS „Swedbank” tiek izsludināts  
konkurss balvu piešķiršanai ar mērķi veicināt 
jauniešu biznesa ideju ģenerēšanu un attīstību�

balvu konkursā tiek aicināti pieteikties 
rtu studenti un absolventi, kas vēlas iestāties 
Studentu biznesa inkubatorā, iesniedzot jaunas 
biznesa idejas� 

konkursa kārtībā tiek piešķirtas 3 balvas eur 
213,43 – 711,44 (lVl 150 – 500) vērtībā labāko 
biznesa ideju autoriem� 

kopš 2010� gada rtu karjeras centrs 
sadarbībā ar rtu Studentu parlamentu piedāvā 
projektu „rtu Studentu biznesa inkubators”, 
kā pamatā, izmantojot rtu un ārējos resursus, 
studentiem tiek sniegta iespēja realizēt savas 
biznesa idejas, viena gada garumā saņemot 
studentu biznesa inkubatora piedāvātās 
privilēģijas� rtu Studentu biznesa inkubatora 
mērķis ir veicināt un sekmēt jaunu, perspektīvu, 
radošu, inovatīvu, konkurētspējīgu biznesa ideju 
realizāciju dzīvē, atbalstot rtu studentus un 
absolventus - topošos komersantus, tā veicinot 
valsts tautsaimniecības attīstību�

rtu Studentu biznesa inkubatora piedāvātās 
privilēģijas dalībniekiem ir viena biroja vieta un tās 
apsaimniekošana, konferenču telpas, juridiskās 
adreses, interneta, telefona, faksa, datora 
izmantošana, biroja tehnikas (printera, kopētāja) 
izmantošana, biroja mēbeles, kancelejas preces, 
konsultācijas uzņēmējdarbības un uzņēmuma 
finanšu plānošanā, grāmatveža pakalpojumi, 
mārketinga konsultācijas, juridiskās konsultācijas, 
mentora piesaiste, konsultācijas produktu 
tehnoloģiju pilnveidē�

konkurss notiek sadarbībā ar rtu, rtu SP, aS 
„Swedbank”, Hanza rotary klubu, mba inovāciju 
un uzņēmējdarbības programmu� 

Balvas vēsture

balvu konkurss sadarbībā ar rtu attīstības 
fondu tiek realizēts kopš 2011� gada, un līdz 
šim balvas piešķirtas jau 6 laureātiem� 

Laureāta „Paldies”

Par izstrādāto biznesa plānu saņēmu 
atzinību stipendijas formā, kas bija lielisks 
atspēriens tam, ko biju ieplānojis, lai uzsāktu 
savu uzņēmējdarbību� Stipendiju iztērēju ātri� 
toties pēc tam man bija reģistrēts uzņēmums, 
uzņēmuma bankas konts, mājas lapas adrese 
un pilot-produkts, ko rādīt potenciālajiem 
klientiem� Saņemot stipendiju, biju ļoti 
priecīgs, jo sveši cilvēki bija noticējuši tam, ko 
varu un vēlos paveikt� tā bija lieliska sajūta�

Mārtiņš Līsmanis
rtu baltecH studiju centrs

2013. g. laureāti

jānis Saušs, mārtiņš līsmanis, katrīna rune

AS „Swedbank" iegulda studentos, jo – 
nevar neieguldīt. Mums ir svarīga šī abpusējā 
sadarbība, jo paši iegūstam no jauniešu 
enerģijas, dzīvesprieka un uzņēmības. 
Jauniešiem bieži vien ir daudz pārdrošāki 
sapņi un drosmīgākas apņemšanās, un,  liekot 
tos kopā ar pieredzi un zināšanām, var iegūt 
ļoti labu rezultātu.

Ģirts Bērziņš
aS „Swedbank” valdes loceklis

aS „Swedbank” nodrošina visaptverošu 
pakalpojumu klāstu gan privātpersonām, 
gan uzņēmumiem bankas pamattirgos — 
Zviedrijā, igaunijā, latvijā un lietuvā� aS 
„Swedbank” apkalpo plašu privātpersonu, 
mazo un vidējo uzņēmumu loku un kā 
mērķi izvirza klientu ilgtspējīgas labklājības 
sekmēšanu� aS „Swedbank” ir izvēlējušies 
tradicionālu bankas darbības modeli, kur 
galvenā uzmanība ir pievērsta attiecībām 
ar klientiem un privātām konsultācijām� 
tās darbības uzmanības centrā ir klientu 
vajadzības un vēlmes, nevis bankas produkti�

aS „Swedbank” ir 7,6 miljoni klientu 
- privātpersonu un 600 000 klientu - 
uzņēmumu� bankas aktīvu vērtība ir 1 857 
miljardi Zviedrijas kronu, un kopumā ir 
aptuveni 16 000 darbinieku�

gadu no gada aS „Swedbank” mērķtiecīgi 
turpina īstenot sociāli atbildīgu politiku, 

atbalstot tās jomas un projektus, kas palīdz 
veidot labāku nākotni� Sabiedrības nākotne 
ir bērni, tāpēc īpašu vērtību piešķiram 
projektiem, kas veicina jauniešu daudzpusīgu 
izaugsmi un personību veidošanos� aS 
„Swedbank” atbalsta labdarības iniciatīvas, 
kas vieno sabiedrību labākas nākotnes vārdā� 
tāpat uzņēmums atbalsta labu biznesa 
ideju rašanos un realizāciju� aS „Swedbank” 
uzņēmējdarbības atbalsta programmas 
izveidotas, lai veicinātu jauno uzņēmēju jeb 
mazo un vidējo uzņēmumu attīstību�
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eižena āriņa balva

eižena āriņa balVa

Balvas apraksts Atbalstītājs

Sadarbībā ar aS „exigen Services latvia” 
un  latvijas Zinātņu akadēmiju tiek izsludināts 
konkurss uz profesora eižena āriņa balvu 
par latvijai nozīmīgu teorētisku ieguldījumu 
datorzinātnes attīstībā vai praktisku 
pienesumu datorikā ar mērķi apzināt, 
novērtēt un izcelt spilgtāko zinātnes teorētiķu 
un praktiķu sasniegumus datorikas zinātnes 
attīstībā un praktiskajā pielietojumā latvijā�

konkursa kārtībā tiek piešķirta īpaša zelta 
medaļa, diploms un balva eur 2134,31 (lVl 
1500) apmērā diviem konkursā pieteiktajiem 
pretendentiem, kuru veikums atbilst balvas 
nolikuma kritērijiem un ir izvēlēts kā labākais 
godalgas saņemšanai�

Balvas vēsture

balvu konkurss sadarbībā ar rtu attīstības 
fondu tiek realizēts kopš 2011� gada, un līdz 
šim balvas piešķirtas jau 13 laureātiem� 

Laureāta „Paldies”

es par balvas saņemšanu esmu gandarīts 
pēc daudzajiem gadiem, kas pagājuši no laika, 
kad kopā ar āriņu fizikas institūtā j� daubes  
vadītajā  laboratorijā sēdējām un prātojām, kā 
uzbūvēt pirmo latvijas datoru jeb eSm� mums 
tas izdevās!  lai  visi  izglītības un zinātnes 
veicināšanas labdari arvien aktīvāk un dāsnāk  
iesaistās ne tikai atsevišķas balvas sagādāšanā, 
bet latvijas augstākās izglītības un zinātnes 
glābšanas procesā!

Dr.habil.sc.comp. Aldis Baums
elektronikas un datorzinātņu institūta vadošais 
pētnieks

2013. g. laureāti

aldis baums, jānis erts

AS „Exigen Services Latvia” iegulda 
studentos, jo augsti izglītoti cilvēki ir patiesā 
Latvijas vērtība.

Ivars Puksts
aS „exigen Services latvia” valdes 
priekšsēdētājs

aS „exigen Services latvia” ir viens no 
vadošajiem it ārpakalpojumu sniedzējiem 
un darbojas it pakalpojumu tirgū vairāk kā 15 
gadus� uzņēmums, kurā strādā vairāk nekā 300 
darbinieku, izstrādā gan valstiski nozīmīgus 
risinājumus iestādēm, gan arī sadarbojas  
ar klientiem finanšu, apdrošināšanas, 
telekomunikāciju, mediju un citām nozarēm� 
aS „exigen Services latvia” izstrādes centri 
atrodas austrumeiropā, Ziemeļeiropā, Ķīnā, 
aSV un austrālijā�

aS „exigen Services latvia” sociālā atbalsta 
politikas mērķis ir sniegt ieguldījumu 
izglītotas, uz attīstību vērstas, ilgtspējīgas 
sabiedrības veidošanā� uzņēmums aktīvi 
iesaistās sabiedrības atbalsta un labdarības 
projektos, par prioritārajām nozarēm nosakot 
izglītību un zinātni� tādējādi uzņēmums vēlas 
dot savu ieguldījumu uz zināšanām balstītas 
ekonomikas attīstībā, kā arī pavisam konkrēti 
- savos nākotnes darbiniekos� 
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latVijaS dZelZceļa gada balVa

Balvas apraksts Atbalstītājs

Sadarbībā ar VaS „latvijas dzelzceļš” tiek 
izsludināts balvu konkurss  ar mērķi veicināt 
latvijas zinātnes un moderno tehnoloģiju 
attīstību un pielietojumu ar dzelzceļa nozari 
saistītās inženierzinātnēs un uzņēmējdarbībā� 

balvu eur 3841,75 (lVl 2700) vērtībā 
kopā ar medaļu un diplomu „Par izcilu 
zinātniskā darba veikumu vai mūža darba 
devumu latvijas dzelzceļa transportā”  piešķir 
ievērojamam zinātniekam vai praktiķim 
par radošu, nozīmīgu pētījumu veikšanu, 
par nozīmīgu mūža ieguldījumu latvijas 
dzelzceļa  transporta nozares kopējā attīstībā, 
savukārt balvu kopā ar medaļu un diplomu 
„Par pētījumiem latvijas dzelzceļa transporta 
nozarē” piešķir topošajam jaunajam latvijas 
dzelzceļa speciālistam - maģistrantam, 
doktorantam, zinātniekam -  par pētījumiem 
dzelzceļa transporta nozarē� 

VAS „Latvijas dzelzceļš” iegulda 
studentos, lai palīdzētu topošajiem dzelzceļa 
speciālistiem labāk apgūt viņu nākotnes 
profesiju un veicinātu absolventu karjeras 
iespējas mūsu uzņēmumā.
Uģis Magonis
VaS „latvijas dzelzceļš” prezidents

VaS „latvijas dzelzceļš” pārvalda, uztur 
un attīsta dzelzceļa infrastruktūru latvijā, 
nodrošina vilcienu kustības vadību� 
uzņēmuma pārvaldībā esošās atkarīgās 
sabiedrības veic dzelzceļa kravu pārvadājumus 
un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, 
kā arī nodarbojas ar dzelzceļa ritošā sastāva 
remontu� latvijas dzelzceļš ir starp lielākajiem 
valsts uzņēmumiem latvijā un veido valsts 
tranzīta pamatu�

VaS „latvijas dzelzceļa” koncerna misija 
ir nodrošināt dzelzceļa infrastruktūras 
pārvaldīšanu un loģistikas pakalpojumus 
latvijas tautsaimniecības interesēs� Vīzija ir kļūt 
par baltijas transporta nozares līderi - modernu, 
efektīvu un videi draudzīgu infrastruktūras un 
loģistikas uzņēmumu grupu�

uzņēmumā ir nodarbināti vairāk kā 
12000 darbinieku jeb aptuveni 1% latvijas 

darbaspējīgā vecumā esošo iedzīvotāju� 
Pārdomāti un sekmīgi īstenojot savu darbību, 
VaS „latvijas dzelzceļš” ik gadu valsts budžetā 
iemaksā ap 80 milj� latu� VaS „latvijas dzelzceļš” 
ir astotais lielākais nodokļu maksātājs latvijā 
un ir lielākais sociālā un iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa maksātājs valstī� 

VaS „latvijas dzelzceļš” ir viens no 
efektīvākajiem dzelzceļa uzņēmumiem eS� 
VaS „latvijas dzelzceļš” ikgadējā latvijas darba 
devēju konfederācijas rīkotajā pasākumā 
„efektīvas pārvaldības balva 2013” saņēma 
balvu par efektīvu pārvaldi uzņēmumā� Pēdējo 
5 gadu laikā latvijas vērtīgāko uzņēmumu 
toP 101 VaS „latvijas dzelzceļš” ir pakāpies 
no 17� līdz 3� vietai�  VaS „latvijas dzelzceļš” ir 
starp toP 3 iekārojamākajiem darba devējiem 
latvijā transporta un loģistikas nozarē� 

Balvas vēsture

balvu konkurss sadarbībā ar rtu attīstības 
fondu tiek realizēts kopš 2009� gada, un līdz 
šim balvas piešķirtas jau 10 laureātiem� 

Laureāta „Paldies”

gribu izteikt pateicību Sia „ldZ cargo” 
vadībai par mana pētījuma novērtēšanu un 
apbalvošanu� lai sasniegtu kvalitatīvus darba 
rezultātus, nepieciešams noteikts izglītības 
līmenis� esmu ļoti priecīgs, ka rtu iegūtas 
zināšanās palīdz man katru dienu sekmīgi 
strādāt sava uzņēmumā labumam� gada balvas 
piešķiršana var stiprināt augstākās izglītības 
prestižu sabiedrībā, it īpaši jauniešu vidē�

Pāvels Četirboks

2013. g. laureāti

kazimirs Voroņeckis, Pāvels Četirboks
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„inoVāciju atbalSta fondS” balva

„inoVāciju atbalSta fondS” balVa

Balvas apraksts Atbalstītājs

Sadarbībā ar „inoVāciju atbalSta 
fondS” tiek izsludināts balvu konkurss  ar 
mērķi cildināt rīgas tehniskās universitātes 
(rtu) Zelta fondā iekļautos izcilākos studentus 
un veicināt studentu karjeras izaugsmi� 

konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 balva eur 
142,29 (lVl 100) vērtībā vienam no rtu Zelta 
fondā iekļautajiem studentiem�

nodibinājums „inoVāciju atbalSta 
fondS” dibināts 2011� gadā ar mērķi atbalstīt 
jaunos bakalaura, maģistra, doktora līmeņa 
speciālistus, latvijas zinātniekus kā arī mācību 
iestādes, kas sagatavo speciālistus tehniskajās 
un informāciju tehnoloģijas, medicīnas, sociālo 
zinātņu, ekonomikas, finanšu, vadības un 
organizācijas kā arī pedagoģijas jomās� tāpat 
„inoVāciju atbalSta fondS” sniedz atbalstu 
latvijas zinātņu institūtiem, laboratorijām un 
pētijumu centriem� Balvas vēsture

balvu konkurss sadarbībā ar rtu attīstības 
fondu tiek realizēts kopš 2011� gada, un līdz 
šim balvas piešķirtas jau  3 laureātiem� 

Laureāta „Paldies”

cilvēki, kuriem nākotnē nosprausti lieli 
un nozīmīgi mērķi un kuri kopumā pret dzīvi 
ir atvērti, vienmēr tiecas uz panākumiem un 
sasniegumiem, cenšas būt radoši un gūt 
pieredzi visās sev interesantajās jomās� esmu 
viens no šādiem cilvēkiem un varu teikt, ka 
viss, kas tiek darīts, pamatā jau tiek darīts priekš 
sevis, savu mērķu labā� Sasniedzot kaut nelielu 
daļu no plānotā, rodas stimuls neapstāties 
un doties tālāk� tas ir kā sava veida cikls, kas 
atkārtojas� un ar to jau teorētiski pilnībā 
pietiek� taču, ja šī procesa laikā tiek saņemts 
novērtējums no „ārpuses”, tas ir neizsakāmi 
liels prieks un gandarījums, kas raisa vēl lielāku 
apņemšanos turpināt iesākto� 

tieši tādēļ pēc saņemtās stipendijas, ko 
esmu uztvērusi kā balvu par paveikto, esmu 
priecīga, gandarīta un iedvesmota turpināt 
kalt lielus plānus, tos palēnām piepildīt un 
turpināt doties cauri dzīvei, tverot no tās visu 
jauno, gudro un noderīgo kā līdz šim� esmu 
pārliecināta, ka saņemot pateicības, atzinības 
vai apbalvojumus, spētu iedvesmoties vēl 
daudz, daudz citu man līdzīgo� Paldies! 

Santa Kazaka
rtu transporta un mašīnzinību fakultāte

2013. g. laureāti

kristīne Peroviča, Santa kazaka, dmitrijs 
celinskis
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balVa „labākaiS ĶīmijaS SkolotājS” 

Balvas apraksts

Atbalstītāji

Sadarbībā ar rtu materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultāti, latvijas organiskās 
sintēzes institūtu, Sia „bauskas alus” un Sia 
„Saint-tech”tiek izsludināts balvu konkurss 
ar mērķi veicināt skolotāju profesionālo 
izaugsmi, pasniedzot naudas balvas 
labākajiem skolotājiem�

konkursa kārtībā tiek piešķirtas 5 balvas 
eur 142,29 (lVl 100) vērtībā labākajiem 
ķīmijas skolotājiem�

alus darītava „bauskas alus” ir dibināta 
1981�gadā� kopš pašiem pirmsākumiem, 
uzņēmuma aldari ir uzticīgi klasiskajai alus 
darīšanas tehnoloģijai, un tā lepnums - 
nevienam no produktiem netiek pievienoti 
konservanti� 

Sia „bauskas alus” lielākā vērtība ir tās 
darbinieki� to augstā profesionalitāte, 
neatlaidība un lielais gribasspēks ir par pamatu 
kvalitatīva un droša produkta ražošanā� 
uzņēmums nepārtraukti modernizējas un 
strādā pie produktu kvalitātes uzlabošanas, 
lai nodrošinātu patērētājiem visaugstākās 
kvalitātes produktus�

Sia „Saint-tech” tika dibināta 2009�gada 

1�jūnijā, kad latvijā bija dziļa ekonomiskā krīze� 

galvenokārt Sia „Saint-tech” nodarbojas ar 
laboratorijas iekārtu un sarežģītu analītisko 
instrumentu piegādi baltijā, kā arī ar 
laboratorijas iekārtu servisu, uzstādīšanu un 
palaišanu�

Sia „Saint-tech” darbinieki ir labi apmācīti 
un pieredzes bagāti pārdošanas speciālisti, 
ķīmiķi un servisa inženieri�uzņēmuma 
„kredo” – būt inovatīviem un piedāvāt saviem 
klientiem inovatīvu pieeju viņu vajadzībām, 
piedāvājot jaunas metodes un instrumentus 
jebkādiem analītiskiem mērķiem� 

Balvas vēsture

balvu konkurss „labākais ķīmijas skolotājs”  
tiek realizēts kopš 2011� gada, un līdz šim 
balvas piešķirtas jau  21 laureātam� 

Laureāta „Paldies”

Paldies uzņēmumam Sia „bauskas alus”, 
kurš pasniedza man balvu� ieteiktu šim 
uzņēmumam atbalstīt arī sava novada 
studentus, kuri sekmīgi apgūst ķīmijas zinības�

Aija Vanaga

farmaceitiskajām firmām� šobrīd stabili 
sadarbības partneri ir 11 farmaceitiskās firmas� 
Pēdējo 5 gadu laikā kopā ar partneriem 
pieteikti vairāk kā 250 patenti�

2013. g. laureāti

antoņina japina, aija Vanaga, irina fjodorova, 
liudmila Volkova, maruta ladusāne

LOSI iegulda studentos, lai nodrošinātu 
farmaceitisko preparātu ražošanā un 
zāļu vielu izstrādē iesaistīto uzņēmumu 
un zinātnisko institūciju ilgtspējīgu, uz 
zināšanām balstītu attīstību.

Profesors Ivars Kalviņš
latvijas organiskās sintēzes institūta direktors

latvijas organiskās sintēzes institūts (loSi) 
izveidots 1957� gada 2� janvārī, lai veiktu 
pētījumus organiskajā ķīmijā, molekulārajā 
bioloģijā un bioorganiskajā ķīmijā�

loSi piedalās plaša spektra 
kontraktpētniecības projektos� Sadarbība 
notiek gan ar latvijas, gan ar ārvalstu 
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Par SaSniegumiem StudijāS

atbalSta StiPendija „toPošaiS ProfeSionāliS”

konkurss „topošais profesionālis” tiek 
organizēts, lai atbalstītu latvijas vidējās 
izglītības iestāžu 12� klases skolēnus no 
trūcīgām ģimenēm, kuri uzrādījuši izcilas 
sekmes mācībās un vēlas studēt kādā no 
pamatstudiju programmām rtu� 

konkursa kārtībā tiek piešķirtas 16 ikmēneša 
stipendija eur 142,29 (lVl 100) vērtībā laika 
posmam no 2013� gada septembra līdz 2014� 
gada jūnijam, kopā 10 mēnešiem�

Stipendiju konkurss tiek realizēts sadarbībā 
ar Pētera avena labdarības fondu „Paaudze”, 
aS „olainfarm” un aS „rbSSkalS”�

Fonds „Paaudze” iegulda studentos, jo 
izglītota jaunatne ar pieprasīto profesiju un 
savu vīziju ir katras valsts nākotne. Ļoti bieži, 
pat tad, kad jauns cilvēks tiecas pēc izcilības 
un zināšanām, vēlas kļūt par profesionāli sava 
jomā, viņam pietrūkst pavisam nedaudz, lai 
īstenotu savus plānus. Man ir prieks, ka esam 
tie, kas var veicināt konkrētu studentu un, caur 
viņiem, veselas valsts nākotnes attīstību.

Pēters Avens
Pētera avena labdarības fonda „Paaudze” 
dibinātājs

Stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēts kopš 2012� 
gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 25 
studentiem� 

Pētera avena labdarības fonds „Paaudze” 
dibināts 2008� gada maijā� fonda galvenie 
mērķi ir labdarības palīdzības sniegšana 
un mecenātisms� fonda galvenie darbības 
virzieni ir atbalsts bērnu veselības aizsardzībai, 
latvijas un krievijas kultūras apmaiņas joma, 
kā arī stipendijas un granti zinātnes jomā� 

Stipendijas apraksts

Stipendijas vēsture

Atbalstītāji

aS „olainfarm” ir viens no lielākajiem 
uzņēmumiem baltijas valstīs ar vairāk nekā 
40 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski 
farmaceitisko produktu ražošanā� tā darbības 
pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus 
augstākās kvalitātes produktus visai pasaulei, 
veidojot godīgu un konstruktīvu sadarbību ar 
klientiem – pacientiem, ārstiem, farmaceitiem 
un sadarbības partneriem�

uzņēmuma galvenie darbības virzieni 
ir gatavo zāļu formu, aktīvo farmaceitisko 
vielu un farmācijā izmantojamo ķīmisko 
vielu ražošana� aS „olainfarm” nodrošina 
pilnu produktu integrāciju – no pētniecības 
un izstrādes līdz ražošanai, iepakošanai, 
izplatīšanai un noieta veicināšanai�

uzņēmuma produkcija tiek eksportēta uz 
vairāk nekā 35 valstīm, tostarp baltijas valstīm, 
krieviju, citām nVS valstīm, Skandināvijas, 

AS „Olainfarm” iegulda studentos, lai, 
palīdzot attīstīt jauno talantu kompetences 
un prasmes, nodrošinātu vērtīgas ražošanas 
pēctecību un attīstību Olainē un Latvijā.

Valērijs Maligins
aS „olainfarm” valdes priekšsēdētājs
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atbalSta StiPendija „toPošaiS ProfeSionāliS”

rietumeiropas un āzijas valstīm, 
Ziemeļameriku un austrāliju�
līdzās sekmīgai uzņēmējdarbības attīstīšanai, 
aS „olainfarm” atbalsta topošos profesionāļus, 
piešķirot stipendijas rīgas Stradiņa 
universitātes, rīgas tehniskās universitātes un 
latvijas universitātes studentiem� uzņēmums 
arī nodrošina prakses vietas studentiem, kuri 
ir motivēti saistīt nākotni ar zinātņietilpīgu 
ražošanu ar augstu pievienoto vērtību�

esmu ļoti pateicīgs par man doto iespēju 
būt vienam no 16 ‘’topošais profesionālis’’ 
stipendijas ieguvējiem� Studiju dzīve nu ir 
kļuvusi vieglāka gan man, gan mammai, kurai 
vairs nav jāuztraucas par naudas līdzekļiem, 
ko man piešķirt iknedēļas izdevumiem� atliek 
vien centīgi mācīties un neatlaidīgi strādāt 
savai izaugsmei� Paldies!

Rolands Laizāns
rtu enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

RBSSKALS uzņēmumu grupa iegulda 
studentos, lai stiprinātu jauno būvnieku 
paaudzi. Atbalsts profesionālās izglītības 
jomā ir apzināts lēmums sniegt ieguldījumu 
būvniecības nozares profesionālās varēšanas 
un prestiža celšanā, jo uzņēmīgi, talantīgi un 
atbildīgi jaunieši ir būtisks pamats valsts un 
tautas labklājībai. Tas ir patiess prieks un gods 
kā pieredzējušam un valstiski domājošam 
uzņēmumam veicināt jaunu talantīgu 
cilvēku izglītības iegūšanas iespējas, paverot 
labas izglītības un darba iespējas aizraujošā 
un dinamiskā vidē. Tas ir ieguvums gan 
būvniecības nozarei, gan valstij kopumā, 
jo šie jaunieši apliecina gan intelektuālas 
spējas, gan patiesu aizrautību un pašatdevi. 
Mēs viņiem ticam un ceram, ka šī ir tālredzīga 
investīcija mūsu kopējā nākotnē.

Edgars Štrauss
aS „rbSSkalS” valdes priekšsēdētājs

rbSSkalS ir būvniecības kompānija, 
kas izveidota 1992� gadā un vairāk nekā 21 
darbības gadu laikā nostiprinājusi stabilu 
vietu starp būvniecības nozares līderiem� 

rbSSkalS grupas misija ir veidot vidi 
sev apkārt� šobrīd pakalpojumu spektrs 
aptver vairākas nozares, piedāvājot pilnu 
celtniecības projektu attīstīšanas, realizēšanas 
un apsaimniekošanas ciklu, atbilstoši 
starptautiskām kvalitātes, vides un drošības 
prasībām� 

rbSSkalS veiksmīgi realizējis sabiedriski 
nozīmīgus projektus valsts un pašvaldību, 
ražošanas un privātajā sektorā, sniedzot 
pienesumu kultūrvēsturisku vērtību 
saglabāšanā� Vērā ņemamu izaugsmi iezīmē 
plašais darbu spektrs būvkonstrukciju 
projektēšanas un inženierbūvju jomā� 
Savukārt veiksmīgu darbības jomu 
paplašinājumu apliecina ceļu būves un 
meliorācijas projekti visos latvijas reģionos un 
veikums apsaimniekošanas jomā – gan darbā 
ar korporatīvajiem klientiem sabiedriskās ēkās, 
gan arī dzīvojamo namu sektorā� 

augot kopā ar latvijas valsti, uzņēmumam 
izdevies būt atbildīgam darba devējam 
un nodrošināt vairāk nekā 500 darbavietu 
pēdējos 10 gadus, kā arī virzīt uzņēmuma 
politiku un audzēt kapacitāti kā godprātīgam 
biznesa partnerim, kas realizē projektus gan 
latvijā, gan ārvalstīs� neatsverami uzņēmumu 
grupas darbības principi ir profesionalitāte, 
godprātība un elastība�

rbSSkalS kā valstiski domājošs 
uzņēmums un sabiedrības loceklis realizē 
stratēģiskas sabiedrības atbalsta programmas 
un aktivitātes sociālajā, vides un kultūras 
jomās, sekmējot pienesumu valsts labklājības 
veicināšanā, valstisko un kultūras vērtību 
saglabāšanā� nozīmīga atbalsta daļa ir 
ieguldījums profesionālajā izglītībā, veicinot 
nozares un talantīgu jauniešu izaugsmi�

agnese Priede, agris Vadzišs, aigars timma, 
andrejs aristovs, edžus arahovskis, ernests 
kārlis šteinbergs, guntra Pakule, jūlija 
astratova, mārtiņš taulavičus, mārtiņš 
Verečinskis, mārtiņš Ziemanis, Paula meinerte, 
rolands laizāns, Viktorija madžule, Vitālijs 
malahovskis, Zane Peļņa

2013. g. stipendiāti

Stipendiāta „Paldies”
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elZaS un arVīda laZduPa  Vārdā noSauktā StiPendija

elzas un arvīda lazdupu vārdā nosauktā 
stipendija veidojusies nolūkā veicināt 
madonas rajona dzelzavas pagasta jauniešu 
studijas latvijas lauksaimniecības universitātē 
un rīgas tehniskajā universitātē�

Stipendiju konkursā tiek aicināti pieteikties 
rtu transporta un mašīnzinību fakultātes 
(tmf) un latvijas lauksaimniecības 
universitātes studenti, kuri dzimuši un auguši 
dzelzavas pagastā�

konkursa kārtībā tiek piešķirtas 2 
ikmēneša stipendijas (viena rtu un viena llu 
studentam) eur 99,60 (lVl 70) vērtībā laika 
posmam no 2013� gada septembra līdz 2014� 
gada jūnijam, kopā 10 mēnešiem�

Visu mūžu arvīds un elza lazdupi 
vēlējušies izveidot izglītības fondu elzas un 
arvīda lazdupu vārdā, tomēr tas izdevies tikai 
pēc abu nāves�

 1944� gadā lazdupu ģimene devās 
bēgļu gaitās uz Vāciju, arvīds sāk savu 
automehānikas darbu amerikāņu armijas 
smago mašīnu labošanas firmā Stutgartē� 
Vēlāk kļūst par labošanas nodaļas vadītāju 
un pat 1971� gadā iesniedz dokumentus un 
fotogrāfijas no sava izgudrojuma “celtnis 
smago auto motoru labošanai”� tur nostrādā 
līdz pensijas 65 gadiem� Vācijā šos 50 gadus 
pēc kara arvīds un elza dzīvoja ļoti taupīgi, 
mazā dzīvoklītī� kaut viņiem bija iespēja 
dzīvot ērtāk, arvīds ar elzu bija pieraduši, 
viņiem vairāk ērtību nevajadzēja� elza vienmēr 
rūpējās par ēdiena gatavošanu, svētku 
svinēšanu – līdz sava mūža pēdējai dienai� elza 
vienmēr priecājās par puķēm un pastaigām 
kopā ar arvīdu Stutgartes un apkārtnes 
parkos� arvīdam automašīnas bija sirdslieta 
– viņš vienmēr izpētīja labākās automašīnas 
un katrus 5 gadus iespēju robežās mainīja 
savu mašīnu uz jaunāku modeli� Visu mūžu 
būdams automehāniķis, kā arī pensijā arvīds 
draugiem laboja un pārbaudīja automašīnas, 
kā arī ieteica modeļus pirkšanai�

Strādājot Vācijā,  arvīdam bija divas 
vēlēšanās – redzēt ameriku un atgriezties 
latvijā� arvīds un elza lazdupi sagaidīja atkal 
brīvās latvijas pasludināšanu 1991� gada 4� 
maijā, bet sievai elzai nebija lemts atgriezties 
latvijā, viņa mira 1991� gada jūnijā� arvīds 
atbrauca pie radiem uz rietumkrastu amerikā 
1992� gada vasarā un rudenī jau ciemojās 
pie radiem latvijā� atgriezies latvijā, arvīds 
plānoja uzcelt māju un veikt darbus izglītības 
laukā – izveidot elzas un arvīda lazdupu vārdā 
nosauktu stipendiju fondu� māju arvīdam 
izdevās uzcelt dzīves laikā, tomēr stipendiju 
fonds tika veidots jau pēc viņa nāves, ik gadu 
piešķirot stipendiju vienam llu un vienam 
rtu studentam no dzelzavas pagasta�

Stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēts kopš 2008� 
gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 11 
studentiem� 

Stipendijas apraksts

Stipendijas vēsture

Atbalstītāji

es esmu ļoti pagodināta saņemot elzas 
un arvīda lazdupu stipendiju� Ziņa par to, ka 
esmu stipendiju konkursa laureāte, man bija 
emocionāls pārdzīvojums�

Pateicos par doto iespēju un pēc savas 
labākās gribas apņemos iegūt vajadzīgās 
profesionālās zināšanas, lai tālāk dotu 
ieguldījumu savas tēvzemes un dzimtās vietas 
attīstībā� Stipendijas piešķiršana man dod 
piemēru, kā aktīvi darboties sabiedrības labā, 
un pateicībā par šo mecenātu un komisijas 
izrādīto labvēlību, es uzskatu par savu godu 
apkopt šīs stipendijas veidotāju radinieku 
kapus, kas atrodas  dzelzavā�

Baiba Grīnberga
llu Pārtikas tehnoloģijas fakultāte

baiba grīnberga

2013. g. stipendiāts

Stipendiāta „Paldies”
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Stipendijas apraksts

Stipendijas vēsture

Atbalstītājs Stipendiāta „Paldies”

aS „eXigen SerViceS latVia”  StiPendija

Pieteikties stipendiju konkursam tiek 
aicināti rīgas tehniskās universitātes (rtu) 
datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju 
fakultātes, latvijas universitātes (lu) datorikas 
fakultātes, latvijas lauksaimniecības 
universitātes (llu) informāciju tehnoloģiju 
fakultātes, transporta un sakaru institūta 
datorzinātņu un telekomunikāciju fakultātes 
un liepājas universitātes dabas un sociālo 
zinātņu fakultātes datorzinātnes studiju 
programmas bakalaura līmeņa 2�-4� kursa 
studenti un informācijas tehnoloģiju studiju 
programmas maģistra līmeņa studenti ar 
labām un teicamām sekmēm�

konkursa kārtībā tiek piešķirtas 5 ikmēneša 
stipendijas eur 142,29 (lVl 100) vērtībā laika 
posmam no 2013� gada septembra līdz 2014� 
gada jūnijam, kopā 10 mēnešiem�

agate ambule, anna boguševiča, kristaps 
folkmanis, natālija Paršina,  Zane āriņa

2013. g. stipendiāti

esmu ļoti pateicīga par stipendiju un iespēju 
pilnveidot sevi kā informāciju tehnoloģiju 
speciālistu� jau šobrīd ar stipendijas palīdzību 
esmu iegādājusies serveri, ko vēlos veidot kā 
platformu savai attīstībai, kā arī piesaistīt un 
palīdzēt citiem it entuziastiem un studentiem 
realizēt jaunas idejas� galvenais, manuprāt, 
ir tas, ka atrodas cilvēki un uzņēmumi, kas 
novērtē zināšanas un centību, tādā veidā 
vairojot motivāciju, neatlaidību un iespējas 
jaunajos it speciālistos�

Agate Ambulte
liepājas universitātes dabas un 
inženierzinātņu fakultāte

Stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēts kopš 2012� 
gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 10 
studentiem� 

AS „Exigen Services Latvia” iegulda 
studentos, jo augsti izglītoti cilvēki ir patiesā 
Latvijas vērtība.

Ivars Puksts
aS „exigen Services latvia” valdes 
priekšsēdētājs

aS „exigen Services latvia” ir viens no 
vadošajiem it ārpakalpojumu sniedzējiem 
un darbojas it pakalpojumu tirgū vairāk kā 15 
gadus� uzņēmums, kurā strādā vairāk nekā 300 
darbinieku, izstrādā gan valstiski nozīmīgus 
risinājumus iestādēm, gan arī sadarbojas  
ar klientiem finanšu, apdrošināšanas, 
telekomunikāciju, mediju un citām nozarēm� 
aS „exigen Services latvia” izstrādes centri 
atrodas austrumeiropā, Ziemeļeiropā, Ķīnā, 
aSV un austrālijā�

aS „exigen Services latvia” sociālā atbalsta 
politikas mērķis ir sniegt ieguldījumu 
izglītotas, uz attīstību vērstas, ilgtspējīgas 
sabiedrības veidošanā� uzņēmums aktīvi 
iesaistās sabiedrības atbalsta un labdarības 
projektos, par prioritārajām nozarēm nosakot 
izglītību un zinātni� tādējādi uzņēmums vēlas 
dot savu ieguldījumu uz zināšanām balstītas 
ekonomikas attīstībā, kā arī pavisam konkrēti 
- savos nākotnes darbiniekos� 
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rīgaS laku un krāSu rūPnīcaS „aiZSardZība Pret koroZiju” StiPendija

Stipendijas apraksts Atbalstītājs

Stipendiju konkursam tiek aicināti 
pieteikties rtu pilna laika bakalauranti, 
maģistranti un doktoranti ar izcilām sekmēm 
un pieredzi zinātnisko darbu veikšanā, kas 
orientēti korozijas problēmu risināšanā� 
konkurss tiek organizēts ar mērķi veicināt 
un attīstīt labu speciālistu sagatavošanu 
izglītības, zinātnes un kultūras jomā, atraisot 
un veicinot latvijas augstskolu jauniešu 
un jauno zinātnieku radošās spējas, kā arī 
rūpējoties par to produktīvu izmantošanu un 
attīstības nodrošināšanu�

konkursa kārtībā tiek piešķirtas 3 ikmēneša 
stipendijas eur 99,60 – 142,29 (lVl 70 – 
100) vērtībā laika posmam no 2013�gada 
septembra līdz 2014�gada jūnijam, kopā 10 
mēnešiem�

SIA "Rīgas laku un krāsu rūpnīca" iegulda 
studentos,  lai mūsu rūpniecība, tostarp 
arī ķīmiskā, veicinātu Latvijas attīstību un 
uzplaukumu.

Larisa Polosuhina
Sia „rīgas laku un krāsu rūpnīca” valdes 
priekšsēdētāja

rīgas laku un krāsu rūpnīca ir viens no 
lielākajiem laku un krāsu materiālu ražotājiem 
baltijas valstīs� tirgū tiek piedāvāti vairāk kā 
160 produkcijas nosaukumu� uzņēmuma 
produkcija tiek izmantota vairākās rūpniecības 
nozarēs - celtniecībā un remontā, mēbeļu 
ražošanā un remontā, metālu pretkorozijas 
aizsardzībā, kuģu būvē un remontā, autoceļu 
marķēšanā kā arī autorūpniecībā un 
mašīnbūvē�

rūpnīca ir sertificēta atbilstoši 
starptautiskam kvalitātes standartam iSo 
9001�Produkcijas sortiments tiek nepārtraukti 
paplašināts,  realizācijas apjomi ar katru gadu 
pieaug un produkcija tiek eksportēta arī uz 
ārvalstīm�

Stipendijas vēsture

Stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēts kopš 2008� 
gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 18 
studentiem� 

Stipendiāta „Paldies”

šāda veida uzņēmuma stipendija liek 
saprast, ka tam, kas tiek eksperimentāli 
darīts laboratorijā, var būt liela nozīme un 
praktisks pielietojums arī rūpniecībā� šāda 
stipendijarosina vēl vairāk censties, mācīties, 
meklēt dažādām problēmām risinājumus un 
skatīties plašāk pētāmajā virzienā� 

Paldies rīgas laku un krāsu rūpnīcai par 
piešķirto stipendiju!

Annamarija Trausa
rtu materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultāte

2013. g. stipendiāti

guntis japiņš, ivans bočkovs, annamarija trausa
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aS „latVijaS gāZe” StiPendija

Stipendijas apraksts Atbalstītājs

Stipendiju konkursam tiek aicināti 
pieteikties rīgas tehniskās universitātes 
(rtu) būvniecības fakultātes Siltuma, gāzes 
un ūdens tehnoloģijas  institūta (bf Sgūti) 
studenti bakalauranti, maģistranti un 
doktoranti ar teicamām sekmēm un pieredzi 
zinātnisko darbu veikšanā, kas orientēti gāzes 
tehnoloģiju problēmu risināšanā�

konkursa kārtībā tika piešķirtas 5 ikmēneša 
stipendijas  eur 142,29 – 213,43 (lVl 100 
– 150) vērtībā laika posmam no 2013�gada 
septembra līdz 2014�gada jūnijam, kopā 10 
mēnešiem�

Stipendijas vēsture

Stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēts kopš 2008� 
gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 35 
studentiem� 

Stipendiāta „Paldies”

izsaku lielu pateicību aS „latvijas gāze” 
par piešķirto stipendiju! tā kalpos kā 
spēcīga papildu motivācija turpināt studijas 
doktorantūrā, kuras ietvaros esmu arī izstrādājis 
atsevišķus pētījumus par gāzi� Patiesu prieku 
rada tas, ka iespējas studentus finansiāli 
atbalstīt atrod privāts uzņēmums, tādejādi 
iedvesmojot un rādot priekšzīmi citiem 
uzņēmumiem� tas dod cerības, ka nākotnē 
aizvien lielāks skaits uzņēmumu novērtēs 
augsti kvalificēta un izglītota darbaspēka 
priekšrocības, un apsvērs varbūtību materiāli 
palīdzēt augstskolām vai nu stipendiju veidā 
vai nodrošinot ar specifisku aparatūru�

Jurģis Zemītis
rtu būvniecības fakultāte

2013. g. stipendiāti

krista kapūna, arnis mažulis, ainārs Svirkovičs, 
roberts Vazdiķis, jurģis Zemītis

AS „Latvijas Gāze” iegulda studentos, 
lai nozarē būtu izglītoti un augsti kvalificēti 
speciālisti, kas nepieciešami ne tikai AS 
“Latvijas Gāze”, bet arī visai nozarei kopumā.

Adrians Dāvis
aS „latvijas gāze” valdes priekšsēdētājs

aS latvijas gāze” ir vienīgais dabasgāzes 
pārvades, uzglabāšanas, sadales un realizācijas 
operators latvijā� uzņēmums nodrošina 
dabasgāzes piegādi 443 000 klientiem mūsu 
valstī, bet apkures sezonā – no inčukalna 
pazemes gāzes krātuves arī igaunijai, krievijas 
ziemeļrietumu daļai un lietuvai� 

aS "latvijas gāze" atbalsta dažādas nozares 
- kultūru, sportu, bērnu sociālās programmas 
un, protams, arī izglītību un zinātni� izglītības 
un zinātnes atbalstā lielākā sadarbība ir ar 
rīgas tehnisko universitāti� 
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„rtu – itera latVija” StiPendija

Stipendijas apraksts Atbalstītājs

Stipendiju konkursam tiek aicināti 
pieteikties rtu arhitektūras un 
pilsētplānošanas fakultātes studiju 
programmas „arhitektūra” bakalauranti, 
profesionālās programmas studenti un 
maģistranti, kuriem vidējā atzīme iepriekšējā 
studiju periodā nav bijusi zemāka par 8�

konkursa kārtībā tiek piešķirtas 4 ikmēneša 
stipendijas eur 142,29 (lVl 100) vērtībā laika 
posmam no 2013�gada septembra līdz 2014�
gada jūnijam, kopā 10 mēnešiem�

Stipendijas vēsture

Stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēts kopš 2011� 
gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 11 
studentiem� 

Stipendiāta „Paldies”

man stipendija bija kā lielisks apliecinājums 
tam, ka mācībās vienmēr ir vērts censties 
sasniegt labāko rezultātu� ja es saņemu 
stipendiju, kuras mērķis ir veicināt manu 
pētniecisko darbību, tad es arī izjūtu atbildību 
ko reāli paveikt� bet kopumā - sajūta, ka ir 
cilvēki, kuri tevi atbalsta paša izaugsmes labā 
un uzticas, tam, ka tu pats zini kas darāms, ir 
lieliska� Paldies!

Rūdis Rubenis
rtu arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte

2013. g. stipendiāti

Valdis linde, rūdis rubenis, līva kalniņa, 
leonards kalniņš, liena amoliņa

SIA „ITERA Latvija” iegulda studentos jau 
piecpadsmit gadus pēc kārtas, lai baudītu šos 
brīnišķīgos gaišos mirkļus mūsu pelēcīgajā 
ikdienā, jo ir patīkami paraudzīties uz 
jauniem, talantīgiem cilvēkiem, kuri zina, 
ko grib sasniegt. Redzot studentu acīs to 
īpašo entuziasma degsmi un uguntiņu, man 
ir skaidrs, ka šie darbi ir radīti no sirds un ar 
prieku. Esmu gandarīts, ka ar šīm stipendijām 
man ir iespēja atbalstīt  šos kolosāli talantīgos 
jaunos cilvēkus.

Juris Savickis
Sia „itera latvija” valdes priekšsēdētājs

Sia „itera latvija” ir krievijas kompānijas 
„itera” meitas uzņēmums, dibināta 1996� gadā 
un ir pirmais un vienīgais privātais uzņēmums 
mūsu valstī, kas latvijai un igaunijai piegādā 
vienu no svarīgākajiem tautsaimniecības 
energoresursiem – dabas gāzi, un  ir viens no 
lielākajiem  investoriem latvijā gāzes nozarē� 

Sia „itera latvija” stratēģiskais darbības 
mērķis ir enerģētiski neatkarīga un ekoloģiski 
droša latvija� uzņēmums veicina mūsdienīgu, 
ar dabas gāzes izmantošanu saistītu, 
tehnoloģiju ieviešanu enerģētikas nozarēs un 
ražošanā kā latvijā, tā arī citās baltijas valstīs�

Sia „itera latvija” kā viens no lielākajiem 

latvijas uzņēmumiem paralēli ikdienas 
darbam ik gadu sniedz ievērojamu atbalstu 
latvijas zinātnei, izglītībai, kultūrai,  sportam 
un projektiem, kuri ir saistīti ar apkārtējās vides 
sakārtošanu un ekoloģiju�   
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„llu – itera latVija” StiPendija

Stipendijas apraksts

Stipendiju konkursam tiek aicināti 
pieteikties latvijas lauksaimniecības 
universitātes (llu) lauku inženieru fakultātes 
studiju programmas „ainavu arhitektūra 
un plānošana” bakalauranti, kā arī studiju 
programmas „ainavu arhitektūra” maģistranti, 
kuriem vidējā atzīme iepriekšējā studiju 
periodā nav bijusi zemāka par 8�

konkursa kārtībā tiek piešķirtas 4 ikmēneša 
stipendijas (2 bakalaura un 2 maģistra 
studentiem) eur 142,29 (lVl 100) vērtībā laika 
posmam no 2013�gada septembra līdz 2014�
gada jūnijam, kopā 10 mēnešiem�

Atbalstītājs

Aprakstu par SIA „ITERA Latvija” skatīt 23.  
un 50. lpp.

Stipendijas vēsture

Stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēts kopš 2007� 
gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 28 
studentiem�

Stipendiāta „Paldies”

mans svarīgākais uzdevums, studējot 
ainavu arhitektūras specialitātē,ir darīt to, kas 
dara mani laimīgu� droši varu apgalvot, ka 
pārliecinoši virzos savu mērķu sasniegšanai, jo 
māksla, radošais intelekts, loģiskā domāšana un 
neatlaidīgais darbs ir mana būtība un sirdslieta� 

jūtos novērtēta, kā arī pateicīga Sia „itera 
latvija”  un  "rtu attīstības fondam” par 
piešķirto stipendiju� tā ir kā atzinība par to 
centību un neatlaidību, kuru esmu kopusi šajos 
studiju gados� neapšaubāmi tas būs stimuls 
turpināt tiekties pēc jauniem panākumiem un 
zināšanām� 

manas specialitātes studijas nav vieglas� 
šī profesija prasa lielu atbildību, slodzi un 
brīvo laiku, tāpēc stipendija palīdzēs man 
justies drošākai šajā mācību gadā� abi šie 
komponenti- gan garīgais potenciāls, gan 
finansiālais atbalsts, dod iespēju uzdrīkstēties 
dzīvē ne tikai sapņot, bet sapņus realizēt� mana 
pateicība būs mans gribasspēks, zināšanu 
apmaiņa ar kolēģiem un vislielākā atdeve 
studijām�

aicinu ikvienu savas valsts iedzīvotāju 
nepadoties, neapstāties pusceļā, bet gan rast 
spēkus attīstīt sevi, lai veidotu pilnvērtīgāku 
latvijas valsts augstāko izglītību�

Paldies Sia „itera latvija”, rtu attīstības fondam, 
kā arī lauku inženieru fakultātes pasniedzējiem 
par atbalstu, dotajām zināšanām un ticību 
maniem spēkiem�

Kintija Cirse
llu lauku inženieru fakultāte

2013. g. stipendiāti

artūrs mengots, kintija cirse, ieva kalniņa, 
lauma muceniece



38 Stipendijas un balvas
Sia „Sakret” stipendija

Sia „Sakret” StiPendija

Stipendijas apraksts Atbalstītājs

Stipendiju konkursam tiek aicināti 
pieteikties rīgas tehniskās universitātes 
materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 
Ķīmijas, Ķīmijas tehnoloģijas, materiālzinātnes 
un materiālu nanotehnoloģiju studiju 
programmu bakalauranti un maģistranti  ar 
labām un teicamām sekmēm�

konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 ikmēneša 
stipendija eur 99,60 (lVl 70) vērtībā laika 
posmam no 2013�gada septembra līdz 2014�
gada janvārim, kopā 5 mēnešiem�

Stipendijas vēsture

Stipendiju konkursi sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēti kopš 2011� 
gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 3 
studentiem�

Stipendiāta „Paldies”

Svarīgi ir neapstāties pie sasniegtā, 
uzstādīt jaunus mērķus, izmantot iespējas, 
nenobīties no grūta ceļa un beigās pateikties 
atbalstītājiem un līdzgaitniekiem, tāpēc- 
paldies uzņēmumam Sia „Sakret”!

Liene Gulbe
rtu materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultāte

2013. g. stipendiāts

liene gulbe

SIA „SAKRET” iegulda studentos, lai Latvijā 
nepārtraukti tiktu apmācīti un augstskolas 
absolvētu visaugstākās kvalifikācijas 
profesionāļi, kuri ar savu darbu un prasmēm 
stiprinātu Latvijas uzņēmumu konkurētspēju 
un ilgtspēju.
Dipl.Ing.M.Sc.chem. Andris Vanags

Sia „Sakret” direktors, „Sakret oū” valdes 
loceklis

Sia „Sakret” ir 100% latvijas pilsoņu 
īpašums� baltijas valstīs Sia „Sakret” pārvalda 
četras savas nozares lielākās rūpnīcas, kurās 
tiek ražoti tādi būvmaisījumi kā flīžu līmes, 
ēku restaurācijas materiāli, mūrjavas, betoni, 
fasāžu siltināšanas materiāli, krāsas, gruntis 
un špakteles� uzņēmuma lielākais eksporta 
tirgus ir Skandināvija, kurā atrodas filiāle 
un kurā tiek nodarbināti  zviedru un somu 
darbinieki� Pārējās eksporta valstis ir baltkrievija, 
ukraina un krievija� 2013� gada jūnijā krievijā 
Samaras pilsētā ir uzsākta jaunas Sia „Sakret” 
ražotnes celtniecība� šobrīd 70% Sia „Sakret” 
produkcijas receptes ir radītas latvijā, balstoties 
uz baltijā pieejamajiem resursiem� 

Sia „Sakret” aktīvi piedalās rtu dzīvē� andris 

Vanags ir rtu Padomnieku konventa loceklis, 
veicinot augstskolu un biznesu sadarbību� 
katru gadu Sia „Sakret” praksē ir vismaz pieci 
studenti, kā arī uz uzņēmuma bāzes regulāri 
tiek veidoti bakalaura un maģistra darbi� Sia 
„Sakret” ir atvērts studentiem un labprāt ar 
ražošanas procesu iepazīstina ne vien rtu, bet 
arī llu studentus un arodskolu audzēkņus� 
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Solomona Hillera Vārdā noSauktā StiPendija

Stipendijas apraksts

Atbalstītājs

Stipendiju konkursam tiek aicināti 
pieteikties rīgas tehniskās universitātes 
materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 
Ķīmijas un Ķīmijas tehnoloģijas studiju 
programmu bakalauranti un maģistranti ar 
teicamām sekmēmvai ar pieredzi zinātnisko 
darbu veikšanā, kas orientēti farmācijas 
problēmu risināšanā� 

konkursa kārtībā tiek piešķirtas 5 ikmēneša 
stipendijas eur 142,29 (lVl 100) vērtībā laika 
posmam no 2013� gada oktobra  līdz 2014�
gada februārim vai no 2013� gada februāra līdz 
2013� gada jūnijam, kopā 5 mēnešiem�

Stipendijas vēsture

Stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēts kopš 2008�
gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 47 
studentiem�

Stipendiāta „Paldies”

Solomona Hillera vārdā nosauktās 
stipendijas saņemšana ievērojami palielināja 
manu interesi organiskajā ķīmijā� tāpat 
stipendija neatsverami motivējusi mācību 
darbam,  kā arī ārpus studijām, strādājot 
zinātnisko darbu� Pateicos aS „olainfarm” un 
rtu attīstības fondam par iespēju saņemt 
finansiālu atbalstu, kas bez šaubām vēl vairāk 
sekmējis manu izaugsmi�

Edgars Laķis
rtu materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultāte

2013. g. stipendiāti

agnese Stikute, jekaterina Sirotkina, marija 
Skvorcova, Viktors Pozņaks, daniels Posevins, 
dace cīrule, edgars laķis, andrejs šišuļins

aS „olainfarm” ir viens no lielākajiem 
uzņēmumiem baltijas valstīs ar vairāk nekā 
40 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski 
farmaceitisko produktu ražošanā� tā darbības 
pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus 
augstākās kvalitātes produktus visai pasaulei, 
veidojot godīgu un konstruktīvu sadarbību ar 
klientiem – pacientiem, ārstiem, farmaceitiem 
un sadarbības partneriem�

uzņēmuma galvenie darbības virzieni 
ir gatavo zāļu formu, aktīvo farmaceitisko 
vielu un farmācijā izmantojamo ķīmisko 
vielu ražošana� aS „olainfarm” nodrošina 
pilnu produktu integrāciju – no pētniecības 
un izstrādes līdz ražošanai, iepakošanai, 
izplatīšanai un noieta veicināšanai�

uzņēmuma produkcija tiek eksportēta uz 
vairāk nekā 35 valstīm, tostarp baltijas valstīm, 
krieviju, citām nVS valstīm, Skandināvijas, 
rietumeiropas un āzijas valstīm, 
Ziemeļameriku un austrāliju�
līdzās sekmīgai uzņēmējdarbības attīstīšanai, 
aS „olainfarm” atbalsta topošos profesionāļus, 
piešķirot stipendijas rīgas Stradiņa 
universitātes, rīgas tehniskās universitātes un 
latvijas universitātes studentiem� uzņēmums 
arī nodrošina prakses vietas studentiem, kuri 
ir motivēti saistīt nākotni ar zinātņietilpīgu 
ražošanu ar augstu pievienoto vērtību�

AS „Olainfarm” iegulda studentos, lai, 
palīdzot attīstīt jauno talantu kompetences 
un prasmes, nodrošinātu vērtīgas ražošanas 
pēctecību un attīstību Olainē un Latvijā.

Valērijs Maligins
aS „olainfarm” valdes priekšsēdētājs
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Sia „Z-ligHt” StiPendija

Stipendijas apraksts Atbalstītājs

Stipendiju konkursam tiek aicināti 
pieteikties rīgas tehniskās universitātes 
materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 
Ķīmijas, Ķīmijas tehnoloģijas, materiālzinātnes 
un materiālu nanotehnoloģiju studiju 
programmas studenti -  4�kursa bakalauranti, 
2� kursa maģistranti  un doktoranti ar 
teicamām sekmēm  un pieredzi zinātnisko 
un pētniecisko darbu veikšanā, kas orientēti 
stikla ķīmijas un tehnoloģijas optisko viļņvadu 
ražošanā problēmu risināšanā�

konkursa kārtībā tiek piešķirtas 3 ikmēneša 
stipendijas  eur 113,83 – 142,29 (lVl 80 – 
100) vērtībā laika posmam no 2013�gada 
septembra  līdz 2014� gada jūnijam, kopā 10 
mēnešiem�

SIA „Z-Light” iegulda studentos, lai 
veicinātu mērķtiecīgu un talantīgu jauniešu 
attīstību tautsaimniecību veicinošās 
nozarēs, it īpaši, liekot uzsvaru uz studentu 
uzdrīkstēšanos eksperimentēt, meklēt 
inovatīvus risinājumus un uzsākt savu 
biznesu.

Daumants Pfafrods
Sia „Z-light” valdes priekšsēdētājs

Sia „Z-light” ir uzņēmums, kas dibināts 
2004�gadā un darbojas ārvalstu tirgos� Sia 
„Z-light” speciālistiem ir vairāk nekā 25 gadu 
pieredze optisko šķiedru, optisko šķiedru 
izstrādājumu un mehānisko detaļu ražošanā 
un projektēšanā� uzņēmumā ražotie produkti 
tiek izmantoti zinātnes, industrijas un 
medicīnas nozarēs�

uzņēmums ir uzkrājis pieredzi, zināšanas un 
strādā augsti motivētu un vienotu darbinieku 
komandā� Produkta izstrāde, ražošana un 
piegāde tiek pārvaldīta saskaņā ar iSo 
9001:2008 standartu� Spēja uzsākt ražošanu 
no maziem apjomiem, palielinot to līdz 
sērijveida ražošanai, un pielāgotu risinājumu 
ieviešana, saglabājot konkurētspējīgas cenas, 
padara Sia „Z-light”  par līderi šķiedru optikā�

Stipendijas vēsture

Stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēts kopš 2012�
gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 7 
studentiem�

Stipendiāta „Paldies”

esmu ļoti pateicīgs par piešķirto iespēju 
saņemt uzņēmuma Sia „Z-light” stipendiju� 
es  ļoti novērtēju šo iespēju, kas ir kā papildus 
motivācijas deva, lai turpinātu studijas un 
paplašinātu savu zināšanu loku ne tikai savā 
izvēlētajā studiju virzienā, bet arī plašāk� 
Stipendija dod iespēju pilnībā pievērsties 
maģistra darba izpildei, kā arī nodrošināt  
finansējumu ar darba izpildi saistīto jautājumu 
risināšanai�

uzskatu, ka latvijas uzņēmumiem 
vajadzētu ņemt piemēru no Sia „Z-light”, 
atbalstot jaunos studentus un topošos 
zinātniekus, motivējot tos izstrādāt ļoti 
kvalitatīvus studiju darbus� tādā veidā tiek 
veicināta topošā darbaspēka piesaiste kādu 
konkrētu problēmu risināšanai, tajā pašā 
laikā topošais speciālists virzās darba tirgū 
kā pretendents uz noteiktu specializāciju 
vakanču izpildi�

Anzelms Zukuls
rtu materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultāte

2013. g. stipendiāti

mārtiņš millers, anzelms Zukuls, aļona 
gabrene, marija mašonkina�
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„Vernera fon SīmenSa iZcilībaS” StiPendija

Stipendijas apraksts

Atbalstītājs

Stipendiju konkursam tiek aicināti 
pieteikties rīgas tehniskās universitātes (rtu) 
un latvijas universitātes (lu) studenti, kuri 
aizstāvējuši savus maģistra vai promociju 
darbu ne agrāk kā 2011�/2012� studiju gadā 
kādā no jomām, kas saistīta ar Siemens 
darbības nozarēm, vīziju, principiem un 
vērtībām�

konkursa kārtībā tiek piešķirtas 10 
vienreizējās stipendijas eur 100 - 800 vērtībā�

Siemens iegulda studentos, lai veidotu 
mērķtiecīgu un nepārtrauktu dialogu starp 
mācību iestādēm un uzņēmējdarbības vidi, jo 
tikai tā mēs spēsim izglītot nākotnes prasībām 
atbilstošus speciālistus, turklāt zinātne un 
pētniecība ir nozīmīgs stūrakmens nākotnes 
dzīves kvalitātes uzlabošanai kopumā. Tāpat 
studentiem ir būtiski iepazīt Latvijas darba 
devējus, saņemt atbalstu profesionālā ceļa 
izvēlē, kā arī iedrošinājumu turpināt darboties 
zinātnē. Mēs lepojamies, ka Latvijas studentu 

kreatīvā domāšana, neatlaidīgais darbs un 
rūpīgie pētījumi spēj radīt unikālas inovācijas, 
kas nes Latvijas zinātnes vārdu pasaulē.

Maija Baumane 
Siemens osakeyhtio latvijas filiāles vadītāja 

„Siemens” ir starptautisks uzņēmums, kas 
veiksmīgi darbojas vairāk nekā 190 valstīs, 
piedāvājot augstas kvalitātes risinājumus 
un inovācijas industrijas sektorā, veselības 
aprūpē un diagnostikā, enerģētikā, kā arī 
infrastruktūras un pilsētu risinājumu jomā� 

„Siemens” veic pētījumus, lai atrastu 
atbildes uz vissarežģītākajiem jautājumiem, 
kā arī attīsta tehnoloģijas, kuras palīdzēs 
mums un nākamajām paaudzēm� kopumā 
uzņēmumā darbojas aptuveni 360 000 
darbinieki, kuriem ir svarīga atbildība, izcilība 
un novatorisms�

mērķtiecīgiem un spējīgiem studentiem 
„Siemens” piedāvā prakses vietas, veicinot 
jauno censoņu izpratni un zināšanas par 
attiecīgās jomas darbību� katru vasaru 
uzņēmuma latvijas filiāles komandai 
pievienojas vairāki studenti, kuri vēlas 
sevi pierādīt kā apņēmīgus, zinošus un 
mērķtiecīgus topošos speciālistus� Pastāvīgie 
darbinieki atzīst, ka studentu ieinteresētība 
un vēlme darboties pilnībā attaisno viņu 
apmācībā ieguldīto laiku�

jau vairāk kā desmit gadu „Siemens” izciliem 
maģistra un doktora disertāciju autoriem 
piešķir Vernera fon Siemensa balvu, godinot 
tos studentus, kuri ir izstrādājuši novatoriskus 
augsta līmeņa zinātniskos darbus� šie jaunie 
zinātnieki ir pelnījuši atzinību un atbalstu, 
jo tieši viņi ir tie, kas veido mūsu nākotni un 
pasauli, kurā dzīvosim�

Stipendijas vēsture

Stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēts kopš 2009�
gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 49 
studentiem�

Stipendiāta „Paldies”

konkursā dažādu speciālistu žūrija 
novērtēja manu darbu, kas patiešām deva lielu 
gandarījumu gan man, gan manam darba 
vadītājam dr�habil�chem� uldim Stirnam� 
ļoti noderīga bija arī publicitāte – gan 
neatkarīgajā rīta avīzē, gan raidījumā „labrīt 
latvija”, gan radio, kas ļāva plašākai publikai 
prezentēt pētījuma rezultātus par poliuretāna 
pārklājumiem no rapšu eļļas�  

Saņemtā „Vernera fon Sīmensa” stipendija 
man ļāva realizēt sapni, ko loloju visu 
maģistrantūras laiku - paņemt īstu atpūtu pēc 
diviem smagiem maģistrantūras gadiem un 
aizbraukt apciemot savu ģimeni aSV denverā, 
nedaudz ieelpot ņujorkas burvību� 

Vecāki man bērnībā iemācīja, ka ir vērts 
ieguldīt līdzekļus - veselībā, izglītībā un 
ceļošanā� izglītības ceļu turpinu vēl šobrīd, bet 
patiešām lielu un sirsnīgu paldies saku „Vernera 
fon Sīmensa” stipendijas atbalstītājiem, 
kas man ļāva piedzīvot tik daudz krāšņu 
mirkļu gan profesionāli – pētījuma rezultātu 
prezentēšana plašākai publikai, gan personīgi 
– ceļojumā uz aSV� Paldies!

Anda Fridrihsone – Girone
rtu enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

2013. g. stipendiāti

aiga barisa, anda fridrihsone, anna 
beloborodko, elīna kalniņa, francesco 
romagnoli, gints kučinskis, gita šakale, jurijs 
Čižovs, Sergejs olonkins,Vladimirs kirsanovs
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rtu absolventu asociācijas  stipendija

rtu abSolVentu aSociācijaS  StiPendija

Stipendijas apraksts

Atbalstītājs

Stipendiju konkursam tiek aicināts 
pieteikties ikviens rīgas tehniskās universitātes 
students, kurš ir sniedzis nozīmīgu 
ieguldījumu rtu vārda popularizēšanā 
izglītības, zinātnes, kultūras vai sporta jomā 
latvijas vai starptautiskajā mērogā un studiju 
procesā sasniedzis labas un teicamas sekmes�

konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 vienreizēja 
stipendija eur 213,43 (lVl 150)�

RTU Absolventu asociācija iegulda 
studentos, lai viņi kļūtu par aktīviem 
absolventiem, kas sadarbojas ar universitāti 
visu mūžu.

Studenti, absolvējot universitāti ir 
zinoši savas jomas speciālisti, kuri vada 
uzņēmumus un kopumā ceļ  sabiedrības 
labklājības līmeni. Viņi kļūst par ietekmīgiem 
nozares pārstāvjiem un ir spējīgi dalīties 
savās zināšanās, pieredzē kā arī iedvesmot 
citus lielām lietām, atbalstīt universitāti 
un sniegt savu ieguldījumu universitātes 
attīstībā, kā savā laikā universitāte ieguldīja 

studentos zināšanas un pieredzi, palīdzot kļūt 
konkurētspējīgiem darba tirgū.

Anita Straujuma
rtu absolventu asociācijas izpilddirektore

rtu absolventu asociācija ir 2012�gadā 
dibināta biedrība, kuras mērķis ir pulcēt 
vienkop absolventus, lai īstenotu dažādas 
atbalsta programmas augstskolai, esošajiem 
un topošajiem studentiem un absolventiem�

ko mēs darām? organizējam dažādus 
izglītojošus, sportiskus un iedvesmojošus 
pasākumus absolventiem:          

•	 rādām absolventiem rtu laboratorijas, rtu 
jaunās ēkas;

•	 rīkojam sporta sacensības;
•	organizējam vizītes uz uzņēmumiem;
•	 rīkojam seminārus;
•	 Stāstām par visu, ko augstskola 

absolventiem piedāvā arī pēc absolvēšanas 
(karjera, pasākumi, tālākizglītība);

•	meklējam un savienojam absolventus - 
apkopojam un aktualizējam kontaktus;

•	 iepazīstamies ar fakultātēm un veidojam 
sadarbību;

•	 Piesaistām finansējumu (stipendijas 
studentiem, u�tml�);

•	 Popularizējam rtu�

Stipendijas vēsture

Stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēts kopš 2013� gada, 
un šajā laikā stipendija izmaksāta 1 studentam�

Stipendiāta „Paldies”

jāatzīst, ka darbīgam studentam materiālais 
stāvoklis reti ir ideāls� dažādi mazie elektronikas 
projekti prasa personīgos līdzekļus, piemēram, 
multimetra, lodāmura, detaļu iegāde, tāpat 
arī sportošana un sabiedriskā aktivitāte 
latvijas apstākļos personīgajā budžetā biežāk 
rakstāma ar mīnusa zīmi, tāpēc jebkuri līdzekļi 
studentam nāk tieši laikā – varu to apstiprināt! 
taču ne tikai finansiālais aspekts ir galvenais� 
manuprāt, stipendijas svarīga īpašība ir 
atzinības apliecinājums� šādas stipendijas 
saņemšana ir kā sitiens uz pleca: „jā, esi uz 
pareizā ceļa!” tieši šādas atzinības motivē 
darboties tālāk pašam un aicināt darboties arī 
citus� 

šobrīd esmu praksē mercedes-benz, Vācijā, 
un, atskatoties, varu teikt, ka šīs stipendijas 
saņemšana bija tiešām noderīga, lai nokļūtu 
tur, kur esmu, lai paveiktu to, kas vēl jāpaveic! 
Paldies!

Oskars Bormanis
enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

2013. g. stipendiāts

oskars bormanis

R Ī G A S  T E H N I S K Ā S  U N I V E R S I T Ā T E S
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VaS „latVijaS dZelZceļš” PraktiSko iemaņu iegūšanaS un VeicināšanaS  StiPendija

PraktiSko iemaņu Veicināšanā

Stipendijas apraksts Atbalstītājs

Stipendiju konkursam tiek aicināti 
pieteikties Profesionālās izglītības 
kompetences centra rīgas Valsts tehnikuma 
un daugavpils Valsts tehnikuma 2012�/2013� 
mācību gada 1�-3� kursa dienas nodaļas 
audzēkņi dzelzceļa specialitāšu programmās, 
rtu dzelzceļa transporta institūta bakalaura 
studiju 2012�/2013� mācību gada 1�-3� kursa 
pilna (dienas) laika studiju formas studenti 
dzelzceļa specialitāšu programmās� 

Praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas 
uzdevums paredz audzēkņiem un studentiem 
iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praksē� 
audzēkņiem un studentiem tiek nodrošināta 
iespēja iegūt pieredzi vadošā latvijas 
uzņēmumā� 

konkursa kārtībā tiek piešķirtas 30 
vienreizējas stipendijas eur 284,57 (lVl 
200) vērtībā par praktisko iemaņu iegūšanas 
periodu no 2013�gada 8� jūlija līdz 2013�gada 
16� augustam, kopā 6 nedēļām, pa 10 katras 
izglītības iestādes studentiem/audzēkņiem, 
un 24 ikmēneša veicināšanas stipendijas 
eur 92,49 – 106,72 (lVl 65-75) vērtībā laika 
posmam no 2013�gada septembra  līdz 2014�
gada jūnijam, kopā 10 mēnešiem�

Stipendijas vēsture

Stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēts kopš 2011� 
gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 60 
studentiem�

Stipendiāta „Paldies”

gribētu pateikties par lielisku iespēju iziet 
praktisko iemaņu gūšanas praksi, kas pati par 
sevi kļuva par lielisku papildinājumu mācībām 
– tā ļāva praktiski iepazīties ar to, kas bija 
zināms tikai no teorētiskās puses� tas, ka pēc 
prakses iziešanas guvu iespēju saņemt arī 
stipendiju, kļuva par patīkamu pārsteigumu 
un papildus motivē mācīties un gūt arvien 
jaunas zināšanas izvēlētajā nozarē� Prieks, ka ir 
iespējams gūt praktiskas iemaņas un papildus 
tam saņemt arī stipendiju� būtu lieliski, ja arī 
citās mācību programmās studentiem tiktu 
piedāvāta šāda iespēja!

Irina Sahejeva
rtu transporta un mašīnzinību fakultāte

2013. g. stipendiāti

aleksejs Vasiļjevs, daiga beitāne, dairis 
brokāns, elīna Sokolovska, irina Sahejeva, 
dmitrijs Hapilovs, Vladislavs Hapilovs, 
margarita Pļečistaja, anatolijs Vaseņovs, artūrs 
fedotovs, artūrs lejmalnieks, arvis ragovskis, 
eduards kaļķis, jānis Vuļs, rihards urtāns, 
roberts kabanovs, anastasija Potalujeva, 
anastasija Pupina, jekaterina tjutjunina, 
jūlija žunda, linda Plahotnija, marija 
Pavlova, Viktorija Vasiļjeva, žanna ļevdanska, 
aleksandrs Sudņikovičš, aleksejs Vasiļjevs, 
daniils šamovičs, edgars kauls, anna marija 
ribakova, konstantīns meļņiks

VAS „Latvijas dzelzceļš” iegulda 
studentos, lai palīdzētu topošajiem dzelzceļa 
speciālistiem labāk apgūt viņu nākotnes 
profesiju un veicinātu absolventu karjeras 
iespējas mūsu uzņēmumā.
Uģis Magonis
VaS „latvijas dzelzceļš” prezidents

Vairāk informācijas skatīt 27. lpp.
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latvijas organiskās sintēzes institūta  stipendija

latVijaS organiSkāS SintēZeS inStitūta  StiPendija

Stipendijas apraksts Atbalstītājs

Stipendiju konkursam tiek aicināti 
pieteikties jebkura līmeņa pilna laika, 
nepilna laika vai neklātienes students, kurš 
studē latvijas republikā licenzētā studiju 
programmā�

Praktisko iemaņu veicināšanas uzdevums 
paredz iemaņu gūšanu kādā noteiktā ar 
organisko ķīmiju saistītā zinātniskā darba 
tēmā�

konkursa kārtībā tiek piešķirtas ikmēneša 
stipendijas lVl 30 - 400 (atkarībā no praktisko 
iemaņu veicināšanas aktivitātēs pavadītā laika) 
vērtībā par praktisko iemaņu apgūšanu laika 
posmam no 2013�gada janvāra līdz 2013�gada 
jūnijam vai no 2013�gada septembra līdz 2013�
gada decembrim, kopā 6 / 4 mēnešiem�

LOSI iegulda studentos, lai nodrošinātu 
farmaceitisko preparātu ražošanā un 
zāļu vielu izstrādē iesaistīto uzņēmumu 
un zinātnisko institūciju ilgtspējīgu, uz 
zināšanām balstītu attīstību.

Profesors Ivars Kalviņš
latvijas organiskās sintēzes institūta direktors

latvijas organiskās sintēzes institūts (loSi) 
izveidots 1957� gada 2� janvārī, lai veiktu 
pētījumus organiskajā ķīmijā, molekulārajā 
bioloģijā un bioorganiskajā ķīmijā�

loSi piedalās plaša spektra 
kontraktpētniecības projektos� Sadarbība 
notiek gan ar latvijas, gan ar ārvalstu 
farmaceitiskajām firmām� šobrīd stabili 
sadarbības partneri ir 11 farmaceitiskās firmas� 
Pēdējo 5 gadu laikā kopā ar partneriem 
pieteikti vairāk kā 250 patenti�

Stipendijas vēsture

Stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēts kopš 2007�
gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 353 
studentiem�

Stipendiāta „Paldies”

Vēlētos patiesi pateikties gan tiem, no 
kuru līdzekļiem stipendijas tiek piešķirtas, gan 
tiem, kuri šo stipendiju piešķiršanu organizē! 
Viņu piešķirtie līdzekļi un ieguldītais darbs 
neapšaubāmi ir palīdzējis gan man, gan 
daudziem citiem studentiem�

finanses studentiem bieži vien ir liels stresa 
avots, taču pateicoties iegūtajai stipendijai par 
to ir bijis krietni mazāk jāuztraucas� līdz ar to ir 
bijis vairāk enerģijas ne tikai studijām, bet arī 
zinātniskā darba veikšanai� ceru, ka nākotnē 
šādas stipendijas būs iespēja saņemt vēl vairāk 
studentiem, jo tas patiešām ir labs ieguldījums 
mūsu nākotnē�

Jānis Pelšs
lu Ķīmijas fakultāte

2013. g. stipendiāti

agnese balode, agnese Sprūdža, aleksandrs 
Pustenko, anna ņikitjuka, beatrise bērziņa, 
dace rasiņa, edgars Vanags, ēriks bite, aiga 
grandāne, inga cauņa, jānis losāns, jānis 
Pelšs, jekaterina Sirotkina, juris jaunmuktāns, 
kaspars leduskrasts, konstantīns kaļiņins, 
kristiāns ostrovskis, ksenia deništšik, marija 
Skvorcova, matīss reinfelds, mihail kazak, 
nadežda trjufiļkina, natālija Siņica, anete 
Parkova, Pavlo Salun, rihards klūga, Zane 
medne, toms kalniņš
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organiSkāS ĶīmijaS teHnoloģijaS inStitūta PraktiSko iemaņu VeicināšanaS StiPendija

Stipendijas apraksts Atbalstītājs

Stipendiju konkurss tiek organizēts 
sadarbībā ar organiskās ķīmijas tehnoloģijas 
institūtu� Stipendiju konkursam tiek aicināti 
pieteikties rtu materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultātes Ķīmijas tehnoloģijas 
bakalaura un maģistra studiju programmu, kā 
arī Ķīmijas programmas doktora studenti� 

Praktisko iemaņu veicināšanas uzdevums 
paredz iemaņu gūšanu kādā noteiktā ar 
organiskās ķīmijas tehnoloģiju saistītā 
zinātniskā darba tēmā�

konkursa kārtībā tiek piešķirtas ikmēneša 
stipendijas eur 142,29 –284,57 (lVl100 –200) 
vērtībā par praktisko iemaņu apgūšanu laika 
posmā no 2012�gada novembra  līdz 2014�
gada maijam (mēnešu skaits atkārībā no 
konkrētā konkura ilguma)�

Stipendijas vēsture

Stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēts kopš 2012�
gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 4 
studentiem�

Stipendiāta „Paldies”

Ziņa, ka esmu saņēmis oĶti stipendiju, bija 
patīkams pārsteigums� tā man ļāva vairāk laika 
veltīt jaunu profesionālu iemaņu iegūšanai 
oĶti zinātniskajās laboratorijās� liels paldies 
institūta direktoram profesoram mārim 
turkam par šādas stipendijas izsludināšanu� 

Uldis Peipiņš
rtu materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultāte

2013. g. stipendiāti

jevgeņija mackeviča, uldis Peipiņš, kristers 
ozols, irina novosjolova

OĶTI iegulda studentos, lai atbalstītu viņu 
zinātniskos centienus organiskajā sintēzē 
un organiskās ķīmijas tehnoloģijā. Bieži vien 
ir nepieciešams tikai pirmais signāls, kas 
pasaka: „Nāc, mēs Tevi gaidām!” Tālāk viss 
attīstās pats no sevis. Ieguvēji ir abas puses: 
studentiem tās ir iespējas pastiprināti apgūt 
eksperimentālā darba iemaņas un teorētiskās 
zināšanas, par to saņemot materiālu atbalstu, 
OĶTI – popularizēt savas pētniecības jomas. 
Savukārt vienreizējās stipendijas par studiju 
noslēgumu darbiem ir kā īpaša atzinība 
par izcili paveiktu pētniecisko darbu OĶTI 
īstenotajos zinātniskajos projektos.

Prof. Māris Turks
OĶTI direktors

rtu organiskās ķīmijas tehnoloģijas 
institūts (oĶti) ir rtu patstāvīga 
struktūrvienība materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultātes sastāvā� oĶti rīcībā ir vairāk 
nekā 400 m2 pilnībā aprīkotas laboratorijas, 
kurās notiek gan mācību, gan zinātniskais 
darbs� institūts veic fundamentālos un lietišķos 
pētījumus organiskajā, bioorganiskajā, dabas 
vielu un ārstniecības vielu ķīmijā� oĶti sastāvā 
esošā bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas 
tehnoloģijas katedra nodrošina priekšmetu 
pasniegšanu vairākām fakultātes studiju 
programmām visos studiju līmeņos� 

Paralēli mācību un zinātniskajam darbam 
oĶti izpilda līgumdarbus, sadarbojoties gan 
ar latvijas, gan ārzemju farmācijas un ķīmijas 

uzņēmumiem� uz veikto pētījumu bāzes 
latvijas farmācijas firmās ražošanā ieviesti 
vairāki produkti� institūta zinātnieki ir latvijas 
un ārvalstu patentu autori� oĶti izstrādātā 
motorzāģu ķēžu eļļas ražošanas tehnoloģija no 
rapšu eļļas ir labs piemērs vietējo atjaunojamo 
resursu izmantošanā� organisko vielu 
tehnoloģijas jomā veicam farmaceitiski aktīvo 
substanču sintēzes izstrādes, piemaisījumu 
standartvielu sintēzi un biosintētiski iegūtu 
dabasvielu izdalīšanu un modificēšanu� Pētām 
augu eļļu un to atvasinājumu oksidatīvās 
stabilitātes paaugstināšanu un piedāvājam arī 
dabīgo antioksidantu pielietojuma izpēti un 
ieguves tehnoloģijas� 
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inbox�lv praktisko iemaņu veicināšanas  stipendija

inboX�lV PraktiSko iemaņu VeicināšanaS  StiPendija

Stipendijas apraksts Atbalstītājs

Stipendiju konkursam tiek aicināti 
pieteikties rīgas tehniskās universitātes 
inženierekonomikas un vadības fakultātes 
bakalaura līmeņa studenti sākot no 2�kursa�

Praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas 
uzdevums paredz stipendiātiem iemaņu 
papildināšanu mārketinga jomā, sniedzot 
atbalstu dažādu mārketinga aktivitāšu 
plānošanas un realizācijas procesā (ideju 
ģenerēšana, tirgus izpētes aktivitātes, 
aptaujas, mārketinga atskaites, dalība dažādos 
projektos)�

konkursa kārtībā tiek piešķirtas ikmēneša 
stipendijas eur 142,29 – 284,57 (lVl  100 – 
200) vērtībā par praktisko iemaņu apgūšanu 
laika posmā no 2013�gada aprīļa līdz 2013�
gada decembrim, (mēnešu skaits atkārībā no 
konkrētā konkursa ilguma)�

viens no retiem latvijas portāliem, kas saviem 
lietotājiem piedāvā bezmaksas tehnisko 
atbalstu ne tikai izmantojot e-pastu, bet arī 
telefoniski�

ņemot vērā visu iepriekšminēto, uz 
doto brīdi inbox�lv ir ne tikai latvijas portāls 
nr�1, kuru izmanto 64% no visiem latvijas 
iedzīvotājiem, bet ir līderis arī starp visiem 
latvijas portāliem praktiski visās vecuma un 
sociālajās grupās�

Stipendijas vēsture

Stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēts kopš 2013�
gada,  un šajā laikā stipendijas izmaksātas 2 
studentiem�

Stipendiāta „Paldies”

liels paldies rtu attīstības fondam par 
doto iespēju pilnveidoties un gūt jaunas 
zināšanas mārketinga jomā� uzņēmumā biju 
pakļautībā divām foršām inbox�lv mārketinga 
nodaļas vadītājām – Polinai nazarovai un 
tatjanai kovtunai, kas mani apmācīja, iesaistīja 
darbā un visādi palīdzēja! 5 mēneši pagāja 
kā viens! noteikti neaizmirsīšu pavadīto laiku 
inbox�lv!

Artjoms Ševčenko
rtu inženierekonomikas un vadības fakultāte

2013. g. stipendiāti

artjoms ševčenko, Paula elksne

SIA „Inbokss”  iegulda studentos, jo mēs 
Latvijas nākotni redzam kā uz zināšanām 
balstītu sabiedrību un ekonomiku.

Andris Griķis
Sia „inbokss” valdes priekšsēdētājs

uzņēmums Sia „inbokss” nav tikai 
populārākais latvijas portāls, par ko liecina 
tnS latvia dati� Portāls inbox�lv ir latvijas 
interneta simbols� mūsdienās ir grūti atrast 
tādu latvijas interneta lietotāju, kurš ne reizi 
nav izmantojis savām vajadzībām inbox�lv 
e-pasta servisu�

Portāla vēsture sākas 1998�gadā, t�i�, vairāk 
nekā 10 gadus piedāvā savus pakalpojumus 
interneta lietotājiem� šodien portāls inbox�lv 
piedāvā lietotājiem ne tikai inbox mail e-pasta 
dienestu� to ir papildinājušas tādas sadaļas 
kā inbox games – bezmaksas interneta 
spēļu serviss, inbox foto – serviss fotogrāfiju 
glabāšanai un apstrādei, inbox files – failu 
glabāšanas un apmaiņas serviss, kā arī daudzi 
citi� gandrīz visi produkti ir bezmaksas servisi 
ar plašām iespējām�

Portāla ikmēneša auditoriju sastāda 
vairāk nekā 700 000 unikālie lietotāji�  
multifunkcionālais portāls inbox�lv jau piekto 
gadu pēc kārtas atrodas latvijas mīlētāko 
zīmolu topa trijniekā, kas parāda darbības 
rezultātus ne tikai skaitliskā vērtībā, bet arī 
tautas atzinumā� jāpiebilst, ka inbox�lv ir 
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Sia „dPa” PraktiSko iemaņu VeicināšanaS StiPendija

Stipendijas apraksts

Atbalstītājs

Stipendiju konkursam tiek aicināti 
pieteikties latvijas augstāko izglītības iestāžu 
datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju 
nozarē studējošie studenti ar labām un 
teicamām sekmēm�

Praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas 
uzdevums paredz studentiem iemaņu 
papildināšanu dažādās ar informācijas 
tehnoloģijām saistītās jomās, sniedzot 
atbalstu konsultantiem nozīmīgu pētījumu 
veikšanas procesā, kontaktējoties ar 
uzņēmuma klientiem un piedaloties darba 
grupas informācijas apritē�

konkursa kārtībā tiek piešķirtas ikmēneša 
stipendijas eur 213,43 (lVl 150) vērtībā par 
praktisko iemaņu apgūšanu laika posmā 
no 2013�gada jūnija līdz 2014�gada maijam, 
(mēnešu skaits atkarīgs no konkrētā konkursa 
ilguma)�

SIA „DPA” iegulda studentos, lai atbalstītu 
un dotu savu pienesumu augstākajai izglītībai 
datorzinībās Latvijā, kā arī, lai palīdzētu 

motivētiem un centīgiem jauniešiem veidot 
savu profesionālo karjeru tepat Latvijā. SIA 
„DPA” nepārtraukti sadarbojas ar mācību 
spēkiem un regulāri nodrošina darba tirgum 
atbilstošu profesionālo kompetenču pilnveidi 
jauniešiem pārdomātu un plānotu prakšu 
veidā.

Signe Enkuzena
Sia „dPa” personāla vadītāja

Sia „dPa” ir lielākais un vadošais nacionālā 
kapitāla informācijas tehnoloģiju (it) 
uzņēmums latvijā ar augošu klātbūtni 
ārvalstu tirgos un filiālēm lietuvā, ukrainā, 
baltkrievijā, gruzijā un igaunijā� Sia „dPa” 
specializējas plaša spektra it risinājumu 
izstrādē un ieviešanā� Sia „dPa”  pakalpojumi 
ietver it infrastruktūras un drošības auditus 
un risinājumus, biznesa it sistēmu izstrādi 
un ieviešanu, programmatūras licencēšanas 
un pārvaldības risinājumus, programmatūras 
testēšanu un biometrijas risinājumus� Sia 
„dPa”  ir viens no vadošajiem microsoft 
corporation partneriem latvijā un uzticams 
partneris vairāk kā 2000 klientiem baltijā un 
austrumeiropas valstīs� 

Sia „dPa”  darbojas kā iespēju tilts starp 
tehnoloģijām un cilvēkiem, un tā pamatā ir 
inovatīvs skatījums, radoša un pragmatiska 
pieeja, idejas, kas lauž vispārpieņemtos rāmjus, 
nebeidzama vēlme pilnveidoties, un, protams, 
lieliski darbinieki� tieši tāpēc Sia „dPa”  veido 
un uztur tādu prakses un darba vidi, kas ļauj 
attīstīties, mācīties, radīt un realizēt jaunas 
idejas� Sia „dPa”  tehnoloģijas ir kaislība, tām 
nav robežu, ir tikai nebeidzamas iespējas� 
Pie mums ir iespēja strādāt ar labākajam 
tehnoloģijām un realizēt lielus projektus�

Stipendijas vēsture

Stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēts kopš 2013�
gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 10 
studentiem�

Stipendiāta „Paldies”

Prakse bija mana izvēle ceļa sākumam, 
lai būvētu karjeru� tā ir lieliska izdevība iekļūt 
uzņēmuma atmosfērā, iegūt praktiskās 
iemaņas konkrētajā jomā, saprast darba 
apjomu, ar kādu jāsaskaras profesijā, un 
iepazīt daudz jaunu cilvēku� Sia „dPa”  ir mana 
iespēja sevi saprast un pierādīt, un tā noteikti 
ir viena no labākajām iespējām, jo uzņēmuma 
politika ir ļoti draudzīga un kolektīvs saprotošs� 
uzņēmums ir ļoti pretīmnākošs studentiem 
– piemērs citiem it nozarē�ir tikai jāizkāpj ārā 
no savām četrām sienām jeb komforta zonas, 
lai ieraudzītu jaunas iespējas� katra iespēja ir 
pakāpiens� ir izvēle – stāvēt uz sava pakāpiena 
vai spert soli uz priekšu� tas, ka trepes dažkārt 
ved uz leju vai augšu, ir jāsaprot, jo tāda ir dzīve� 
ja manas metaforas ir nesaprotamas, tad lielisks 
sākums ir sporta zāles apmeklējums – teorija 
nespēj aizstāt praktiku, teorija spēj tikai uzlabot 
praktiku� 

P�S� Par stipendijas konkursu uzzināju dienu 
pirms termiņa beigām, tāpēc apstākļi nav 
noteicošie, bet gan iniciatīva un attieksme pret 
apstākļiem�

Oskars Neilands
rtu datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas 
fakultāte

2013. g. stipendiāti

ainis Zaharāns, andrejs kuzņecovs, andris 
boicovs, asnate kažoka, ieva bārbale, jānis 
bošs, katrīne jansone, māris jurgenbergs, 
oskars neilands, raitis krūmiņš
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aS „Saf teHnika”  PraktiSko iemaņu VeicināšanaS StiPendija

Stipendijas apraksts Atbalstītājs

Stipendiju konkursam tiek aicināti 
pieteikties jebkura līmeņa pilna laika, 
nepilna laika vai neklātienes elektronikas un 
telekomunikāciju, informāciju tehnoloģiju 
u�c� jomās studējošie studenti ar labām 
un teicamām sekmēm, kuri studē latvijas 
republikā licencētā studiju programmā�

Praktisko iemaņu veicināšanas 
stipendijas uzdevums paredz studentiem 
c programmēšanas valodas un Web 
programmētāja iemaņu papildināšanu, 
izstrādājot programmatūru linuX 
operētājsistēmas bāzētām iegultām 
(embedded) sistēmām� darba virzienos 
ietilpst embedded sistēmas Web interfeisa 
papildinājumu izstrāde, izmantojot 
programmēšanas un skriptu valodas  c, Html, 
javaScript, cSS, kā arī ar linux un ethernet 
tīkla protokoliem saistīti darba uzdevumi, 
izmantojot programmēšanas valodu c�

konkursa kārtībā tiek piešķirtas ikmēneša 
stipendijas eur 284,57 – 355,72 (lVl 200 – 
250) vērtībā par praktisko iemaņu apgūšanu 
laika posmā no 2013�gada marta līdz 2014� 
gada janvārim (mēnešu skaits atkarīgs no 
konkrētā stipendiju konkursa)�

AS „SAF Tehnika” iegulda studentos, jo 
investīcijas zināšanu apguvē un nākotnes 
lēmumu pieņēmēju izglītošanā ir viena no 
drošākajām ieguldījumu formām, kuras 
atdevi pēc gadiem jutīs ne vien idividuāli 
uzņēmumi, bet visa sabiedrība kopumā. Mēs 
gribam būt droši, ka Latvijā vienmēr būs zinoši 
un spējīgi cilvēki, kas spēs konkurēt globālajā 
darba tirgū pat tik specifiskā biznesa nišā, 
kādā darbojas AS „SAF Tehnika”. 

Turklāt, stipendiju piešķiršana labākajiem 
audzēkņiem ir labs veids, kādā popularizēt 
inženierzinību apguvi Latvijā un sasniegt arī 
gluži pragmatiskus mērķus, proti - lai arī rīt un 
parīt AS „SAF Tehnika” būtu, kur meklēt jaunus 
darbiniekus.

Normunds Bergs 
aS „Saf tehnika” valdes priekšsēdētājs

aS „Saf tehnika” ir digitālās mikroviļņu 
datu pārraides aparatūras izstrādātājs, ražotājs 
un izplatītājs� uzņēmuma produkti nodrošina 
bezvadu risinājumus ciparu balss un datu 
pārraidei mobilo un fiksēto tīklu operatoriem, 
datu pārraides nodrošinātājiem, valsts un 

privātajiem uzņēmumiem maģistrālo tīklu 
izbūvei� uzņēmuma risinājumus, būvējot savu 
telekomunikāciju infrastruktūru, izvēlas klienti 
visā pasaulē – vairāk kā 100 valstīs dažādos 
kontinentos� aS „Saf tehnika” šos panākumus 
izskaidro ar trim galvenajiem veiksmes 
faktoriem: unikāla pieeja tirgus izpētei un 
produktu attīstībai, elastība un spēja piedāvāt 
augstvērtīgus risinājumus par pievilcīgām 
cenām�

Pateicoties kompānijas nospraustajiem 
mērķiem, spēcīgajai tehnoloģiju bāzei un 
kvalitatīvajiem produktiem, aS „Saf tehnika” ir 
ieguvusi starptautisku atpazīstamību, kas ļauj 
veiksmīgi konkurēt savā tirgus segmentā ar 
tādiem korporatīviem ražotājiem kā ericsson, 
alcatel lucent un nec�

Stipendijas vēsture

Stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēts kopš 2006�
gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 11 
studentiem�

Stipendiāta „Paldies”

Vēlos izteikt pateicību aS „Saf tehnika” un 
personīgi manam darba vadītājam mārtiņam 
rudovičam, kas ieteica mani aS „Saf tehnika” 
stipendijai, palīdzēja “iejusties” reālajā darba 
vidē un kolektīvā� gribu izteikt pateicību arī 
r&d nodaļas vadītājam anatolijam Petrovam 
un visiem maniem darba kolēģiem par to, 
ka vienmēr man palīdzēja situācijās, kad es 
kaut ko nesapratu vai nezināju! gribu pateikt 
to, ka, pateicoties praksei aS „Saf tehnika”,  
esmu atradis savu pirmo darba vietu un 
turpinu pilnveidot savas iemaņas� Stipendija 
kalpoja par neaizstājamo atbalstu prakses 
laikā� Paldies jums, aS „Saf tehnika” un rtu 
attīstības fonds!

Andrejs Bogdanovs
lu datorikas fakultāte

2013. g. stipendiāti

andrejs bogdanovs, linards jukmanis�
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Sia „fonteS VadībaS konSultācijaS” PraktiSko iemaņu VeicināšanaS StiPendija

Stipendijas apraksts Atbalstītājs

Stipendiju konkursam tiek aicināti 
pieteikties rtu ieVf studējošie studenti ar 
labām un teicamām sekmēm�

Praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas 
uzdevums paredz studentiem iemaņu 
papildināšanu dažādās ar vispārējo un 
personāla vadību saistītās jomās, sniedzot 
atbalstu konsultantiem nozīmīgu pētījumu 
veikšanas procesā, kontaktējoties ar 
uzņēmuma klientiem un piedaloties darba 
grupas informācijas apritē�

konkursa kārtībā tiek piešķirta ikmēneša 
stipendija eur 170,74 – 341,49 (lVl 120 – 240)
vērtībā par praktisko iemaņu apgūšanu laika 
posmā no 2013�gada aprīļa līdz 2013�gada 
oktobrim, kopā 7 mēnešiem�

SIA „Fontes Vadības konsultācijas" iegulda 
studentos, lai sniegtu studentiem iespēju spert 
pirmos soļus karjeras attīstībā, gūt pieredzi 
jomās, kas saistītas ar personālvadību, pretī 
saņemot atbalstu un ieguldījumu uzņēmuma 
darbībā.

Inga Gleizdāne
Sia „fontes Vadības konsultācijas” valdes 
locekle, pētījumu grupas vadītāja

Sia „fontes Vadības konsultācijas” („fontes”) 
ir konsultāciju kompānija, kas piedāvā 
atbalstu organizāciju darbības plānošanā un 
organizācijas darbības analīzē�

Svarīgs un publiski augsti novērtēts 
„fontes” pakalpojums ir atalgojuma pētījumi 
baltijā, klientiem piedāvājam atalgojuma 
informāciju un tās salīdzinājumu gan 
vadošajās tautsaimniecības nozarēs, gan 
baltijas valstu tirgos kopumā�

„fontes” vērtības ir izpilde saskaņā ar 
solīto, konfidencialitāte, elastība, atvērtība 
un savstarpējā uzticēšanās, patstāvība un 
iniciatīva, pastāvīga individuāla attīstība, 
sociālā atbildība�

„fontes” ir draudzīgs un atvērts uzņēmums, 
kas sniedz darba un/vai prakses iespējas 
cilvēkiem ar augstu atbildības sajūtu, 
motivāciju, kam piemīt stratēģiskā un 
analītiskā domāšana un, kas vēlas paveikt 
vairāk nekā sākotnēji tiek prasīts�

Stipendijas vēsture

Stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēts kopš 2011� 
gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 2 
studentiem�

Stipendiāta „Paldies”

Septiņi mēneši pagāja ļoti ātri, bija liels 
prieks strādāt patīkamā, darbīgā gaisotnē 
draudzīgā kolektīvā� šajosmēnešos esmu 
iemācījusies ļoti daudzas lietas, kuras, esmu 
pārliecināta, man noderēs arī turpmākajās 
darba gaitās� Visi kolēģi bija pacietīgi un 
saprotoši, vienmēr izpalīdzīgi� Visā prakses 
laikā esmu jutusies kā pilnvērtīga kolektīva 
daļa, ar kuru rēķinās un vēlas iemācīt jaunas 
lietas� Prakse deva man iespēju izmēģināt 
savas spējas, saprast, cik ļoti esmu gatava 
dažādiem izaicinājumiem un gatava apgūt 
ko jaunu� kopumā ar savu sniegumu esmu 
apmierināta, man ir patīkami, ka varēju sniegt 
savu ieguldījumu lielajā darbā, ko veic Sia 
„fontes Vadības konsultācijas”� liels paldies 
visiem par šo lielisku iespēju!

Nadežda Cvetkova
rtu inženierekonomikas un vadības fakultāte

2013. g. stipendiāts

nadežda cvetkova
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Sia „Sakret” PraktiSko iemaņu VeicināšanaS StiPendija

Stipendijas apraksts Atbalstītājs

Stipendiju konkursam tiek aicināti 
pieteikties rīgas tehniskās universitātes 
studenti ar teicamām krievu valodas 
zināšanām, labām latviešu valodas zināšanām 
un teicamām sekmēm�

Praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas 
uzdevums paredz stipendiātam iemaņu 
papildināšanu mārketinga jomā (materiālu 
veidošana)� Studentam tiek dota iespēja 
piedalīties mobilās aplikācijas izveides un 
tulkošanas procesos�

 konkursa kārtībā tiek piešķirta ikmēneša 
stipendija eur 170,74 (lVl 120) vērtībā par 
praktisko iemaņu apgūšanu laika posmā no 
2013�gada 1� maija līdz 2013� gada 16� jūlijam, 
kopā 2,5 mēnešiem (eur 85,37 (lVl 60) par 
nepilno mēnesi)�

SIA „SAKRET” iegulda studentos, lai Latvijā 
nepārtraukti tiktu apmācīti un augstskolas 
absolvētu visaugstākās kvalifikācijas 
profesionāļi, kuri ar savu darbu un prasmēm 
stiprinātu Latvijas uzņēmumu konkurētspēju 
un ilgtspēju.
Dipl.Ing.M.Sc.chem. Andris Vanags

Sia „Sakret” direktors, „Sakret oū” valdes 
loceklis

Sia „Sakret” ir 100% latvijas pilsoņu 
īpašums� baltijas valstīs Sia „Sakret” pārvalda 
četras savas nozares lielākās rūpnīcas, kurās 
tiek ražoti tādi būvmaisījumi kā flīžu līmes, 
ēku restaurācijas materiāli, mūrjavas, betoni, 
fasāžu siltināšanas materiāli, krāsas, gruntis 
un špakteles� uzņēmuma lielākais eksporta 
tirgus ir Skandināvija, kurā atrodas filiāle 
un kurā tiek nodarbināti  zviedru un somu 
darbinieki� Pārējās eksporta valstis ir baltkrievija, 
ukraina un krievija� 2013� gada jūnijā krievijā 
Samaras pilsētā ir uzsākta jaunas Sia „Sakret” 
ražotnes celtniecība� šobrīd 70% Sia „Sakret” 
produkcijas receptes ir radītas latvijā, balstoties 
uz baltijā pieejamajiem resursiem� 

Sia „Sakret” aktīvi piedalās rtu dzīvē� andris 

Vanags ir rtu Padomnieku konventa loceklis, 
veicinot augstskolu un biznesu sadarbību� 
katru gadu Sia „Sakret” praksē ir vismaz pieci 
studenti, kā arī uz uzņēmuma bāzes regulāri 
tiek veidoti bakalaura un maģistra darbi� Sia 
„Sakret” ir atvērts studentiem un labprāt ar 
ražošanas procesu iepazīstina ne vien rtu, bet 
arī llu studentus un arodskolu audzēkņus� 

Stipendijas vēsture

Stipendiju konkursi sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēti kopš 2011�
gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 3 
studentiem�

Stipendiāta „Paldies”

Stipendijai pieteicos, jo sapratu, cik 
svarīga ir iepriekšējā pieredze veiksmīgas 
karjeras veidošanai� Prakses laikā iepazinos ar 
uzņēmuma darbību, bija iespēja piedalīties 
mobilās aplikācijas veidošanā, palīdzēt uzlabot 
uzņēmuma mājas lapu� Sia „Sakret” vadītāji 
arī lieliski nodrošināja to, ka veicināja praktisko 
iemaņu attīstību, ko uztveru kā neparastu 
iespēju studentam - piedalīties darba 
braucienos, būt klāt sapulces laikā, satikties 
ar speciālistiem no citiem uzņēmumiem� 
Pildot man uzticētos uzdevumus, jutu, ka 
manu darbu novērtē un tas ir tiešām svarīgs�  
Svarīgi bija arī tas, ka varēju brīvi veidot savu 
grafiku, kas ļāva veiksmīgi apvienot praksi un 
eksāmenu kārtošanu�

liels paldies Sia „Sakret” par pieredzi, 
iegūtām zināšanām un prasmēm, kā arī rtu 
attīstības fondam par jūsu darbu!
Jeļena Vasiļjeva
rtu inženierekonomikas un vadības fakultāte

2013. g. stipendiāts

jeļena Vasiļjeva
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aS „g4S” PraktiSko iemaņu VeicināšanaS StiPendija

Stipendijas apraksts Atbalstītājs

Stipendiju konkursam tiek aicināti 
pieteikties rtu elektronikas un 
telekomunikāciju fakultātes maģistra 
profesionālās studiju programmas 
„elektronika” studenti, kuri 2013�/2014� studiju 
gadā turpina studijas 2� kursā�

Praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas 
uzdevums paredz stipendiātiem iemaņu 
papildināšanu elektronikas inženieru darbības 
jomā, piedaloties ar drošības sistēmu izstrādi, 
uzstādīšanu un/vai ekspluatāciju saistītu 
darba uzdevumu veikšanā�

konkursa kārtībā tiek piešķirta ikmēneša 
stipendija eur 213,43 (lVl 150) vērtībā par 
praktisko iemaņu apgūšanu laika posmā no 
2013� gada jūlija līdz 2014� gada martam, kopā 
9 mēnešiem�

AS „G4S Latvia" iegulda studentos, jo 
uzskatām, ka ieguvums ir abpusējs - darba 
devējam ir zinošs speciālists, un studentam 
jauna pieredze un izpratne par veicamo 
darbu. Tieši prakses laikā redzam, ka 
daudziem mainās priekšstats par uzņēmumu 
pozitīvā virzienā. Saskarsme ar cilvēkiem, 
savas jomas speciālistiem, un starptautiskiem 
standartiem, studentiem ļauj saprast, vai tas ir 
ceļš, pa kuru būs gatavi doties arī paši, un tas 
ir vērtīgākais ieguvums turpmākajā karjerā.

Edgars Zālītis
aS „g4S latvia” valdes priekšsēdētājs

aS „g4S latvia” ir vadošādrošības risinājumu 
kompānijalatvijā, nodarbinot vairāk nekā 
1300 darbinieku� aS „g4S” uzņēmums latvijā 
ir pasaulē lielākās drošības risinājumu 
kompānijas „g4S plc” grupas uzņēmums 
latvijā� aS „g4S latvia” sniedz drošības 
pakalpojumus vairāk nekā 13 000 fiziskām 
un juridiskām personām latvijā, tostarp 
dažādu nozaru vadošajiem uzņēmumiem, 
kā arī klientiem valsts sektorā, izstrādājot 
individuālos drošības risinājumus un 
nodrošinot tehniskās un fiziskās apsardzes, kā 
arī drošības sistēmu montāžas un inkasācijas 
pakalpojumus� mēs padarām pasauli drošāku� 

Stipendijas vēsture

Stipendiju konkursi sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēti kopš 2009�
gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 5 
studentiem�

Stipendiāta „Paldies”

kuram gan nepatīk papildu ienākumi� 
no visām iespējām, kas tiek piedāvātas no 
uzņēmuma puses, es iesaku ņemt prakses 
uzdevumam tādu, kur tiešām būs kaut 
kas jāveido� tas palīdz ne tikai aizsākt labu 
sadarbību ar uzņēmumu, bet arī tiešām 
attīsta savas praktiskās zināšanas, jo pats esi 
ieinteresēts veikt labu darbu – vai arī vismaz 
neizgāzties ar lielu blīkšķi� Stipendija šādām 
lietām ļoti noder, jo pašam ir jāiegādājas 
pamata aprīkojums, kā arī viss saviem 
eksperimentiem� tādēļ man šķiet, ka stipendija 
šeit tiešām noder�

Kristaps Bērzājs
rtu elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

2013. g. stipendiāts

kristaps bērzājs
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Stipendijas apraksts

Stipendiju konkursam tiek aicināti 
pieteikties rtu studenti, kuru studiju 
specialitāte atbilst attiecīgā uzņēmuma 
prakses uzdevumiem, kas tika minēti konkursa 
nolikumā� 

konkursa uzvarētāji guva iespēju gūt 
pieredzi un pielietot savas augstskolā gūtās 
teorētiskās zināšanas praksē, darbojoties 
nozares vadošajos uzņēmumos� ar 
uzņēmumu atbalstu studentiem bija iespēja 
saņemt praktisko iemaņu veicināšanas 
stipendijas eur 170,74 (lVl 120) vērtībā�

ēdienu un ēdiena piedevu 
ražotājuzņēmums Sia „Spilva" ir viens no 
vadošajiem augļu un dārzeņu pārstrādes 
uzņēmumiem baltijā, kas savu produkciju 
realizē arī eksporta tirgos gan rietumos, gan 
austrumos� uzņēmuma sortimentā ietilpst 
deviņas ēdienu un ēdiena piedevu kategorijas: 
tomātu mērces un kečupi; majonēzes; 
dresingi; konservēti dārzeņi; ievārījumi un 
deserti; mārrutki un sinepes; zupas un otrie 
ēdieni; dzērieni; garšvielas� apvienošanās ar 
vienu no Ziemeļeiropā lielākajām kompānijām 
„orkla” nodrošina Sia "Spilva" pieeju plašām 
tehnoloģiskajām prasmēm, apmācībai un 
finansu resursiem, garantējot arī turpmāku 
uzņēmuma izaugsmi�

SIA „Batsoft” iegulda studentos, lai 
izaudzinātu sev nākamos kolēģus. Regulāri 
savā uzņēmumā aicinām praksē studentus, jo 
tas ir vislabākais ceļs, kā studentiem novērtēt 
savu izvēlēto profesiju, bet mums sagatavot 
savam uzņēmumam nākamos kadrus. IT 
nozare attīstās, līdzi attīstāmies arī mēs, un 
mums vienmēr ir nepieciešami jauni, inovatīvi, 
atvērti un kreatīvi programmētāji. Ļoti labprāt 
ņemam darbā arī speciālistus, kas tikko 
beiguši mācību iestādes, bet kuriem nav darba 
pieredzes. Ja zināšanu bāze ir pietiekama, 
dažu mēnešu laikā jaunie darbinieki 
iestrādājas un iegūst nepieciešamās prasmes 
un pieredzi.

Marita Blūma
Sia „batsoft” valdes priekšsēdētaja

Sia „batsoft" ir programmatūras izstrādes 
un izplatīšanas uzņēmums, kas dibināts 
1995�gadā� kompānijā strādā darbinieki, kas 
kompānijas darbības laikā ieguvuši pieredzi 
specifisku informācijas sistēmu izstrādē� 
galvenie darbības virzieni ir informācijas 
sistēmu analīze un izstrāde, web bāzētu 
sistēmu veidošana un uzturēšana, it projektu 
vadība, finansu un grāmatvedības uzskaites 
sistēmas „kentaurs", kas paredzētas visu 
līmeņu un lielumu uzņēmumiem�

klientu darbības virzieni: valsts un 
pašvaldību iestādes, apdrošināšanas 
sabiedrības, bankas un finansu iestādes, 
televīzijas un masu mēdiji, ražošanas 
un pārstrādes uzņēmumi, tirdzniecības 
uzņēmumi, transporta un pakalpojumu 
uzņēmumi�Strādājam ne tikai latvijā, bet 
veicam izstrādes projektus arī eS valstīs�

Stipendijas vēsture

Stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēts kopš 2013� 
gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 14 
studentiem�

SIA „Spilva" iegulda studentos, jo katra 
uzņēmuma un arī sabiedrības vērtīgākais 
kapitāls ir zināšanas. Šī vērtība nosaka cilvēku, 
uzņēmumu un valstu attīstību.

Lolita Bemhena
Sia „Spilva” vadītāja

Atbalstītāji
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SIA „Merks” iegulda studentos, lai atbalstītu 
apņēmīgus jauniešus viņu profesionālajā 
izaugsmē. Mēs saskatām lielu potenciālu 
mūsu topošajos būvniecības speciālistos 
un vēlamies palīdzēt gūt nepieciešamo 
profesionālo pieredzi un vairot jauniešu 
pārliecību par savām spējām.

Oskars Ozoliņš
Sia „merks” valdes priekšsēdētājs

Sia „merks” ir dibināts 1996� gadā un 
ietilpst baltijas valstīs lielākajā būvniecības 
un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas 
koncernā merko ehitus� galvenie uzņēmuma 
darbības virzieni ir būvniecības darbu veikšana 
un nekustamo īpašumu projektu attīstīšana�

„Swedbank” centrālā ēka, „arēna rīga”, 
tirdzniecības centrs „Spice”, Skanstes virsotnes  
– būves, kuras rīgā zina visi un bez kurām šī 
pilsēta vairs nav iedomājama� Sešpadsmit 
darbības gados uzņēmums uzbūvējis vairāk kā 
100 ēkas un inženierbūves, un  gandrīz 1000 
dzīvokļus dažādās vietās visā latvijā�

AS „Komforts" iegulda studentos, lai 
siltumenerģētikas un siltumtehnikas nozare 
attīstītos ne tikai akadēmiskā, bet arī praktiskā 
līmenī, kas šim industriālajam sektoram ir ļoti 
svarīgi. Studentiem tā ir ļoti vērtīga pieredze, 
bez kuras šodien jaunie profesionāļi nevar 
iedomāties darbību mūsu sfērā.

Aleksandrs Kovals
aS „komforts” valdes loceklis

aS „komforts” ir dibināts 1991�
gadā un ir latvijas vadošais uzņēmums 
siltumenerģētikas nozarē� uzņēmējdarbības 
virzieni - industriālais sektors, atjaunojamo 
energoresursu (biomasas) katlu māju un 
siltumtehnisko iekārtu ar jaudu 0�5-25 
mW projektēšana, izgatavošana, inovatīvu 
modeļu testēšana, montāža un apkopes 
serviss� uzņēmums piedāvā pakalpojumus 
no projekta izstrādāšanas līdz katlu mājas 
nodošanai ekspluatācijā, kā arī katlu mājas 
pilnīgu automatizāciju� kopējā saražoto 
iekārtu jauda līdz šim brīdim ~2010 mW�

SIA „Peruza”  iegulda studentos, jo biznesa 
izaugsme un paplašināšana prasa jaunus,  
kompetentus komandas locekļus.

Arnis Petrānis
Sia „Peruza” valdes priekšsēdētājs

Sia „Peruza” konstruē un izgatavo ražošanas 
iekārtas prasīgām nozarēm – pārtikas 
rūpniecībai, farmācijai un līdzīgiem klientiem 
visā pasaulē� Sia „Peruza”  īpašā kompetence 
ir mazo zivju pārstrādes risinājumi no 
atsevišķām iekārtām līdz pat gatavai konservu 
ražošanas rūpnīcai�

jaunajiem speciālistiem, kas pievienojas 
komandai, Sia „Peruza”  piedāvā aizraujošu 
iespēju augt savās prasmēs un būt izaugsmes 
dalībniekiem pilnā iekārtu radīšanas ciklā�
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SIA „Citrus Solutions”  iegulda studentos, 
domājot par nozares profesionalitātes 
celšanu nākotnē, jo ļoti svarīgi, lai studentiem 
jau mācību procesa laikā būtu iespēja strādāt 
reālā darba vidē. Ir tāds teiciens -  kurš nopietni 
domā par rītdienu, jau šodien dzīvo labi un 
pareizi. SIA „Citrus Solutions”, jau šodien 
rūpējamies par studentu izglītošanu. Jo labāk 
un pilnīgāk studenti, nākamie SIA „Citrus 
Solutions”  darbinieki, būs apguvuši mācības 
gan teorētiski, gan praktiski, jo veiksmīgākus 
projektus nākotnē kopīgi īstenosim!”!
Miks Stūrītis
Sia „citrus Solutions” valdes priekšsēdētājs

Sia „citrus Solutions” dibināts 2005� gadā, 
to izveidojot no lattelecom tīklu uzturēšanas 
daļas, tāpēc uzņēmumam ir vairāk nekā 
15 gadu pieredze telekomunikāciju un 
inženiertehnisko risinājumu jomā� 

Sia „citrus Solutions” visās piedāvāto 
pakalpojumu sfērās, kas ir datu centri, 
energoefektivitāte, stratēģiskas nozīmes 
objekti, ēku inženiersistēmas, ceļu un ielu 
komunikācijas, ārējie komunikāciju tīkli 
un lattelecom tīkla uzturēšana, nodrošina 
klientiem pilnu pakalpojumu ciklu - veic 
risinājuma idejas izstrādi, projektēšanas 
uzdevuma definēšanu, projektēšanu, 
risinājuma izbūvi un apkalpošanu� 

RTU Karjeras centrs iegulda studentos, lai 
tie attīstītu savas prasmes un kompetences, 
lai varētu bez sarežģījumiem integrēties 
darba tirgū. Šis konkurss ir lieliska iespēja, 
lai studenti jau studiju laikā iepazītos ar 
savas nozares uzņēmumiem un saprastu, 
kam studiju procesā jāpievērš pastiprināta 
uzmanība. Konkurss pierādīja, ka prakses laikā 
studenti jau sevi var pierādīt un pretendēt uz 
patstāvīgām darba vietām.
Una Vorma
rtu karjeras centra vadītāja

rtu karjeras centrs dibināts 2007� 
gada oktobrī, lai veicinātu sadarbību un 
komunikāciju starp augstskolu, studentiem, 
darba devējiem un rtu absolventiem, kā arī 
lai palīdzētu jauniešiem integrēties darba tirgū 
un veidot profesionālo karjeru�

karjeras centa galvenie uzdevumi ir dibināt 
un uzturēt kontaktus ar potenciālajiem darba 
devējiem, konsultēt un informēt vidējās 
izglītības mācību iestādes par izglītības 
veidiem, programmām un nodarbinātības 
iespējām pēc konkrētas izglītības iegūšanas 
rtu, paaugstināt studentu un absolventu 
konkurētspēju darba tirgū, sniegt konsultācijas 
un piedāvāt seminārus par profesionālās 
karjeras veidošanu, kā arī informēt par 
aktualitātēm darba tirgū, par prakses iespējām 
latvijā un ārzemēs�

Stipendiāta „Paldies”

Vēlos pateikt lielu paldies uzņemumam Sia 
„Peruza”, kurš pieņēma mani savā kolektīvā un ir 
pavēris man iespēju darīt to, ko vienmēr esmu 
vēlējies – strādāt radošu darbu inženierzinātņu 
nozarē, piedalīties konstruēšanas procesā 
un dažādu unikālu iekārtu būvē� īpaši vēlos 
uzsvērt mana tiešā priekšnieka arta bormaņa 
ieguldījumu manā izaugsmē� Viņš ir daudz 
strādājis ar mani individuāli un bez viņa 
padomiem un ieteikumiem es noteikti nebūtu 
tik tālu ticis! es gribētu mudināt latvijas 
uzņēmumus aktīvāk iesaistīties šāda veida 
projektos, jo tā ir lieliska iespēja kā piesaistīt 
jaunos speciālistus un arī laba alternatīva 
cilvēkiem palikt un strādāt savā valstī - latvijā 
– un veicināt tās attīstību un kopējo labklājību�

rtu attīstības fondam novēlu un iesaku vēl 
aktīvāk reklamēties un informēt studentus par 
šāda veida iespējām� kā izrādās, mums latvijā 
ir daudz radošu un perspektīvu uzņēmumu, un 
rtu attīstības fonds ir lielisks instruments kā 
savest kopā šos uzņemumus un dedzīgākos no 
studentiem!

Kristaps Ērglis
rtu transporta un mašīnzinību fakultāte

2013. g. stipendiāti

mārīte damberga, kristaps ērglis, toms bokta, 
modests elemba, didzis Vīksne, andris auziņš, 
dāvis knopkens, elita ukermarka, Viesturs 
Priedītis, austris uljāns, jānis kviesis, Valts 
dilendorfs, Svetlana maskajeva, laura lībiete
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Stipendijas apraksts Atbalstītājs

Stipendiju konkursam tiek aicināti 
pieteikties latvijas augstākajās izglītības 
iestādēs studējošie studenti ar labām un 
teicamām sekmēm�

Praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas 
uzdevums paredz studentiem iemaņu 
papildināšanu komunikācijā, kontaktējoties 
ar uzņēmumam klientiem un piedaloties 
darba grupas informācijas apritē, apgūt 
pamatzināšanas par auduma gaisa vadu 
sistēmām, gaisa sadalīšanas principiem un 
iespējām, kā arī gūt pieredzi projektu izstrādē 
un īstenošanā�

 konkursa kārtībā tiek piešķirta ikmēneša 
stipendija eur 213,43 (lVl 150) vērtībā par 
praktisko iemaņu apgūšanu laika posmā no 
2013� gada jūnija līdz 2013� gada septembrim, 
kopā 4 mēnešiem�

SIA „Filtri” iegulda studentos, lai veidotu 
un stiprinātu saiti UZŅĒMUMS <–> RTU  
STUDENTI. Te redzu abpusējas intereses un 
ieguvumus, jo uzņēmumam ir vajadzīgi 
jauni specialisti ar tehniskām zināšanām, 
bet studentiem nepieciešama saikne ar reālu 
darba vidi – vietu, kur profesionāli realizēties. 
Šī sadarbība pilnveido un papildina abas 
iesaistītās puses.
Lienīte Bite
Sia „filtri” direktore

kopš darbības uzsākšanas 2004� gada 16� 
aprīlī, augot un mērķtiecīgi attīstoties, Sia 
„filtri” ir ieguvis līdera pozīciju latvijas tirgū 
gaisa filtru ventilācijas sistēmu ražošanā un 
piegādē�

uzņēmums ir specializējies dažādu tipu 
un filtrācijas klašu gaisa filtru ražošanā gan 
industriālām vidēm, gan sadzīves vajadzībām� 

Sia „filtri” izstrādā optimālus gaisa 
attīrīšanas risinājumus industriālām un 
piesārņotām gaisa vidēm, pielietojot 
mūsdienīgas un modernas tehnoloģijas�

komfortablai gaisa sadalīšanai telpā Sia 
„filtri” piedāvā PriHoda  auduma gaisa vadu 
sistēmas, kas tiek individuāli projektētas katrai 
klienta situācijai� 

darbā ar sadarbības partneriem un 
klientiem Sia „filtri” galvenās vērtības ir 
stabilitāte, kvalitāte, ekoloģiskums, pieredze, 
godīgums un atsaucība� 

Stipendijas vēsture

Stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēts kopš 2013� gada, 
un šajā laikā stipendija izmaksāta 1 studentam�

Stipendiāta „Paldies”

iespēja strādāt uzņēmumā Sia „filtri” 
ir pavērusi jaunas durvis manā attīstībā� 
augstskolā iegūtās zināšanas pašlaik ir 
iespējams praktiski pielietot savā ikdienas 
darbā� uzņēmums, kurā pašlaik darbojos,  ir ļoti 
pretīmnākošs, jo vēl aktīvi studēju un daļu sava 
laika pavadu skolā� esmu ļoti pateicīgs lienītei 
bitei par to, ka viņa saredz manī potenciālu un 
iegulda savu laiku, lai palīdzētu man attīstītes 
un iegūt arvien jaunas zināšanas, apmeklējot 
dažādus seminārus un apmācības� laikā,  ko 
esmu pavadījis uzņēmumā Sia „filtri”,  esmu 
iepazinis daudz jaukus un pretīmnākošus 
kolēģus un nozares speciālistus, kas nekad 
nepaliks padomu parādā, kas ļoti priecē, jo 
tomēr ir pietiekoši daudz lietas, ko nezinu un 
par kurām man ir jautājumi� ļoti ceru, ka mūsu 
sadarbība būs ilglaicīga un abām pusēm 
izdevīga� Pārējiem studentiem un darba 
devējiem novēlu nebaidīties vienam no otra, 
jo kopēja sadarbība var nest augļus kā vienam, 
tā otram�

Kristaps Kļava
rtu būvniecības fakultāte

2013. g. stipendiāts

kristaps kļava
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Sia „lattelecom tecHnology” PraktiSko iemaņu VeicināšanaS StiPendija

Stipendijas apraksts

Atbalstītājs

Stipendiju konkursam tiek aicināti 
pieteikties jebkuras augstskolas studenti ar 
izcilām sekmēm, sociālajām prasmēm un 
prasmēm darbā ar datoru un informāciju 
tehnoloģiju (it) komunikācijām�

Praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas 
uzdevums paredz studentiem piedalīties 
apmācību organizēšanas informāciju 
komunikācijas tehnoloģijas (ict) un 
komunikācijas prasmju uzlabošanai, kā arī 
praktisku iemaņu iegūšanu citu cilvēku 
apmācīšanai datora lietošanā� konkursa kārtībā 
tiek piešķirtas 24 ikmēneša stipendijaseur 
128,06 (lVl 90) vērtībā par praktisko iemaņu 
apgūšanu laika posmā no 2013� gada jūlija līdz 
2013� gada novembrim, kopā 5 mēnešiem�

Lattelecom Technology iegulda studentos, 
lai sniegtu studentiem vislabākās teorētiskās 
zināšanas un arī praktiskās iemaņas. 
Sagatavojot jaunos speciālistus, ir svarīga 
zinātnes, izglītības un biznesa vides cieša 
sadarbība.  Latvijā mēs joprojām esam tādā 

unikālā situācijā – pie augsta bezdarba 
līmeņa, ir nozares, kurās darbiniekus ir ļoti 
grūti atrast. Gan šobrīd, gan arī nākotnē 
Latvijā ir un būs vajadzīgi speciālisti ar 
inženiertehnisko izglītību, cilvēki ar eksakto 
domāšanu, kuri ikdienā strādās pie inovatīvu 
risinājumu izveides un realizācijas. Tāpēc 
Lattelecom kā nozares līderis iesaistītās 
šajā procesā - gan studentiem, gan mācību 
spēkiem sniedzot savu atbalstu, zināšanas un 
pieredzi.
Anita Mertena
Sia „lattelecom technology” izpilddirektore

Sia „lattelecom technology” ir projektu 
un ārpakalpojumu uzņēmums� kompetence 
un baltijas valstu tirgū uzkrātā pieredze 
ļauj klientiem piedāvāt gan atsevišķus 
programmproduktus, gan specializētu un 
pasūtītāja īpašajām vajadzībām atbilstošu it 
risinājumu izstrādi un ieviešanu�

Sia „lattelecom technology” strādā vairāk 
nekā 200 augsta līmeņa dažādu it jomu 
speciālistu� Pārdomāta ilgtermiņa stratēģija, 
veiksmīga partneru izvēle, augsti kvalificēti 
speciālisti, kompetence plašā it pakalpojumu 
spektrā un klienta vajadzību izpratne ir 
galvenie faktori, kas nodrošina kompānijas 
izaugsmi un nepārtrauktu attīstību�

Sia „lattelecom technology” klienti var 
izmantot ievērojamās priekšrocības, ko sniedz 
sadarbība ar mūsu partneriem – pasaules 
vadošajiem ražotājiem un piegādātājiem� 
Sia „lattelecom technology” ir microsoft 
Zelta partneris, SaP sertificēts partneris, 
tāpat Sia „lattelecom technology”  ir oracle 
biznesa alianses dalībnieks, dell autorizētais 
izplatītājs un servisa nodrošinātājs latvijā, 
sertificētsSun microsystems, ibm un citu 
uzņēmumu biznesa partneris� šī sadarbība ļauj 
mums strādāt augstāko industrijas standartu 
līmenī un veicināt latvijas uzņēmējdarbības 
un sabiedriskās vides virzību jaunās 
ekonomikas laikmetā�

Stipendijas vēsture

Stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēts kopš 2012� 
gada un šajā laikā stipendijas izmaksātas 47 
studentiem�

Stipendiāta „Paldies”

Prakse ir neatņemama mācību procesa 
sastāvdaļa, kas dod iespēju izmantot savas 
iegūtās teorētiskās zināšanas� kaut arī šī 
prakse nebija tieši saistīta ar manu nākamo 
profesiju, tā noteikti ir izmainījusi manu 
līdzšinējo izpratnes līmeni par to, kā pasniegt 
informāciju� kā nākamajam darba drošības 
speciālistam, prasme izskaidrot ir būtiska, no 
tās būs atkarīga cilvēku drošība� 

esmu ļoti pateicīgs par ieguldījumu manī!

Andris Kolosovs
rtuinženierekonomikas un vadības fakultāte

2013. g. stipendiāti

agnese Voite, alīna Vasiļevska, andris 
kolosovs, annija krama, dāvis Spridžuks, 
diāna Veinberga, elīza Vīksna, elvijs Ķergalvis, 
emīls gabrāns, gunta odumāne, ilona 
Sakoviča, jānis noviks, jūlija kirillova, karīna 
šķestere, kitija alksne, kristīne cirse, kristīne 
kovale, linda miezīte, monta Vētra, roberts 
martinovskis, Sergejs Zikovs, Vita anstrate, 
Zane āriņa, Zane feldmane
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„open mind” ir konkurss, kura ietvaros 
ikviens latvijas students var iesniegt savu 
sociālā projekta ideju, saņemt tās novērtējumu, 
sabiedrības atbalstu un, iekļūstot starp 3 
labākajiem, iegūt naudas balvu sava projekta 
realizācijai�  aS „Swedbank” un rtuattīstības 
fondam sadarbojoties ar latvijas augstskolām, 
studenti tika informēti par iespēju iesniegt 
sociālo projektu idejas, lai uzlabotu vidi savā 
reģionā vai augstskolas apkārtnē� 

konkursa darbu vērtēšana notika divās 
kārtās- darbus vērtēja žūrija, savukārt finālā 
iekļuvušos 10 labākos darbus vērtēja arī 
sabiedrība� no finālā iekļuvušajām idejām 
finansējumu ideju īstenošanai ieguva 3 
visatzinīgāk novērtētie sociālie projekti� 

Projekti tiek īstenoti sadarbībā ar aS 
„Swedbank”�

Brilles ar augstu pievienoto vērtību

miķeļa meldera un laumas lambertes 
projekta ideja tika radīta „open mind” 
konkursam un tika pārliecinoši realizēta 2013� 
gadā� mērķis šai idejai bija uzlabot madonas 
novada iedzīvotāju ikdienas dzīves kvalitāti un 
mazināt diskomforta situācijas, kas saistītas ar 
redzes problēmām� Projekta realizēšana deva 
iespēju iegādāties ērtas un efektīvas francijā 
ražotas brilles priekš cilvēkiem ar tālredzību un 
tiem, kas brilles ikdienā izmanto tieši lasīšanai�

lai sniegtu plašāku devumu un pieejamību 
sabiedrībai, madonas novada pašvaldības 
iestādēs un bibliotēkās izvietotas 150 
brilles� konsultējoties ar novada pašvaldību 
darbiniekiem un izvērtējot situāciju personiski, 
projekta īstenotāji saprata, ka ir svarīgi atrast 
katram briļļu pārim vispiemērotāko vietu� 
Vietu, kur cilvēkam visbiežāk rodas vajadzība 
lasīt vai rakstīt�

brilles ir vizuāli pievilcīgi izstrādāts 
produkts, kas aprīkotas ar + 2�5 dioptrijas 
lēcām un tās paredzētas turēšanai rokās, kas 
dod iespēju tās attālināt vai tuvināt no acīm� 

tās var lietot gan labroči, gan kreiļi� jāpiebilst, 
ka šādas brilles veiksmīgi tiek izmantotas 
arī citviet pasaulē, kas projekta īstenotājus  
motivēja tās censties ieviest pie mums latvijā 
un būt arī pirmajiem visā baltijā�

„Par atbalstu jāsaka lielu „PALDIES” Madonas 
novada iedzīvotājiem un vietējiem masu 
medijiem, kā arī draugiem un paziņām, kas 
nāk no citiem novadiem, Latvijas Neredzīgo 
biedrībai, augstskolām - Rīgas Tehniskai 
universitātei un Rīgas Starptautiskai biznesa un 
administrācijas augstskolai.”

Miķelis Melderis

oPen mind Mini hokeja/slidotavas laukuma 
(ziemā) un florbola un ielas basketbola 
laukuma (vasarā) izveide Feimaņu pagasta 
iedzīvotājiem

Projekta idejas autori ir kārlis taranda un 
mārīte kuksa� Projekta mērķisbijaizveidot 
un labiekārtot 15x 30m lielu mini hokeja/
slidotavas laukumu (ziemā) un florbola un ielas 
basketbola laukumu (vasarā) feimaņu pagasta 
iedzīvotāju vajadzībām, lai veicinātu un 
popularizētu aktīvo dzīvesveidu iedzīvotāju, 
sevišķi jauniešu vidū, vairāk laika pavadot 
svaigā gaisā, un veicināt lietderīgā brīvā 
laika pavadīšanas iespējas� Projekta gaitā tika 
izveidots laukums  - noņemta zemes virskārta, 
uzbērts un noblietēts smilts/grants maisījums, 
veikta bortu montāža, iegādāts hokeja, 
basketbola un florbola spēles inventārs, kurš 
būs brīvi pieejams ikvienam iedzīvotājam� 
ledus liešanai tiks izmantots ūdens no 
pagasta ēkas kurinātavas telpām� laukuma 
izveides darbos un tā uzturēšanas kārtībā, 
tai skaitā ledus liešanā un tīrīšanā, uzņemsies 
pagasta jaunieši� iespēju robežās laukuma 
labiekārtošanu atbalstīs arī pagasta pārvalde, 
piemēram, palīdzot ierīkot apgaismojumu� 
laukums būs pieejams ikvienam iedzīvotājam 
bez maksas� 

„Projekts „Open mind”  ir lieliska iespēja 
jebkuram studentam īstenot savas idejas un 
sapņus. Protams, viss bija smagāk nekā likās 
sākotnēji, bet tagad, kad darbs padarīts, sajūta 
ir vienreizēja. Paldies par iespēju!”

Kārlis Taranda
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Vasaras sporta spēles cilvēkiem 
ratiņkrēslos (ar muguras smadzeņu 
bojājumiem)

Projekta mērķis bija 2013� gada vasarā 
noorganizēt sporta spēles cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem pēc muguras smadzeņu 
bojājumiem,  to ģimenes locekļiem vai 
asistentiem, rehabilitācijas speciālistiem, 
kas veicinātu cilvēku ratiņkrēslos integrāciju 
sabiedrībā, palīdzētu  viņiem kļūt aktīviem un 
pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem, mudināt 
cilvēkus ar kustības traucējumiem spert 
pirmo soli no ilgstošas uzturēšanās ierobežotā 
mājas vidē uz aktīvu dzīvesveidu, palīdzēt rast 
pārliecību par savām spējām un prasmēm, 
veicināt pieredzes apmaiņu un saņemt 
speciālistu konsultāciju un ieteikumus� Projekta 
ietvaros plānots organizēt netradicionālas un 
pielāgotas sporta spēles, kur vienuviet satiktos 
dažāda vecuma cilvēki ar muguras smadzeņu 
bojājumiem� 

Projekts tika īstenota 2013� gada augustā, 
kad rehabilitācijas centrā "tērvete" notika 
latvijā pirmās divu dienu sporta spēles 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem�Pasākumā 
piedalījās 86 dalībnieki ratiņkrēslos no visas 
baltijas, kas šo pasākumu padara par lielāko 
"ratiņnieku" pulcēšanos vienkopus latvijas 
vēsturē� Pasākumā piedalījās arī latvijas 
paralimpiskais čempions aigars apinis 
un citi sportisti� Sporta spēles notika 19 
netradicionālās un pielāgotās disciplīnās�

Pasākuma dalībniekiem bija iespēja arī 
savstarpēji iepazīties, dalīties personīgajā 
pieredzē par iespējām un risinājumiem 
dažādām veselības un sociālajām problēmām, 
kas saistītas ar muguras smadzeņu 
bojājumiem� Sporta spēļu laikā organizatori 
bija parūpējušies par dalībnieku atvasīšu 
pieskatīšanu un izklaidēšanu, lai pasākums 
būtu izdevies gan personām ratiņkrēslos, gan 
viņu ģimenēm� dalībnieki varēja izmēģināt 
savus spēkus arī alpīnismā, lai cik neiespējami 
tas šķistu�

„Pasākuma mērķis ar sporta spēļu 
starpniecību veicināt cilvēku ratiņkrēslos 
integrāciju sabiedrībā, proti, kļūt aktīviem un 
pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem; mudināt 
spert pirmo soli no ilgstošas uzturēšanās 
ierobežotā mājas vidē uz aktīvu dzīvesveidu; 
palīdzēt rast pārliecību par savām spējām 
un prasmēm, veicināt pieredzes apmaiņu un 
saņemt speciālistu konsultācijas un ieteikumus." 

Mārtiņš Karnītis
latvijas muguras smadzeņu bojājumu 
biedrības valdes loceklis

„Uzvara „Openmind” konkursā pierādīja to, 
ka sabiedrībā esošie uzskati mainās uz labo 
pusi un personas, kas pārvietojas ratiņkrēslos,  ir 
daļa no sabiedrības. Pie tam, šai idejai pievērsa 
uzmanību vairāku augstskolu pārstāvji, kas 
bija iesaistīti gan projekta rakstīšanas procesā, 
gan  noslēgumā, kad norisinājās vasaras sporta 
spēles. Analizējot notikušās sporta spēles, varu 
teikt, ka esam ieguvuši jaunas atziņas. Ceru, ka 
jaunie uzlabojumi, vasaras sporta spēļu mērķis 
un izrietošie uzdevumi tiks realizēti nākamajā 
gadā, proti -  divreiz lielāks dalībnieku skaits un 
jaunu zinātnisku pētījumu pamats turpmākai 
darbībai.”

Filips Bernadskis
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jau otro gadu, veicinot bērnu un jauniešu 
zināšanas un interesi par tehniskajām lietām, 
rīgas tehniskās universitātes attīstības 
fonds sadarbībā ar aS „grindeks” fondu 
„Zinātnes un izglītības atbalstam” un rīgas 
tehniskās universitātes Studentu parlamentu, 
rīko izglītojošo nodarbību ciklu „tehniskā 
jaunrade skolās”� 2013�/2014� mācību gadā 
projekta ietvaros rtu studentu komanda un 
aS „grindeks” pārstāvji viesojas Zemgales, 
Saulkrastu, Vecumnieku un līvbērzes 
vidusskolās, kur tehniskās jaunrades iespējas 
skolēniem nav plaši pieejamas� 

jauniešos tiek rosināta interese par 
tehnisko jaunradi, inženierzinātnēm un dabas 
zinātnēm, kā arī tiek attīstītas teorētiskās 
zināšanas un praktiskās iemaņas robotikas, 
mehānikas, elektronikas un ķīmijas jomā� 
arī šogad nodarbībās bērni apgūst teorijas 
pamatus fizikā, ķīmijā un elektronikā� Pēc 
teorijas pamatu apgūšanas bērniem tiek 
doti instrumenti un iespēja pašiem lodēt, 
līmēt, skrūvēt un veidot� tāpat bērniem 
tiek dota unikāla iespēja klātienē vērot 
ķīmiskos eksperimentus un dažādus 
paraugdemonstrējumus�

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar aS 
„grindeks” fondu „Zinātnes un izglītības 
atbalstam” un rtu Studentu parlamentu�

„Projektā tiek izglītoti bērni no 8. - 9. klasēm, 
un šajā vecumā, kad skolā tiek likti pamati fizikas 
un ķīmijas zināšanām, bērniem ir svarīgi redzēt, 
sajust un saprast,  kā fizika un ķīmija darbojas 
mūsu ikdienā. Bērniem nepietiek ar „sausu” 
teoriju, bet ir svarīgi darboties praktiski un 
pašiem savām rokām kaut ko radīt. Šajā projektā 
veiksmīgi tiek apvienota teorētisko zināšanu un 
praktisko iemaņu apguve.” 

Inguss Blaudums
Projekta „tehniskā jaunrade skolās” vadītājs

tehniskā jaunrade skolās
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juris Viktors eizentāls 1961� gadā absolvējis 
rīgas Politehniskā institūta automātikas un 
skaitļošanas tehnikas fakultāti (rPi aStf)� no 
1961� līdz 2001� gadam bijis rPi aStf (vēlāk – 
rtu aStf/radiotehnikas un sakaru fakultātes 
(rSf)) radioiekārtu katedras asistents, 
aspirants, docents� no 1973� līdz 1974� 
gadam rPi radioiekārtu katedras vadītājs� 
Saņēmis jāņa lintera prēmiju par ieguldījumu 
elektronisko sakaru nozares attīstībā�

nododot rtu īpašumā vērtīgo 
radiouztvērēju kolekciju, juris Viktors eizentāls 
godina universitāti tās 151� gadadienā� 
radiouztvērēju kolekcija tiek nodota rtu 
elektronikas un telekomunikāciju fakultātes 
pārraudzībā� kolekcija tiks izmantota kā 
izglītojošs materiāls saistībā ar radioaparātu 
vēsturi�rtu 151� gadadienā saņēmusi 
dāvinājumā 150 radiouztvērēju kolekciju ls 
22 246 vērtībā no rtu goda darbinieka jura 
Viktora eizentāla�

„Pateicoties šim dāvinājumam, tapis 
liels ieguldījums mūsu studentu attīstībā. Ir 
nepieciešams viņiem rādīt vēsturiskās liecības, 
kas atklātu, ko esam izstrādājuši pirms daudziem 
gadiem – uz šīs bāzes mēs varam celt nākotni.”

Akadēmiķis Leonīds Ribickis
rtu rektors

„RTU nav tāda cilvēka, kuru mēs nebūtu 
apjautājuši, vai nav iespēja iegūt kādu vecu 
radiouztvērēju. Tie ir kolēģi un studenti, kas 
dāvinājuši radiouztvērējus, un ceļi, kā tie 
nonākuši mūsu īpašumā, bijuši dažādi. Šī ir viena 
no lielākajām radiouztvērēju kolekcijām Latvijā. 
Mums ar to jālepojas – tā ir pasaules līmenī.”

Juris Viktors Eizentāls
rtu goda darbinieks

rtu aPf absolventu izlaidums un 
diplomprojektu izstāde
 „6m2 kopīgs pamats”

no 2013� gada 18� janvāra rīgas kongresu 
nama foajē varēja apskatīt rīgas tehniskās 
universitātes arhitektūras un pilsētplānošanas 
fakultātes (rtu aPf) diplomprojektu izstādi 
"6m2 kopīgs pamats"� izstādes laikā absolventi 
rīkoja vairākus izglītojošus pasākumus, kuros 
piedalīties tika aicināts ikviens�

izstādes ekspozīciju veidoja 32 jauno 
arhitektu darbi par tēmām, kas skar rīgai un 
vairākiem latvijas novadiem un pilsētām 
nozīmīgu, reizēm pat izaicinošu vietu attīstību� 
Starp tādām noteikti jāpieminrīgā aktualizētā 
tirgus «latgalīte» vides transformācija (anna 
Vaivare) un jūrmalas attīstīšanas ietaišu 
kompleksa rehabilitācija (Paulis gibze)� 
rtu jau vairākkārt vērsusi uzmanību arī uz 
rīgas dzelzceļa loka telpiskās revitalizācijas 
aktualitāti, un šogad šai tēmai veltīta 
«dzelzceļa ielejas» attīstības studija torņakalnā 

(dāvis gasuls) interesents� 

Projekts tika īstenots sadarbībā ar Valsts 
kultūrkapitāla fondu, Sia „abora”, Sia „Sarma 
un norde arhitekti”, Sia „nams”, Sia „re&re”, 
Sia „arhitektoniskās izpētes grupa”, Sia „open 
arhitektūra un dizains”, Sia „Vincents”, Sia 
„Projektēšanas birojs arHiS” un rtu Studentu 
parlamentu�

„Salīdzinot jaunradi arhitektūrā ar 
pilotēšanas prasmi- abās vienlīdz svarīgi ir gan 
augstu uzlidot, gan stabili un droši piezemēties, 
abās precīzi jāizvērtē un mērķtiecīgi jāizmanto 
dabas spēku ietekme un abas ir tieši atkarīgas 
no katra indivīda prasmes izmantot uzkrātās 
zināšanas tā, lai konkrētās vajadzības iemiesotu 
konkrētās tehnoloģijās un materiālos. Abas 
nemitīgi izaicina arvien jaunus un jaunus 
cilvēkus mēroties spēkiem un  uzvarēt.”

Uģis Bratuškins 
rtu aPf dekāns

retro radiouztvērēju kolekcijas 
dāvinājums 
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Poem konference

euniS

2013� gada 6�-7� novembrīstarptautiskajā 
konferencē dalībnieki no apmēram 20 
valstīm sniedza 40 prezentācijas� galvenās 
tēmas – uzņēmumu modelēšanas metodes 
un programmatūru rīki, modeļu kvalitāte un 
mijiedarbība starp uzņēmumu modelēšanu, 
biznesa procesu pārvaldību, uzņēmumu 
arhitektūru pārvaldību un informācijas 
sistēmu izstrādi� 

„Poem” konferences laikā varēja gūt ieskatu 
jauninājumos uzņēmumu modelēšanas 
praksē� uzņēmumu modelēšana ir pētniecības 
joma, kas šķiet interesanta akadēmiskajam 
sektoram un arī dažādu industriju un 
publisko pakalpojumu sniedzējiem un 
administrētājiem� uzņēmumu modelēšanā 
ir izstrādāta noteikta metodoloģija, 
modelēšanas valoda un rīki� Praksē uzņēmumu 
modelēšanu izmanto dažādos kontekstos, 
piemēram, uzņēmuma stratēģijas veidošanā, 
organizācijas izmaiņu procesā, korporatīvajā 
un informācijas tehnoloģiju vadībā� 

Projekts tika īstenots sadarbībā ar „ifiP”, 
„iiVa”, Stokholmas universitāti, rostokas 
universitāti, Sia „ZZ dats”, aS „idea Port riga”, 
Sia „fmS”�

2013� gada 12�-14� jūnijāĶīpsalas 
starptautiskajā izstāžu centrā notika rīgas 
tehniskās universitātes rīkotais „euniS 2013” 
kongress – eiropas universitāšu lielākā 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
profesionāļu konference, kas pulcēja 
universitāšu rektorus, profesorus un it 
speciālistus no visas eiropas – kopā ap 300 
dalībniekiem�

euniS (eiropas universitāšu informācijas 
sistēmu asociācija) ir vadošais informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju profesionāļu 
kongress eiropā kopš 1998� gada� euniS 
dod iespēju dažādu valstu speciālistiem, 
pētniekiem, universitāšu vadītājiem un 
profesoriem dalīties pieredzē informācijas 
tehnoloģiju attīstībā, izstrādē un īstenošanā 
augstākās izglītības iestādēs�

kongresa laikā notika ap 60 dažādu lekciju, 
prezentāciju un diskusiju, ko vadīja pasaulē 
pazīstami it un izglītības jomu eksperti no 
vairāk nekā 30 valstīm� galvenās tēmasbija par 
plašu augstākās izglītības jautājumu spektru, 
sākot no augsto tehnoloģiju izmantošanas 
metodoloģijā un beidzot ar studentu pilsētiņu 
labiekārtošanu�

Projekts tika īstenots sadarbībā ar „ciSco 
Systems”, „ibm”, „alSo”, SaP ag, aS „exigen 
Services latvia”, Sia „biroteh”, Sia „telia”, ltd 
„Panopto”, „emc2”�
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konkursa «Putnu bērni» vēsture aizsākās 
1996� gada rudenī, kad rtu lielajā zālē pulcējās 
centra rajona konkursu „cālis `91-`96” gandrīz 
200 dziedātāji - jau izauguši, bet vēl aizvien 
dziedāt griboši� bērnus sveica pats maestro 
raimonds Pauls, novēlot, lai dziedātprieks 
saglabājas visu mūžu� šo gadu laikā konkursā 
piedalījušies vairāk kā tūkstoš dalībnieku, kuru 
vārdi izskan latvijas un starptautiskos mūzikas 
projektos�

konkurss ir stimuls, iedrošinājums un 
solis ceļā uz tālākiem panākumiem� tā ir 
lieliska iespēja papildināt un paplašināt savu 
repertuāru, labāk iepazīt latviešu komponistu 
skaņdarbus un veicināt to jaunradi� tā ir iespēja 
gūt jaunu pieredzi un veidot kontaktus ar 
mūziku mīlošiem vienaudžiem un informācijas 
apmaiņa starp pedagogiem� konkursā netiek 
izmantota skaņu pastiprinoša aparatūra� 

2013� gadā konkurss jau trīspadsmito 
reizi  pulcēja dziedātājus no visas latvijas�
dalībniekiem dziedot bija jācīnās divās 
kategorijās - akadēmiskajā un estrādes- 
izpildot obligāto repertuāru, divas brīvas 
izvēles dziesmas un kopdziesmu� konkursa 
žūrijā bija komponiste prof� Selga mence, 
vokālistes baiba berķe, antra bigača - jankava, 
goda priekšsēdētāja anita garanča, savukārt 
konkursa dibinātāja un vadītāja - asja Visocka� 

no 120 dalībniekiem uz konkursa finālu tika 
izvirzīti 42 vokālisti� kopskaitā par laureātiem 
kļuva 23 dziedātāji četrās vecuma grupā, bet 
visaugstāko novērtējumu un ar „Seb” bankas 
atbalstu tapušo stikla mākslinieces bārbalas 
gulbes lielo balvu saņēma jāzepa mediņa rīgas 
mūzikas vidusskolas audzēknis artis muižnieks, 
pedagogs krišjānis norvelis� koncertā uzstājās 
iepriekšējā konkursa lielās balvas ieguvēja cira 
tolordava (bildē) �

Projekts tika īstenots sadarbībā ar aS „Seb”, 
rīgas domi, „mazā ģilde”, Sia „bonitta” Sia 
„bonitta” (aqua Villa SPa), latvijas nacionalo 
operu, apgādu „kontinents”, izdevniecību 

„musica baltica”, latvijas leļļu teātri, rtu-
bt1, Sia „Ķieģelītis, Sia „burdas salons”, firmu 
„krimulda”, Sia „diogens”, mūzikas ierakstu 
izdevniecību „uPe”�

Xiii latvijas bērnu un jauniešu 
vokālistu konkurss „Putnu bērni”

Sadarbojoties ar rīgas tehniskās 
universitātes Sporta klubu un Sporta katedru 
katru gadu tiek atvēlēti līdzekļi rtu sporta 
izlases komandām� finansējums tiek piešķirts 
telpu īrei treniņu procesa nodrošināšanai, 

sporta inventāra iegādei, licenču apmaksai, kā 
arī dalības maksas nosegšanai līgās� 

Sporta komandu atbalsts tika īstenots 
sadarbībā ar aS „Swedbank”, Sia „ekl/lS”, Sia 
„inspecta latvia”, Sia „daSko”, Sia „telekom 
Serviss”, Sia „Hansa Pharma”�

rtu sporta izlašu atbalsts
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rtu karjeras diena 2013

biznesa inkubators

rtu karjeras centra organizētajā rtu 
karjeras dienā darbojās uzņēmumu stendi, kur 
studentiem bija iespēja nodibināt kontaktus 
ar interesējošo uzņēmumu pārstāvjiem� 
Vienlaikus notika uzņēmumu prezentācijas, 
lekcijas un izglītojoši semināri studentiem, 
semināri rtu mācībspēkiem un dažādas citas 
aktivitātes� 

 uzņēmumiem rtu karjeras diena 
sniedza iespēju popularizēt savu 
uzņēmumu, tā ražojumus vai pakalpojumus, 
tehnoloģiskās vai pētniecības iespējas, kā 
arī tikties ar potenciālajiem darbiniekiem 
un praktikantiem, veikt to atlasi palīdzēt 
studentiem sākt profesionālo karjeru�

rtu karjeras dienas ir iemantojušas 
plašu atpazīstamību ne tikai studentu, bet 
arī uzņēmumu vidū� to pierāda 2013� gadā 
notikušais pasākums – rtu karjeras dienā 
piedalījās 2500 studentu un 81 uzņēmums, 
no kuriem tika saņemtas pozitīvas atsauksmes 
par tā nepieciešamību un lietderību�

Projekts tika īstenots sadarbībā ar  Sia 
„re&re”, Sia „c�t�co” �

„RTU Karjeras diena notika jau 11. reizi, un ik 
gadu tajā dažādu nozaru uzņēmumu pārstāvji 
satiekas ar lielu skaitu studentu. Darba devējiem 
ir svarīga loma izglītības sistēmā, un ir būtiski 
sadarboties, lai veicinātu tautsaimniecības 
attīstību. Būtiski, lai Karjeras dienā tiktu 
pārstāvēts pēc iespējas vairāk uzņēmumu, no 
kuriem studenti uzzinātu par aktualitātēm 
dažādās nozarēs un būtu informēti par 
prasmēm un kompetencēm, kas darba devējiem 
ir svarīgas.” 

Akadēmiķis Leonīds Ribickis
rtu rektors

kopš 2010� gada rtu karjeras centrs 
sadarbībā ar rtu Studentu parlamentu 
piedāvā projektu „rtu Studentu biznesa 
inkubators”, kura pamatā, izmantojot rtu 
un ārējos resursus, studentiem tiek sniegta 
iespēja realizēt savas biznesa idejas, viena 
gada garumā saņemot studentu biznesa 
inkubatora piedāvātās privilēģijas� atbalstot 
rtu studentus un absolventus - topošos 
komersantus, tiek veicināta valsts ekonomikas 

attīstība�

Pēc pirmā posma pieteikumu vērtēšanas 
pretendenti, kurus izvirzīja uz nākamo kārtu, 
tika aicināti prezentēt savu biznesa ideju 
komisijai� dalībnieki, kurus komisija novērtēja 
pozitīvi, tika iekļauti rtu Studentu biznesa 
inkubatorā�

Projekts tika īstenots sadarbībā ar aS 
„Hipotēku banka”, aS „Swedbank”, biedrību 
„līdere”, rtu biznesa atbalsta un attīstības 
centru, rtu inženierekonomikas un vadības 
fakultāti un rīgas Hanzas rotari klubu�
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2013� gada 9� novembrī rīgas tehniskās 
universitātes būvniecības fakultāte (rtu bf) 
atzīmēja 150 gadu jubileju – tās darbības 
sākums 1863� gadā uzskatāms arī par latvijas 
būvniecības zinātnes pirmajiem soļiem 
pasaules eksakto zinātņu kartē�

rtu bf jubilejas ietvaros notika 
starptautiska konference, kuras pirmajās divās 
sesijās malaizijas, Polijas, krievijas, dānijas, 
igaunijas un lietuvas universitāšu un rtu 
pārstāvji lasīja referātus saistībā ar celtniecību, 
tās materiāliem un tehnoloģijām, siltuma un 
termisko procesu, ģeomātiku un ģeotehniku� 
Savukārt trešajā sesijā bija skatāmi stendi 
referātu formā�

rtu bf (toreiz – inženierzinātņu nodaļa) 
savu darbību oficiāli sāka 1863� gadā rīgas 
Politehniskās augstskolas (rPa) sastāvā� 
rtu bf priekšgājēja bija rīgas Politehniskā 
institūta (rPi) arhitektūras – celtniecības un 
inženierceltniecības fakultāte� Savukārt rPi bija 
pamatā citu latvijas universitāšu izveidei – uz 
tās fakultāšu bāzes 1919� gadā radīta latvijas 
augstskola (vēlāk – latvijas universitāte)�

Projekts tika īstenots sadarbībā ar aS „uPb”, 
Sia „geoStar”, Sia „gPS Partners”, Sia „merko”, 
Sia „tilts”, Sia „Peikko latvija”, aS „rbSSkalS”, 
Sia  „Viadukts”, Sia „energoremonts rīga”, aS 
„ceļa inženieri”, Sia „Strabag”, Sia „rīgas tilti”, 
Sia „abora”, Sia „lattelecom”, Sia „Vincents 
Polyline”, Sia „fima”, Sia „materiāli”�

„Pusotra gadsimta laikā mainījušies ne tikai 
valstu nosaukumi, bet arī valodas standarti 
būvniecības industrijā, tomēr izglītības būtība 
palikusi nemainīga – izglītot un apmācīt 
augsti kvalificētus speciālistus būvniecības 
nozarē, kas veidojusi, veido un veidos Latvijas 
valsti. Mēs lepojamies ar RTU absolventiem, 
kuri piedalījušies katra nozīmīga būvniecības 
projekta īstenošanā Latvijā.”

Profesors Juris Smirnovs
rtu bf dekāns

rtu būvniecības fakultātes 150 
gadu jubileja

rtu materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultātes 150 gadu jubileja

2013� gada 19� oktobrī rīgas tehniskās 
universitātes materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultāte (rtu mlĶf) atzīmēja 150 
gadu jubileju, kuras darbības sākums 1863� 
gadā uzskatāms arī par latvijas ķīmijas 
zinātnes pirmajiem soļiem pasaules eksakto 
zinātņu kartē� Saistībā ar rtu mlĶf 150 gadu 
jubileju rīgas latviešu biedrības namā notika 
rtu mlĶf esošo un bijušo mācībspēku, 

darbinieku un absolventu salidojums�

Projekts tika īstenots sadarbībā ar aS 
„grindeks” fondu „Zinātnes un izglītības 
atbalstam”, Sia „Z-light”, Sia „armgate”, aS 
„olainfarm”, Sia „arturs in”, Sia „bauskas alus”�

„RTU MLĶF ir ne tikai sinonīms ķīmijas 
nozares pirmsākumiem Latvijā, bet arī sniegusi 
Latvijai pasaules mēroga veiksmes stāstus, kas 
ietekmējuši visas pasaules ķīmijas zinātnes 
attīstību. Fakultātes tradīciju veidošanā 
liels nopelns ir Nobela prēmijas laureātam 
Vilhelmam Ostvaldam un viņa skolotajam 
Paulam Valdenam, kurš ir Valdena apgriezenības 
likuma autors, septiņas reizes nominēts Nobela 
prēmijai.”

Akadēmiķis Leonīds Ribickis
rtu rektors
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mba programmas „ inovācijas un 
uzņēmējdarbība” 10 gadu jubileja

mba ir starptautisks norvēģijas – latvijas 
kopprojekts, sadarbojoties rīgas tehniskās 
universitātes inženierekonomikas un vadības 
fakultātei (ieVf) un buskerudas koledžai 
(norvēģija)�
jau 90� gadu otrajā pusē norvēģijas ārlietu 
ministrija finansiāli atbalstīja vairākus 
projektus baltijas valstīs un viens no tiem bija 
arī norvēģijas- latvijas profesionālās maģistra 
studiju programmas izveide� 2003�gada rudenī 
studijas uzsāka pirmie maģistranti un 2005�
gadā tika izsniegti pirmie 16 mba diplomi�
mba inovāciju un uzņēmējdarbības 
programma radīta, lai palīdzētu latvijas 
uzņēmumiem piemēroties tām izmaiņām, kas 
radušās, iestājoties eS, kā arī vairāk iesaistoties 
starptautiskajā apritē� Savas pastāvēšanas laikā 
programma ir pilnveidojusies un attīstījusies, 
piesaistot aizvien jaunus sadarbības partnerus� 
ar tagadējiem maģistrantiem savā pieredzē 
dalās latvijas biznesa pārstāvji, rtu docētāji 
un vieslektori no aSV un norvēģijas� Studējošie 
apgūst aktuālas zināšanas par inovācijām 
un produktu attīstību, kas nepieciešamas 
uzņēmuma vadīšanai un attīstībai�
2013� gada 25�oktobrī mazajā ģildē pulcējās 
150 rtu ieVf profesionālās maģistra studiju 
programmas „inovācijas un uzņēmējdarbība” 
pasniedzēji, absolventi, studenti un viesi, 
lai kopā svinētu programmas jubileju� Pēc 
desmit gadu pastāvēšanas programma 
var lepoties ar 254 absolventiem un 76 
pašreizējiem studentiem, kuri veiksmīgi strādā 
visdažādākajos latvijas uzņēmumos, valsts 
iestādēs, kā arī vada savus privātos biznesus�
Svētku gaisotnē notika gan tikšanās ar 
bijušajiem studiju biedriem, sarunas 
ar pasniedzējiem, gan kopīgas dejas, 
atrakcijas un neaizmirstami mirkļi īpašajā 
fotolaboratorijā� jubilejas neizmirstamo 
gaisotni var sajust, apskatot fotogaleriju mba 
innovation facebook lapā�

Projekts tika īstenots sadarbībā ar Sia 
„komercizglītības centrs” un privātpersonu 
ziedojumiem�
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rtu attīStībaS fondS – modernS un inoVatīVu e-PakalPojumu SniedZējS

laika posmā no 2012� gada 1� oktobra līdz 2013� 
gada 30� septembrim rtu attīstības fondsīstenoja 
projektu „rtu attīstības fonds – moderns un 
inovatīvu e-pakalpojumu sniedzējs” ar eiropas 
Sociālā fonda finansējumu� Projekts tika īstenots 
ar mērķi palielināt rtu attīstības fonda realizēto 
projektu, stipendiju konkursu un sadarbības partneru 
skaitu, izveidojot divus jaunus e-risinājumus – 
jaunu mājas lapu idejufonds�rtu�lv un elektroniskās 
pieteikšanās rīku stipendijām� Vienotā un ērti 
lietojamā e-vides platforma idejufonds�rtu�lv pavērs 
iespējas vienuviet satikties projektu autoriem un 
to iespējamajiem atbalstītājiem, savukārt, ieviešot 
elektroniskās pieteikšanās rīku rtu attīstības fonda 
organizētajiem stipendiju konkursiem, tiks veicināta 
jauniešu sociālā aktivitāte un atvieglota dalība 
konkursos�

galvenās projekta aktivitātes bija:

•	 Pieredzes apmaiņas braucieni uz eiropas 
Savienības valstīs esošajiem universitātēm 
piesaistītajiem fondiem (utrechtuniversityfund  
nīderlandē, leuvenuniversityfund beļģijā) 
labās prakses piemēru apgūšanas nolūkā;

•	 intensīvas apmācības komunikācijas zinātnēs 
un e-pārdošanā, lai iegūtu prasmes darboties ar 
e-vidi, veicinot ideju autoru un ideju atbalstītāju 
tiešo un atgriezenisko saiti;

•	 Seminārs par labās prakses piemēriem latvijā;

•	 e-vides idejufonds�rtu�lv izveide, iesaistot 
sadarbības partnera kompetences; 

•	 elektroniskās pieteikšanās rīka izveide, lai 
atvieglotu konkursu administrēšanas procesu 
un modernizētu pieteikšanās kārtību stipendiju 
konkursiem�

ieguvumi no projekta realizācijas ir neatsverami, 
jo projektā iesaistītajai komandai bijusi iespēja 
smelties pieredzi no labākajiem speciālistiem nozarē, 
un, pateicoties veiksmīgi realizētajām aktivitātēm, ir 
nodibināta jauna sadarbība, kas svarīga turpmākai 
rtu attīstības fondadarbības attīstībai�

92,07% no Projekta finansē eiropas Savienība ar 
eiropas Sociālā fonda starpniecību� apakšaktivitāti 
administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības 
integrācijas fondu�

ideju fonds ir rtu attīstības fonda radīts, latvijā 
vēl nebijis e-vides risinājums, kas ir instruments 
tiešās sadarbības kanāla veidošanai starp jauniešiem 
(ideju autoriem), rtu attīstības fondu un projektu 
atbalstītājiem�tā ir lieliska iespēja jauniešiem 
iesniegt savu projektu, parādīt to plašākai publikai, 
atrast domubiedrus un finansiālos atbalstītājus� nav 
nozīmes – projekts ir liels vai mazs, galvenais ir ideja 
un apņēmība to realizēt� 

ideju fonds apvieno trīs jau iepriekš minētās 
vides: Projekta iesniedzējus, atbalstītājus un 
administratorus jeb ideju fonda radošo komandu� 
Visām trīs pusēm ir svarīga nozīme, lai projekts tiktu 
īstenots� idejas autors iesniedz projektu, aizpildot 
nepieciešamo informāciju par to� ja administrators 
to apstiprina, tad tas nonāk publiskai apskatei mājas 
lapā idejufonds�rtu�lv, un no šī brīža atbalstītāji to var 
atbalstīt, ziedojot finansiālus līdzekļus līdz termiņam, 
kuru norādījis projekta iesniedzējs� izstrādātais 
e-risinājums pārsniedz sākotnējās ieceres un tā 
dizains kopā ar unikālo funkcionalitāti veido jaunu 
un jauniešiem svarīgu vietni, kur iesniegt savas 
idejas, lai iegūtu atbalstu tām�

interneta vietnē idejufonds�rtu�lv ir apkopoti visi 
iesniegtie projekti, kuri iedalīti dažādās kategorijās: 
infrastruktūras, kultūras, sporta, izglītības, zinātnes 
un sociālie projekti� ikviens var iesniegt savu 
projektu vai ziedot finansiālus līdzekļus projekta 
īstenošanai� 

ideju fonds
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Projekta ietvaros tika izveidots elektroniskās 
pieteikšanās rīks rtu attīstības fonda organizētajiem 
stipendiju konkursiem, tādā veidā atvieglojot 
pieteikuma anketu un citu dokumentu iesniegšanas 
procesu, kā arī veicinot jauniešu sociālo aktivitāti 
un ērti lietojamo pieteikuma anketu stipendiju 
konkursiem�

Pateicoties šim rīkam, stipendiju pretendentiem 
vairs nevajadzēs iesniegt ar roku rakstītas pieteikuma 
anketas, kurās bieži vien ir grūtības saprast 
precīzu e-pasta adresi vai bankas konta numuru� 
Saite uz elektronisko pieteikšanās anketu būs 
atrodama pie katra stipendiju konkursa apraksta, 
kurā pretendentam būs jāsniedz nepieciešamā 
informācija par sevi un jāpievieno nepieciešamie 
dokumenti�

elektroniskās pieteikšanās rīka izveide būtiski 
atvieglo ne tikai studentu pieteikšanās procesu 
stipendijām, bet arī rtu attīstības fonda stipendiju 
konkursu administrēšanu un pretendentu 
izvērtēšanas procesu�

elektroniskās pieteikšanās rīks
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jaunajā 2014� gadā rtu attīstības fonds turpinās veiksmīgi uzsākto sadarbību 
ar jaunajiem partneriem, strādās pie jaunu sadarbības saišu veidošanās un 
īstenos jau gadiem iesāktās iniciatīvas ar senākajiem sadarbības uzņēmumiem 
un individuālajiem atbalstītājiem� 

lai sekmētu izglītības attīstību latvijā un veicinātu jaunu speciālistu 
sagatavošanu, ir izveidoti divi jauni projekti – „rtu inženierzinātņu vidusskolas 
izveide” un „no nulles līdz 100% biznesā”� Projekts „rtu inženierzinātņu 
vidusskolas izveide” paredz elitāras izglītības iestādes izveidi, kurā tiktu aicināti 
mācīties talantīgi skolēni matemātikas, dabaszinību un tehnikas virzienā� 
uzņēmumi un privātpersonas aicinātas sniegt atbalstu, lai dotu iespēju apgūt 
inženierzinātnes spējīgākajiem latvijas skolēniem, kas citādi to nevarētu 
atļauties� Projekts „no nulles līdz 100% biznesā” izveidots sadarbībā ar latvijas 
tirdzniecības un rūpniecības kameru un rtu karjeras centru� Projekta ietvaros 
studenti tiks nodrošināti ar komercdarbībai nepieciešamo vidi un ekspertu 
padomiem� aicinām atbalstīt projektu, lai dotu iespēju jaunajiem biznesmeņiem 
uzsākt pirmos soļus uzņēmējdarbībā�

netiks aizmirsti jau veiksmīgi realizētie projekti – vasaras prakšu konkurss 
„Pierādi sevi vasarā!” sadarbībā ar rtu karjeras centru, kas ļauj studentiem vērtīgi 
pavadīt vasaru un pielietot lekcijās iegūtās teorētiskās zināšanas praksē latvijas 
uzņēmumos, un atbalsta stipendiju konkurss „topošais profesionālis”, kas sniedz 
materiālu atbalstu pirmo kursu studentiem no maznodrošinātām ģimenēm, 
kuri uzrādījuši izcilas sekmes mācībās� 

Papildus pilnveidosim 2013� gadā ar eiropas Savienības atbalstu realizētā 
projekta „rtu attīstības fonds – moderns un inovatīvu e-pakalpojumu 
sniedzējs” ietvaros izveidoto elektroniskās pieteikšanās rīku stipendijām un 
vietniidejufonds�rtu�lv, kurā iespējams satikties projektu ideju autoriem un 
potenciālajiem atbalstītājiem� 

neapstāsimies pie sasniegtā un kopā ar jums, mūsu atbalstītājiem, 
partneriem, stipendiju veidotājiem un vienkārši draugiem, turpināsim veicināt 
izglītības līmeņa celšanu un jaunu speciālistu sagatavošanu atbilstoši nozares 
prasībām!
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kontaktinformācija

Facebook.com/RTUAttistibasfonds Draugiem.lv/fonds.rtu

Kaļķu iela 1, 422. kab.,
Rīga LV–1050

67089879 fonds@rtu.lv www.fonds.rtu.lv

Twitter.com/fonds_rtu
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