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ņemot vērā mūsdienu straujo tehnoloģiju attīstību, arī augstākajai iz-
glītībai nepārtraukti jāattīstās. lai to īstenotu, viennozīmīgi nepiecie-
šams atbalsts no industrijas!

augstskolām ir svarīgi saprast nozares vajadzības un nodrošināt atbil-
stošu piedāvājumu, sagatavojot jaunos speciālistus tādā līmenī, kāds 
nepieciešams potenciālajiem darba devējiem. tikai kopīga darba re-
zultātā to varam nodrošināt, tāpēc mēs īpaši priecājamies par katru, 
kurš atbalsta un sadarbojas dažādu projektu realizēšanā un stipendiju 
konkursu organizēšanā, lai kopīgi popularizētu un attīstītu inženierzi-
nātnes ne vien studentu, bet jau skolēnu vidū, iedrošinot izvēlēties tās 
kā studiju virzienu augstskolā. Īpaši nozīmīgas ir uzņēmumu nodroši-
nātās iespējas studentiem no lekcijām brīvajā laikā darboties kopā ar 
nozares profesionāļiem un apgūt arī praktiskās iemaņas.
 
pateicoties 2017. gadā saņemtajiem ziedojumiem, rīgas tehniskā 
universitāte nākamajos gados varēs īstenot vairākas studiju procesa 
uzlabošanai un pētniecības attīstībai nozīmīgas idejas. ar ilggadējo 
un jauno sadarbības partneru un ziedotāju atbalstu pēdējā gada laikā 
fonda stipendiātu skaits pieaudzis par 10%, un kopumā stipendijās iz-
maksāti 843 059 eur, kas ir par 30% vairāk kā 2016. gadā.
 
rtu attīstības fonda kolēģu vārdā izsaku pateicību mūsu partneriem 
un atbalstītājiem par uzticību, realizējot kopīgus projektus un atbalstot 
jaunas iniciatīvas, un vēlu kopīgi turpināt rūpēties arī turpmāk par inže-
nierzinātņu un augstākās izglītības attīstību kopumā!

artūrs zeps,
rtu attīstības fonda izpilddirektors

vēlējumS komanda
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nodibinājums "rīgas tehniskās universitātes attīstības fonds"  ir organizācija, kas 
visa gada garumā sadarbojas ar dažādiem uzņēmumiem, organizācijām un privātper-
sonām un piedāvā stipendijas studentiem, realizē dažādus projektus un rūpējas par 
rtu kā moderna izglītības, zinātnes, kultūras un sporta centra attīstību.

rtu attīstības fonds reģistrēts latvijas republikas uzņēmumu reģistra sabiedrisko 
organizāciju reģistrā 2002. gada 26. aprīlī kā sabiedriskā organizācija. dibinātāji ir juri-
diskā persona – rīgas tehniskā universitāte tās rektora personā un trīs fiziskas perso-
nas – konstantīns didenko, ronalds taraškevičs un atis pakrastiņš. ar 2004. gada 21. 
decembra dibinātāju sapulces sēdes protokolu nr. 9 mainīta sabiedriskās organizācijas 
juridiskā forma – sabiedriskā organizācija pārveidota par nodibinājumu. 

2015. gada 1. martā nodibinājums "rīgas tehniskās universitātes attīstības fonds"  reģistrēts lr uzņēmumu reģistra Biedrību un 
nodibinājumu reģistrā. 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 mājaslapā 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 nolikumu, kurš reģistrēts valsts ieņēmumu dienes-
tā. rtu attīstības fondam ir četri apstiprināti nolikumi stipendiju piešķiršanai:

• par sasniegumiem studijās;
• par sasniegumiem zinātnē un pētniecībā;
• praktisko iemaņu veicināšanai;
• par sasniegumiem sportā.

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 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 izglītības, zinātnes, kultūras un sporta atbalstīšanai, kas ziedotājiem dod tiesības sa-
ņemt ienākuma nodokļa atlaidi saskaņā ar likuma "par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un “par uzņēmuma 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 sadarboties ar Fondu, lai kopīgiem spēkiem sekmētu izglītības attīstību.

2017. gads bija rtu attīstības fonda 15. darbības pastāvēšanas gads, kas saistīts ar daudziem jauniem notikumiem mūsu 
darbā!

viens no aktuālākajiem notikumiem pagājušajā gadā bija jaunas mājaslapas izveide un pievienošanās rīgas tehniskās uni-
versitātes jaunajai grafiskajai identitātei, tā iegūstot arī jaunu logo un krāsu gammu. oficiālā mājaslapas atklāšana notika 2018. 
gada sākumā, taču sagatavošanās darbi veikti visa 2017. gada laikā. jaunā mājaslapa sniedz iespēju ikvienam tās apmeklētājam 
informāciju uztvert viegli saprotamā un vizuāli baudāmā veidā. 

ņemot vērā, ka ikdienā sociālos tīklus izmanto 92% jauniešu vecumā no 15 līdz 24 
gadiem, arī mēs īpašu uzmanību pievēršam sociālajai tīklošanās vietnei “Facebook” 
un mikroblogošanas vietnei “twitter”. ikdienā publicējam ne tikai jaunākos praktisko 
iemaņu veicināšanas konkursus, bet arī informāciju par iespējām iegūt stipendijas 
par sasniegumiem zinātnē un pētniecībā, sportā, kā arī informāciju par balvām un 
projektiem. mēs redzam, ka jaunieši augstu novērtē aktuālu saturu sociālajos tīklos, 
tādēļ labprāt dalāmies arī ar citu noderīgu informāciju, lai palīdzētu studentiem kļūt 
par izciliem savas jomas profesionāļiem!

vēl būtiskas ir bijušas pārmaiņas komandā, jo, paplašinot sadarbību ar jauniem 
partneriem, arī mūsu komanda kļūst tikai kuplāka! mums pievienojās projektu vadī-
tāja krista alksne un jaunākā komunikācijas vadītāja ulla ozollapa, kā arī biroja va-
dītāja lelde loze. tāpat ārkārtīgi lepojamies ar edgara ozolnieka 2017. gadā iegūto 
bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā, kā arī kristas alksnes iegūto maģistra 
grādu komunikācijas zinātnē. tāpat lepojamies ar tiem kolēģiem, kuri vēl cītīgi studē 
gan bakalaura, gan maģistra studiju līmenī.

jauni cilvēki nozīmē arī jaunu skatījumu un arvien ievērojamākus sasniegumus! 
esam piesaistījuši ne tikai rekordlielu atbalsta apmēru, bet veiksmīgi turpinām mūsu 
ilggadējo tradīciju, organizējot praktisko iemaņu veicināšanas stipendiju konkursu 
“pierādi sevi vasarā!”, kas sniedz iespēju studentiem vasarā iepazīties ar kādu sa-
vas nozares uzņēmumu, pavadot praksē divus mēnešus.

        
Šis gads ir bijis notikumiem un emocijām bagāts un ļāvis turpināt attīstību. tomēr 

attīstība ir nebeidzams process, tādēļ arī 2018. gadā turpināsim sasniegt arvien jau-
nas virsotnes!

santa jākobsone,
rtu attīstības fonda izpilddirektora vietniece

par mumS aktualitāteS
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ADMINISTRATĪVAIS
DARBS,

ASISTĒŠANA

435 EUR

* Norādīts vid. stipendijas apmērs, ņemot vērā konkursu, kura laikā piešķirtas vairāk nekā 20 prakses vietas ar 200 EUR stipendiju.

FINANSES, VADĪBA,
GRĀMATVEDĪBA,

 EKONOMIKA 

415 EUR

BŪVNIECĪBA,
NEKUSTAMAIS

ĪPAŠUMS,
ARHITEKTŪRA

450 EUR

ELEKTROTEHNIKA
 UN 

TELEKOMUNIKĀCIJAS

420 EUR

INFORMĀCIJAS
TEHNOLOĢIJAS

CILVĒKRESURSI,
PERSONĀLATLASE,

PERSONĀLVADĪBA

350 EUR

ENERĢĒTIKA,
ELEKTROENERĢIJA

350 EUR

FARMĀCIJA

250 EUR

LAUKSAIMNIECĪBA,
VIDES ZINĀTNE

400 EUR

KOMUNIKĀCIJA,
SABIEDRISKĀS

ATTIECĪBAS

420 EUR

MĀRKETINGS

450 EUR

RAŽOŠANA UN
RŪPNIECISKĀ

RAŽOŠANA

350 EUR

TRANSPORTS,
LOĢISTIKA

300 EUR

TIESĪBU ZINĀTNE

430 EUR

VALODNIECĪBA,
TULKOŠANA

430 EUR

APĢĒRBA DIZAINS

380 EUR

ĶĪMIJA UN
BIOLOĢIJA

360 EUR

350*/410 EUR

PIESAISTĪTĀ ATBALSTA 

APMĒRS

250000 EUR

LIELĀKAIS
ziedojums

no uzņēmuma
SIA “Mikrotīkls”

KOPĒJAIS 
STIPENDIĀTU 

SKAITS

753
42

 
lielākais

vienā uzņēmumā piešķirto

PRAKSES VIETU
skaits 

(LUMINOR)

LIELĀKAIS
pieteikumu skaits
uz vienu prakses vietu

uzņēmumā 
“InfoEra Latvia”

26

30
 

JAUNI
SADARBĪBAS PARTNERI
stipendiju konkursu

organizēšanā

98%
 

praktikantu atzīst, ka
PRAKSĒ IEGŪTĀ

PIEREDZE
NODERĒS

KARJERAS ATTĪSTĪBĀ AIZRAUJOŠI

pēc prakses 2017. gadā ir

IEGUVUŠI
iespēju

uzņēmumā uzsākt
PASTĀVĪGU DARBU

1265711
EUR

93%
praktikantu uzskata, ka

uzticētie
PRAKSES UZDEVUMI

bija

123
studenti

2017. gada SkaitĻi un Fakti par rtu attīStībaS Fondu
vidējaiS ikmēneša StipendijaS apmērS, 

pielīdzinot 40 Stundām nedēĻā
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zelta kategorija (150 000 eur - un vairāk)
leonīds juris Freijs un oskars visvaldis Freijs, sia “knauf”, vas “latvijas dzelzceļš”, latvijas organiskās sintēzes institūts, as “latvijas 
Gāze”, as “luminor Bank”, sia “mikrotīkls”, as “latvenergo”, sia “itera latvija”, alfreds raisters, as “olainfarm”, sia “industry service 
partner”, as “swedbank”, as “Grindeks” 

Sudraba kategorija (30 000 - 149 999 eur)
as “exigen services latvia”, as “elko Grupa”, sia “aGa”, sia “lafivents”, sia “lattelecom”, sia “latvijas dzelzceļš cargo”, as “latvijas 
balzams”, sia “visma”, sia “citrus solutions”, as “seB banka”, sia “sQualio cloud consulting”, sia “nacionālās rehabilitācijas centrs 
“vaivari””, sia “severstal distribution”, “pricewaterhousecoopers” sia, accenture latvijas filiāle, as “hansamatrix”, as “inspecta latvia”, 
siemens osakeyhtio latvijas filiāle, sia “moller auto latvia”, sia “Glamoralle”, sia “skonto plan”, sia “lmt”, as “saF tehnika”, sia “via 
Finance”, motorola, ihaaB Gruppen, cBF sia “Binders”, sia “centre composite”, latvijas Futbola federācija, sia “rīgas laku un krāsu 
rūpnīca”, sia “latrostrans”, sia “Grandeg”, juris viktors eizentāls, Guntis Bole, latvijas zinātņu akadēmijas fonds 

bronzas kategorija (7 000 - 29 999 eur)
sia “light Guide optics international”, arvīds un elza lazdupi, sia “o3Fm inženieru birojs”, sia “valpro”, sia “komforts”, sia “Bapeks”, 
“solvay Business services latvia” sia, sia “Felici”, sia “santa monica networks”, sia “ludzas Bio-enerģija”, sia “papīrfabrika „līgatne””, 
Biedrība “saules enerģijas asociācija”, sia “vincents polyline”, “kpmG Baltics” sia, ineer, sia “ek sistēmas”, sia “arčers”, epson eu-
rope B.v. latvijas filiāle,  sia “aBB”, sia “meditec”, sia “FunderFul”, ivars strautmanis, sia “rīgas namu pārvaldnieks”, as “Baltikums 
Bank”, sia “cmB”, sia “maxit”, sia “john moffat”, sia “in-volv latvia”, sia “Festo”, as “swh grupa”, sia “latvijas amerikas acu centrs”, 
sia “yit celtniecība”, pēteris Šmidre, sia “mini pasāža”, juris savickis, as “G4s latvia”, Biedrība “latvijas Biznesa eņģeļu tīkls”, sia 
“Batsoft”, sia “saint-Gobain celtniecības produkti”, sia “Baker tilly Baltics”, sia “skonto Būve”, sia “leea”, as “rBsskals”, 
edvīns vedējs, sia “Bevel Gear”, sia “komfovent”, as “cēsu alus”, nodibinājums “petera avena labdarības fonds “paaudze””, sia 
“ernst & younG Baltic”, sia “mūsu māja”, sia “Baltma”, sia “real sound lab”, sia “aviatest”, latvian credit union, sia “sam-
sung electronics”, sia “Biant”, rīgas Brīvostas pārvalde,  sia “riaGro”, sia “atea”, sia “datorzinību centrs”, sia “cemex”, sia “inže-
nierbūve”, sia “infoera latvia”, as “sco centrs”, sia “armgate”, sia “arcus elektronika”, vas “latvijas hipotēku un zemes banka”, sia 
“velve m.s. tehnoloģijas”, sia “stratcom”, sia “ozols Grupa”, sia “lukoil Baltija”, vas “latvijas valsts ceļi”, sia “herz Baltija”, sia 
“rīgas ūdens”, sia “Biroteh”, sia “dasko”, sia “a.c.B.”, sia “ekl/ls”, sia “Baltijas jūras ģeoloģijas centrs”, sia “energolukss”, amerikas 
latviešu apvienība, as “domene holdings”,  sia “naglis and err”, sia “telekom latvija”, sia “telekom serviss”, sia “also latvia”, sia 
“trafonet”, sia “sēme”, sia “evolution latvia”

atbalstītāju kategorija (1 500 - 6 999 eur)
sap aG,  sia “danone”, sia “merks”,  sia “j. o. z. peaB Group”,  sia “telia latvija”, sia “Baltijas Biroju tehnoloģijas”, sia “moduls 
engineering”, sia “GeFko Baltic”, sia “rīgas tilti”, sia “stando”, sia “hansab”, sia “ventbetons”, sia “Galeo consulting”, as “sentor 
Farm aptiekas”, sia “koGra”, as “BmGs”, sia “5. iela”, sia “Baltic development consultancy”, sia “colliers international advisors”, 
sia “sarma & norde arhitekti”, as “upB”, Biedrība "stabilitāte", sia “oc Finance”, latvijas energoauditoru asociācija, as “latvijas 
valsts meži”, sia “tele 2”, uaB ilsanta filiāle, as “laima”, sia “k-tehnoloģijas”, sia “Filtri”, sia “sakret”, sia “cytec latvia”, nodibinājums 
“rietumu Bankas labdarības fonds”, sia “peikko latvija”, sia “tieto latvia”, sia “tenax”, sia “4 systems”, sia “termex”,  sia “Bim so-
lutions”, sia “kafe serviss”, sia “Fabrum”, sia “avatars”, sia “inBokss”, sia “hagberg”, as energofirma “jauda”, sia “sem.lv”, pearson 
education, sia “philip morriss latvia”,  sia “re&re”, sas “manpower lit Filiāle”, sia “virtu”, latvijas Basketbola savienība, sia “auteko & 
tuv latvijas vācijas ku”, sia “terra virtuala”, ltd “panopto europe”,  sia “Fima”, sia “empower”, sia “ionica serviss”, sia “draugiem”, 
valdis dombrovskis, sia “whitecryption”, as “Bdo”, sia “silmor”,  sia “lG electronics latvia”, sia “selva Būve”, sia “domenikss”, sia 
“veGa stividors”, sia “rīgas satiksme rp”, atis sausnītis, sia “metāla studija”, sia “c.t.co”, sia “o yachts”, sia “Fontes vadības
konsultācijas”, sia “its-1”, sia “multiplex systems”, sia “Forta medical”, nvidia international, Biedrība “Būvniecības attīstības 
stratēģiskā partnerība”, latvijas dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība, sia “hilti services ltd”, sia “Bauskas alus”, 
sia “placis”,sia “systemair”, sia “mmd serviss”, sia “rĪGas centrālais termināls”, sia “rotons”, ints Griķis,
sia “certes technologies”, reinhards vītols, sia “aGa cad”, sia “auto kada”, sia “abora”, as “latvijas lifts-Šindlers”,
sia “cross timber systems”, sia “ideju institūts”, sia “latGran”, Gebert ruef stiftung, sia “Fortum latvija”, mareks voilaks, 
sia “hausmaster”, sia “pharmidea”, sia “plaza”, rBs absolventu asociācija, opal-rt europe, sia “tuv nord Baltik”, 
as “ceļuprojekts”, sia “add projekts”

atbalStītājipieSaiStītā atbalSta apmērS un tā izlietojumS (2002 - 2017)
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vija Baranovska, vladislavs vasiļjevs, angelīna čigaka, aļina Baiko, vitālijs andrejevs, kirils Bolobanovs, maksims 
abrazevičs, jana liepiņa, igors tumanovs, vjačeslavs kaņeckis, elīna millere, artjoms andrejevs, pāvels valentana-
vičs, arvis ragovskis, ēriks surmovičs, dāvids Grivans, valērija vinogradova, dmitrijs lomako, aleksandra Gorbule, 
jeļena ivanova, andžejs lavrionovičs, konstantīns Firsovs, ēvalds prusaks, ilja dovidenkovs, viktorija paškova, 
līga kozinda, nataļja Borisova, dāniels ņikiforovs, roberta jansone, dmitrijs malāns, emīls stirbovičs, kristiāns 
vecmanis, elvis auzāns, laura zorģe-zālīte, aigars norkus, dmitrijs paramonovs, smaida sunepa, artūrs nerets, 
jānis miķelis akmentiņš, viktorija vitkovska, kristaps oškalns, rūta zariņa, ģirts porietis, emīls mačuks, kārlis 
emīls vīksne, audris Bergmanis, dāvis mūrnieks, Filips morozovs, dana kondratenko, olga timofejeva, toms ozo-
liņš, mairita ezeriņa, pāvels selezņovs, patrīcija Freimane, alise sapata, kristiāna žeikare, maksims revunovs, 
anastasija pinčuka, diāna zubareva, ilārija martinsone, kristīne cērpa, evija kaminska, oskars Gabranovs, roberts 
počkajs, annija avdeviča, anita eimane-silkāne, elva anne Batureviča, kristīne vaižule, aleksejs vasiljevs, zane 
ķēde, madara tampe, linda knāviņa, ance magdalēna ķepiņa, dita ozola, rolands Ļebedevs, jānis mauris, ag-
nese platače, kristiāns kuzmovs, marija iļiuca, katrīna Barbāne, jūlija Finaškina, liene kairiša, ance indriksone, 
agnese vārna, jeļena papkoviča, edgars Grebežs, karīna tautkus, liene melkerte, nika Firgere, kadrija valdemāre, 
katrīne matisone, simona Gintere, sintija ilona trankale, Beāte locika, jolanta immure, alīna jarmoļiča, ivonna 
mūrniece, sanita litinska, dace valdmane, aleksandra mihaiļuka, velta maļkeviča, efeja Glinska, linda luste, dmit-
rijs vostrikovs, artūrs romulis, toms vabulnieks, nauris rihards penigs, ralfs cīrulis, santa odmiņa, inta Štikāne, 
lāsma verze, laura vaivode, kristiāna lauciņa-veinere, diāna jakovļeva, kristers losāns, ieva Burmeistare, na-
taļja Škirina, dimitrijs jegorovs, aleksandrs kalamašņikovs, mihails Šepeļevs, jēkabs zeimuls, valters Gotlaufs, 
sergejs čehs, austris Bogdanovs, aleksandrs kaspriks, roberts korotkevičs, ēriks kamols, antons orlovs, Gerda 
lūse, anete klīve, paula polačenko, jānis reimanis, Bella Bērziņa, rolands dzenis, marta Štube, nauris Štrauss, 
nataļja pasijaka, raitis Bāgants, santa kromāne, inese jasone, aiga andrijanova, kristaps kārlis karļuks, edgars 
Beļevičs, kaspars lapiņš, kristīna jakovļeva, valdis emīls popēns, līga voitkeviča, edijs Bērziņš, artjoms novickis, 
laima doktere, niklāvs katlaps, ronalds rundāns, staņislavs petkevičs, artjoms Ščipanovs, kitija kuduma, vitā-
lijs junolainens, reinis verbelis, sandra rakickaite, sandis sproģis, ivars rābants, laura siliņa, maksims tokars, 
kerija Birzkalne, elija paeglīte, Beate zlaugotne, stefānija duntava, marina marčenko, Gerda kromāne, karīna 
plotņikova, oskars muraška, katrīna kronberga, diāna ozoliņa, dainis kristaps dille, mihails andžāns, edmun-
ds paga, roberts Blūms, elīze hertele, jeļena Gulbinska, elizabete liene Šterna, andris orbis, laura Bendrāte, 
linda sokolovska, arkādijs jarmuts, nora Bute, toms Grenevics, elīna cīrule, miks Garjāns, alise sieriņa, vilis 
skujenieks, alvis epners, Gustavs Garaissils, andris Švecs, tatjana Gedjune, mikus Grieze, uģis āboltiņš, kār-
lis leimans, aivis pavlovs, lauris murāns, kristiāns slics, roberts Gotlaufs, andris kučiks, edgars jēkabs čib-
lis, margarita vrubļevska, viktorija rosicka, madara jēgere, melānija ivulāne, valts klibiķis, deniss Bezuščonoks, 
eva anna pasova, sergejs hlusovs, anna nikolajeva, kristiāns roga, rolands Gradovskis, madara keiva, ser-
gejs cibulis, artis alksnis, kristīne ābelniece, ilva semičenkova, natalija volodina, anete Frišfelde, reinis roberts 
Bukovskis, laura egle, katrīna Gile, zane kārklevalka, jānis Baunis, zane zentele, andraniks nikogosjans, ināra 

Babre, dainis Bass, rita zijatova, kristaps pētersons, kārlis meiers, diāna kalniete, ieva Burmeistere, kristīne 
laimiņa, ivars solovjovs, anna snikere, krists venterzutis, agrita vingre, edgars Blumbergs, emīls mārcis 

ronis, alvis reinsons, kristiāns kazinieks, krists Bahs, viktors ananičs, elizabete valtere, elvis tomačovs, 
jānis saliņš, liene ķaukule, roberts sergijevskis, kristaps mūrnieks, armands ostrovskis, konstantīns 

Gubenko, ella spuriņa, paula jansone,  līva luīze Bleive, agate aleksandrova, ričards Švītiņš, 
vjačeslavs ivanovs, inga kauliņa, Gunārs sīka, ringolds zvaigzne, līva pilāte, dmitrijs litvins, 

maija iveta Gaiduka, paula laurinoviča, elīna sadauska, aleksejs mališevs, valdis Bušs, 
annija svece, Ginters plukass, anna čonka, ieva pērkona, jelizaveta sevastjanova, 

2017. gada Stipendiāti

ieva muižniece, signija samuševa, kintija katkovska, valdis Gavars, agnese lidemane, arta reine, roberts vīks-
na, imants lizinskis, agnis trinskis, kristers kristaps Frīdenbergs, rolands Fedotovs, kristaps koponāns, elīna 
Biņkovska, viktorija Gikale, angelīna djakova, artūrs akmeņlauks, ieva stafecka, aleksis pauls lindemanis, lelde 
svarāne, Gunārs cingels, sergejs stolovičs, antons Borisovs, jolanta Graudone, roberts zemnieks, laima Šmite, 
roberts otaņķis, valērijs kobzars, paula kaufelde, mareks korols, dāvis piebalgs, Gatis mašinskis, monta dau-
gaviete, anna kuļikova, sabīne anna irbe, aleksejs Šniparkovs, anta Štāle, jevgēnijs kučkovskis, jānis lazdāns, 
ulvis roberts Bebris, Beāte Graudumniece, denijs jurciks, vijay kumar ojha, vadims jevsejevs, vladlēns lav-
renko, edgars novodvorskis, valentīns luņs, viktors parahoņko, sandis ruļuks, rainers vorslavs, Gints dakša, 
monta moroza, rihards žamoidiks, aigars tjarve, kristaps lūsis, elīza jansone, ingus krievs, toms lūsis, rinalds 
martinkus, matīss Bernarts, aija kļaviņa, Gvido kleins, inta ivanova, hugo edmunds Šuksta, kristaps Blite, kristaps 
kreceris, sintija ustupe, karīna Golubcova, roberts čīčis, rita raisa jevdokimova, sandra Gromova, elīza tipuka, 
līva ģērmane, veronika putāne, ričards Gurskis, vita tarasika, māra upmale, kristīne Beļūne, eduards arefjevs, 
endijs titomers, anastasija ņikiforova, liene struņķe, aleksejs sergejevs, artūrs staveckis, artūrs zaikovskis, silvija 
pole, jānis lūsis, kārlis vītols, ainārs selickis, rūdolfs Beļaunieks, laura vorslova, klinta krasauska, santa Bērziņa, 
dārta zelma skrastiņa, vilnis peipiņš, uldis peipiņš, elīna zoltnere, zigfrīds kapilinskis, arnita spule, raivis eglītis, 
anzels zukuls, zane krūmiņa, marta dambrova, jānis vagoliņš, mārtiņš rūtenbergs, una Īle, sintija erte, anete 
soldāne, rūdolfs maurāns, roberts dobelis, dmitrijs palamarčuks, ivars dille, Gerda ance cakule, agris Bužs, elvis 
dapševičs, ieva žube, renāte karjavčenko, ernests tomass auziņš, anna čerņina, veronika čače, ruslans puriņš, 
estere Šverna, elizaveta ulybina, artūrs mucenieks, vladislavs āščeulovs, rebeka anna līpiņa, jorens āboliņš, 
klāvs Šermukšnis, kristofers tauriņš, alens Šņepsts, rūdolfs agris stilvis, rūdolfs umblejs, alise anna stīpniece, 
marija ostrovska, raimonds Šīrants, uga tauriņs, jana Boļmati, aleksejs jekimovs, marija ivanova, darja rudņicka, 
evelīna valtere, dana darafeja, elīza elizabete Bicāne, kristiāns kižmanis, stefans Grants, daniils dovgalu, jē-
kabs leinis, alisa mazori, anna Bumbiere, maksims podskočijs, reinis rozenbahs, rihards jānis Šenvalds, kārlis 
Bērziņš, agnese legzdiņa, henriks Bērmanis, linda novika, kārlis rimaševskis, rūdolfs pikšens, artūrs kovrigo, 
daniels stabule, Filips ēcis, edvards miķelis mežciems, uģis vēvers, amanda sanija opse, madara ūdre, andris 
Brauers, elgars vaļgis, mihails Štolcs, atis krebss, matīss kristiāns dambergs, kārlis Šusters, karīna Buka-vaivade, 
artūrs Brēķis, jānis kokins, jānis kunakovs, nora kezika, dāvis Freidenfelds, airita erte, luīze eglīte, raivo kalde-
rauskis, rūdis rubenis, marija raklinska, lauma katrīna āboliņa, artem ubaidullaev, agnis salmiņš, mārtiņš Ļuļļa, 
igors suharevskis, sindija lapčinska, santa Freimane, krista suta, mikus puriņš, atis jēkabsons, lūkass tomass 
lukaševics, māris turks, kristaps jaudzems, aigars jirgensons, arta Buceniece, dmitrijs anohins, aleksandrs kor-
šunovs, artūrs kurzemnieks, nauris dorbe, lauris liepiņš, olga petrova, aleksandrs Grakovskis, ilze andersone, 
pēteris paikens, Guntis Bārzdiņš, ingus Šmits, sanda ežmale, artis teilāns, jānis vilks, margarita stāmere, jevgēnijs 
raģiņa, jurijs vasiļenko, kristiāns košinskis, kirils paļčikovskis, anastasija oļenkina, diana mironova, laila zalāne, 
jānis krūmiņš, ritvars Grēbers, artūrs karulis, Gundega Geiko, uģis alksnis, reinis tilaks, Gundars āboliņš,Gun-
dars čerpinskis, maksims ivancovs, jānis ērglis, andris zemņeckis, viktors Bikovs, dāvis ģibslis, juris pomeran-
cevs, mārtiņš Bērzājs, sandra Bāliņa, mārtiņš kaiva, jevgēnijs Šuļga, dainis Gudermanis, miķelis rubenis, 
Georgijs Gusarenko, manfrēds jaunskalže, jānis skredelis, Genādijs karavajevs, Georgijs smirnovs,  astratijs 
roškovs, harijs āboltiņš,  leonards andžāns, jurijs romaņenkovs, ilmārs Bode, ieva ziediņa, andris skride, indra 
niedrīte, laimdota kalniņa, silvija rubene, jurijs merkurjevs, emīlija elsiņa, sandis veldze, ilze cīrule, sanita 
Berģe, evi kūriņa, irina vdoviča, sandra zeltiņa, ludmila reimate, mihails Gorskis, anna valdniece, inese 
reksne, laura Fjodorova, antra laizāne,  ilga krūmiņa, anda deksne, inga  zotova, armands Gailums, 
zane zundure
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stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikties rtu dzelzceļa transporta institūta, pikc rīgas valsts tehnikuma un pikc daugavpils tehni-
kuma audzēkņi dzelzceļa specialitāšu programmās, kuri nav darba tiesiskajās attiecībās “latvijas dzelzceļš” koncernā. konkursa 
kārtībā piešķirtas 30 stipendijas 285 eur apmērā par 6 nedēļu prakses periodu un 24 ikmēneša veicināšanas stipendijas labāka-
jiem prakses dalībniekiem 10 mēnešiem 95 – 110 eur apmērā. 

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2011. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 180 
studentiem un audzēkņiem. 

atBalstĪtājs

vas “latvijas dzelzceļš” ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārval-
dītājs un koncerna “latvijas dzelzceļš” vadošais uzņēmums. koncernā ietilpst arī 
sešas meitas sabiedrības – as “latrailnet”, kas veic infrastruktūras maksas noteik-
šanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, sia “ldz carGo”, kas nodrošina 

dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums 
sia “ldz infrastruktūra”, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums sia “ldz ritošā sastāva serviss”, apsardzes uzņē-
mums sia “ldz apsardze”, kā arī loģistikas uzņēmums sia “ldz loģistika”.
 
 stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Liels paldies RTU Attīstības fondam, “Latvijas dzelzceļš”, kā arī “LDZ infrastruktūra” par iespēju iegūt neatņemamas zināšanas 
prakses laikā. Uzzināju daudz vairāk par uzņēmumu, par to, kurā virzienā vēlos specializēties un kur vēlētos strādāt nākotnē. Ļoti 
iepriecināja piešķirtā stipendija, kas motivē labāk mācīties un pieteikties praksei vēl.”
 

marta roberta jansone,
rtu mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

2017. Gada stipendiāti

vija Baranovska, vladislavs vasiļjevs, angelīna čigaka, aļina Baiko, vitālijs andrejevs, kirils Bolobanovs, 
maksims abrazevičs, jana liepiņa, igors tumanovs, vjačeslavs kaņeckis, elīna millere, artjoms andrejevs, 

pāvels valentanavičs, arvis ragovskis, ēriks surmovičs, dāvids Grivans, valērija vinogradova, dmitrijs
 lomako,aleksandra Gorbule, jeļena ivanova, andžejs lavrionovičs, konstantīns Firsovs, ēvalds prusaks, 

ilja dovidenkovs, viktorija paškova, līga kozinda, nataļja Borisova, dāniels ņikiforovs, 
roberta jansone, dmitrijs malāns

vaS “latvijaS dzelzceĻš” praktiSko iemaņu 
veicināšanaS Stipendija
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aS “SaF tehnika” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikties elektronikas un telekomunikāciju, informācijas tehnoloģiju un citās jomās studējošie studenti. 
konkursa kārtībā piešķirtas 6 ikmēneša stipendijas laika periodā no 3 līdz 6 mēnešiem 200 – 400 eur apmērā dažādās prakses 
vietās. 

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2006. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 32 
studentiem.

atBalstĪtājs

as “saF tehnika” ir viens no vadošajiem mikroviļņu datu pārraides iekārtu ražotājiem un izplatītājiem pa-
saulē. desmit gadu laikā “saF tehnika” izdevies no neliela, lokāla uzņēmuma kļūt par globāla mēroga kom-
pāniju, kas spēj nosegt visus ar nozari saistītos tirgus segmentus un piedāvāt savu produkciju vairāk nekā 
130 valstīs visā pasaulē. uzņēmums pamatā ražo mikroviļņu radio iekārtas, kā arī piedāvā sarežģītus, klientu 
vēlmēm un vajadzībām speciāli pielāgotus risinājumus un inovācijas. “saF tehnika” radījusi arī izmēru un 
funkcionalitātes ziņā unikālu spektra analizatoru un signāla ģeneratoru. 

 

stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Prakse deva iespēju iegūt zināšanas, kuras universitātē iegūt, vismaz bakalaura programmā, nevar. Šīs zināšanas palīdz 
mācību procesā un ir iespējams izmantot iegūtās prasmes un iemaņas reālos uzdevumos. Iespējams, ja šīs pieredzes nebūtu, 
tad dažās situācijās es netiktu galā ar uzdevumiem, kuri jāizpilda mācību laikā. Kā IT students, es iemācījos programmēt vairākās 
valodās un daudzkārtēji uzlaboju savas programmēšanas prasmes. Šīs iemaņas ir liels ieguvums, jo daudzi speciālisti par šādu 
zināšanu iegūšanu maksā bargu naudu.”

elvis auzāns,
rtu datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

2017. Gada stipendiāti

emīls stirbovičs, kristiāns vecmanis, elvis auzāns, laura zorģe-zālīte, aigars norkus, 
dmitrijs paramonovs

16 17
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atBalstĪtāji

sia “Baltijas sporta auto” galvenais korporatīvais mērķis ir izaugsme, kas sekmē vērtības paaugstinā-
šanos. tas ļauj uzņēmumam ieguldīt inovatīvās tehnoloģijās, jaunās precēs un, pats galvenais - darba-
spēkā. “Baltijas sporta auto” mērķis ir būt tirgus līderim, lai paaugstinātu rentabilitāti “porsche” stilā – ar 
entuziasma pilniem klientiem, kā nevainojams, sociāli atbildīgs un ģimenei draudzīgs darba devējs. 
uzņēmums nemitīgi attīsta savus esošos procesus un izstrādā jaunus, tādējādi nodrošinot labus atdeves 
rādītājus. uzņēmuma rīcībā ir viss nepieciešamais, lai sasniegtu šos mērķus: attīstības tirgi, fantastiski 
transportlīdzekļi un motivēti darbinieki. darbaspēks ir vēl viens aspekts, kurā 2018. gada laikā vēlamies 
redzēt ievērojamu pieaugumu. tādēļ uzņēmums plāno atbilstoši paplašināt arī uzņēmuma infrastruktūru.

stipendiātu pateicĪBas vārdi

“Paldies par sniegto iespēju savu praksi veikt uzņēmumā “Selva Būve”. Man, cilvēkam, kurš iepriekš nav 
redzējis un piedalījies uzņēmuma noliktavas ikdienā un loģistikas procesu norisē, šī bija neatsverama piere-
dze, kas radīja priekšstatu un pamatus tālākai karjeras attīstīšanai loģistikas nozarē.”

artūrs nerets, sia “selva Būve” stipendiāts,
rtu inženierekonomikas un vadības fakultāte

“Sāksim ar to, ka mana prakses vieta bija arī mana sirdslieta. Man bija iespēja strādāt nozarē, kurā vēlos 
sevi redzēt nākotnē, un tas vien jau ir vienreizēji. Šī tiešām bija prakse, uz kuru devos ar lielu prieku ik dienu 
un, zinot, ka šī prakses vieta derēs arī kā izieta prakse skolā, rodas jautājums - vai var būt labāk? Protams, 
ka stipendija motivē vēl vairāk, un par padarīto ir liels prieks. Viennozīmīgi šī prakses vieta un RTU Attīstības 
fonda dotā iespēja ir bijis ieguldījums manā nākotnē. Paldies!  Ļoti labi, ka beigās bija kopīgs pasākums, kur 
varēja dalīties ar iespaidiem.”

dāvis mūrnieks, sia “autobrava” stipendiāts,
rtu mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

“Uzņēmumā iepazinos ar grāmatveža darba ikdienu, iemācījos dažas lietas, kuras jau noderēja gan turpinot mācības universi-
tātē, gan meklējot darba vietu. Tiešām esmu ļoti pateicīga visam kolektīvam, ar kuru bija gods strādāt, jo tas radīja ļoti patīkamu 
atmosfēru. Iepazīstināja ar uzņēmuma tradīcijām, skaidroja visu, kas mani interesēja un deva praktiskas zināšanas. Galvenais, 
ka šī prakse motivēja turpināt iet tālāk pie saviem mērķiem, jo, tikai reāli strādājot šajā jomā, ir iespēja saprast, vai tas ir tas, ar 
ko tu gribi nodarboties lielāko daļu no savas dzīves.”

dana kodratenko, sia “uaB inter krasta latvijas filiāle”,
rtu inženierekonomikas un vadības fakultāte

2017. Gada stipendiāti

smaida sunepa, artūrs nerets, jānis miķelis akmentiņš, viktorija vitkovska, kristaps oškalns, 
rūta zariņa, ģirts porietis, emīls mačuks, kārlis emīls vīksne, audris Bergmanis, dāvis mūrnieks, 
Filips morozovs, dana kondratenko
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stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties latvijas augstāko izglītības iestāžu studenti un vidējo profesionālo skolu audzēkņi. 
konkursa kārtībā piešķirtas 13 ikmēneša stipendijas laika periodā no 1 līdz 2 vasaras mēnešiem 300 eur apmērā praksei kādā 
no latvijas uzņēmumiem.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2013. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 92 
studentiem.

atBalstĪtāji

sia “selva Būve” dibināta 2004. gada 1. jūnijā. uzņēmuma galvenais darbības virziens ir ēku būvdarbu vadī-
šana un veikšana, nodrošinot sekojošas jomas: jaunu ražošanas, sabiedrisko, dzīvojamo ēku būvniecība, ēku 
rekonstrukcija un renovācija, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi, ūdens saimniecības būvdarbi,  ēku 
demontāžas darbu vadīšana, betonēšanas darbi, industriālo grīdu ieklāšana un projektēšanas darbi.

sia “rīgas ūdens” ir rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras darbības galvenais uzdevums 
ir nodrošināt pilsētas apgādi ar dzeramo ūdeni, kā arī savākt, novadīt un attīrīt notekūdeņus.

sia “autobrava” ir oficiālais “Fiat”, “Fiat professional”, “alfa romeo”, “jeep”, “hyundai”, “isu-
zu”, “ssangyong”, “suzuki”, “seat” pārstāvis latvijā, kas nodarbojas ar auto tirdzniecību, oriģinālo 
rezerves daļu un aksesuāru tirdzniecību, kā arī piedāvā visu automašīnu marku remontu. salons ir 
iekārtots tā, lai katrs klients varētu ātri un viegli orientēties “Fiat”, “Fiat professional”, “alfa romeo”, 

“jeep”, “hyundai”, “isuzu”, “ssangyong” un “suzuki” modeļu klāstā un atrast vēlamo auto ne tikai sev, bet arī saviem ģimenes 
locekļiem un uzņēmumiem. autocentra serviss ir aprīkots ar vismodernāko aprīkojumu un nodrošina iespēju pakalpojumus 
sniegt ātri un kvalitatīvi. “autobrava” saviem klientiem piedāvā arī virsbūves remontu un krāsošanas pakalpojumus.

sia “kvist” ir strauji augošs uzņēmums, kurā, sadarbojoties ar talantīgiem dizaineriem un la-
bākajām skandināvijas mēbeļu un dizaina kompānijām, top augstas kvalitātes mēbeles un mēbeļu 
detaļas, tādējādi nosakot jaunus dizaina, tehnoloģiju un kvalitātes standartus. uzņēmums speciali-
zējas augstas kvalitātes liekti līmētu mēbeļu un mēbeļu detaļu ražošanā un šobrīd paplašina savu 
darbību, uzsākot arī masīvkoka mēbeļu detaļu ražošanu.

sia “out loud” ir uzkrāta desmit gadu pieredze dažādu izglītojošu spēļu veidošanā, sākot ar 
lielām vides spēlēm par drošu un veselīgu uzvedību bērniem līdz dažāda spektra spēlēm darba 
aizsardzībā.

sia “uaB inter krasta latvijas filiāle” ir viens no lietuviešu “modus Group” uzņēmumiem, 
kas vairākus gadus jau veiksmīgi darbojas latvijas tirgū. Galvenās aktivitātes ir 

saistītas ar personāla un grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu pārējiem 
“modus Group” uzņēmumiem latvijā.

vaSaraS praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendiju konkurSS 
“pierādi Sevi vaSarā!”

C - 80; M - 100; Y - 100;K - 0

vaSaraS praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendiju konkurSS 
“pierādi Sevi vaSarā!”
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stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties rtu, latvijas lauksaimniecības universitātes un latvijas universitātes studenti, 
kā arī rīgas 3. arodskolas un juridiskās koledžas audzēkņi, sākot no 2. kursa, kuri studē ekonomikas, uzņēmējdarbības, būvnie-
cības, lietvedības, nekustamā īpašuma pārvaldības, enerģētikas un elektronikas jomās. konkursa kārtībā piešķirtas 9 ikmēneša 
stipendijas laika periodā līdz 2 mēnešiem 300 eur apmērā dažādās prakses vietās.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2017. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 9 
studentiem un audzēkņiem.

atBalstĪtājs

sia “rīgas namu pārvaldnieks” ir latvijas lielākais namu apsaimniekošanas uzņēmums. tas 
tika izveidots, apvienojot 15 pašvaldības namu pārvaldīšanas kapitālsabiedrības, lai nodrošinā-
tu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu pēc vienotiem principiem un uzlabotu pašval-
dības kā dzīvojamo māju pārvaldnieka sniegto pakalpojumu kvalitāti. uzņēmums apsaimnieko 

teju 4300 mājas un sniedz pakalpojumus gandrīz 170 000 dzīvokļu īpašniekiem. “rīgas namu pārvaldnieks” nodarbina gandrīz 
2830 profesionālus darbiniekus - namu pārvaldniekus un apsaimniekotājus, būvinženierus, elektrosistēmu, ūdens un kanalizācijas 
inženierus, darbu rīkotājus, klientu apkalpošanas un citu jomu speciālistus.

 
 stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Paldies par doto iespēju sevi pilnveidot turpmākai nākotnei un gūt praktisku pieredzi.” 

mairita ezeriņa,
ogres tehnikums

2017. Gada stipendiāti

olga timofejeva, toms ozoliņš, mairita ezeriņa, ulvis roberts Bebris, pāvels selezņovs, 
patrīcija Freimane, alise sapata, kristiāna žeikare, maksims revunovs

Sia “rīgaS namu pārvaldniekS” praktiSko iemaņu 
veicināšanaS Stipendija
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aS “Sentor Farm aptiekaS” praktiSko iemaņu 
veicināšanaS Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties jebkuras latvijas augstākās izglītības iestādes farmācijas, personālvadības, uz-
ņēmējdarbības un mārketinga jomas studenti, sākot no 1.kursa. konkursa kārtībā piešķirtas 5 ikmēneša stipendijas laika periodā 
līdz 2 mēnešiem 250 eur apmērā dažādās prakses vietās.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2016. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 12 
studentiem.

atBalstĪtājs

uzņēmumā as “sentor Farm aptiekas” darbojas vairāk kā 200 aptiekas visā latvijā. tas 
ir vadošais zāļu mazumtirdzniecības uzņēmums, kas attīstās un pilnveidojas, lai, piedāvā-
jot preces un pakalpojumus veselībai un labsajūtai, būtu latvijā progresīvākais šajā jomā.
aptieku tālākas attīstības plānos ietverta vēlme aktualizēt aptiekas lomu ne vien kā vietu,

kur iedzīvotāji nāk iegādāties zāles, kad ir saslimuši, bet gan veselības iestādi, ko iedzīvotāji izmanto, lai iegūtu farmaceita pa-
domu, kā labi justies ikdienā un kā ilgstoši saglabāt veselību. Farmaceitiskās aprūpes kvalitātei uzņēmumā tiek pievērsta īpaša 
uzmanība, gādājot par augstu uzņēmumā strādājošo speciālistu profesionālo kvalifikāciju. 
 

stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Noteikti vēlos teikt sirsnīgu paldies par šo praksi “Sentor Farm aptiekas”, kas man palīdzēja nokļūt uz ceļa, kur atrodas daudzi 
manas profesijas pārstāvji ar lielu pieredzi, no kuras var mācīties! Prakse man ir iemācījusi to, ka tev kā profesionālim visu laiku ir 
jabūt atvērtam pret cilvēkiem un situācijām, jo tu nekad nevari paredzēt, kas notiks. Prakse ar tādu kolektīvu, kāds bija un ir man, 
ir tiešām veiksme, jo man atļāva izpausties ar idejām, piedalīties procesos un iemīlēt uzņēmumu.”

evija kaminska,
rtu inženierekonomikas un vadības fakultāte

2017. Gada stipendiāti

anastasija pinčuka, diāna zubareva, ilārija martinsone, kristīne cērpa, evija kaminska
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stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties jebkuras latvijas augstākās izglītības iestādes studenti, sākot no 1. kursa, kuri 
studē ekonomiku, banku darbību, mārketingu, komunikāciju un grāmatvedību. konkursa kārtībā piešķirtas 42 prakses vietas laika 
periodā no 3 līdz 9 mēnešiem 340 eur apmērā dažādās prakses vietās. 

stipendiju konkursi sadarbībā ar rtu attīstības fondu, nodrošinot prakses vietas “nordea Bank aB”, bet tagad arī “luminor 
Bank” bankā, tiek realizēti kopš 2014. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 173 studentiem. 

atBalstĪtājs

apvienojoties “nordea Bank aB” un “dnB” bankām, ir radīts as“luminor Bank” - jauns, 
mūsdienīgs finanšu partneris ikdienai un biznesam. “luminor Bank” ir mūsdienīgs finanšu 
pakalpojumu sniedzējs igaunijā, latvijā un lietuvā, kas apvieno zināšanas un izpratni par 
vietējo tirgu un klientu vajadzībām. Balstīts ilggadējā  “nordea Bank aB” un “dnB” – divu 
vadošo ziemeļvalstu banku – pieredzē, “luminor Bank” ir trešais lielākais finanšu 

pakalpojumu sniedzējs Baltijā ar 16% tirgus daļu noguldījumos un 23% – kreditēšanā. uzsākot savu darbību Baltijā, “luminor 
Bank” klientu portfeli veido 1,3 miljoni privātpersonas un uzņēmumi, un 3000 darbinieki.
 

 stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Paldies par iespēju iziet praksi mūsdienīgā un prestižā uzņēmumā, kur praktikanti ir būtiska ikdienas sastāvdaļa. Prakses laikā 
ir iespēja apgūt ne tikai uzticētos uzdevumus, bet arī vērot, kā darbojas uzņēmums, kāds tajā ir vadības stils un attieksme pret 
darbiniekiem. Praksi ir iespējams apvienot ar studijām, kas šo piedāvājumu padara vēl vilinošāku un vērtīgāku. Tiešām paldies par 
lielisko ierakstu manā CV, bet galvenokārt par iespēju un gūtajām zināšanām!”
 

linda knāviņa,
Banku augstskola

2017. Gada stipendiāti

oskars Gabranovs, roberts počkajs, annija avdeviča, anita eimane-silkāne, elva anne Batureviča, kristīne vaižule, 
aleksejs vasiljevs, zane ķēde, madara tampe, linda knāviņa, ance magdalēna ķepiņa, dita ozola, rolands 
Ļebedevs, jānis mauris, agnese platače, kristiāns kuzmovs, marija iļiuca, katrīna Barbāne, jūlija Finaškina, 

liene kairiša, ance indriksone, agnese vārna, jeļena papkoviča, edgars Grebežs, karīna tautkus, liene 
melkerte, nika Firgere, kadrija valdemāre, katrīne matisone, simona Gintere, sintija ilona trankale, 

Beāte locika, jolanta immure, alīna jarmoļiča, ivonna mūrniece, sanita litinska, dace valdmane, 
aleksandra mihaiļuka, velta maļkeviča, efeja Glinska, linda luste, dmitrijs vostrikovs

luminor praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija
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aS “inSpecta latvia” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties jebkuras latvijas augstākās izglītības iestādes studenti, sākot no 1. kursa, kuri 
studē enerģētikas, mehānikas un siltumtehnikas jomās. konkursa kārtībā piešķirtas 5 ikmēneša stipendijas laika periodā līdz 12 
mēnešiem 400 eur apmērā dažādās prakses vietās.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2014. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 9 
studentiem.

atBalstĪtājs

uzņēmuma darbība latvijā aizsākās 1993. gadā, kad tika nodibināta as “izstrādājumu bīstamī-
bas novērtēšanas aģentūra”, lai nodrošinātu bīstamo iekārtu tehniskās pārbaudes. dibinātāju vidū 
bija rtu un tās vadošie speciālisti un absolventi, tādējādi jau sākotnēji nodrošinot profesionālu un 
augsti kvalificētu darba izpildījumu. Šodien “inspecta latvia” nodrošina testēšanas, inspicēšanas 
un sertificēšanas pakalpojumus ziemeļeiropā, kas garantē klientu kvalitātes un drošības izaugsmi. 

uzņēmums palīdz ar saviem padomiem un apmāca klientu darbiniekus un piegādātājus, tādējādi sniedzot ieguldījumu drošākas 
un ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā. “inspecta latvia” pārbauda atbilstību normatīvo aktu un dažādu starptautisko standartu 
prasībām. uzņēmuma uzdevums ir ieraudzīt neredzamo un gatavoties negaidītajam, pirms iespējamais risks ir materializējies 
kā nevajadzīgas izmaksas, kļūmes vai pat avārija. sadarbībā ar klientiem “inspecta latvia” palielina drošību, uzlabo produktu un 
pakalpojumu kvalitāti. 
 

stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Pateicos “Inspecta Latvia” uzņēmumam par iespēju iziet praksi uzņemumā, un iegūt jaunas zināšanas inspekcijas un ener-
goauditu nozarē.” 

artūrs romulis,
rtu mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

2017. Gada stipendiāti

artūrs romulis, toms vabulnieks, nauris rihards penigs, ralfs cīrulis, santa odmiņa
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stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikties vadības, ekonomikas, grāmatvedības, finanšu un tiesību jomas studenti, sākot no 3. kursa. 
konkursa kārtībā piešķirtas 8 ikmēneša stipendijas laika periodā no 3 līdz 12 mēnešiem 300 - 600 eur apmērā dažādās prakses 
vietās.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2017. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 8 
studentiem. 

atBalstĪtājs

sia “Baker tilly Baltics” darbojas latvijā, lietuvā un igaunijā, nodarbinot 50 kon-
sultantus. darbojas latvijā kopš 1999. gada, un ir neatkarīgs “Baker tilly internatio-
nal” biedrs. “Baker tilly Baltics” ir septītā lielākā auditorfirma latvijā. katrā no Baltijas 
valstīm ir viens uzņēmums, kas darbojas ar preču zīmi “Baker tilly Baltics”. juridis-
ki šīs ir trīs licencētas auditorfirmas, kuras nodrošina pakalpojumu sniegšanu savā 
teritorijā – latvijā, lietuvā un igaunijā. pakalpojumi klientiem tiek sniegti atbilstoši 

starptautiskajiem, kā arī “Baker tilly international” profesionālajiem standartiem. papildus valsts valodai, klientiem ir pieejami pa-
kalpojumi angļu, krievu, vācu (latvijā), norvēģu (lietuvā) un somu (igaunijā) valodās.

 
 stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Uzņēmumā pavadītais prakses laiks sniedza iespēju apgūt jaunas prasmes, kā arī pielietot studiju laikā iegūtās zināšanas, kas 
būtiski atviegloja ikdienas darbu. Bija iespēja ne tikai strādāt pieredzējušu kolēģu uzraudzībā, bet arī pilnveidoties pašai, apmek-
lējot kursus kvalifikācijas paaugstināšanai un piedaloties semināros. Piešķirtā stipendija bija kā papildus atbalsts un motivācija. 
Redzot, ka tavu sniegumu novērtē, gribas darīt vairāk, labāk. Atsevišķi izsaku sirsnīgu paldies “Baker Tilly Baltics” kolektīvam par 
sapratni, padomiem, sniegtajām gudrībām, kopā paveikto darbu, smaidiem un draudzīgo atmosfēru. Paldies! Noteikti iesaku uz-
ņēmumu “Baker Tilly Baltics” kā lielisku prakses vietu studentiem, kuri vēlas mācīties un pilnveidot prasmes!”
 

diāna jakovļeva,
rtu inženierekonomikas un vadības fakultāte

2017. Gada stipendiāti

inta Štikāne, lāsma verze, laura vaivode, kristiāna lauciņa-veinere, diāna jakovļeva, 
kristers losāns, ieva Burmeistare, nataļja Škirina

Sia “baker tilly balticS” praktiSko iemaņu 
veicināšanaS Stipendija 
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Sia “induStry Service partner” praktiSko iemaņu 
veicināšanaS Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikties rtu un transporta un sakaru institūta studenti, kuri studē inženierzinātņu jomās, sākot no 
3. kursa. konkursa kārtībā piešķirtas 11 ikmēneša stipendijas laika periodā līdz 12 mēnešiem 350 - 700 eur apmērā dažādās 
prakses vietās.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2014. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 27 
studentiem.

atBalstĪtājs

sia “industry service partner” ir strauji augošs un stabils industrijas servisa uzņēmums, kas 
sniedz uz klienta darbību orientētus servisa pakalpojumus, ļaujot saviem klientiem vairāk laika veltīt 
sava tiešā biznesa attīstībai. “industry service partner” komandu veido pieredzējuši profesionāļi, 
kuri rūpniecības servisa un automatizācijas jomā darbojas vairāk kā 10 gadus. uzņēmums īsā laikā 
ir kļuvis par vienu no vadošajiem industriālā servisa un procesu automatizācijas pakalpojumu snie-
dzējiem latvijā. 

 

stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Gribu pateikt paldies visiem, kuri strādā, lai nodrošinātu tādas lieliskas iespējas iegūt reālu praktisko pieredzi. Savā prakses 
laikā satiku daudz labu cilvēku, kuri ir labi kolēģi un speciālisti. Tieši tādu cilvēku dēļ ieguvu daudz zināšanu, kas palīdzēja veikt 
uzticētos man uzdevums. Stipendija ļoti palīdzēja prakses laikā, kā arī dažreiz tā bija laba motivācija, kaut gan galvenā motivācija 
bija dabūt praktisko pieredzi un zināšanas, kas palīdzes man tālākajā dzīvē un darbā.”

mihails Šepeļevs,
rtu enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

2017. Gada stipendiāti

dimitrijs jegorovs, aleksandrs kalamašņikovs, mihails Šepeļevs, jēkabs zeimuls, valters Gotlaufs,
sergejs čehs, austris Bogdanovs, aleksandrs kaspriks, roberts korotkevičs, ēriks kamols, antons orlovs
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stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikties augstākās izglītības iestādēs studējošie no dažādām studiju jomām. konkursa kārtībā pie-
šķirtas 11 ikmēneša stipendijas laika periodā no 2 līdz 6 mēnešiem 250 – 300 eur apmērā dažādās prakses vietās. 

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2014. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 48 
studentiem.

atBalstĪtājs

sia “pricewaterhousecoopers” mērķis ir veicināt uzticēšanos un risināt sabiedrībai būtiskus jau-
tājumus. uzņēmumu tīklā 157 valstīs strādā vairāk kā 220 000 speciālistu, kuru uzdevums ir sniegt 
kvalitatīvus revīzijas, biznesa, nodokļu un juridiskos pakalpojumus. Galvenais mērķis ir sniegt iegul-
dījumu latvijas ekonomikas attīstībā, palīdzot veiksmīgi attīstīties uzņēmumiem un uzsākt darbību 
plašākā reģionā, veicinot ārvalstu investīciju piesaisti un palīdzot uzlabot valsts pārvaldes procesu 
kvalitāti un efektivitāti.

 
 stipendiāta pateicĪBas vārdi

““PricewaterhouseCoopers” stipendija deva iespēju ne tikai iegūt lietderīgu un patiešām praktisku pieredzi starptautiskā uzņē-
mumā un attiecīgajā industrijā, bet arī sastrādāties ar visdažādāko nozaru profesionāļiem, individuāli spēcīgām personībām un 
ekspertiem, kā arī patiesi atsaucīgiem un sirsnīgiem cilvēkiem. Katra diena praksē tika aizvadīta ar jauniem iespaidiem, mācībām 
un aktīvu līdzdalību visā notiekošajā. Mūsdienās tik ļoti dinamiskā un aizraujošā industrijā nekas nav svarīgāks par cilvēcisko fak-
toru, ko uzņēmums novērtē un arī pārstāv!”
 

paula polačenko,
rtu rīgas Biznesa skola

2017. Gada stipendiāti

Gerda lūse, anete klīve, paula polačenko, jānis reimanis, Bella Bērziņa, rolands dzenis, 
marta Štube, nauris Štrauss, nataļja pasijaka, raitis Bāgants, santa kromāne

“pricewaterhouSecooperS” Sia praktiSko iemaņu 
veicināšanaS Stipendija
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Sia “viSma enterpriSe” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikies latvijas augstākās izglītības iestāžu jebkura līmeņa studenti, kā arī rtu inženierzinātņu vi-
dusskolas skolēni. konkursa kārtībā piešķirtas 2 ikmēneša stipendijas laika periodā no 2 līdz 12 mēnešiem 270 - 400 eur apmērā 
dažādās prakses vietās.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2015. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 10 
studentiem un 1 skolēnam.

atBalstĪtājs

sia “visma enterprise” ir vadošais ziemeļvalstu biznesa informācijas tehnoloģiju 
uzņēmums. uzņēmums piedāvā informācijas tehnoloģiju risinājumus administratīvo un 
biznesa procesu pilnveidošanai 400 000 klientiem deviņās valstīs, nodarbinot vairāk kā 
5500 cilvēkus. latvijā “visma enterprise” ir tirgus līderis lokālo erp risinājumu jomā. ar 

kompānijas radīto it risinājumu palīdzību darbību efektivizē latvijas republikas ministrijas, pašvaldības, valsts iestādes, slim-
nīcas, kā arī daudzi lieli, vidēji un pat nelieli uzņēmumi. daļa no “visma enterprise” vairāk kā 200 latvijas darbiniekiem sniedz 
pakalpojumus citiem grupas uzņēmumiem, iegūstot staptautisku pieredzi multinacionālās komandās.
 

stipendiāta pateicĪBas vārdi

“”Visma Enterprise” HoP komanda man deva iespēju izmēģināt savus spēkus IT jomā, kamēr vēl mācos tikai vidusskolā, lai 
izprastu, vai mans izvēlētais karjeras virziens ir īstais. Uzņēmumā jutos kā savās otrajās mājās, izzinot gan produkta ciklu, gan 
programmētāju darbu. Paldies uzņēmumam par šo vienreizējo iespēju, īpaši uzteikt vēlos Valēriju Makijenko par ievadīšanu ko-
mandā un Raimondu Mališevu par pacietīga mentora īpašībām.”

aiga andrijanova,
rtu inženierzinātņu vidusskola

2017. Gada stipendiāti

inese jasone, aiga andrijanova
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stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikies informācijas tehnoloģiju jomas studenti un audzēkņi no latvijas augstākās un profesionālās 
izglītības iestādēm. konkursa kārtībā piešķirtas 17 ikmēneša stipendijas laika periodā līdz četriem mēnešiem 50 - 400 eur ap-
mērā. 

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2015. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 72 
studentiem un audzēkņiem. 

atBalstĪtājs

as “exigen services latvia” ir viens no pieredzes bagātākajiem informācijas tehnoloģiju 
uzņēmumiem, kas izstrādā programmatūru risinājumus un uztur it sistēmas klientiem latvijā 
un pasaulē. tā mātes uzņēmums ir amerikas it konsultāciju un pakalpojumu uzņēmums “re-
turn on intelligence”, un globāla mēroga projektos latvijas uzņēmums sadarbojas ar citiem 
starptautiskā uzņēmuma izstrādes centriem ziemeļeiropā, austrumeiropā un asv. latvijas 

uzņēmums dibināts 1995. gadā, un pašlaik tā komandā strādā vairāk kā 200 kvalificētu it speciālistu, kuri apkalpo klientus no 
valsts sektora, finanšu, telekomunikāciju un citām nozarēm. “exigen services latvia” aktīvi atbalsta it izglītības un zinātnes attīstī-
bu latvijā, turklāt ir vienīgais it risinājumu izstrādes uzņēmums, kas saņēmis ilgtspējas indeksa sudraba kategorijas novērtējumu 
jau piecus gadus pēc kārtas. Šogad uzņēmums ieguva 6. vietu latvijas mīlētāko darba devēju zīmolu “top 2017”.
 
 stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Students prakses laikā apgūst pašmotivāciju, tomēr ne mazāk svarīgi ir ārējie atbalsta mehānismi un RTU Attīstības fonda 
sniegtā iespēja kalpo par motivāciju, atbalstu jaunam atspērienam!”

 

kitija kuduma,
liepājas universitāte

2017. Gada stipendiāti

kristaps kārlis karļuks, edgars Beļevičs, kaspars lapiņš, kristīna jakovļeva, valdis emīls popēns, līga 
voitkeviča, edijs Bērziņš, artjoms novickis, laima doktere, niklāvs katlaps, ronalds rundāns, 

staņislavs petkevičs, artjoms Ščipanovs, kitija kuduma, vitālijs junolainens, 
reinis verbelis, sandra rakickaite 

aS “exigen ServiceS latvia” praktiSko iemaņu 
veicināšanaS Stipendija

Pantone 432 C

Pantone 295 C
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Sia “valpro” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikies rtu mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes studenti, sākot no 3. kursa. konkur-
sa kārtībā piešķirtas 4 ikmēneša stipendijas laika periodā līdz 3 mēnešiem 150 eur apmērā dažādās prakses vietās.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2015. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 23 
studentiem un audzēkņiem.

atBalstĪtājs

sia “valpro” ir dinamisks un augošs uzņēmums, kas jau vairāk kā 50 gadus atrodas pašā 
valmieras pilsētas centrā. ik gadu “valpro” tiek saražots vairāk kā 500 tūkstoši metāla deg-
vielas kannu un vairāk kā 600 tūkstoši ugunsdzēsības aparātu korpusu un vairāki simti tūkstoši 
citu produktu un pakalpojumu. uzņēmums ražo augstas kvalitātes metāla produktus civilajam 
un militārajam sektoram, apgādājot dažādas nato armijas. “valpro” nodarbina ap 300 dar-
binieku, kā arī aktīvi iesaistās nozares attīstībā un vienmēr ir atvērts jauniem ražošanas un 
vispārējās sadarbības projektiem. 

 

stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Izsaku pateicību par to, ka prakses konkursā ieguvu stipendiju. Iegūtā stipendija radīja gandarījuma sajūtu par paveikto un 
apgūto prakses laikā. Uzņēmumā, protams, guvu arī milzīgu pieredzi, kas noderēs turpmākajā karjeras izaugsmē, par ko saku lielu 
paldies savam prakses vadītājam uzņēmumā.” 

maksims tokars,
rtu mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

2017. Gada stipendiāti

sandis sproģis, ivars rābants, laura siliņa, maksims tokars
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stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursā tika aicināti pieteikties jebkuras latvijā licencētas augstākās izglītības iestādes studenti, kuri studē ekono-
miku, vadības zinātni, komunikācijas zinātni, sabiedriskās attiecības, mārketingu,  kā arī tekstildizaina un apģērbu dizaina jomā. 
konkursa kārtībā piešķirtas 7 ikmēneša stipendijas laika periodā no 4 līdz 12 mēnešiem 360 - 600 eur apmērā dažādās prakses 
vietās.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2015. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 13 
studentiem. 

atBalstĪtājs

sia “Glamoralle”, plašāk pazīstams kā zīmols “amoralle”, ražo sieviešu veļu, 
nakts un mājas tērpus, kā arī tērpus svinībām. zīmola rokraksts ir tērpu sievišķība 
un multifunkcionalitāte, kā arī izmantotie materiāli - satīns, franču mežgīnes un zīds.

 
 stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Pateicoties prakses uzdevumu dažādībai ar lielāko prieku varu apgalvot, ka mans redzesloks ir ievērojami paplašinājies, un ie-
gūtā pieredze palīdz gan mācībās RTU Rīgas Biznesa skolā, gan darba gaitās turpat uzņēmumā. Vēlos pateikties RTU Attīstības 
fondam un “Glamoralle” par doto iespēju praktizēties un saņemt stipendiju - tā nudien motivēja censties vēl vairāk.”
 

stefānija duntava,
rtu rīgas Biznesa skola

2017. Gada stipendiāti

kerija Birzkalne, elija paeglīte, Beate zlaugotne, stefānija duntava, marina marčenko, 
Gerda kromāne, karīna plotņikova

Sia “glamoralle” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija
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Sia “SQualio cloud conSulting” praktiSko iemaņu veicināšanaS 
stipendija

stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikties latvijas augstāko izglītības iestāžu uzņēmējdarbības, vadības un informācijas tehnoloģijas 
jomas studenti un profesionālo tehnikumu audzēkņi. konkursa kārtībā piešķirtas 13  ikmēneša stipendijas laika periodā no 3 līdz 
7 mēnešiem 400 eur apmērā dažādās prakses vietās.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2013. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 79 
studentiem un audzēkņiem.

atBalstĪtājs

sia “sQualio cloud consulting” ir pašmāju informācijas tehnoloģiju uzņēmums, kas 
apvieno vairāk kā 80 aizrautīgus profesionāļus, kuri nepārtraukti pilnveido savas profesio-
nālās prasmes un zināšanas, lai rosinātu klientus izmantot progresīvo tehnoloģiju piedāvā-
tās iespējas. uzņēmums nodrošina un ievieš viedo tehnoloģiju un biznesa vadības sistē-
mas, tai skaitā informācijas tehnoloģiju infrastruktūras, drošības un specializētu industriju 

risinājumus. uzņēmums ir guvis plašu pieredzi mākoņrisinājumu, it drošības un datu pārvaldības risinājumu ieviešanā valsts 
un privātajā sektorā.

iepriekš uzņēmums “sQualio cloud consulting” bija pazīstams kā sia “dpa”, kas tika dibināts latvijā 1997. gadā. 2015. gadā 
notika zīmola maiņa, kā arī sadalīšanās divos neatkarīgos uzņēmumos: “sQualio cloud consulting” un “sQualio”, kas ir starp-
tautiskas informācijas tehnoloģiju grupas uzņēmums - vadošais “microsoft corporation” partneris programmatūras licencēšanas 
un mākoņpakalpojumu, kā arī programmatūras pārvaldības pakalpojumu jomā. uzņēmums ir strauji attīstījies lietuvas, igaunijas, 
ukrainas, Gruzijas, Baltkrievijas, Bulgārijas un austrijas tirgū, strauji turpinot paplašināties rietumeiropas virzienā. 
 

stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Vēlos pateikt lielu, lielu paldies uzņēmumam “SQUALIO cloud consulting” un RTU Attīstības fondam par doto iespēju būt prak-
sē un iegūto stipendiju. Stipendija mani motivēja cītīgi darboties un iegūt iemaņas, lai kļūtu par zinošu IT speciālistu. Prakses laikā 
ieguvu neatņemamas zināšanas un prasmes, kas neapšaubāmi ir vajadzīgas IT speciālistam. Kā arī iepazinu darba kolektīvu un 
uzņēmuma atmosfēru. Vēlreiz paldies, ka man tika dota tik neaizmirstama iespēja!”

laura Bendrāte,
latvijas universitāte

2017. Gada stipendiāti

oskars muraška, katrīna kronberga, diāna ozoliņa, dainis kristaps dille, mihails andžāns, 
edmunds paga, roberts Blūms, elīze hertele, jeļena Gulbinska, elizabete liene Šterna, 
andris orbis, liene struņķe, laura Bendrāte
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stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikties latvijas augstākās izglītības iestāžu ķīmijas jomas studenti, sākot no bakalaura līmeņa 
2. kursa. konkursa kārtībā piešķirtas 3 ikmēneša stipendijas laika periodā līdz 6 mēnešiem 200 eur apmērā dažādās prakses 
vietās.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2015. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 9 
studentiem.

atBalstĪtājs

as “Grindeks” ir starptautisks farmācijas uzņēmums ar vairāk 70 gadu pieredzi. uzņēmums 
nodrošina pilnu farmācijas ražošanas ciklu, sākot no aktīvās farmaceitiskās vielas izstrādes 
un ražošanas līdz gatavo zāļu formas izstrādei, ražošanai un pārdošanai. tā ir konkuren-
ces priekšrocība, kas ļauj koncernā ietilpstošajiem pieciem meitasu uzņēmumiem darboties

starptautiskā arēnā, aptverot vairāk par 70 valstīm. nozīmīgākie tirgi ir eiropas savienības valstis, krievija un pārējās nvs valstis, 
asv, kanāda, japāna un vjetnama. uzņēmuma pārstāvniecības darbojas 12 valstīs, ievērojot vienotus darbības principus un 
biznesa filozofiju.
 
 stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Pateicoties RTU Attīstības fondam un “Grindeks”, īstenoju savas vēlmes un iepazinos ar darbu nopietnā  uzņēmumā. Piedāvā-
tā slodze ļauj apvienot mācības ar praksi uzņēmumā. Iegūtās zināšanas un pieredzi izmantošu savai tālākai karjerai un mācībām.” 

arkādijs jarmuts,
latvijas universitāte

2017. Gada stipendiāti

linda sokolovska, arkādijs jarmuts, nora Bute

aS “grindekS” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija
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aS “latvijaS balzamS” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikties jebkuras latvijas augstākās izglītības iestādes loģistikas, personāla vadības un ekonomikas 
jomas studenti. konkursa kārtībā piešķirtas 2 ikmēneša stipendijas laika periodā līdz 3 mēnešiem 360 eur apmērā.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2015. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 10 
studentiem.

atBalstĪtājs

as “latvijas balzams” ir vadošais alkoholisko dzērienu ražotājs Baltijā ar vairāk kā 115 
gadu vēsturi un tradīcijām. uzņēmums pārstāv 26% latvijas alkoholisko dzērienu tirgus un 
ražo vairāk kā 130 dažādu produktu gandrīz visos alkoholisko dzērienu segmentos. uzņē-
mums ir viens no latvijas vadošajiem eksportētājiem, eksportējot savu produkciju uz vairāk 

kā 170 pasaules tirgiem sadarbībā ar grupas uzņēmumiem pasaulē. “latvijas balzams” ir arī viens no lielākajiem nodokļu mak-
sātājiem valstī un darba devējs, kas nodrošina vairāk kā 600 darba vietas. “latvijas balzams” ražo tādus pasaulē atzītus zīmolus 
kā “”stolichnaya premium vodka”, “moskovskaya vodka”, “rīgas melnais Balzams” un vietējā tirgū populārāko dzirkstošo vīnu - 
“rīgas šampanietis”. uzņēmuma lielākais lepnums - “rīgas melnais Balzams” - ir ne tikai unikālākais zīmols latvijā, bet arī viens 
no senākajiem alkoholisko dzērienu zīmoliem eiropā, kas savu pirmsākumu rod tālajā 1752. gadā. 
 

stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Prakse “Latvijas balzamā” man palīdzēja izkāpt no komforta zonas, jo nācās daudz komunicēt ar dažādiem cilvēkiem, kas 
brīžiem prasīja arī nelielu drosmi. Trīs mēnešu prakses laikā esmu iepazinusies ar daudz jauniem cilvēkiem, kā arī esmu uzlabo-
jusi savas saskarsmes prasmes un ieguvusi pieredzi darbam ofisā. Liels paldies personāla departamenta kolektīvam, es katru 
dienu gāju ar prieku uz praksi, jo tur vienmēr sagaidīja pozitīvi, savu darbu mīloši un pretimnākoši kolēģi, kuri vienmēr pateicās par 
palīdzību. Stipendija ir neatsverams atbalsts ikdienas solī, kas liek justies gandarītai par paveikto un motivē darboties vēl labāk. 
Liels paldies!” 

elīna cīrule,
latvijas universitāte

2017. Gada stipendiāti

toms Grenevics, elīna cīrule
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stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikties latvijas lauksaimniecības universitātes un rtu enerģētikas, elektrotehnikas, automātikas, 
kā arī būvniecības jomā studējošie, sākot no 3. kursa. konkursa kārtībā piešķirtas 10 ikmēneša stipendijas laika periodā līdz 12 
mēnešiem 400 - 760 eur apmērā dažādās prakses vietās.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2015. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 19 
studentiem.

atBalstĪtājs

sia “lafivents” ir dibināts 1996. gadā un ir viens no vadošajiem ēku mik-
roklimata risinājumu nodrošinātājiem latvijas tirgū. Galvenie darbības virzieni: 
ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu izbūve, ēku vadības un automa-
tizācijas risnājumu projektēšana un izbūve, kā arī ēku inženiersitēmu serviss. 

nozīmīgākie īstenotie ēku mikroklimata un automatizācijas risinājumi tādos objektos kā latvijas nacionālā bibliotēka, valsts 
ieņēmumu dienesta administratīvais biroju komplekss, latvijas mākslas muzejs, rīgas Biržas rekonstrukcija, rīgas pils, rīgas 
motormuzejs, latvijas Banka, rtu mācību korpusu rekonstrukcija rīgā, āzenes ielā, liepājas olimpiskais centrs, daugavpils 
universitāte, as “Grindex” laboratorijas u.c.

 
 stipendiāta pateicĪBas vārdi

““Lafivents” ir lieliska prakses vide, kur pilnveidot sevi un augt līdzi jaunākajām mūsdienu tehnoloģijām. Kolēģi, kuri uzklausīs, 
pamācīs, dos padomu ikdienas darbos. Paldies RTU Attīstības fondam par doto prakses iespēju uzņēmumā “Lafivents” un stimu-
lējošo stipendiju!”

vilis skujenieks,
latvijas lauksaimniecības universitāte

2017. Gada stipendiāti

miks Garjāns, alise sieriņa, vilis skujenieks, alvis epners, Gustavs Garaissils, andris Švecs,
 tatjana Gedjune, mikus Grieze, ugis āboltiņš, kārlis leimans

Sia “laFiventS” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija
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biedrībaS “latvijaS bizneSa eņģeĻu tīklS” praktiSko iemaņu 
veicināšanaS Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties Biznesa augstskolas “turība” studiju programmas “uzņēmējdarbības vadība” 
studenti, sākot no 3. kursa. konkursa kārtībā piešķirta 1 ikmēneša stipendija laika periodā līdz 12 mēnešiem 700 eur apmērā.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2015. gada, un šajā laikā izmaksātas 2 stipendijas.

atBalstĪtājs

Biedrība “latvijas Biznesa eņģeļu tīkls” dibināta 2014. gadā un tās mērķis ir paplašināt un attīs-
tīt investoru tīklu latvijā un atbalstīt jaunus un perspektīvus projektus. tieši tāpēc biedrība organizē 
investīciju sesijas, kur satiekas investori un jaunie uzņēmēji. Biznesa eņģelis ir investors, kurš ir 
guvis pieredzi uzņēmējdarbībā un investē savus privātos līdzekļus biznesa projektos. tas ir nozī-
mīgs atbalsts jaunajiem uzņēmumiem ar izaugsmes potenciālu to agrīnā attīstības stadijā. Biznesa 
eņģeļa pieredze uzņēmējdarbībā dod iespēju atrast projektam īsāko ceļu uz peļņu.

 

2017. Gada stipendiāts

aivis pavlovs
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stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikties latvijas augstākās izglītības iestāžu informācijas tehnoloģijas un programmēšanas spe-
cialitāšu  studenti. konkursa kārtībā piešķirta 1 ikmēneša stipendija laika periodā līdz 12 mēnešiem 400 eur apmērā jaunākā 
programmētāja amatā.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2015. gada, un šajā laikā izmaksātas 4 stipendijas.

atBalstĪtājs

sia “Batsoft” ir informācijas tehnoloģiju uzņēmums ar specializāciju programmatūras izstrā-
dē. Galvenie darbības virzieni ir informācijas sistēmu analīze un izstrāde, web bāzētu sistēmu 
veidošana un uzturēšana, kā arī it projektu vadība. “Batsoft” ir savas grāmatvedības prog-
rammas, kas paredzētas visu līmeņu un lielumu uzņēmumiem, kā arī specifiskas izstrādes 
klientiem gan latvijā, gan ārvalstīs. uzņēmums darbojas jau 23 gadus, un uzņēmumā strādā 
pieredzējuši darbinieki, kuri kompānijas darbības laikā ieguvuši pieredzi specifisku informācijas 
sistēmu izstrādē.
 

 stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Izsaku lielu pateicību “BATSOFT”, ka paņēma mani praksē, uzņēmumā ir lieliski apstākļi, lai izietu praksi, un kolektīvs ir 
draudzīgs. Stipendija motivēja, bet ne tik ļoti, cik pats prakses process. Prakses laikā tika iegūts daudz zināšanu, kas bija mans 
galvenais motivējošais faktors. Katru rītu gāju uz praksi, zinot to, ka iegūšu jaunas zināšanas un speršu vēl vienu progresa soli. 
Mācībās prakse man īpaši daudz palīdzējusi, jo mācību priekšmeti nav pārāk saistīti ar to, ko es darīju praksē. Praksē iegūtais 
zināšanu daudzums ir milzīgs, esmu uzlabojis gan savas programmēšanas prasmes, gan arī esmu iemācījies darboties komandā. 
Kopumā lieliska pieredze.”

lauris murāns,
rtu datorzinātnes un informāciju tehnoloģijas fakultāte

2017. Gada stipendiāts

lauris murāns

Sia “batSoFt” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija
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Sia “hanSamatrix innovation” praktiSko iemaņu 
veicināšanaS Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties rtu elektronikas jomas studenti, sākot no bakalaura līmeņa 2. kursa. konkursa 
kārtībā piešķirtas 4 ikmēneša stipendijas laika periodam līdz 12 mēnešiem 600 eur apmērā praksei elektronikas inženiera asis-
tenta amatā.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2017. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 4 
studentiem

atBalstĪtājs

sia “hansamatrix” (iepriekš sia “hanzas elektronika”) grupas uzņēmums ir latvijā vadošais, 
Baltijas valstīs modernākais un ziemeļeiropā viens no pieciem modernākajiem elektronikas sistēmu 
ražotājiem. uzņēmums latvijā darbojas 15 gadus. uzņēmumam ir divas rūpnīcas - ogrē un vents-
pilī. uzņēmums 2014. gadā nodibinājis inženierijas un pētniecības centru un plāno atvērt prototipu 
un produktu pirmo paraugu ražotni. tas  ir viens no lielākajiem savas nozares eksportētājiem. uz-
ņēmējdarbības veids ir elektronisko sistēmu ražošana un izstrāde, ieskaitot iespiedshēmu atsevišķu 
bloku un komplicētu gala produktu izgatavošanu. 

 

stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Vēlētos pateikt paldies uzņēmumam “HansaMatrix Innovation” par prakses vietu. Šī prakse palīdzēja saprast, ko darba devēji 
vēlas redzēt darba tirgū, un kādas zināšanas ir nepieciešams apgūt papildus, lai varētu sekmīgi sagatavoties profesijai atbilstošā 
darba vietā. Prakses ietvaros rakstu arī bakalaura darbu, kas, manuprāt, ir ļoti labi, jo apkārt ir daudz profesionāļu, kuriem varu 
lūgt padomu. Teorētiskās zināšanas tika nostiprinātas ar praktiskiem darbiem, un stipendija šajā praksē bija kā papildus bonuss 
prakses iespējai, jo, manuprāt, iegūtā pieredze ir daudz vērtīgāka.” 

andris kučiks,
rtu enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

2017. Gada stipendiāti

kristiāns slics, roberts Gotlaufs, andris kučiks, edgars jēkabs čiblis
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stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikties latvijas augstākās izglītības iestāžu dažādu jomu studenti. konkursa kārtībā piešķirtas 11 
ikmēneša stipendijas laika periodā no 1,5 līdz 12 mēnešiem 200 - 600 eur apmērā dažādās prakses vietās.

stipendiju konkursi sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēti kopš 2013. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 44 
studentiem.

atBalstĪtājs

“sia “citrus solutions” ir viens no latvijas vadošajiem inženiertehnisko sistēmu būvnie-
cības uzņēmumiem un ir daļa no sia “lattelecom” grupas, kuras akcionāri ir latvijas re-
publika (51%) un “telia sonera” (49%). “citrus solutions” dibināts 2005. gadā, vēsturiski 
izveidojoties no lattelecom tīklu uzturēšanas daļas, tāpēc var lepoties ar 15 gadu pieredzi 
telekomunikāciju un inženiertehnisko risinājumu jomā.”

 

 stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Praktisko iemaņu veicināšanas stipendija ir lieliska motivācija, lai sāktu rīkoties TAGAD, neatliekot praktisko zināšanu ieguvi uz 
vēlāku laiku. Studentam ir iespēja ne vien iegūt savu pirmo profesionālo pieredzi izvēlētajā profesijā, bet papildus par to arī saņemt 
stipendiju, kas liek domāt, ka tavs ieguldījums uzņēmumā patiešām tiek novērtēts. Esmu gandarīta un pateicīga, ka savu pirmo 
profesionālo pieredzi ieguvu tieši “Citrus Solutions”, kas ir viens no vadošajiem inženiertehnisko sistēmu risinājumu uzņēmumiem 
Latvijā. Tas ir uzņēmums, kurš nepārtraukti aug un attīstās, tāpat kā tā darbinieki, un man ir patiess prieks, ka arī es esmu daļa no 
tā. Jūtu, ka ar šiem ieliktajiem pamatiem un pirmo profesionālo pieredzi, būs viegli turpināt attīstīties un augt savā jomā. No sirds 
saku PALDIES!”

melānija ivulāne,
rtu elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

2017. Gada stipendiāti

margarita vrubļevska, viktorija rosicka, madara jēgere, melānija ivulāne, valts klibiķis, 
deniss Bezuščonoks, eva anna pasova, sergejs hlusovs, anna nikolajeva, 

kristiāns roga, rolands Gradovskis

Sia “citruS SolutionS” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija
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Sia “cmb” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikties rtu Būvniecības inženierzinātņu fakultātes, arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes, 
enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes, kā arī latvijas lauksaimniecības universitātes vides un būvzinātņu fakultātes studenti, 
sākot no 3. kursa. konkursa kārtībā piešķirta 1 ikmēneša stipendija laika periodā līdz 12 mēnešiem 650 eur apmērā vides inže-
niera palīga amatā. 

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2016. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 4  
studentiem.

atBalstĪtājs

sia “cmB” ir inženieru kompetences centrs ar vairāk kā 10 gadu pieredzi. katrā projekta attīs-
tības posmā “cmB” nodrošina risinājumus klienta vajadzībām, iespējām un prasībām. Šo gadu 
laikā uzņēmuma zināšanas un pieredze ir tikusi piesaistīta un novērtēta vairākos objektos, kas ir 
nozīmīgi gan latvijai, gan tās sabiedrībai. “cmB” nodrošina vispusīgu pakalpojumu klāstu: būvek-
spertīzi, būvprojektu ekspertīzi, būvuzraudzību, inženiertehnisko izpēti, energoauditu, uzņēmuma 
energoauditu, būvakustiku, būvprojektēšanu, ilgtspējīgu būvniecību, vides risinājumus un projektus, 
teritoriju stratēģisko plānošanu, kā arī sniedz konsultācijas.

“Praksē pieņemtie studenti ir labs atbalsts “CMB” inženieru komandai. Studenti ir gatavi mācīties no pie-
redzējušiem kolēģiem un pielietot praksē universitātē gūtās zināšanas. Ikdienas darbos praktikantiem ir dota 
iespēja uzņemties atbildību par paveikto,  pildot uzdotos darbus pilnā apmērā. Tas noteikti atmaksājas, jo 
šādā veidā praktikants var iedziļināties lietas būtībā un darboties pēc labākās sirdsapziņas.”

kārlis Grīnbergs,
sia cmB valdes loceklis, energoaudita nodaļas vadītājs

stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Liels paldies “CMB” komandai par uzņemšanu savā komandā. Šeit tiešām ir lielisks kolektīvs, kas ļoti 
strauji aug un laipni uzņem katru savu jauno kolēģi. Gan darbiniekiem, gan praktikantiem ir iespēja gūt ļoti 
plašas zināšanas, jo uzņēmumā strādā daudzu nozaru speciālisti, ar ko ir iespējams konsultēties interesējo-
šos jautājumos. Ļoti augstu vērtēju, ka praktikantiem pēc prakses beigām ir iespēja palikt kolektīvā un uzsākt 
darba gaitas.” 

madara keiva,
llu vides un būvzinātņu fakultāte

2017. Gada stipendiāts

madara keiva
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stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties latvijas augstākās izglītības iestādēs studējošie. konkursa kārtībā piešķirta 1 
ikmēneša stipendija laika periodā līdz 12 mēnešiem 760 eur apmērā praksei jaunākā programmētāja amatā.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2016. gada, un šajā laikā izmaksātas 2 stipendijas.

atBalstĪtājs

sia “ozols Grupa” ir latvijas informācijas tehnoloģiju uzņēmums, kas izstrādā, ievieš un 
uztur biznesa vadības sistēmu “ozols”. uzņēmuma klienti ir dažādu nozaru uzņēmumi, kas 
izmanto vienotas resursu vadības sistēmas sniegtās priekšrocības.  “ozols Grupa” uztur un 
pilnveido sistēmas “ozols” moduļus un risinājumus, veic jaunas funkcionalitātes izstrādi un 
pielāgošanu dažādām nozarēm, integrāciju ar citām sistēmām, kā arī veic lietotāju apmācību, 
sniedz konsultācijas un nodrošina lietotāju atbalsta pakalpojumus.

 

 stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Esmu pateicīgs RTU Attīstības fondam un “Ozols Grupa” par doto iespēju. Stipendijas iegūšana pavēra plašākas  iespējas 
pilnveidot zināšanas un attīstīties jomā, kas mani aizrauj. Prakses laikā esmu stipri izaudzis savā jomā. Tā deva saprašanu, kā 
virzīties tālāk, lai efektīvi attīstītos kā profesionālis.”

sergejs cibulis,
rtu datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

2017. Gada stipendiāts

sergejs cibulis

Sia “ozolS grupa” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija
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Sia “Felici” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties jebkuras latvijas augstākās izglītības iestādes studenti, sākot no 1. kursa, kuri stu-
dē ekonomikas, uzņēmējdarbības jomās, tāpat arī pārtikas tehnoloģijas jomā. konkursa kārtībā piešķirtas 4 ikmēneša stipendijas 
laika periodā no 6 līdz 12 mēnešiem 500 - 760 eur apmērā dažādās prakses vietās. 

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2016. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 6 
studentiem.

atBalstĪtājs

sia “Felici”, pārstāvot zīmolu “Graci”, ražo funkcionālus mušļus, putras un maltītes ar dabīgi 
augstu uzturvērtību. produkti izstrādāti sadarbībā ar norvēģijas un latvijas zinātniekiem un testēti 
vācijā. zinātnieces dr. agr. artas kronbergas selekcionētais rudzu un kviešu krustojums – tritikāle – 
ir nozīmīgs šķiedrvielu, proteīna un B grupas vitamīnu avots. “Graci” sastāvā ir tritikāle, kā arī vairāki 
neparasti superprodukti, piemēram, spināti, rudzupuķu ziedi, ābols un ķirbis, kas malti ar visu mizu 

un sēklām, rožu ziedlapas un kazenes. “Graci” izvēlas sportisti – gan iesācēji, gan profesionāļi –, kā arī dāmas, kuras pievērš 
uzmanību svara izmaiņām un izskatam. produkta nosaukums atklāj tā galveno funkciju. sadarbībā ar rtu attīstības fondu “Felici” 
sniedz iespēju gūt plašu pieredzi uzņēmējdarbībā, kas ir ieguldījums stipendiātam un sabiedrībai kopumā. tā ir motivācija izaug-
smei un vēlmei sevi pierādīt starptautiskā tirgū. 
 

stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Paldies par iespēju pēc prakses vietas iegūšanas uzņēmumā pierādīt sevi un pēc tam uzsākt pastāvīgas darba gaitas uzņē-
mumā!” 

kristīne ābelniece,
latvijas lauksaimniecības universitāte

2017. Gada stipendiāti

artis alksnis, kristīne ābelniece, ilva semičenkova, natalija volodina
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stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties jebkuras latvijas augstākās izglītības iestādes studenti, sākot no 2. kursa, kuri 
studē ekonomikas, uzņēmējdarbības, finanšu, it, matemātikas, tiesību un grāmatvedības jomās. konkursa kārtībā piešķirtas 18 
ikmēneša stipendijas laika periodā no 3 līdz 6 mēnešiem 300 eur apmērā dažādās prakses vietās.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2016. gada, un šajā laikā izmaksātas 24 stipendijas. 

atBalstĪtājs

“kpmG” ir pārstāvēts 154 pasaules valstīs un ir viens no zināmākajiem vārdiem biznesa vidē – 
tas ir viens no “lielā četrinieka” jeb Big4. “kpmG” latvijā sniedz revīzijas, nodokļu, juridiskos un 
biznesa konsultāciju pakalpojumus, kas ietver vadības un risku konsultācijas (piemēram, stratēģi-
ju izstrāde, it drošība, datu un analītikas risinājumi, krāpšanas izpētes, iekšējais audits), darījumu 
konsultācijas (konsultācijas uzņēmumu pirkšanas, pārdošanas, pārstrukturēšanas darījumos, tai 

skaitā padziļinātā izpēte un vērtēšana). Šobrīd uzņēmumā strādā vairāk kā 160 darbinieku, no kuriem vairāki sākuši savu darbu 
šeit kā praktikanti. “kpmG” lepojas ar savu darbinieku strauju izaugsmi, kas tiek uzskatīta kā viena no lielākajām vērtībām uz-
ņēmumā. “kpmG” lepojas arī ar spēcīgu reputāciju, kas iemantota laika gaitā gan latvijā, gan pasaulē. Īpašs prieks, ka šogad 
“kpmG” atzīts arī par 7. labāko uzņēmumu latvijas darba devēju zīmolu topā. kā arī globāli varam lepoties ar ļoti labām vietām 
pasaules valstu topos un 2017. gadā pasaulē esam iekļuvuši 9. vietā kā iekārojamākais darba devējs, saskaņā ar “universum” 
pētījumu.

“Esam gandarīti, ka mums ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar RTU Attīstības fondu, tādējādi ir iespēja 
nodrošināt krietni vairāk prakses vietas kā iepriekšējos gados. Pateicoties praksei, studentiem ir lieliska ie-
spēja iegūt ne tikai labu ierakstu CV, bet pilnveidoties starptautiskā biznesa vidē, darboties kopā ar nozares 
profesionāļiem, veicot pienākumus, kas ļauj saprast vai tiešām šī joma, ar ko ir iecere saistīt savu nākotni, tik 
tiešām ir īstā. Savukārt mēs uz katru praktikantu skatāmies kā uz topošo darbinieku. Prakses laiks dod iespēju 
pārliecināties vai studentam ir interese par šo jomu, vai viņš spēj ātri mācīties un attīstīties, kas mums ir ļoti 
svarīgi, jo, arī turpinot darba attiecības ar mums, viņam būs nemitīgi jāmācās.”

laura kalniņa,
personāla vadītāja

 
 stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Milzīgs paldies “KPMG Baltics” un tā kolektīvam par sniegto praksi! Tās ietvaros apgūtās zināšanas un iema-
ņas, kā arī iegūtā pieredze, ir palīdzējušas man saprast, ko es vēlos sagaidīt no savas nākotnes profesijas. Vēl 
jo vairāk - prakses ietvaros es ne tikai apguvu kaut ko jaunu, bet man tika dota iespēja profesionāli pielietot 
savas jau esošās zināšanas, lai tiktu galā ar izaicinošiem, bet tai pat laikā patiesi interesantiem uzdevumiem. 
Sniegto stipendiju izmantoju, lai turpinātu apceļot pasauli, un rezultātā 2017. gada vasara bija neaizmirstama 
- gan neizsakāmi vērtīga profesionāla pieredze ar lielisku kolektīvu, gan pozitīva atpūta.”

dainis Bass,
rīgas ekonomikas augstskola

2017. Gada stipendiāti

anete Frišfelde, reinis roberts Bukovskis, laura egle, katrīna Gile, zane kārklevalka, jānis Baunis, zane 
zentele, andraniks nikogosjans, ināra Babre, dainis Bass, rita zijatova, kristaps pētersons, kārlis meiers, 

diāna kalniete, ieva Burmeistere, kristīne laimiņa

Sia “kpmg balticS” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija
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Sia “FunderFul” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikties latvijas augstākās izglītības iestādes studenti, kuri studē datorzinātnes un informācijas teh-
noloģiju jomā. konkursa kārtībā piešķirta 1 ikmēneša stipendija laika periodā līdz 12 mēnešiem 760 eur apmērā praksei jaunākā 
front-end programmētāja amatā. 

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2016. gada, un šajā laikā izmaksātas 2 stipendijas.

atBalstĪtājs

sia “Funderful” palīdz universitātēm trīskāršot absolventu iesaisti un ziedojumus, izmantojot jau-
nus digitālus un sociālus rīkus. uzņēmums jau šobrīd strādā ar klientiem astoņās valstīs, kuru star-
pā ir oksfordas un kembridžas koledžas, londonas biznesa skola un citas. izmantojot “Funderful”, 
šīs universitātes piesaistījušas ziedojumus vairāku miljonu eiro apmērā. 

 

2017. Gada stipendiāts

ivars solovjovs
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stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikties rtu Būvniecības inženierzinātņu fakultātes siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta 
studiju programmās studējošiei, sākot no bakalaura līmeņa 2. kursa. konkursa kārtībā piešķirta 1 ikmēneša stipendija laika pe-
riodā līdz 12 mēnešiem 650 eur apmērā praksei apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētāja asistenta 
amatā.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2015. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 6 
studentiem.

atBalstĪtājs

sia “o3Fm inženieru birojs” ir viens no vadošajiem inženiertīklu projektēšanas birojiem latvijā. savas 
darbības laikā uzņēmums ir ieguvis plašu atpazīstamību, strādājot gan publiskajā, gan privātajā sekto-
rā, izstrādājot visdažādākā tipa objektus: tirdzniecības iestādes, muzejus, izglītības iestādes, slimnīcas, 
rūpnieciskās būves un citas. “o3Fm inženieru birojs” savā darbībā piedāvā pilnu projektēšanas ciklu: 
būvprojekti minimālajā sastāvā, būvprojekti, darba zīmējumi un autoruzraudzības pakalpojumi šādām 
inženierstēmām: apkure, ventilācija, gaisa kondicionēšana, siltummehānika un siltumapgādes ārējie tīkli. 
ar „o3Fm inženieru birojs” piedalīšanos realizētie projekti un būves ir ieguvušas ievērojamus atzinumus 
dažādos konkursos. jaunākās atzinības:“latvijas Būvniecības Gada balva 2015” uzņēmuma izstrādātais 
objekts ieguva 1. vietu nominācijā “jaunbūve – sabiedriskā ēka”. “latvijas Būvniecības Gada balva

2015” uzņēmuma izstrādātais objekts ieguva 3. vietu nominācijā “jaunbūve – dzīvojamā ēka”. 2014.gadā uzņēmuma izstrādātais 
objekts ieguva “Breeam” (Bre environmental assessment method) pozitīvu novērtējumu. “Breeam” ir pasaules mērogā vado-
šā un visplašāk pielietotā ilgspējīgas vērtēšanas metode ar mērķi izvērtēt ēkas vides rādītājus, tādā veidā nosakot jauno un jau 
esošo būvju atbilstību videi draudzīgiem standartiem un ilgspējībai.

pašlaik lielākie objekti, kur darbojas “o3Fm inženieru birojs” kolektīvs, ir šādi: augstceltnes tipa objekts - multifunkcionāls 
komplekss ” z-towers”, „rimi” tirdzniecības kompleksa paplašināšanas deglava ielā, biroja un dzīvojamo ēku objekti kvartāla 
„new hanza city” paplašināšanas ietvaros hanzas, pulkveža Brieža, skanstes ielu rajonā.

 stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Vēlos izteikt pateicību RTU attīstības fondam un “O3FM Inženieru birojs” par prakses iespēju vienā no 
pieredzes bagātākiem inženieru birojiem Latvijā. Darbojoties uzņēmumā, man bija iespēja papildināt savas 
zināšanas, iegūt jaunu pieredzi un piedalīties atpazīstamu, vērienīgu un tehniski sarežģītu projektu izstrādē.  
Pateicoties šai praksei, esmu ieguvusi iespēju uzsākt darba attiecības ar šo uzņēmumu.”

anna snikere, 
rtu Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

2017. Gada stipendiāts

anna snikere

Sia “o3Fm inženieru birojS” praktiSko iemaņu 
veicināšanaS Stipendija
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Sia “Skonto plan ltd” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikties rtu Būvniecības inženierzinātņu fakultātes un latvijas lauksaimniecības universitātes 
vides un būvzinātņu fakultātes studenti. konkursa kārtībā piešķirtas 7 ikmēneša stipendijas laika periodā līdz 12 mēnešiem 370 - 
550 eur apmērā dažādās prakses vietās.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2015. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 15 
studentiem.

atBalstĪtājs

sia “skonto plan ltd.” ir viens no lielākajiem un modernākajiem būvniecības nozares uz-
ņēmumiem latvijā. to raksturo vairāk kā 20 gadu pieredze, modernās tehnoloģijas, augsti 
kvalitātes standarti un pārdomāta vides politika. līdz šim uzņēmums ir realizējis virkni nozī-
mīgu projektu latvijā, austrumeiropā un rietumeiropā, tai skaitā skandināvijā. uzņēmums 

strādā pie lieliem valsts mēroga projektiem, kā arī nelieliem un individuāliem projektiem ar specifiskām prasībām. investīcijas teh-
noloģijās ļauj realizēt izteikti sarežģītus projektus un saražot konstrukcijas atbilstoši katra klienta prasībām. modernas ražošanas 
iekārtas palīdz īstenot pasūtījumus ar maksimālu precizitāti ierobežotā laika periodā. “skonto plan ltd.” piedāvā individuālu un 
elastīgu pieeju katram klientam, atrodot kvalitatīvus risinājumus pat vissarežģītāko arhitektu ieceru īstenošanai.

 

stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Vēlos pateikties “Skonto Plan Ltd.” un RTU Attīstības fondam par iespēju saņemt neaizstājamu pieredzi, kura noderēs turp-
mākajā dzīvē. Stipendija ir lielisks pirmais solis, lai nostātos pašam uz savām kājām. Stipendija ir lieliska motivācija un stimuls 
attīstībai. Paldies!”

kristiāns kazinieks,
rtu Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

2017. Gada stipendiāti

krists venterzutis, agrita vingre, edgars Blumbergs, emīls mārcis ronis, alvis reinsons, 
kristiāns kazinieks, krists Bahs
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stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikties inženierzinātņu, būvniecības, informācijas tehnoloģiju, lietvedības, projektu vadības jomas 
latvijas augstāko izglītības iestāžu studenti un profesionālo tehnikumu audzēkņi. konkursa kārtībā piešķirtas 8 ikmēneša stipen-
dijas laika periodā no 6 līdz 12 mēnešiem 200 - 400 eur apmērā dažādās prakses vietās.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2016. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 10 
studentiem.

atBalstĪtājs

sia “hansab” ir vadošais uzņēmums, kas nodrošina inovatīvus tehnoloģiju risinājumus da-
žādiem valsts un biznesa sektoriem: finanšu, transporta, mazumtirdzniecības un publiskajam 
sektoram Baltijā, somijā un Baltkrievijā ar 16 birojiem visos darbības tirgos un vairāk kā 300 
speciālistiem, “hansab” piedāvā “pan-Baltic” pakalpojumu tīklu. ar unikālu un visaptverošu 
pakalpojumu portfeli, uzņēmums apkalpo vairāk kā 60 000 iekārtu. kā oficiālais partneris, 

“hansab” pārdod produktus un risinājumus no tādiem vadošajiem ražotājiem kā “ingenico”, “ncr”, “Glory Global solutions”, 
“Qmatic” un citiem. Galvenie pakalpojumi sevī ietver konsultācijas, programmatūras izveidi un integrāciju, pārdošanu, uzstādīšanu 
un pēcpārdošanas atbalstu.
 

“Atslēgvārdi mūsu biznesam ir nepārtraukta attīstība un jaunu darbības virzienu meklēšana. Mēs esam 
dinamiski un novērtējam jaunas idejas. Tādēļ mēs ļoti aktīvi sadarbojamies ar RTU Attīstības fondu, lai dotu 
iespēju ambicioziem, zinātkāriem un uz attīstību vērstiem jaunajiem cilvēkiem iegūt pirmās iemaņas darba 
vidē, nostiprināt iegūtās zināšanas mācībās, izprast savu izvēlēto karjeras ceļu un visbeidzot, arī iegūt savu 
pirmo darba vietu.

Mēs esam patiesi priecīgi, ka no studentiem, kuri pie mums ir bijuši praksē, mūsu uzņēmums ir ieguvis 
lojālus, čaklus un ieinteresētus darbiniekus.” 

ilva jēkabsone, 
personāla un kvalitātes vadītāja

 stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Vēlos teikt paldies RTU Attīstības fondam, kas deva iespēju nostiprināt jau iegūtās un apgūt jaunas zi-
nāšanas prakses vietā “Hansab”. Pateicos par sniegto stipendiju, kas būtiski atvieglināja ikdienu studiju un 
prakses laikā. Paldies “Hansab” par ieguldīto laiku un resursiem manā attīstībā, kas man ļāva paplašināt 
zināšanas – paplašināt redzes loku. Iesaku katram studentam izmantot iespēju un pieteikties praksē kādā no 
RTU Attīstības fonda piedāvātajām prakses vietām, jo prakse dod neatsveramu pieredzi, kas katram jaunam, 
augošam speciālistam var kļūt par fundamentu turpmākajā profesionālajā karjerā.”

roberts sergijevskis, 
rtu mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

2017. Gada stipendiāti

viktors ananičs, elizabete valtere, elvis tomačovs, jānis saliņš, liene ķaukule, roberts sergijevskis, 
kristaps mūrnieks, armands ostrovskis

Sia “hanSab” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija
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aS “bmgS” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikties latvijas augstāko izglītības iestāžu būvniecības jomas studenti, sākot no 2. kursa. konkursa 
kārtībā piešķirtas 7 ikmēneša stipendijas laika periodā no 1,5 līdz 12 mēnešiem 350 - 500 eur apmērā dažādās prakses vietās.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2016. gada, un šajā laikā izmaksātas 8 stipendijas.

atBalstĪtājs

celtniecības kompānija as “BmGs” ir latvijas uzņēmums ar 60 gadu pastāvēšanas vēs-
turi, daudzgadīgu pieredzi hidrotehniskās un civilās būvniecības jomā un ilgstošu sadarbību 
ar eiropas un krievijas partneriem.

Galvenie “BmGs” darbības virzieni ir ostu būvju celtniecība, jebkura veida pāļu pamatu, 
tiltu, dzelzceļa būvju būvniecība, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvniecība, kā arī 
projektēšana. jebkuri sasniegumi nenāk paši no sevis, bet ir visa kolektīva kopīgo centienu 

rezultāts. tieši tāpēc “BmGs” uzskata par nepieciešamu pastāvīgu un kompleksu kompānijas attīstību visos līmeņos, kas spēj 
nodrošināt konkurētspēju un pieprasījumu pēc darbuzņēmēja mūsdienu tirgū.

 

stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Saku lielu paldies RTU Attīstības fonda komandai un “BMGS” kolēģiem, kas man deva iespēju būt daļiņai no uzņēmuma un pa-
līdz sasniegt manus mērķus. Uzņēmumā vienmēr jutos novērtēta, jo redzēju, kā ar savu uzdevumu paveikšanu esmu palīdzējusi 
un atvieglojusi darbu citiem. Prakses laikā stipendiju vairāk uztveru kā motivāciju atbildīgi izturēties pret uzticētajiem uzdevumiem. 
Iegūtās zināšanas noteikti ļaus man attīstīties vēl vairāk, lai nākotnē spētu efektīvi un radoši veikt savu darbu. Izsaku pateicību 
saviem prakses vadītājiem un kolēģiem par gūto atbalstu, pieredzi un padomiem!”

līva luīze Bleive, 
rtu Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

2017. Gada stipendiāti

konstantīns Gubenko, ella spuriņa, paula jansone, līva luīze Bleive, 
agate aleksandrova, ričards Švītiņš
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stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties jebkuras latvijas augstākās izglītības iestādes studenti, kuri studē infromāciju 
tehnoloģiju jomā, sākot no 1. kursa. konkursa kārtībā piešķirtas 4 ikmēneša stipendijas laika periodā no 6 līdz 12 mēnešiem 250 
- 600 eur apmērā dažādās prakses vietās.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2016. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 7 
studentiem.

atBalstĪtājs

sia „meditec” ir uzņēmums, kas specializējas informācijas sistēmu izstrādē veselības 
aprūpes iestādēm. tirgū uzņēmums darbojas kopš 1999. gada un šobrīd klientu vidū ir jau 
80% valsts nozīmes un reģionālās slimnīcas. sadarbībā ar partneriem uzņēmums ir uzla-
bojis un turpina optimizēt veselības aprūpes sistēmu latvijā, padarot to pieejamu un ērtu 

ikvienam. “meditec” strādā, lai garantētu izveidoto sistēmu uzturēšanu, attīstīšanu un nodrošinātu to modernizēšanas iespējas 
nākotnē. tirgū esam pazīstami ar produktiem „ārsta Birojs”, „emy” un „eveselībaspunkts”.

„Vislielākais gandarījums un ieguvums ir tad, kad praktikants ar laiku izaug līdz pilnvērtīgam uzņēmuma 
darbiniekam un izvēlas turpināt savas darba gaitas pie mums. Lai notiktu šis pozitīvais scenārijs, uzņēmumam 
ir jāinvestē diezgan daudz - visvairāk citu darbinieku laiks praktikanta apmācīšanai, uzdevumu došanai un 
rezultātu pārbaudīšanai. Jo labāk augstskola sagatavo studentu ar teorētiskajām un praktiskajām iemaņām, jo 
labāks un veiksmīgāks ir studenta prakses rezultāts un visu pušu ieguvums no šādas sadarbības pieredzes.”

kristīne rauda,
valdes locekle

 stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Vēlos teikt lielu paldies “Meditec” par man piešķirto prakses vietu, jo tā parādīja man to, kāda ir program-
mētāja ikdiena. Tā nenoliedzami man sniedza vērtīgu pieredzi turpmākajai karjerai. Tāpat praksē darbojoties 
ar .Net, iegūtās zināšanas varēju izmantot universitātē. Tās palīdzēja līdz galam saprast iepriekš mācīto, gan 
arī jauniegūtās zināšanas. Paldies!”

Gunārs sīka,
latvijas universitāte

2017. Gada stipendiāti

vjačeslavs ivanovs, inga kauliņa, Gunārs sīka, ringolds zvaigzne

Sia “meditec” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija
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Sia “balt wood enterpriSe” praktiSko iemaņu 
veicināšanaS Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties jebkuras latvijas augstākās izglītības iestādes studenti, sākot no 2. kursa, kuri 
studē ekonomikas vai uzņēmējdarbības jomā. konkursa kārtībā piešķirta 1 ikmēneša stipendija laika periodā līdz 4 mēnešiem 200 
eur apmērā praksei projektu vadības jomā.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2016. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 2 
studentiem.

atBalstĪtājs

sia “Balt wood enterprise” ir starptautisks kokmateriālu ražošanas un tirdzniecības uzņē-
mums, kura ofiss atrodas pašā rīgas centrā - vecrīgā. uzņēmuma pirmsākumi meklējami jau 
2002. gadā, un tagad tas ir viens no vadošajiem latvijas uzņēmumiem savā jomā. uzņēmuma 
galvenā produkcija ir dažādu koku sugu zāģmateriāli. tas savu produkciju eksportē uz tādām 
āzijas valstīm kā ķīna, vjetnama, dienvidkoreja.

 

2017. Gada stipendiāts

līva pilāte
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stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties jebkuras latvijas augstākās izglītības iestādes studenti un vidējās profesionālās 
izglītības iestādes audzēķņi, sākot no 1. kursa, kuri studē informāciju tehnoloģijas jomā. konkursa kārtībā piešķirtas 2 ikmēneša 
stipendijas laika periodā no 7 līdz 8 mēnešiem 600 eur apmērā dažādās prakses vietās.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2016. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 4 
studentiem.

atBalstĪtājs

sia “datorzinību centrs” ir viens no vadošajiem programmizstrādes, e-kursu izstrādes un infor-
mācijas tehnoloģiju apmācību uzņēmumiem latvijā. tā sniegto pakalpojumu kvalitāti apliecina iso 
9001:2008 standarta kvalitātes sertifikāts, kā arī iegūtais “microsoft” zelta sertificētā partnera (Gold 
certified partner) statuss. par savas darbības galveno mērķi uzņēmums noteicis pilnīgu klientu vaja-
dzību izpratni, jo tam ir svarīgi, lai uzņēmumu investētā nauda informācijas tehnoloģijās nodrošinātu 
maksimālo atdevi un ļautu uzņēmumiem sasniegt savus biznesa mērķus un pelnīt vairāk.

 

 stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Esmu neizmērojami pateicīga “Datorzinību centrs” par man piešķirto iespēju. Ļoti ceru, ka es spēšu attaisnot viņu ieguldījumu 
manī ar kvalitatīvu, augstu vērtējamu darbošanos un sniegumu prakses vietā. Praksē saņemtā stipendija ļoti palīdz, jo papildus 
cītīgai jomas apgūšanai prakses vietā, ir arī iespēja kārtīgāk atpūsties, sportojot un nododoties hobijiem, kā arī ieguldīt darbam un 
universitātei nepieciešamajā aprīkojumā. Es tiešām esmu ļoti, ļoti pateicīga par šo prakses vietu!”

maija iveta Gaiduka,
rtu datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

2017. Gada stipendiāti

dmitrijs litvins, maija iveta Gaiduka

Sia “datorzinību centrS” praktiSko iemaņu 
veicināšanaS Stipendija
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Sia “cemex” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties jebkuras latvijas augstākās izglītības iestādes studenti un vidējās profesionālās 
izglītības iestādes audzēķni, sākot no 1. kursa, kuri studē ekonomikas, mārketinga, sabiedrisko attiecību, uzņēmējdarbības un 
inženierzinātņu jomās. konkursa kārtībā piešķirtas 6 ikmēneša stipendijas laika periodā no 1 līdz 7 mēnešiem 400 eur apmērā 
par praksi dažādās prakses vietās.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2016. gada, un šajā laikā izmaksātas 8 stipendijas.

atBalstĪtājs

sia “cemex” ir starptautisks celtniecības materiālu ražošanas uzņēmums, kas piedāvā 
augstas kvalitātes produktus un uzticamu servisu vairāk kā 50 pasaules valstīs. uzņēmums 
ir viens no lielākajiem cementa un minerālmateriālu ražotājiem, kā arī vadošais betona pie-
gādātājs pasaulē. 2010. gadā “cemex” uzsāka ražošanu eiropā modernākajā, jaunuzceltā 

cementa rūpnīcā Brocēnos. tās izveidē “cemex” ir investējis 290 miljonus eiro, kas ir lielākās investīcijas latvijas rūpniecībā pēc 
neatkarības atgūšanas. tāpat uzņēmumam latvijā ir vairākas transportbetona ražotnes un minerālmateriālu karjeri.

“Turpinot veiksmīgo sadarbību ar RTU Attīstības fondu, arī 2017. gadā esam piedāvājuši praktizēties pie 
mums uzņēmumā dažādu profesiju studentiem. Praktikantus esam uzņēmuši gan Brocēnu cementa ražotnē, 
gan Rīgas transportbetona laboratorijā un birojā. Esam pārliecinājušies, ka šāda veida sadarbība ir abpusēji 
lietderīga. Praktikanti sniedz savu ieguldījumu, piedaloties dažādos uzņēmumam svarīgos procesos, savukārt 
uzņēmums atver savas durvis, lai studenti ielūkotos dažādos procesos un uzņēmuma kultūrā, līdz ar to mā-
coties un esot reālā daba vidē.

Pateicamies RTU Attīstības fondam par lielisko sadarbību, esot kā platformai starp studentu un darba 
devēju.”

linda Šedlere,
valdes locekle
 
stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Brīnišķīga prakses vieta, uzņēmums, kuru var uzskatīt par paraugu darba drošībā un procesu pārvaldībā. 
Izcili un ļoti atsaucīgi kolēģi, kuri palīdzēs atrast risinājumus un iemācīs daudz noderīga no savas prakses. 
Liels paldies, ka man bija iespēja iziet praksi tieši “CEMEX”.”

aleksejs mališevs,
rtu inženierekonomikas un vadības fakultāte

2017. Gada stipendiāti

paula laurinoviča, elīna sadauska, aleksejs mališevs, valdis Bušs 
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stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties jebkuras latvijas augstākās izglītības iestādes studenti, sākot no 2. kursa, kuri 
studē ekonomikas, finanšu vai grāmatvedības jomā. konkursa kārtībā piešķirtas 2 ikmēneša stipendijas laika periodā no 3 līdz 6 
mēnešiem 300 eur apmērā par praksi grāmatvedības jomā.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2016. gada, un šajā laikā izmaksātas 9 stipendijas.

atBalstĪtājs

sia “arčers” ir 1992. gadā latvijā dibināts nacionālā kapitāla privāts būvniecības uzņēmums ar 
apjomīgu darba pieredzi gan vietējā, gan ārvalstu tirgū. kompānijas galvenais mērķis ir nemainīgs 
jau vairāk kā 20 gadus – ilgtspējīga attīstība. tam ir pakārtoti uzņēmuma ikdienas procesi un ilgter-
miņa stratēģiskie plāni. Šobrīd “arčers” ir viens no vadošajiem nozares uzņēmumiem valstī.

“laikā, kad arvien lielāka nozīme ir specifiskām zināšanām, izglītības bāzi ir 
svarīgi papildināt praktiskā ikdienas darbā. “arčers” kolektīvā pagājušajā gadā 
sekmīgi iekļāvās pieci stipendiāti, un daļa no viņiem jau ir kļuvuši par uzņēmuma 
speciālistiem – tiem, kuri piedalās “arčers” ilgtspējīgā attīstībā. pieredzējušu pro-
fesionāļu lokā audzinām jauno inženieru paaudzi, atbilstoši jaunākajām būvniecī-
bas tendencēm, tehnoloģijām un mūsdienu standartiem. Būtiski, ka uzņēmumā 

praksi gūst arī ar būvniecību nesaistītu mācību programmu studenti, kuriem dodam iespēju ieskatīties liela, 
sakārtota uzņēmuma ikdienas darbā.”

maija Baltgalve, 
sia “arčers” valdes locekle, Būvniecības departamenta izpilddirektore

 stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Darot ar grāmatvedību saistītus uzdevumus, var zināšanas pielietot prakstiski. Pēc prakses iziešanas tad 
ir apgūta reāla praktiska daļa, attīstoties spējām vēl vairāk.”

Ginters plukass,
Banku augstskola

2017. Gada stipendiāti

annija svece, Ginters plukass

Sia “arčerS” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija
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Sia “Solvay buSineSS ServiceS latvia” praktiSko iemaņu 
veicināšanaS Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties jebkuras latvijas augstākās izglītības iestādes studenti, sākot no 2. kursa, kuri 
studē ekonomikas, uzņēmējdarbības, finanšu, informāciju tehnoloģijas, personālvadības, psiholoģijas, ķīmijas, vides un grāmat-
vedības jomās. konkursa kārtībā piešķirtas 9 ikmēneša stipendijas laika periodā no 2 līdz 5 mēnešiem 370 - 617 eur apmērā 
dažādās prakses vietās.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2016. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 13 
studentiem.

atBalstĪtājs

sia “solvay Business services latvia” ir viena no lielākajām ķīmiskās rūpniecības ražoša-
nas kompānijām pasaulē. uzņēmums ražo progresīvus materiālus, piemēram, kompozītma-
teriālu, no kā bija darināts “solar impulse 2” – ar saules baterijām darbināms lidaparāts, kas 
veica lidojumu apkārt zemeslodei, izmantojot tikai saules enerģiju. uzņēmuma galvenā mītne 
atrodas Briselē un 58 valstīs tā nodarbina ap 30 900 darbinieku. 2016. gadā uzņēmuma pār-
došanas apjomi sasniedza 10,9 miljardus eur.  

“mēs esam liels un starptautisks uzņēmums, kas ieņem nozīmīgu lomu pasaules tirgū, un sadarbībā ar 
rtu attīstības fondu sniedzam studentiem šo lielisko iespēju kļūt par mūsu uzņēmuma praktikantiem. piere-
dze starptautiskā uzņēmumā ir ļoti vērtīga, kurā komunikācija notiek ar ārvalstīm, kas dod iespēju praktizēt 
angļu valodu, kā arī uzzināt vairāk par citām kultūrām. prakses laiks ir ne tikai ieguvums pašam studentam, 
bet arī uzņēmumam. praktikants var “ ienest “savu redzējumu, savus ieteikumus. mūsu uzņēmumā praktikanti 
gan tiek uztverti, gan arī jūtās kā pilnvērtīgi darbinieki. darba pienākumi ir atbildīgi un maksimāli pielīdzināti 
reālajiem.”

anna trosmane,
vecākā personāla atlases speciāliste

stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Iespēja iziet praksi jau pēc pirmā kursa pabeigšanas ķīmijas nozarē man deva ļoti lielu pieredzi un palī-
dzēja izprast kādos novirzienos es vēlētos tendēt savu karjeru. Praksē es guvu lielu pieredzi, jaunas pras-
mes, paziņas un motivāciju, lai turpinātu darboties šajā jomā. Lielu paldies es vēlētos pateikt visai “Solvay 
Business Services Latvia” komandai, kas mani pieņēma praksē, apmācīja, radīja draudzīgu prakses vidi, 
izturējās toleranti, ja es kaut ko sākumā nesapratu vai neizdevās un palīdzēja pārvarēt grūtības, ko sagādāja 
prakses uzdevumi. Kā arī vēlos pateikties RTU Attīstības fondam, kas deva šādu iespēju lietderīgi izmantot 
savu vasaras brīvlaiku.”

kintija katkovska,
rtu materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

2017. Gada stipendiāti

anna čonka, ieva pērkona, jelizaveta sevastjanova, ieva muižniece, signija samuševa, 
kintija katkovska, valdis Gavars, agnese lidemane, arta reine
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stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikties latvijas augstāko izglītības iestāžu informācijas tehnoloģiju un vadībzinību jomas studenti, 
sākot no 1. kursa. konkursa kārtībā piešķirtas 4 ikmēneša stipendijas laika periodā no 3 līdz 12 mēnešiem 480 – 600 eur apmērā 
dažādās prakses pozīcijās.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2016. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 5 
studentiem.

atBalstĪtājs

sia “sem.lv” ir starptautiska pieredze mājaslapu, web dizaina un aplikāciju izstrādē. kopš 
darbības sākuma ir realizēti vairāk kā 200 projekti, tai skaitā gan valsts un pašvaldību iestā-
dēm, gan top 500 latvijas uzņēmumiem. uzņēmuma izstrādātos projektus lieto vairāk kā 10 
dažādās pasaules valstīs.

 

 stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Pateicos prakses vadītājam par to, ka mani pieņēma, ļaujot man pildīt uzdevumus un veidot lielu uzņēmumu mājaslapas bez 
nopietnas pieredzes to darīt. Uzticība ir viens no galvenajiem faktoriem, kas ir nepieciešams izaugsmei un veiksmei, un “sem.lv” 
vadītājam un uzņēmuma darbiniekiem tas noteikti netrūkst.  Paldies!”

agnis trinskis,
rīgas tehniskā koledža

2017. Gada stipendiāti

roberts vīksna, imants lizinskis, agnis trinskis, kristers kristaps Frīdenbergs

Sia “Sem.lv” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija
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Sia “hilti ServiceS ltd” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikties jebkuras latvijas augstākās izglītības iestādes studenti, kuri studē būvniecības jomā, sākot 
no 3. kursa. konkursa kārtībā piešķirta 1 ikmēneša stipendija laika periodā līdz 12 mēnešiem 450 eur apmērā.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2017. gada, un šajā laikā stipendija izmaksāta 1 
studentam.

atBalstĪtājs

sia “hilti services ltd” piegādā vismūsdienīgākās tehnoloģijas globālajai celtniecības indus-
trijai. “hilti services ltd” produkti, sistēmas un pakalpojumi piedāvā celtniecības profesionāļiem 
inovatīvus risinājumus ar izcilu pievienoto vērtību. uzņēmuma galvenais birojs atrodas Šānā, lih-
tenšteinas Firstistē, un tajā strādā vairāk kā 23 tūkstoši darbinieku. uzņēmuma korporatīvā kultūra 

balstīta uz godīgumu, atbildību, drosmi un komandas darbu. uzņēmums iedvesmo profesionāļus būvniecības nozarē ar tehnolo-
ģijas ziņā vadošiem produktiem, sistēmām un pakalpojumiem, kas kvalitātes un izturības ziņā pārspēj citus.  
 

stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Ļoti jauks uzņēmums, ļauj iepazīt darba vidi un, tā teikt, ieskrieties. Piedāvātās iespējas ir vienreizējas un iekšējais klimats ir 
fantastisks! Noteikti katram iesaku nokļūt šādā prakses vietā. Esmu apmierināts ar sev dotajiem uzdevumiem un to izpildi. Praksi 
ļoti viegli bija apvienot ar studijām.”

rolands Fedotovs,
rtu Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

2017. Gada stipendiāts

rolands Fedotovs
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stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikties inženierzinātņu un būvnicības jomas jebkuras latvijas augstākās izglītības iestādes studenti 
un profesionālo tehnikumi audzēkņi, sākot no 3. kursa. konkursa kārtībā piešķirtas 3 ikmēneša stipendijas laika periodā no 6 līdz 
9 mēnešiem 500 - 600 eur apmērā dažādās prakses vietās.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2016. gada, un šajā laikā izmaksātas 3 stipendijas.

atBalstĪtājs

sia “komfovent” nodarbojas ar ventilācijas iekārtu un sistēmu ražošanu un tirdzniecību, 
kas telpās rada un uztur komfortablu un veselīgu mikroklimatu, kas nepieciešams cilvēku 
labklājībai, veselībai un darbspēju nodrošināšanai. uzņēmums rūpējas par savu ražojumu 
kvalitāti un uzticamu darbību, tādēļ uzņēmuma pārstāvji saka, ka “komfovent” darbojas 
nevainojami.

 

 stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Paldies par pieredzi, ko ieguvu pusgada laikā, bet kas noderēs visu mūžu.”

kristaps koponāns,
rtu Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

2017. Gada stipendiāti

kristaps koponāns, elīna Biņkovska

Sia “komFovent” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija
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Sia “4 SyStemS” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikties latvijas augstākās izglītības iestāžu studenti, kā arī profesionālo tehnisko skolu audzēkņi, 
kuri studē būvniecības inženierzinātņu jomā, sākot no 1. kursa. konkursa kārtībā piešķirtas 2 ikmēneša stipendijas laika periodā 
līdz 12 mēnešiem 400 eur apmērā praksei projektu vadītāja asistenta amatā.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2017. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 2 
studentiem.

atBalstĪtājs

sia “4 systems” ir jauns un strauji augošs uzņēmums, kas savu darbību sācis 2016. gadā. 
uzņēmums veic ēku inženiertehnisko sistēmu (vājstrāvu-drošības, avk, uk, Bms un citu sis-
tēmu) risinājumu projektēšanas, montāžas un tehniskās apkopes darbus gan privātos uzņē-
mumos, gan valsts iestādēs. 

 

stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Stipendija deva iespēju gan strādāt savā jomā un gūt pieredzi, gan studēt. Ja prakse nebūtu apmaksāta, es izvēlētos pavadīt 
praksē minimumu laika, lai ir laiks apmaksātam darbam, kas diemžēl nav saistīts ar speciālizāciju.”

viktorija Gikale,
rtu Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

2017. Gada stipendiāti

viktorija Gikale, angelīna djakova
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stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikties inženierzinātņu jomas studenti no jebkuras latvijas augstākās izglītības iestādes un profe-
sionālo tehnikumu audzēkņi. konkursa kārtībā piešķirtas 2 ikmēneša stipendijas laika periodā no 6 līdz 12 mēnešiem 400 - 550 
eur apmērā dažādās prakses vietās.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2016. gada, un šajā laikā stipendija izmaksāta 1 
studentam un 1 audzēknim.

atBalstĪtājs

sia “k-tehnoloģijas” nodarbojas ar ventilācijas un kondicionēšanas komerciālajiem objektiem un 
privātā sektora klientiem: energoefektīvas gaisa apstrādes iekārtas ar iebūvētu dzesēšanas bloku 
“ecocooler”, ventilācijas iekārtas ar plākšņu (pretplūsmas un škērsplūsmas), rotora un bateriju sil-
tummaini, ventilācijas iekārtas privātmājā, decentralizētā ventilācija, gaisa sadalītāji, filtri un filtrējošie 
moduļi, ūdens – gaisa sistēmas (aktīvās/pasīvās dzesēšanas sijas), ugunsdrošības vārsti, cav/vav 
vārsti, kā arī industriālā un sadzīves aukstumapgāde (dzesēšana). uzņēmums nodarbojas ar tehno-
loģisko procesu optimizāciju enerģētikā, farmācijas, ķīmijas un pārstrādes nozarēs.

 

 stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Milzīgs paldies par sniegto iespēju būt daļai no uzņēmuma! Ikdienā tajā valdīja tiešām pozitīva un motivējoša atmosfēra, ātri 
tiku uzņemta kolektīvā, un tika uzticēti visdažādākie pienākumi. Paldies vadībai par uzticēšanos, deleģējot veikt arī sarežģītākus 
uzdevumus, kas prasa lielāku atbildību. Bija iespēja organizēt un piedalīties kopīgos motivējošos un izklaides pasākumos, kā arī 
papildināt zināšanas konferencēs. Iegūtās prasmes un zināšanas noder gan sadzīvē, gan daļēji šī brīža profesionālajās gaitās, bet 
vislielākais prieks un pateicība ir par uzņēmumā iepazītajiem cilvēkiem - viņi visi ir lieliski!”

ieva stafecka, 
rtu materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

2017. Gada stipendiāti

artūrs akmeņlauks, ieva stafecka

Sia “k-tehnoloģijaS” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija
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Sia “metāla Studija” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikties inženierzinātņu jomas studenti no jebkuras latvijas augstākās izglītības iestādes un pro-
fesionālo tehnikumu audzēkņi ar 3d rasēšanas prasmēm, sākot no 3. kursa. konkursa kārtībā piešķirtas 2 ikmēneša stipendijas 
laika periodā līdz 12 mēnešiem 300 - 800 eur apmērā.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2017. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 2 
studentiem.v

atBalstĪtājs

sia “metāla studija” ir 2006. gadā dibināts uzņēmums. “metāla studijas” pamatakmens ir 
ilgā laika posmā gūtā pieredze, nodarbojoties ar dažāda profila tehniskām lietām - metālap-
strāde, kokapstrāde, projektēšana, metāla restaurācija un citi. “metāla studija” ir uzņēmums, 
kur var iegūt palīdzību, lai risinātu dažādus tehniskus jautājumus, kas saistīti ar uzņēmumu un 
ārpakalpojumiem. uzņēmums piedāvā daudzpusīgus tehniskos risinājumus, lai darba rezul-
tāts sniegtu estētisku, praktisku un finansiālu gandarījumu. 

 

stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Esmu priecīga par iespēju apgūt jaunas prasmes un saņemt stipendiju, praktizējoties “Metāla Studija”. Šī prakse pavisam 
noteikti ir palīdzējusi sasaistīt teorētiskās zināšanas ar praktiskajām, gūt jaunas zināšanas, šeit ir bijusi iespēja būt nozīmīgai daļai 
no uzņēmuma. Lielu motivācijas devu praktizēties un attīstīt sevi ir snieguši kolēģi, ar ko jāsadarbojas, kā arī stipendija. Paldies 
“Metāla Studija” un RTU Attīstības fondam par sniegto atbalstu un iespēju pilnveidot sevi.”

lelde svarāne,
rtu mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

2017. Gada stipendiāti

aleksis pauls lindemanis, lelde svarāne
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stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikties rtu inženierzinātņu studenti, sākot no 1. kursa. konkursa kārtībā piešķirta 21 ikmēneša 
stipendija laika periodā no 2 līdz 12 mēnešiem 180 - 350 eur apmērā praksei it un telekomunikāciju, hes un  tec inženierteh-
niskajā, kā arī ražošanas plānošanas jomā.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2017. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 21 
studentam.

atBalstĪtājs

“latvenergo” koncerns ir lielākais energoapgādes pakalpojumu sniedzējs Baltijā, kas no-
darbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdz-
niecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu. 
“latvenergo” koncernam ir sabalansēts videi draudzīgs ražošanas portfelis, ko veido trīs 
daugavas hidroelektrostacijas un divas augsti efektīvas rīgas termoelektrostacijas. akciju 

sabiedrība ar saražoto elektroenerģiju piedalās ziemeļvalstu un Baltijas valstu elektroenerģijas biržā “nord pool”. latvenergo kon-
cerna struktūru veido komercsabiedrību kopums, kurā izšķirošā ietekme ir mātessabiedrībai „latvenergo” un kurā ietilpst septiņas 
meitassabiedrības. visas „latvenergo” akcijas pieder valstij.

 stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Prakses iespējas augstskolā ir iespēja pārlēkt pāri tam plašajam posmam, kas studiju procesu atšķir no darba tirgus. Šī prak-
ses stipendija bija brīnišķīga iespēja piedalīties dažādos “Latvenergo” procesos. Vēlreiz pārliecinājos, ka teorija noder arī praksē, 
apguvu daudz jauna, kas ir kā labs pamats turpmākajai attīstībai, turpinot studijas. Prakses laiks man ļāva paskatīties plašāk un 
ieraudzīt, cik daudz es zinu, un vēl vairāk, cik daudz vēl ir, ko apgūt.  Paldies par šo iespēju un nenovērtējamo pieredzi, tāpat arī 
par aizraujošo prakses laiku kopā ar izciliem, gudriem un gluži vienkārši foršiem kolēģiem!”

jolanta Graudone,
rtu enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

2017. Gada stipendiāti

Gunārs cingels, sergejs stolovičs, antons Borisovs, jolanta Graudone, roberts zemnieks, laima Šmite, 
roberts otaņķis, konstantīns Gubenko, valērijs kobzars, paula kaufelde, mareks korols, dāvis piebalgs, 

Gatis mašinskis, monta daugaviete, anna kuļikova, sabīne anna irbe, aleksejs Šniparkovs, anta Štāle, 
jevgēnijs kučkovskis, jānis lazdāns, ulvis roberts Bebris

aS “latvenergo” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija
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Sia “inFoera latvia” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikties ēku būvniecības, ekonomikas, vadības, komunikācijas, māketinga un uzņēmējdarbības 
jomas jebkuras latvijas augstākās izglītības iestādes studenti. konkursa kārtībā piešķirtas 2 ikmēneša stipendijas laika periodā 
līdz 12 mēnešiem 400 - 760 eur apmērā dažādās prakses vietās. 

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2017. gada, un šajā laikā stipendija izmaksāta 2 
studentiem.

atBalstĪtājs

sia “infoera latvia” ir “autocad” un citas populāras projektēšanas programmatūras 
(“magicad”, “3ds max”, “v-ray” u.c.) izplatītājs, kas ieguvis autodesk Gold partner statu-
su. uzņēmums ir daļa no “infoera” uzņēmumu grupas, kas darbojas Baltijā. uzņēmums 
piedāvā efektīvus risinājumus arhitektūras, projektēšanas projektu izstrādei, kā arī inženie-
riem un 3d grafikas māksliniekiem. saviem klientiem uzņēmums palīdz atrast piemērotākos 

risinājumus pilnam projektēšanas ciklam, sākot no idejas radīšanas un vizualizēšanas līdz rasējumiem. “infoera latvia” sagatavo 
katra vajadzībām atbilstošu piedāvājumu. profesionālas konsultācijas ir uzņēmuma priekšrocība, ko lieliski papildina iespēja prog-
rammatūru apgūt modernā mācību klasē praktizējošu un “autodesk” sertificētu pasniedzēju vadībā. apmācību ieguvums ir visā 
pasaulē atpazīstams sertifikāts un, pats galvenais, kvalitatīvas un praktiski pielietojamas zināšanas. 
 

stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Augsti novērtēju iespēju darboties uzņēmumā “InfoEra Latvia”. Praktizējoties apjautu jaunas savas profesijas šķautnes, kas 
liek uz būvniecību skatīties citām acīm - no skatu punkta, par kuru pirms pusgada pat nenojautu. Uzmundrinājums un motivācija 
darboties tālāk gan studijās, gan praksē, ko saņemu uzņēmumā - ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Paldies!” 

Beāte Graudumniece,
rtu Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

2017. Gada stipendiāti

Beāte Graudumniece, denijs jurciks
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stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties jebkuras latvijas augstākās izglītības iestādes studenti, sākot no 2. kursa, kuri 
studē inženierzinātņu jomā. konkursa kārtībā piešķirta 1 ikmēneša stipendija laika periodā līdz 12 mēnešiem 400 eur apmērā 
par praksi ražošanas vadītāja asistenta pozīcijā.

stipendiju konkursi sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēti kopš 2017. gada, un šajā laikā stipendija izmaksāta 1 stu-
dentam.

atBalstĪtājs

sia “silmor” veiksmīgi strādā kopš 1995. gada kā uzticams partneris, kas garantē individu-
ālu pieeju no projektēšanas posma līdz brīdim, kad gatavs produkts tiek nodots klienta rokās. 
daudzu gadu garumā krāto profesionālo pieredzi uzņēmums izmanto, ražojot augstas kvalitātes 
alumīnija (metālfoto) un nerūsējošā tērauda plāksnītes, vadības klaviatūras, priekšpaneļu uzlī-
mes, dažāda veida tehniskās uzlīmes un 3d logoprintus, kā arī piedāvājot lāzergravēšanas un 
sietspiedes pakalpojumus. uzņēmums rūpējas par saviem klientiem un zina, kā uzlabot produktu 
funkcionalitāti un atpazīstamību.

““SILMOR” pozitīvi vērtē RTU Attīstības fonda sadarbību ar uzņēmumus. Esam priecīgi uzņemt uzņēmumā ārvalstu studentu. 
Tā ir iespēja jaunajiem speciālistam uzlabot profesionālās iemaņas un pielietot tās praksē. Tai pat laikā uzņēmums iegūst jaunas 
idejas, vērojumus, kas palīdz attīstīties. Augstu vērtējam studentu vēlmi, pašmotivāciju sevi pierādīt – tas iedvesmo arī komandu! 
Apliecinājums veiksmīgai sadarbībai ir, ja abas puses vēlas turpināt sadarbību arī pēc programmas noslēguma.”

liene Gaspažiņa, 
sia “silmor” direktore

 

2017. Gada stipendiāts

vijay kumar ojha

Sia “Silmor” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija
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cbF Sia “binderS” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties jebkuras latvijas augstākās izglītības iestādes studenti un vidējās profesionālās 
izglītības iestādes audzēķņi, sākot no 2. kursa, kuri studē ceļu būves, būvniecības, transportbūvju, finanšu, ekonomikas un ģe-
omātikas jomā. konkursa kārtībā piešķirtas 27 ikmēneša stipendijas laika periodā no 3 līdz 6 mēnešiem 400 - 500 eur apmērā 
dažādās prakses vietās.

stipendiju konkursi sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēti kopš 2017. gada, un šajā laikā izmaksātas 27 stipendijas.

atBalstĪtājs

ceļu būves firma sia “Binders” ir 1993. gadā dibināts nacionālā kapitāla ceļu būves uzņē-
mums. Šobrīd viena no spēcīgākajām nozares kompānijām latvijā, kas būvē vai rekonstruē 
dažādus infrastruktūras objektus visos latvijas reģionos. darbības joma ir ceļu, ielu, laukumu 
būvniecība, asfaltbetona ražošana, sliežu ceļu un lidlauku infrastruktūras izbūve, ceļu būvma-
teriālu testēšana, ārējo ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve, ģeodēzija. “Binders” ir profesionāļu 

komanda, kurā vienlīdz ciena gan pieredzējušo meistaru zināšanas, gan jauno speciālistu entuziasmu. te iespējama gan profe-
sionālā, gan karjeras izaugsme.

“Ceļu būves firma SIA “Binders” sadarbībā ar RTU Attīstības fondu dažādās ceļu būvniecības procesa 
specialitātēs pērn nodarbināja 21 praktikantu no dažādām izglītības iestādēm Latvijā. Jaunieši guva prak-
tisku pieredzi ne tikai ceļu būves objektos, bet arī citās būvniecībai piederīgās jomās, piemēram, ģeodēzijas 
darbos un ceļu būvniecības materiālu testēšanas procesā. Topošo speciālistu iesaiste reālā ikdienas darbā ir 
abpusēji izdevīga. Studentiem un audzēkņiem ir iespēja praktiski pārbaudīt savas zināšanas, profesionālās 
iemaņas, piemērotību izvēlētajai specialitātei, iespējams, gūstot jaunu papildu motivāciju turpmākam izglītības 
procesam. Savukārt mēs ceram, ka jaunieši būs pratuši saskatīt iemeslus, bet mēs - parādīt ieguvumus, lai 
uzņēmumu izvēlētos ilgtermiņa profesionālās karjeras veidošanai.”

aigars sēja, 
cBF sia “Binders” valdes priekšsēdētājs

 stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Nejaušas apstākļu sakritības dēļ radās iespēja būt praksē vienā no lielākām un vadošām ceļu būves 
firmām ”Binders”. Darbu izpildei tika pielietotas gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas, kas iegūtas Smil-
tenes tehnikumā.  Manos praktikanta pienākumos ietilpa grāvju dziļuma noteikšana, mietiņu izspraušana, 
augstuma noteikšana, nomaļu bēršana, caurteku likšana un tīrīšana, grāvju apzaļumošana, nobrauktuvju vei-
došana, asistēju satiksmes regulēšanā, kā arī veicu citus darbus. Tā kā laika apstākļi prakses laikā nelutināja, 
daudzus izdarītos darbus nācās darīt vairakkārtīgi, kā rezultātā tika pagarināts objekta nodošanas termiņš. 
Izrādot lielu uzticību, ”Binders” darba vadītājs Āris Kumza uzticēja man kāpurķēžu ekskavatoru, ar ko rakt un 
apzaļumot grāvjus. Augsti novērtēju doto iespēju pierādīt sevi un nepievīlu darba vadītāja sniegto uzticību. 
Katra prakses vieta ir pieredze kam jaunam. Arī šoreiz neesmu vīlies. Ir iegūtas jaunas zināšanas un praktis-
kās iemaņas gan no pieredzējušiem darbiniekiem, gan no darbu vadītajiem.” 

toms lūsis,
smiltenes tehnikums

2017. Gada stipendiāti

vadims jevsejevs, vladlēns lavrenko, edgars novodvorskis, valentīns luņs, viktors parahoņko, sandis ruļuks,
rainers vorslavs, Gints dakša, monta moroza, rihards žamoidiks, aigars tjarve, kristaps lūsis, elīza 
jansone, ingus krievs, toms lūsis, rinalds martinkus, matīss Bernarts, aija kļaviņa, Gvido kleins, inta 
ivanova, hugo edmunds Šuksta
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stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikties inženierzinātņu jomas studenti no jebkuras latvijas augstākās izglītības iestādes un pro-
fesionālo tehnikumu audzēkņi ar interesi un izpratni par auto nozari. konkursa kārtībā piešķirtas 2 ikmēneša stipendijas laika 
periodā līdz 6 mēnešiem 200 eur apmērā mehāniķa palīga amatā.

stipendiju konkursi sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēti kopš 2017. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 2 
audzēkņiem.

atBalstĪtājs

uzņēmums ir “volkswagen” un “audi” zīmolu pārstāvji latvijā. piedāvā jaunu un maz-
lietotu automobiļu tirdzniecību, oriģinālo rezerves daļu tirdzniecību, automobiļu virsbūvju 
remontu un servisa pakalpojumus. servisā speciāli apmācīti mehāniķi ir gatavi veikt ne-
pieciešamos remonta darbus “wolkswagen” vai “audi” markas automobilim. “moller auto” 
piedāvā plašu lietotu automobiļu izvēli, garantē, ka automobilis ir tādā tehniskajā stāvoklī, 
kādu klients sagaida.

 

 stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Mani šī stipendija motivēja pildīt savus pienākumus ļoti rūpīgi, bet tajā pašā laikā arī droši. Ar stipendijas palīdzību biju vairāk 
motivēts pierādīt sevi uzņēmumam kā iespējamo nākotnes darbinieku.”

kristaps kreceris,
kandavas lauksaimniecības tehnikums

2017. Gada stipendiāti

kristaps Blite, kristaps kreceris

Sia “moller auto latvija” volkSwagen centrS “moller auto 
lidoSta” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija
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Sia “Stratcom” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikties jebkuras latvijas augstākās izglītības iestādes studenti, kuri studē informācijas tehnoloģiju 
jomā. konkursa kārtībā piešķirtas 2 ikmēneša stipendijas laika periodā no 2 līdz 12 mēnešiem 220 - 700 eur apmērā dažādās 
prakses vietās.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2016. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 5 
studentiem.

atBalstĪtājs

sia “stratcom” palīdz uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus vai nodarbojas ar tirdz-
niecību, definēt un sasniegt mērķus ar e-komercijas rīku palīdzību. vai nepieciešama palī-
dzība jauna interneta veikala izstrādē, reklāmas analīzē, kļūdu novēršanā vai konversijas 
uzlabošanā, uzņēmums strādā, lai palīdzētu. 

 

2017. Gada stipendiāti

sintija ustupe, karīna Golubcova
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stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikties rtu Būvniecības inženierzinātņu fakultātes studenti, sākot no 3. kursa. konkursa kārtībā 
piešķirta 1 ikmēneša stipendija laika periodā līdz 12 mēnešiem 760 eur apmērā praksei inženiera - konstruktora asistenta amatā.

stipendiju konkursi sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēti kopš 2017. gada, un šajā laikā stipendija izmaksāta 1 stu-
dentam.

atBalstĪtājs

sia “jūras projekts” ir projektēšanas organizācija, kas specializējusies ostu hidrotehnisko 
būvju (dažādas nozīmes piestātņu, aizsargbūvju, krasta nostriprinājumu), akvatoriju un pieejas 
kanālu, pilsētas krastmalu, kā arī ostas saimniecības krasta objektu un inženierkomunikāciju 
projektēšanā. par nozīmīgu darba virzienu kļūst saliekamu dzelzsbetona konstrukciju projektē-
šana. sia “jūras projekts” ir reģistrēta arī Būvkomersantu reģistrā.

 

 

2017. Gada stipendiāts

ella spuriņa 

Sia “jūraS projektS” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija
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Sia “SonarworkS” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikties jebkuras latvijā licencētas augstskolas studenti, sākot no 2. kursa, kuri studē ekonomikas, 
datorikas, matemātikas vai statistikas jomās. konkursa kārtībā piešķirta 1 ikmēneša stipendija laika periodā līdz 12 mēnešiem 
750 eur apmērā.

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2017. gada, un šajā laikā stipendija izmaksāta 1 
studentam.

atBalstĪtājs

sia “sonarworks” ir strauji augošs latvijas jaunuzņēmums, kas izstrādājis austiņu kalib-
rācijas programmatūru “reference 3”. programmatūras pamatā ir inovatīva austiņu mērīša-
nas metode, kas ļauj noteikt to trūkumus un tos digitāli labot. 2016. gada sākumā austiņu 
kalibrāciju lieto jau vairāki tūkstoši studiju visā pasaulē, tai skaitā inženieri, kuri sadarbojās ar 
tādiem māksliniekiem kā teilori sviftu, Bejonsu, lady Gaga, ansambli “maroon 5” un citiem.  

 

2017. Gada stipendiāts

roberts čīčis
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stipendiju konkursa apraksts

konkursam tika aicināti pieteikties jebkuras latvijā licencētas augstskolas studenti, sākot no 2. kursa, kuri studē ekonomikas, 
uzņēmējdarbības, projektu vadības vai komunikācijas jomā. konkursa kārtībā piešķirtas 2 ikmēneša stipendijas laika periodā līdz 
12 mēnešiem 500 - 750 eur apmērā dažādās prakses vietās. 

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2017. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 2 
studentiem.

atBalstĪtājs

sia “mykoob” mācību sociālais tīkls ir būtisks atbalsts skolām, kas uzlabo un modernizē 
mācību procesu. sistēma nodrošina informācijas pieejamību un analīzi, kas ir būtisks ie-
guvums izglītības sektoram kopumā. pamatmērķi ir palielināt vecāku informētību par skolā 
notiekošajiem procesiem, strukturizēt bērnu skolas gaitas, atvieglot pedagogiem atskaišu 

sagatavošanu un automatizēt skolas ikdienas darbus. ieviešot šo informācijas sistēmu, ir iespējams pilnībā aizstāt tradicionālo 
papīra žurnālu ar elektronisku vērtējumu un apmeklējumu reģistru, padarot mācību procesu vienkāršāku un strukturizētāku.
 

 stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Gribētu teikt lielo paldies par iespēju gan gūt iemaņas, gan tajā pat brīdi par to saņemt arī stipendiju. Mani personīgi stipendija 
ļoti motivēja ne tikai prakses vietā cītīgi pildīt savu uzdevumus, bet arī pilnveidoties mācībās, lai vēlāk iegūtu tādu darbu.”

sandra Gromova,
rīgas stradiņa universitāte

2017. Gada stipendiāti

rita raisa jevdokimova, sandra Gromova

Sia “mykoob” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija
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Sia “FikS.lv” praktiSko iemaņu veicināšanaS Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

konkursā tika aicināti pieteikties profesionālās vidējās izglītības iestāžu audzēkņi, sākot no 4. kursa, kuri studē komerczinību 
jomā. konkursa kārtībā piešķirta 1 ikmēneša stipendija laika periodā līdz 8 mēnešiem 330 eur apmērā. 

stipendiju konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2017. gada, un šajā laikā stipendija izmaksāta 1 
audzēknim.

atBalstĪtājs

sia “Fiks.lv” sistēma nodrošina pilnu grāmatvedības uzskaiti. visa informācijas ievade, uzskaite 
un analīze notiek vienotā programmā, tiešsaistes režīmā, tādēļ ērti un ātri iegūstami visi nepiecieša-
mie dati gan vadībai, gan grāmatvedībai.

 

stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Liels paldies RTU Attīstības fonda komandai un “FiKS.lv” kolēģiem par iespēju iziet praksi šajā uzņēmumā. Mana prakse sākās 
salīdzinoši nesen, bet jau tagad esmu pateicīga par šo prakses vietu, jo man ir iespēja praktiski apgūt skolā mācīto (grāmatvedī-
bu, lietvedību), kā arī apgūt ko jaunu. Zinu, ka līdz prakses beigām būšu apguvusi daudz jauna un ceru, ka tas nāks par labu arī 
uzņēmumam.”

elīza tipuka,
pikc rīgas valsts tehnikums

2017. Gada stipendiāts

elīza tipuka
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stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties latvijas vidējās izglītības iestāžu 12. klašu skolēni, kuri uzsāka studijas jebkuras 
rtu pamatstudiju programmas pirmajā kursā 2017./2018. studiju gadā un kuru materiālais nodrošinājums studijām nebija pietie-
kams. konkursa kārtībā ikmēneša stipendijas 150 eur apmērā vienam studiju gadam saņēmuši 6 studenti. konkurss sadarbībā 
ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2012. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 53 studentiem.

atBalstĪtājs

as „olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar 45 gadu pieredzi medikamentu un 
ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efek-
tīvus augstākās kvalitātes produktus latvijai un visai pasaulei. „olainfarm” produkcija tiek eksportēta uz 
vairāk kā 40 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, krieviju un citām nvs valstīm, eiropu, ziemeļameri-
ku, āzijas valstīm un austrāliju. “olainfarm” koncernā ietilpst latvijas zaļās farmācijas uzņēmums sia “sil-
vanols”, aptieku tīkls sia “latvijas aptieka”, elastīgo medicīnisko izstrādājumu ražotājs sia “tonus elast”, 
ārstniecības iestāde sia “klīnika diamed” un ekokosmētikas ražotājs sia “kiwi cosmetics”.

 
 
stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Vēlos izteikt milzīgu pateicību par to, ka kļuvu par vienu no stipendiātēm, šo sajūtu nevar aprakstīt... Šī stipendija kļuva par ļoti 
nozīmīgu atbalstu un pamatu nākotnei, kā arī palīdzēja, uzsākot studijas galvaspilsētā, - ar naudiņu tiek segta īres maksa dienesta 
viesnīcā, tiek apmaksāti braucieni Rīgas sabiedriskajā transportā utt.  Nozīmīgākie punkti, kuru vēlos atzīmēt - stipendija kļuva 
par ļoti lielu motivāciju mācīties, tiekties pēc zināšanām, ticēt saviem spēkiem, stipendija ir motivācija nepadoties grūtākos brīžos 
un sesijas laikā. Šobrīd mācos ar atbildības sajūtu pret stipendiju sniedzējiem, jo saprotu, ka manos spēkos tic un es pakāpeniski 
kļūstu par topošo profesionāli savā jomā. Vēlos ieteikt visiem jauniešiem, kuri mācās skolā vai universitāte - centieties un gūstiet 
labas sekmes, meklējiet visas iespējas, kā varat gūt motivāciju un atbalstu, pateicoties savām zināšanām, jo iegūtā izglītība ir 
iespēja iegūt stabilu dzīves pamatu. Nebaidieties pieteikties stipendijām, nebaidieties kaut ko mainīt savā dzīvē. Šodienas lēmumi 
veido mūsu nākotni.”
 

veronika putāne,
rtu inženierekonomikas un vadīvbas fakultāte

2017. Gada stipendiāti

līva ģērmane, veronika putāne, ričards Gurskis, vita tarasika, māra upmale, kristīne Beļūne

atbalSta Stipendija „topošaiS proFeSionāliS”
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aS „exigen ServiceS latvia” Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju studenti ar labām un teicamām sekmēm, 
sākot no bakalaura līmeņa 2. kursa, no rtu, latvijas universitātes, latvijas lauksaimniecības universitātes, transporta un saka-
ru institūta, rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas, vidzemes augstskolas. konkursa kārtībā ikmēneša stipendijas 150 eur apmērā 
vienam studiju gadam saņēmuši 6 studenti. konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2012. gada, un šajā 
laikā stipendijas izmaksātas 37 studentiem. 

atBalstĪtājs

as “exigen services latvia” ir viens no pieredzes bagātākajiem it uzņēmumiem, kas 
izstrādā programmatūru risinājumus un uztur it sistēmas klientiem latvijā un pasaulē. 
tā mātes uzņēmums ir amerikas it konsultāciju un pakalpojumu uzņēmums “return on 
intelligence”, un globāla mēroga projektos latvijas uzņēmums sadarbojas ar citiem starp-
tautiskā uzņēmuma izstrādes centriem ziemeļeiropā, austrumeiropā un asv. latvijas uz-
ņēmums dibināts 1995. gadā, un pašlaik tā komandā strādā vairāk kā 200 kvalificētu it

speciālistu, kuri apkalpo klientus no valsts sektora, finanšu, telekomunikāciju un citām nozarēm. “exigen services latvia” aktīvi 
atbalsta it izglītības un zinātnes attīstību latvijā, turklāt ir vienīgais it risinājumu izstrādes uzņēmums, kas saņēmis ilgtspējas 
indeksa sudraba kategorijas novērtējumu jau piecus gadus pēc kārtas. Šogad uzņēmums ieguva 6. vietu latvijas mīlētāko darba 
devēju zīmolu “top 2017”.
 
 
stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Liels paldies “Exigen Services Latvia” par piešķirto stipendiju. Šī stipendija ir kā apliecinājums, ka pirmais solis, izvēloties savu 
profesiju, ir veikts pareizā virzienā. Atzinības saņemšana no atpazīstama un starptautiska uzņēmuma dod papildus motivāciju 
turpināt mācīties, jo ir apziņa, ka ieguldītais darbs tiek arī novērtēts!  Paldies!”

 

endijs titomers,
latvijas lauksaimniecības universitāte

2017. Gada stipendiāti

eduards arefjevs, endijs titomers, anastasija ņikiforova, liene struņķe, elizabete liene Šterna, 
aleksejs sergejevs

Pantone 432 C

Pantone 295 C
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stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties rtu Būvniecības inženierzinātņu fakultātes siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju 
institūta bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studenti ar teicamām sekmēm un pieredzi zinātnisko darbu veikšanā, kas orien-
tēti gāzes tehnoloģiju problēmu risināšanā. konkursa kārtībā 6 studenti saņēmuši ikmēneša stipendijas 150 - 200 eur apmērā 
vienam studiju gadam. konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2008. gada, un šajā laikā stipendijas iz-
maksātas 59 studentiem.

atBalstĪtājs

as “latvijas Gāze” līdz 2016. gada beigām bija vienīgais dabasgāzes pārvades, uz-
glabāšanas, sadales un realizācijas operators latvijā. arī šobrīd “latvijas Gāze” nodro-
šina dabasgāzes piegādi 443 000 klientiem mūsu valstī, bet par dabasgāzes pārvadi 
un uzglabāšanu inčukalna pazemes gāzes krātuvē rūpējas jaunizveidotā as “conexus 
Baltic Grid”. “latvijas Gāze” atbalsta dažādas nozares - kultūru, sportu, bērnu sociālās 
programmas un, protams, arī izglītību un zinātni. izglītības un zinātnes atbalstā lielākā 
sadarbība ir ar rtu.

 
 
stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Esmu ļoti pateicīgs “Latvijas Gāze” un RTU Attīstības fondam par piešķirto stipendiju un sniegto atbalstu man un citiem stu-
dentiem. Jūtos pagodināts, saņemot atzinību no sev interesējošās un apgūstamās jomas viena no vadošajiem uzņēmumiem. Liels 
paldies par gandarījuma sajūtu un motivāciju mācīties, attīstīties un pilnveidoties!”

 

artūrs zaikovskis,
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

2017. Gada stipendiāti

artūrs staveckis, artūrs zaikovskis, silvija pole, jānis lūsis, kārlis vītols, ainārs selickis

aS “latvijaS gāze” Stipendija
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Solomona hillera vārdā noSauktā Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties rtu materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes bakalaura un maģistra līmeņa 
studiju programmu “ķīmija” un “ķīmijas tehnoloģija” studenti, kā arī maģistra līmeņa studiju programmas “lietišķā ķīmija” studenti 
ar teicamām sekmēm un pieredzi zinātnisko un pētniecisko darbu veikšanā, kas orientēti farmācijas problēmu risināšanā. konkur-
sa kārtībā ikmēneša stipendijas 150 eur apmērā vienam studiju semestrim saņēmuši 10 studenti. konkurss sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēts kopš 2008. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 81 studentam.

atBalstĪtājs

as „olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar 45 gadu pieredzi medikamentu un 
ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efek-
tīvus augstākās kvalitātes produktus latvijai un visai pasaulei. „olainfarm” produkcija tiek eksportēta uz 
vairāk kā 40 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, krieviju un citām nvs valstīm, eiropu, ziemeļameri-
ku, āzijas valstīm un austrāliju. “olainfarm” koncernā ietilpst latvijas zaļās farmācijas uzņēmums sia “sil-
vanols”, aptieku tīkls sia “ latvijas aptieka”, elastīgo medicīnisko izstrādājumu ražotājs sia “tonus elast”, 
ārstniecības iestāde sia “klīnika diamed” un ekokosmētikas ražotājs sia “kiwi cosmetics”. 

 

stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Paldies par piešķirto stipendiju par vēlmi nepadoties. Pieteicos stipendijai katru semestri, un paveicās maģistra pirmajā se-
mestrī. Šīs stipendijas konkurss bija kā motivācija zinātnisko darbu veikšanai kvalitatīvi un intensīvi. Un ir ļoti patīkami, ka sasnieg-
tos rezultātus novērtē.”
 

laura vorslova,
rtu materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

2017. Gada stipendiāti

rūdolfs Beļaunieks, laura vorslova, klinta krasauska, santa Bērziņa, dārta zelma skrastiņa,
krista suta, vilnis peipiņš, uldis peipiņš, elīna zoltnere, zigfrīds kapilinskis
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stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties rtu materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes bakalaura, maģistra un dok-
tora līmeņa studiju programmu “ķīmija”, “ķīmijas tehnoloģija”, “materiālzinātnes” un “materiālu nanotehnoloģijas” studenti ar tei-
camām sekmēm un pieredzi zinātnisko un pētniecisko darbu veikšanā, kas orientēti stikla ķīmijas un tehnoloģijas optisko viļņvadu 
ražošanā, problēmu risināšanā. konkursa kārtībā ikmēneša stipendijas  115 – 170 eur apmērā vienam studiju gadam saņēmuši 
3 studenti. konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2012. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 19 
studentiem.

atBalstĪtājs

sia “light Guide optics international” ir uzņēmums, kas dibināts 
2004. gadā un darbojas ārvalstu tirgos. „light Guide optics internatio-
nal” speciālistiem ir vairāk kā 25 gadu pieredze optisko šķiedru, optisko

šķiedru izstrādājumu un mehānisko detaļu ražošanā un projektēšanā. uzņēmumā ražotie produkti tiek izmantoti zinātnes, indus-
trijas un medicīnas nozarēs.

uzņēmums ir uzkrājis pieredzi, zināšanas un strādā augsti motivētu un vienotu darbinieku komandā. produkta izstrāde, ražo-
šana un piegāde tiek pārvaldīta saskaņā ar iso 9001:2008 un iso 13485:2012 standartiem. spēja uzsākt ražošanu no maziem 
apjomiem, palielinot to līdz sērijveida ražošanai, un pielāgotu risinājumu ieviešana, saglabājot konkurētspējīgas cenas, padara 
“light Guide optics international” par līderi šķiedru optikā.
 
 
stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Paldies “Light Guide Optics International” par vienreizējo iespēju saņemt šo stipendiju. Stipendija ir lielisks veids kā motivēt 
studentus darbam un tālākai izaugsmei, kāpjot pa karjeras kāpnēm. Ceru, ka arī turpmāk būs iespējams pieteikties uz šāda veida 
stipendijām. Stipendiju piešķiršana no “Light Guide Optics International” puses ir labs piemērs, no kā mācīties arī citiem Latvijas 
uzņēmumiem. Paldies!”

 

anzelms zukuls,
rtu materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

2017. Gada stipendiāti

arnita spule, raivis eglītis, anzels zukuls

Sia “light guide opticS international” Stipendija
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Sia “itera latvija” Stipendija rtu un latvijaS laukSaimniecībaS 
univerSitāteS Studentiem

stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties rtu arhitektūras fakultātes bakalaura, maģistra un profesionālās studiju prog-
rammas „arhitektūra” studenti, kā arī llu vides un būvzinātņu fakultātes bakalaura studiju programmas „ainavu arhitektūra un 
plānošana” studenti un maģistra studiju programmas „ainavu arhitektūra” studenti, kuru vidējā svērtā atzīme iepriekšējā studiju 
periodā nav bijusi zemāka par 8 ballēm. konkursa kārtībā ikmēneša stipendijas 150 eur apmērā vienam studiju gadam saņēmuši 
4 rtu studenti un 4 llu studenti. konkurss rtu studentiem sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2011. gada, 
un šajā laikā stipendijas saņēmuši 27 studenti, savukārt konkurss llu studentiem tiek realizēts jau kopš 2007. gada, un šajā laikā 
stipendijas saņēmuši 43 studenti.

atBalstĪtājs

sia “itera latvija” ir dibināta 1996. gadā un ir pirmais un vienīgais privātais uzņēmums mūsu val-
stī, kas latvijai un igaunijai piegādā vienu no svarīgākajiem  energoresursiem – dabasgāzi,  ir viens 
no lielākajiem  investoriem latvijas gāzes nozarē.

uzņēmuma darbības mērķis ir enerģētiski neatkarīga un ekoloģiski droša latvija, veicinot mūsdie-
nīgu, ar dabasgāzes izmantošanu saistītu, tehnoloģiju ieviešanu latvijā un Baltijas valstīs. “itera 
latvija” ik gadu sniedz ievērojamu atbalstu latvijas zinātnei, izglītībai, kultūrai, sportam un projek-
tiem, kuri ir saistīti ar apkārtējās vides sakārtošanu un ekoloģiju.

 
stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Vēlos izteikt pateicību par saņemto stipendiju! Augsti novērtēju Jūsu sniegto atbalstu! Papildus finansiā-
lais atbalsts palīdzējis kļūt patstāvīgākai un materiāli neatkarīgākai. Tā ir kā papildus motivācija tiekties pēc 
arvien augstākiem rezultātiem! Mācību procesa laikā, manā gadījumā arhitektūras studiju laikā, nepiecie-
šams iegādāties ne mazums materiālus dažādu maketu izveidošanai, printēšanai un ideju attēlošanai. Snieg-
tais atbalsts iedvesmo un palīdz neapstāties pie pirmajām grūtībām. Ar tā palīdzību varu investēt papildus 
tehniskajās ierīcēs, kas sekmē kvalitatīvāku projektu realizāciju. Paldies par to! Uzskatu, ka šī semestra laikā 
veidotās projektu idejas bijušas īpaši kvalitatīvas un veiksmīgas! Liels paldies par Jūsu atbalstu!” 

sintija erte,
rtu arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte

“Vēlos teikt patiesi lielu paldies RTU Attīstības fondam un ‘’ITERA Latvija’’ par sniegto atbalstu. Studiju laiks 
ir kalniem un ielejām pilns, bet šis sniegtais atbalsts ir stūrakmens, kas mudina turpināt, neapstāties un 
pārvarēt visas grūtības. Tā ir iespēja veltīt vairāk uzmanības studijām un dažkārt aizmirst par ikdienas rūpēm, 
tiekties uz augšu un neapstāties. Paldies, patiesi un no visas sirds!”

zane krūmiņa,
latvijas lauksaimniecības universitāte

2017. Gada stipendiāti

zane krūmiņa, marta dambrova, jānis vagoliņš, mārtiņš rūtenbergs, una Īle, sintija erte, 
anete soldāne, rūdolfs maurāns
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stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties rtu inženierzinātņu vidusskolas skolēni, kuri dzimuši un auguši smiltenes nova-
dā. konkursa kārtībā ikmēneša stipendiju 50 eur apmērā vienam studiju gadam saņēmis 1 skolēns. konkurss sadarbībā ar rtu 
attīstības fondu tiek realizēts kopš 2015. gada, un šajā laikā piešķirtas 3 stipendijas.

atBalstĪtājs

atis sausnītis absolvējis smiltenes vidusskolu, vēlāk rīgas polittehniskā institūta (tagad rtu) elektro-
enerģētikas fakultāti. 1984. gadā ievēlēts par valmieras rajona patērētāju biedrības valdes priekšsēdētāju, 
1986. gadā ievēlēts par latvijas patērētāju biedrību savienības valdes priekšsēdētāja vietnieku, 1995. gadā 
ievēlēts par saeimas deputātu, vadījis tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisiju, no 
1997. līdz 1998. gadam bijis ekonomikas ministrs, 1999. gadā ievēlēts par “cs turība” padomes priekšsē-
dētāju, kopš 2000. gada “Baltijas lāses” un “mini pasāžas” valdes priekšsēdētājs.

 
 

stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Paldies vārdus, protams, es nevarētu pateikt pietiekamā daudzumā, jo stipendija ir bijis ļoti liels palīgs mācību procesā. Stipen-
dija ir kalpojusi ne tikai kā finansiāls pabalsts, bet arī kā motivācija neapstāties grūtākos brīžos, lai apliecinātu, ka esmu to pelnījis, 
un ka tā netiek izniekota. Pats fakts, ka man ir piešķirta stipendija, jau kalpo kā iekšējais dzinulis turpināt sevi attīstīt un iekarot 
jaunas virsotnes, kuras man iepriekš likās nesasniedzamas.”
 

roberts dobelis,
rtu inženierzinātņu vidusskola

2017. Gada stipendiāts

roberts dobelis

ata SauSnīša vārdā noSauktā Skolēnu Stipendija
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aS “hanSamatrix” atbalSta Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties rtu elektrotehnikas un telekomunikāciju fakultātes bakalaura un maģistra līmeņa 
studenti, kuri uzrādījuši labas sekmes studijās, un kuru materiālais nodrošinājums studijām nav pietiekams. konkursa kārtībā ik-
mēneša stipendiju 300 eur apmērā vienam studiju gadam saņēmis 1 students. konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek 
realizēts kopš 2015. gada, un šajā laikā piešķirtas jau 3 stipendijas.

atBalstĪtājs

“hansamatrix” grupas uzņēmums ir latvijā vadošais, Baltijas valstīs modernākais un ziemeļeiro-
pā viens no pieciem modernākajiem elektronikas sistēmu ražotājiem. uzņēmums latvijā darbojas 
15 gadus. uzņēmumam ir divas rūpnīcas - ogrē un ventspilī. uzņēmums 2014. gadā nodibinājis 
inženierijas un pētniecības centru un plāno atvērt prototipu un produktu pirmo paraugu ražotni. mēs 
esam viens no lielākajiem savas nozares eksportētājiem. uzņēmējdarbības veids ir elektronisko 
sistēmu ražošana un izstrāde, ieskaitot iespiedshēmu atsevišķu bloku un komplicētu gala produktu 
izgatavošanu. 

 

stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Liels paldies RTU Attīstības fondam un “Hansamatrix” par atbalstu. Ar šo stipendiju es varu vairāk mācīties un labāk gatavoties 
eksāmeniem, saīsinot darba stundu skaitu un neprasot naudu no vecākiem. Tā ir laba iespēja paaugstināt savu kvalifikāciju un 
apgūt pavisam jaunus priekšmetus, jo es ieguvu bakalaura grādu citā fakultātē. Tagad es plānoju sākt mācīties programmēt mik-
rokontrollerus un pabeigt savu projektu. Uzkrāto naudu nākamajā semestrī es tērēšu redzes korekcijas operācijai, elektroprecēm 
un elektroniskām detaļām.” 

dmitrijs palamarčuks,
rtu elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

2017. Gada stipendiāts

dmitrijs palamarčuks
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stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties skolēni, kuri 2017./2018. mācību gadā uzsāka mācības rtu inženierzinātņu 
vidusskolas 10. klasē vai turpināja mācības 11. vai 12. klasē. konkursa kārtībā ikmēneša stipendijas 50 eur  apmērā vienam 
mācību gadam saņēmuši 72 skolēni. konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2015. gada, un šajā laikā 
izmaksātas 139 stipendijas.

atBalstĪtāji

sia “lattelecom”, as “latvenergo”, sia “latrostrans”, sia “visma”, as “latvijas Gāze”, rīgas Brīvostas pārvalde, sia “se-
verstal distribution”, as “olainfarm”, as “upB”, sia “itera latvija”, sia “kafe serviss”, sia “ernst&young Baltics”, sia “industry 
service partner”, juris savickis u.c. privātpersonas un juridiskas personas, kas atbalstījušas rtu izv sabiedrības uzmanības un 
ziedojumu piesaistes kampaņu ietvaros.

stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Es nāku no daudzbērnu ģimenes, kuru uztur tikai viens no vecākiem – mamma, un stipendija ievērojami ietekmē ģimenes 
budžetu. Šī stipendija nosedz ne tikai ikdienas izmaksas – pusdienas skolā, bet arī sniedz iespēju veikt dārgākus nepieciešamos 
pirkumus un piepildīt vēlmes vai pat sapņus. Pavisam nesen es iegādājos jaunas optiskās brilles, kas bija jau ilgi atlikts pirkums 
lielo izmaksu dēļ, par ko man ir neaprakstāms prieks, jo iepriekšējās brilles kalpoja aptuveni 5 gadus, un tās jau man bija par 
mazu. Ārpus skolas un inženierzinātnēm man interesē arī kultūra un māksla, kopš man ir stipendija varu doties gan uz izstādēm, 
gan teātri, nesagādājot papildus tēriņus ģimenei. Manuprāt, lieliskākā iespēja, ko man ir sniegusi šī stipendija, ir doties ceļojumā 
uz Budapeštu, izveidotie uzkrājumi ir pietiekoši, lai neprasītu ģimenes atbalstu. Kopš man ir stipendija es rūpīgi plānoju savu bu-
džetu un veicu pirkumus neatkarīgi no ģimenes, tas iemāca patstāvību un zināmā mērā sagatavo turpmākajai dzīvei. Varbūt nauda 
nevar cilvēku padarīt laimīgu, bet tas, ko tu vari iegūt par naudu, neapšaubāmi sniedz lielu prieku.”
 

rebeka anna līpiņa,
rtu inženierzinātņu vidusskola

2017. Gada stipendiāti

ivars dille, Gerda ance cakule, roberts dobelis, agris Bužs, elvis dapševičs, ieva žube, renāte karjavčenko, ernests 
tomass auziņš, anna čerņina, veronika čače, ruslans puriņš, aiga andrijanova, estere Šverna, elizaveta ulybina, 

artūrs mucenieks, vladislavs āščeulovs, rebeka anna līpiņa, jorens āboliņš, klāvs Šermukšnis, kristofers tauriņš, 
alens Šņepsts, rūdolfs agris stilvis, rūdolfs umblejs, alise anna stīpniece, marija ostrovska, artem ubaidullaev, 

raimonds Šīrants, uga tauriņs, jana Boļmati, aleksejs jekimovs, marija ivanova, darja rudņicka, evelīna 
valtere, dana darafeja, elīza elizabete Bicāne, kristiāns kižmanis, stefans Grants, daniils dovgalu, jēkabs

 leinis, alisa mazori, anna Bumbiere, maksims podskočijs, reinis rozenbahs, rihards jānis Šenvalds, 
kārlis Bērziņš, agnese legzdiņa, henriks Bērmanis, linda novika, kārlis rimaševskis, rūdolfs pikšens, 

artūrs kovrigo, daniels stabule, Filips ēcis, edvards miķelis mežciems, uģis vēvers, amanda sanija 
opse, madara ūdre, andris Brauers, elgars vaļgis, mihails Štolcs, atis krebss, matīss kristiāns 

dambergs, kārlis Šusters

rtu inženierzinātņu viduSSkolaS Skolēnu Stipendija
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alFreda raiStera vārdā noSauktāS Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

konkurss iedibināts 2016. gadā, pateicoties mecenāta alfreda raistera ziedojumam. dzīves laikā sakrātos līdzekļus viņš no-
vēlēja piecām pasaules universitātēm, kas bijušas nozīmīgas viņa dzīvē un karjerā, arī rtu un latvijas universitātei. rtu un lu 
2016. gada sākumā katra saņēma 223 000 asv dolāru lielu testamentāru ziedojumu. mecenāta nosacījums bija, ka studentiem, 
kuri saņems atbalsta stipendijas, vismaz daļa savas darba dzīves ir jāvelta latvijai.

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties rtu arhitektūras, Būvniecības inženierzinātņu, datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas, elektronikas un telekomunikāciju, enerģētikas un elektrotehnikas, materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas, kā arī ma-
šīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāšu studenti, sākot no bakalaura līmeņa 2. kursa, kuri uzrādījuši labas un teicamas 
sekmes un aktīvi iesaistījušies rtu projektu organizēšanā, inženierzinātņu popularizēšanā, kā arī rtu sabiedriskajā dzīvē visa 
2016./2017. studiju gada garumā. konkursa kārtībā ikmēneša stipendijas 150 eur apmērā vienam studiju gadam saņēmuši 12 
studenti, 5 no tiem atkārtoti. konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2016. gada, un šajā laikā izmaksātas 
19 stipendijas.

atBalstĪtājs

alfreds raisters dzimis rīgā 1921. gada 30. aprīlī. Beidzis valsts paraugpamatskolu un iestājies rīgas valsts 
tehnikumā, vēlāk studējis latvijas universitātes mehānikas fakultātē, tomēr kara dēļ studijas pārtraucis. pēc 
kara alfredu uzņēma Baltijas universitātē pinebergā, bet  vēlāk studēja Štutgartes tehniskajā augstskolā un 
ieguva diplominženiera grādu elektrotehnikā.

dzīves laikā strādājis par mājkalpotāju, elektriķi, 1955. gadā pieņēmis inženiera darbu “Boeing”, pārbaudot 
lidmašīnu aerodinamiku vēja tuneļos. strādājis arī “martin marietta” raķešu lidojuma kontrolēšanas pārbaudes 
grupā. 1964. gadā uzsācis darbu “hughes aircraft company”, kur nostrādāja 25 gadus. paralēli darbam 1973. 
gadā ieguvis maģistra grādu pepperdine universitātē un 1988. gadā doktora grādu nova southeastern univer-
sitātē un pēc tam lasīja lekcijas un uzstājās zinātniskajās konferencēs.

1979. gadā alfreds atstājis darbu “hughes aircraft”, bet turpināja lasīt lekcijas, kā arī konsultēja “california science” centru, 
veidojot skolēnu mācību programmas. 1992. gadā latvijas ārlietu ministrija iecēla alfredu par dienvidkalifornijas goda konsulu, 
un gandrīz 20 gadus pašaizliedzīgi pildīja goda konsula pienākumus.

alfreds raisters aizgāja mūžībā 91 gadu vecumā, 2012. gada 24. jūlijā. alfreds raisters reiz teicis, ka viņa dzīvi var raksturot 
ar pazīstamo latīņu valodas izteicienu jeb olimpisko saukli “citius, altius, Fortius” jeb “ātrāk, augstāk, stiprāk”. 

stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Liels paldies Alfredam Raisteram par ieguldītajiem līdzekļiem, lai atbalstītu labākos un aktīvākos RTU stu-
dentus, kuri spēj pilnvērtīgi un ar augstām sekmēm studēt, bet tajā pašā laikā spēj palīdzēt citiem studentiem 
un sabiedrībai kopumā. Man ir liels pagodinājums par šādu apbalvojumu, kas motivē neapstāties pie sasnieg-
tā, bet tiekties uz lielākiem mērķiem un augstākiem rezultātiem. Liels paldies arī RTU Attīstības fondam par 
ieguldīto darbu konkursa rīkošanā un dalībnieku atlasē!”

raivo kalderauskis,
rtu Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

2017. Gada stipendiāti

karīna Buka-vaivade, artūrs Brēķis, jānis kokins, jānis kunakovs, nora kezika, arnita spule, 
dāvis Freidenfelds, airita erte, luīze eglīte, artūrs zaikovskis, raivo kalderauskis, rūdis rubenis
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stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties jebkuras rtu pamatstudiju programmas studenti, sākot no 2. kursa, kuri uzrādīju-
ši augstus sasniegumus iepriekšējā studiju gadā, aktīvi iesaistījušies rtu sabiedriskajā dzīvē un kuru materiālais nodrošinājums 
studijām nav pietiekams. konkursa kārtībā vienreizējas stipendijas 500 eur apmērā saņēmuši 3 studenti. 

atBalstĪtājs

valdis dombrovskis ir eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dialoga 
jautājumos, atbild arī par finanšu stabilitāti, finanšu pakalpojumiem un kapitāla tirgu savienī-
bu. pirms tam trīs reizes ieņēmis latvijas ministru prezidenta amatu, kļūstot par visilglaicīgāko 
premjeru latvijas vēsturē. pirms kļūšanas par eiropas komisijas priekšsēdētāju, valdis dom-
brovskis otro reizi 2014.gadā tika ievēlēts par eiropas parlamenta deputātu (pirmo reizi 2004 
– 2009) un latvijas delegācijas epp vadītāju. Bijis saeimas deputāts (2004.03 – 2004.06. un 
2014.01. – 2014.06.) un finanšu ministrs no 2002.gada līdz 2004.gadam.

valdis dombrovskis dzimis 1971.gada 5.augustā rīgā. absolvējis rīgas tehniskās uni-
versitātes, inženierekonomikas fakultātes, starptautisko ekonomisko sakaru un muitas insti-
tūtu, iegūstot profesionālā maģistra grāds nodokļu un muitas administrēšanā. maģistra darba 

eksperimentālās daļas izstrādi veicis maincas universitātes (vācija) Fizikas fakultātē, savukārt iepriekš rīgas tehniskajā uni-
versitātē ieguvis inženierzinātņu bakalaura grādu ekonomikā un latvijas universitātē - bakalaura grādu fizikā. kopš 2017. gada 
valdis dombrovskis ir rīgas tehniskās universitātes Goda biedrs.

stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Vēlos izteikt pateicību RTU Attīstības fondam un stipendijas mecenātam Valdim Dombrovskim par piešķirto apbalvojumu. 
Cītīgi mācoties universitātē, katru dienu nepieciešams pārvarēt dažādus šķēršļus, kas reizēm ir grūti, tomēr atskatoties uz saviem 
sasniegumiem, ir gandarījums par paveikto. Iegūtais apbalvojums iedvesmoja mani rūpīgāk apgūt katru priekšmetu un mana mo-
tivācija kļuva lielāka nekā tā bija iepriekš. Paldies!”
 

marija raklinska,
rtu mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

2017. Gada stipendiāti

artūrs zaikovskis, marija raklinska, lauma katrīna āboliņa

izcilībaS Stipendija
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Sia “SeverStal diStribution” izcilībaS Stipendija rīgaS tehniSkāS 
univerSitāteS inženierzinātņu viduSSkolaS Skolēniem

stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties rtu inženierzinātņu vidusskolas skolēni. konkursa kārtībā vienreizējas stipen-
dijas 500 eur apmērā saņēmuši 3 skolēni. konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2016. gada, un šajā 
laikā izmaksātas 6 stipendijas. 

atBalstĪtājs

latvijā izvietotais uzņēmums sia „severstal distribution” ir lielākais metālapstrādes uzņē-
mums Baltijas valstīs, kas piegādā produkciju 10 ziemeļu un centrālas eiropas valstīs. tā ir 
vienīgā cauruļu ražošanas rūpnīca reģionā, kura ražo plānsienu caurules – konstrukcijas un 
ūdens, un gāzes vadu. uzņēmuma metāla servisa centrs nodrošina tērauda ruļļu pārstrādi 
– ražo lentu, loksni un blanku, kā arī nodrošina cauruļu precīzu griešanu. 2014. gadā uzņē-
mumā tika uzstādīts jauns aprīkojums, kurš nodrošina augstas kvalitātes lokšņu ražošanu 
līdz 12 mm.

 

stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Pagājušajā gadā piedalījos vairākās olimpiādēs - Valsts Matemātikas olimpiādē ieguvu 2. vietu, fizikas olimpiādē atzinību, 
savukārt ķīmijas valsts olimpiādē ieguvu 1. vietu. Piedalījos arī 51. Mendeļejeva Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē Kazahstānā un 
49. Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē Taizemē, kļūstot par bronzas medeļas ieguvēju abās šajās olimpiādēs.

Biju ļoti izbrīnīts un priecīgs 2016./2017. mācību gada noslēgumā saņemt “Severstal Distribution” stipendiju 500 EUR apmērā. 
Kad emocijas nomierinājās un atguvu spēju loģiski domāt, daļu no stipendijas noguldīju krājkontā, lai nenopirktu nevajadzīgas 
lietas. Par pārējo summu iegādājos jaunākas datora detaļas un “Sehnheiser” austiņas, jo man ir būtiska izcila mūzikas kvalitāte 
(esmu pabeidzis 12 klases specialitātē “Taustiņspēle – Klavierspēle” ar vērtējumu 10), kā arī daļu iztērēju braucienā uz Lielbri-
tāniju. Tagad savu krājkontu papildinu ar daļu no ikmēneša stipendijas, lai novērotu, kā pieaug naudas daudzums, un izveidotu 
ieradumu regulāri noguldīt daļu no saviem regulārajiem ienākumiem.”

vladislavs aščeulovs,
rtu inženierzinātņu vidusskola

2017. Gada stipendiāti

artem ubaidullaev, agnis salmiņš, vladislavs aščeulovs
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stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties rtu mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes 1. līmeņa profesionālo 
(koledžas) studiju programmu un bakalaura līmeņa 2. un 3. kursa studenti.
konkursa kārtībā vienreizējas stipendijas  500 eur apmērā saņēmuši 2 studenti. konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek 
realizēts kopš 2016. gada, un šajā laikā izmaksātas 4 stipendijas. 

atBalstĪtājs

latvijā izvietotais uzņēmums sia „severstal distribution” ir lielākais metālapstrādes uzņē-
mums Baltijas valstīs, kas piegādā produkciju 10 ziemeļu un centrālas eiropas valstīs. tā ir 
vienīgā cauruļu ražošanas rūpnīca reģionā, kura ražo plānsienu caurules – konstrukcijas un 
ūdens, un gāzes vadu. uzņēmuma metāla servisa centrs nodrošina tērauda ruļļu pārstrādi 
– ražo lentu, loksni un blanku, kā arī nodrošina cauruļu precīzu griešanu. 2014. gadā uzņē-
mumā tika uzstādīts jauns aprīkojums, kurš nodrošina augstas kvalitātes lokšņu ražošanu 
līdz 12 mm.

 
 stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Stipendija otrajā un trešajā kursā bija galvenā motivācija saglabāt sevi ranga augšgalā.  Apziņa par iespēju saņemt stipendiju 
motivē mācīties un sasniegt izcilību. Tai, protams, piemīt ne tikai motivējošs, bet arī atbalstošs raksturs. Stipendija ļauj studentam 
būt stabilākam un neatkarīgam, kā arī ļauj apzināties to, ka, ieguldot savu darbu, rezultātā students arī kaut ko gūs pats.”

 

mārtiņš Ļuļļa,
rtu mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

2017. Gada stipendiāti

mārtiņš Ļuļļa, igors suharevskis

Sia “SeverStal diStribution” izcilībaS Stipendija rtu mašīnzinību, 
tranSporta un aeronautikaS FakultāteS Studentiem 

STIPENDIJAS PAR SASNIEGUMIEM
ZINĀTNĒ UN PĒTNIECĪBĀ
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stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties rtu materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes bakalaura un maģistra lī-
meņa programmās studējošie, kuri apgūst ar organisko sintēzi, organisko vielu tehnoloģiju, bioloģiski aktīvajām vielām saistītus 
piekšmetus, vismaz gadu strādā zinātnisko darbu ķīmijas vai ķīmijas tehnoloģiju jomā, kā arī konkrētajā semestrī nesaņem citas 
veicināšanas stipendijas. konkursa kārtībā piešķirtas 2 ikmēneša stipendijas 10 mēnešiem 215 eur apmērā.

konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2007. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 18 studentiem.

stipendiju konkursa vēsture

lza akadēmiķes emīlijas Gudrinieces (1920 - 2004) vārds latvijas ķīmijas vēsturē ierakstīts gan ar 
veiktajiem 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.

akadēmiķis alfrēds ieviņš (1897 - 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.

 stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Emīlijas Gudrinieces un Alfrēda Ieviņa vārdā nosauktās stipendijas saņemšana ir, un es ticu, ka arī nākotnē būs augsts pago-
dinājums. Šī stipendija ne tikai ir sniegusi man finansiālu atbalstu, bet ir arī kā apliecinājums manām spējām un sasniegumiem. 
Jūtos neizsakāmi pateicīga un pagodināta par šīs stipendijas saņemšanu.”

sindija lapčinska,
rtu materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

2017. Gada stipendiāti

sindija lapčinska, elīna zoltnere

emīlijaS gudrinieceS un alFrēda ieviņa Stipendija jāņa alkšņa Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties rtu arhitektūras fakultātes bakalaura studiju programmu studenti, sākot no 2. 
kursa, kā arī arhitektūras profesionālās studiju programmas un maģistra studiju programmas studenti. konkursa kārtībā piešķirta 
1 vienreizēja stipendija 350 eur apmērā. 

konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2011. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 8 studentiem.

atBalstĪtāji

jāņa alkšņa vārdā nosauktā stipendija tika izveidota pēc arhitekta jāņa alkšņa mazdēla ivara jāņa alkšņa iniciatīvas. sākotnē-
jo finansējumu grāmatas „arhitekts jānis alksnis 1869 – 1939 architect” izdošanai sniedza būvfirma sia „re&re” un ivars jānis 
alksnis. Grāmatas izdošanu un pārdošanu koordinē sia „add”, kas katru gadu ieņēmumus no grāmatas pārdošanas novirza sti-
pendiju konkursa organizēšanai. „add” jau 14. sezonu nodarbojas ar poligrāfijas darbu dizainu un ražošanu, sākot no vizītkartēm 
un beidzot ar grāmatām.

 

stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Paldies par piešķirto Jāņa Alkšņa stipendiju! Tās iegūšana bija gan motivējoša tālākai zinātniskai darbībai attiecībā uz Rīgas 
21. gadsimta dzīvojamās vides ilgtspējību, gan arī palīdzēja segt ar studijām saistītos izdevumus.”

santa Freimane, 
rtu arhitektūras fakultāte

2017. Gada stipendiāts

santa Freimane
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stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties rtu ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas studiju programmu absolventi - bakalauri un 
maģistri, kuri 2016./2017. studiju gada pavasara sesijā aizstāvējuši studiju noslēguma darbus organiskās ķīmijas jomā un saņē-
muši rtu materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes domes ieteikumu noslēguma darba virzīšanai stipendiju konkursam. 
konkursa kārtībā piešķirtas 5 vienreizējās stipendijas 175 eur apmērā noslēgumu darbu autoriem un vienreizējas balvas 175 
eur apmērā noslēguma darbu vadītājiem.

konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2011. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 51 absolven-
tam.

atBalstĪtājs

as „olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar 45 gadu pieredzi medikamentu un 
ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efek-
tīvus augstākās kvalitātes produktus latvijai un visai pasaulei. „olainfarm” produkcija tiek eksportēta uz 
vairāk nekā 40 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, krieviju un citām nvs valstīm, eiropu, ziemeļa-
meriku, āzijas valstīm un austrāliju. “olainfarm” koncernā ietilpst latvijas zaļās farmācijas uzņēmums sia 
“silvanols”, aptieku tīkls sia “latvijas aptieka”, elastīgo medicīnisko izstrādājumu ražotājs sia “tonus elast”, 
ārstniecības iestāde sia “klīnika diamed” un ekokosmētikas ražotājs sia “kiwi cosmetics”.

 
 stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Augstākā izglītība nav nekāds joks, tādēļ tas tika darīts ar augstu atbildības sajūtu, arī vēlās vakara stun-
dās. Tādēļ īpaši patīkami uzzināt, ka ieguldītais darbs ir novērtēts. Paldies!”

mikus puriņš, 
rtu materiālzinātņu un lietišķās ķīmijas fakultāte

2017. Gada stipendiāti

krista suta, mikus puriņš, atis jēkabsons, lūkass tomass lukaševics, uldis peipiņš

2017. Gada stipendiātu darBu vadĪtāji

māris turks, kristaps jaudzems, aigars jirgensons

Balvas laureāta pateicĪBas vārdi

“Paldies par mana darba novērtējumu. Studiju noslēguma darbu vadīšana ir maz novērtēts 
darbs. Tomēr to nepieciešams veikt ar visaugstāko atbildību, lai studentiem iemācītu nepie-
ciešamās prasmes un radītu viņos pārliecību veiksmīgam profesionālās karjeras sākumam.”

kristaps jaudzems

2017. Gada laureāti

māris turks, aigars jirgensons, kristaps jaudzems

Solomona hillera vārdā noSauktā 
Studiju noSlēguma darbu Stipendija ivara Strautmaņa latvijaS reģionālāS arhitektūraS Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties rtu arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes akadēmisko un profesionālo 
studiju programmu studenti. konkursa kārtībā piešķirta 1 stipendija 1200 eur apmērā.

konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2015. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 3 studentiem.

atBalstĪtājs

arhitekts ivars strautmanis bijis daudzpusīga personība – vairāku pilsētbūvniecības projektu un dzīvoja-
mo ēku autors, salaspils memoriālā ansambļa līdzautors. līdzās arhitekta praksei viņu vienmēr interesējusi 
arhitektūras filozofija un māksla. profesors ir veicis pētījumus arhitekta veidotās telpiskās uztveres laukā, 
kā arī izveidojis teorētiskās pamatnostādnes arhitektūras un tēlniecības sintēzē memoriālo ansambļu pro-
jektēšanā. i. strautmani pazina arī kā talantīgu grafiķi, kura rokraksts izceļas ar lakoniskām līnijām un izci-
lām perspektīvām. Būdams smalks vērotājs, ivars strautmanis savos darbos niansēti dokumentējis šķietami 
ikdienišķas ainas un iespaidus par apkārt notiekošo. viņš atzinis, ka gan arhitektam, gan māksliniekam ir 
svarīgi saglabāt spēju uz vienu un to pašu lietu paskatīties no dažādiem skatu punktiem un arvien atklāt tajā 
ko jaunu. i. strautmanis beidzis latvijas valsts universitātes arhitektūras nodaļu 1956. gadā. strādājis rīgas 
pilsētas arhitektūras un celtniecības nodaļā un rīgas ģenerālā plāna birojā. kopš 1966. gada i. strautmanis 
strādājis ar topošajiem arhitektiem. akadēmiskajā darbā profesors vienmēr ievērojis jauno arhitektu spējas 

un veicinājis to attīstīšanu. viņš bija pirmais latvijas arhitekts, kurš 1975. gadā aizstāvējis doktora disertāciju. 1978. gadā kļuvis 
par profesoru, no 1985. līdz 1997. gadam vadījis arhitektūras un pilsētbūvniecības katedru, no 2005. līdz 2006. gadam bijis fakul-
tātes dekāns. i. strautmanis bijis latvijas reģionālās arhitektūras akadēmijas prezidents (kopš 1993. gada) un latvijas zinātņu 
akadēmijas Goda doktors no 2001. gada. 2002. gadā profesors apbalvots ar triju zvaigžņu ordeni.

 

stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Jūtos pagodināta saņemt žūrijas komisijas atzinīgo vērtējumu par studiju procesā gūtajiem rezultātiem 
un izstrādāto diplomprojektu. Ir patīkami, ka ieguldītais darbs, interese un pūles tiek novērtētas! Paldies par 
iespēju piedalīties Ivara Strautmaņa Latvijas reģionālās arhitektūras stipendijas konkursā.”

arta Buceniece,
rtu arhitektūras fakultāte

2017. Gada stipendiāts

arta Buceniece
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stipendiāta darBa vadĪtāja pateicĪBas vārdi

“Kā viens no konkursa uzvarētāju zinātniskajiem vadītājiem, es vēlos izteikt sirsnīgu pateicību “ZIBIT 2017” konkursa organiza-
toriem par interesantu uzvarētāju apbalvojuma ceremoniju, kas bija oriģināla, dzīva, jautra un ne garlaicīga, ar jokiem un ģitāras 
dziesmām! Es domāju, ka šī atmosfēra piesaistīs vēl vairāk dalībnieku jaunajā gadā, kas nozīmē, ka konkurence un darba kvalitāte 
tikai pieaugs! Šī kustība ir pareizajā virzienā! Turpiniet to un veiksmi!”

aleksandrs Grakovskis

2017. Gada stipendiātu darBa vadĪtāji

aleksandrs Grakovskis, ilze andersone, pēteris paikens, Guntis Bārzdiņš, ingus Šmits, 
sanda ežmale, artis teilāns
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stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam pretendentus tika aicinātas izvirzīt jebkuras latvijā akreditētas augstākās izglītības iestādes, kurās tiek 
sagatavoti datorikas nozares studenti. katra izglītības iestāde konkursam varēja izvirzīt 1 līdz 3 bakalaura darbu autorus un 1 līdz 
3 maģistra darbu autorus, kuri 2016./2017. studiju gadā izstrādājuši un aizstāvējuši interesantākos un inovatīvākos noslēguma 
darbus datorikas nozarē.

konkursa kārtībā piešķirtas vienreizējas stipendijas 550 - 800 eur apmērā trīs labāko bakalaura darbu autoriem, un 750 - 1000 
eur apmērā trīs labāko maģistra darbu autoriem, kā arī balvas 500 eur apmērā labāko noslēguma darbu vadītājiem.

konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2017. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 6 studentiem.

atBalstĪtāji

“exigen services latvia” ir viens no pieredzes bagātākajiem it uzņēmumiem, kas izstrādā 
programmatūru risinājumus un uztur it sistēmas klientiem latvijā un pasaulē. tā mātes uz-
ņēmums ir amerikas it konsultāciju un pakalpojumu uzņēmums return on intelligence, un 
globāla mēroga projektos latvijas uzņēmums sadarbojas ar citiem starptautiskā uzņēmu-
ma izstrādes centriem ziemeļeiropā, austrumeiropā un asv. latvijas uzņēmums dibināts 

1995.gadā, un pašlaik tā komandā strādā vairāk nekā 200 kvalificētu it speciālistu, kuri apkalpo klientus no valsts sektora, finan-
šu, telekomunikāciju un citām nozarēm. “exigen services latvia” aktīvi atbalsta it izglītības un zinātnes attīstību latvijā, turklāt ir 
vienīgais it risinājumu izstrādes uzņēmums, kurš saņēmis ilgtspējas indeksa sudraba kategorijas novērtējumu jau piecus gadus 
pēc kārtas. Šogad uzņēmums ieguva 6.vietu latvijas mīlētāko darba devēju zīmolu top 2017.

“accenture” ir viens no vadošajiem it uzņēmumiem latvijā un pasaulē. “accenture” ir starptau-
tisks vadības konsultāciju, tehnoloģisko pakalpojumu un ārpakalpojumu uzņēmums. uzņēmu-
mā strādā vairāk nekā 425 000 cilvēki, kas apkalpo klientus vairāk nekā 120 pasaules valstīs. 
“accenture” latvijas filiāle ir dibināta 2002. gadā. Šobrīd uzņēmumā strādā vairāk kā 1250 dar-
binieki.

stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Vēlos pateikt paldies gan RTU Attīstības fondam, gan AS “Exigen Services Latvia”, kā arī AS “Accenture” 
par piešķirto apbalvojumu ZIBIT konkursā. Jo īpaši vēlos pateikties Transporta un sakaru institūta pasnie-
dzējiem.  Stipendija ir investīcija manā turpmākā darba attīstībā.  Jauno speciālistu atbalsts mūsdienās ir ļoti 
svarīgs.”

dmitrijs anohins,
transporta un sakaru institūts

2017. Gada stipendiāti

dmitrijs anohins, aleksandrs koršunovs, artūrs kurzemnieks, nauris dorbe, 
lauris liepiņš, olga petrova

“zibit 2017” noSlēguma darbu Stipendija “zibit 2017” noSlēguma darbu Stipendija

Pantone 432 C

Pantone 295 C
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stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties rtu datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes studenti, kuri izvēlas 
izstrādāt pētniecības darbu kādā no sia „whitecryption” piedāvātajiem tematu virzieniem. konkursa kārtībā piešķirtas 4 vienrei-
zējas stipendijas labāko pētniecības darbu autoriem 500 eur apmērā. 

konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2014. gada, un šajā laikā izmaksātas 4 stipendijas.

atBalstĪtājs

sia “whitecryption” ir daļa no starptautiskas kompānijas “intertrust technolo-
gies corporation”, kas ir dibināta 1990. gadā silīcija ielejā, ar  reģionālajiem biro-
jiem japānā, ķīnā, indijā, vācijā, anglijā un latvijā. 

uzņēmums nodrošina programmatūras aizsardzības rīkus programmatūras izstrādātājiem, kuriem ir nepieciešams pārvērst 
savus produktus pašdiagnostikas un pašaizsardzības aplikācijās. “whitecryption” tehnoloģija ļauj izvairīties no uzbrukumiem 
programmatūrai un nevēlamas programmatūras izmainīšanas, ierīcēs lietotajām aplikācijām. uzņēmums nodrošina aizsardzības 
programmatūras risinājumus uz dažādām platformām, tā nodrošinot augsta līmeņa aizsardzību, gan produkta izstrādes procesā, 
gan arī laikā, kad programmatūru lieto gala lietotāji.

“intertrust technologies corporation” strādā 180 darbinieku dažādās pasaules valstīs. latvijas komandā strādā 26 darbinieki, 
kuru vidējais vecums ir 30 gadi. uzņēmuma lielākā daļa strādājošo ir programmētāji (c++; java; assembler, python, objective-c 
un c#) un zinātnieki. uzņēmums lepojas ar spēcīgu profesionāļu komandu, liela daļa mūsu darbinieku ir informātikas un matemā-
tikas starptautisko olimpiāžu laureāti. 

 stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Uzņēmums “whiteCryption” atbalsta un ieinteresē studentus pētīt problēmas, kas saistīti ar datoru programmatūras drošības 
jomu. Viena no firmas piedāvātajām tēmām mani ieinteresēja, un arī piedāvātais finansiālais atbalsts bija papildus stimuls ma-
nai dalībai šajā konkursā. Stipendijas apjoms ir pietiekams, lai finansiāli kompensētu pētnieciskā darba izstrādei patērēto laiku. 
Konkurss sniedza man iespēju izvēlēties interesantu un aktuālu bakalaura darba tēmu. Tas nenoliedzami ir milzīgs uzņēmuma 
ieguldījums augstskolas mācību procesa kvalitātes uzlabošanā. Izsaku pateicību visiem fonda un “whiteCryption” darbiniekiem par 
brīnišķīgo attieksmi un palīdzību, kas tika un tiek sniegta studentiem mācību procesā.”

kirils paļčikovskis,
rtu datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

2017. Gada stipendiāti

kirils paļčikovskis, anastasija oļenkina, diana mironova

Sia “whitecryption” pētniecībaS darbu Stipendija
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Sia “accenture” Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties rtu datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes studiju programmas 
“informācijas tehnoloģijas” maģistra 1. kursa studentu komandas, kuras kursa ietvaros izstrādājušas studiju projektu. konkursa 
kārtībā piešķirtas 5 vienreizējas stipendijas labāko studiju darbu autoru komandām 200 - 600 eur apmērā. 

konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2015. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 9 studentu 
komandām. 

atBalstĪtājs

“accenture” ir viens no vadošajiem it uzņēmumiem latvijā un pasaulē. “accenture” ir starp-
tautisks vadības konsultāciju, tehnoloģisko pakalpojumu un ārpakalpojumu uzņēmums. uzņē-
mumā strādā vairāk kā 425 000 cilvēki, kas apkalpo klientus vairāk kā 120 pasaules valstīs. 
“accenture” latvijas filiāle ir dibināta 2002. gadā. Šobrīd uzņēmumā strādā vairāk kā 1250 dar-
binieki.

“Accenture un RTU DITF sadarbība katru gadu nostiprinās – papildus vieslekcijām un studentu vizītēm pēdējā gada laikā 
esam uzsākuši vairāku “Accenture” veidotu vai atbalstītu kursu pasniegšanu, kā arī esam uzsākuši sadarbību pētniecības jomā. 
Tehnoloģijas arvien vairāk ienāk visās dzīves sfērās. Mūsdienās ir grūti atrast profesiju, kas nebūtu atkarīga no IT un datoriem. To 
mēs redzam mūsu darbiniekos, jo arvien biežāk uzņēmumam pievienojas cilvēki no dažādām izglītības jomām – eksaktajām un 
humanitārajām. Jā, humanitārajām. Plānojam ne tikai turpināt sadarbību ar RTU DITF, bet attīstīt partnerību arī ar citām fakultātēm 
– palīdzot studiju satura uzlabošanā, vieslekcijās stāstot par nozari, tādējādi veicinot studentos interesi mācīties, kā arī uzlabojot 
apmācību vidi. “Accenture” vārdā vēlos pateikt RTU lielu paldies par interesi un ieguldījumu mūsu līdzšinējā sadarbībā, kas sniedz 
pārliecību par veiksmīgu partnerību nākotnē!”

artūrs lējējs,
“accenture” ata nodaļas vadītājs

2017. Gada stipendiātu komandu pārstāvji

jānis vilks, margarita stāmere, jevgēnijs raģiņa, jurijs vasiļenko, kristiāns košinskis

92 93



ST
IP

EN
D

IJ
AS

 P
AR

 S
AS

N
IE

G
U

M
IE

M
 Z

IN
ĀT

N
Ē 

U
N

 P
ĒT

N
IE

C
ĪB

Ā

ST
IP

EN
D

IJ
AS

 P
AR

 S
AS

N
IE

G
U

M
IE

M
 Z

IN
ĀT

N
Ē 

U
N

 P
ĒT

N
IE

C
ĪB

Ā

stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties rtu materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes bakalaura studiju program-
mas “ķīmijas tehnoloģija” studenti, kuri 2016./2017. studiju gada pavasara semestrī izvēlējās uzsākt studiju noslēguma darbu 
izstrādi kādā no organiskās ķīmijas tehnoloģijas insitūta piedāvātajām vai tām pietuvinātām tēmām. konkursa kārtībā piešķirta 1 
ikmēneša stipendija 12 mēnešiem 70 eur apmērā.

konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2013. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 5 studentiem.

atBalstĪtājs

rtu organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts ir rtu patstāvīga struktūrvienība mate-
riālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes sastāvā. institūtā vairāk kā 400 m2 pilnībā aprī-
kotās laboratorijās notiek gan mācību, gan zinātniskais darbs organiskajā, bioorganiskajā, 
dabas vielu un ārstniecības vielu ķīmijā.

organisko vielu tehnoloģijas jomā tiek veikti farmaceitiski aktīvo substanču sintēzes izstrādes, piemaisījumu standartvielu sin-
tēzi un biosintētiski iegūtu dabasvielu izdalīšanu un modificēšanu. institūts izpilda arī līgumdarbus, sadarbojoties gan ar latvijas, 
gan ārzemju farmācijas un ķīmijas uzņēmumiem. tāpat pēta augu eļļu oksidatīvās stabilitātes paaugstināšanu un piedāvājam arī 
dabīgo antioksidantu pielietojuma izpēti un ieguves tehnoloģijas.
 

 stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Vēlos pateikties organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūtam un RTU Attīstības fondam par iespēju saņemt pētniecības darbu 
stipendiju. Iegūtā stipendija palīdzēja ne tikai finansiāli studiju laikā, bet arī deva papildus motivāciju turpmākajos darbos.”

elīna zoltnere,
rtu materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

2017. Gada stipendiāts

elīna zoltnere

organiSkāS ķīmijaS tehnoloģijaS inStitūta 
pētniecībaS darbu Stipendija aS “latvijaS gāze” noSlēguma darbu Stipendija

stipendiju konkursa apraksts

konkursam aicināti pieteikties rtu Būvniecības inženierzinātņu fakultātes siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta stu-
denti - bakalaura, maģistra un inženierdarbu autori, kuri 2016./2017. studiju gada pavasara sesijā aizstāvējuši studiju noslēguma 
darbus. konkursa kārtībā piešķirtas 6 vienreizējās stipendijas 150 eur apmērā. konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek 
realizēts kopš 2010. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 53 studentiem.

atBalstĪtājs

as “latvijas Gāze” līdz 2016. gada beigām bija vienīgais dabasgāzes pārvades, 
uzglabāšanas, sadales un realizācijas operators latvijā. arī šobrīd “latvijas Gāze” 
nodrošina dabasgāzes piegādi 443 000 klientiem mūsu valstī, bet par dabasgāzes 
pārvadi un uzglabāšanu inčukalna pazemes gāzes krātuvē rūpējas jaunizveidotā as 
“conexus Baltic Grid”.

 “latvijas Gāze” atbalsta dažādas nozares - kultūru, sportu, bērnu sociālās programmas un, protams, arī izglītību un zinātni. 
izglītības un zinātnes atbalstā lielākā sadarbība ir ar rtu. 

stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Pateicos „Latvijas Gāze” un nodibinājumam „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” par piešķirto noslēguma darbu 
stipendiju. Lai arī esmu ieguvis augstāko izglītību būvzinātnēs Rīgas Celtniecības koledžā, uzņēmējdarbības vadībā Banku Augst-
skolā un arī siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijās (RTU), šī atzinība iedvesmoja neapstāties sevis izglītošanā un turpināt studijas 
RTU maģistrantūrā.”

mārtiņš kaiva, 
rtu Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

2017. Gada stipendiāti

artūrs staveckis, juris pomerancevs, mārtiņš Bērzājs, ainārs selickis, sandra Bāliņa, 
mārtiņš kaiva, jevgēnijs Šuļga
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stipendiju konkursa apraksts

stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties rtu, latvijas lauksaimniecības universitātes un rīgas tehniskās koledžas ener-
ģētikas un elektrotehnikas virzienu studiju programmu absolventi, kuri 2016./2017. studiju gadā aizstāvējuši studiju noslēguma 
darbus: bakalaura darbus, maģistra darbus, kvalifikācijas darbus vai inženieru projektus. konkursa kārtībā piešķirtas 16 vienrei-
zējas stipendijas 150 - 300 eur apmērā.

konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2009. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 157 studen-
tiem. 

atBalstĪtāji

“schneider electric” ir globāls speciālists enerģijas pārvaldībā, kas darbojas vairāk kā 
100 valstīs pasaulē, piedāvājot integrētus risinājumus neskaitāmos tirgus segmentos. 
uzņēmums ieņem līderpozīcijas enerģijas un infrastruktūras, industriālo procesu, būv-
niecības automatizācijas nozarēs, kā arī nozīmīgu vietu mājokļu risinājumu piedāvājumā.

 
sabiedriskās organizācijas „latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija” (leea) mērķis 

ir apvienot nozares speciālistus, organizācijas un uzņēmumus, lai veicinātu vispusīgu latvijas elektro-
enerģētikas un energobūvniecības attīstību saskaņā ar jaunākajiem pasaules standartiem un vismoder-
nākajām tehnoloģijām.

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

      
uzņēmums “darka keila cables” atrodas igaunijā keilas pilsētā . uzņēmums ir daļa no 

pasaules vadošā elektrības un sakaru kabeļu ražotāja “prysmian Group”, kura galvenais 
birojs atrodas milānā. “prysmian Group” darbojas 50 valstīs, kopā nodarbinot gandrīz 20 
tūkstošus darbinieku, kuri strādā 84 dažādās rūpnīcās.

uzņēmums atbalsta enerģijas un telekomunikāciju infrastruktūras izveidošanu un no-
drošināšanu, tā savienojot cilvēkus visā pasaulē. uzņēmuma mērķis ir nodrošināt klientiem 
vislabākos risinājumus enerģijas un informācijas pārraidīšanai.
 

2017. Gada stipendiāti

laila zalāne, jānis krūmiņš, ritvars Grēbers, artūrs karulis, Gundega Geiko, uģis alksnis, reinis tilaks, 
Gundars āboliņš, Gundars čerpinskis, maksims ivancovs, artūrs Brēķis, jānis ērglis, andris zemņeckis, 

viktors Bikovs, jevgēnijs kučkovskis, dāvis ģibslis

latvijaS elektroenerģētiķu un energobūvnieku aSociācijaS,  
Sia “Schneider electric latvija “, aS “augStSprieguma tīklS”  un 
aS “draka keila cableS” Studiju noSlēguma darbu Stipendija

latvijaS elektroenerģētiķu un energobūvnieku aSociācijaS,  
Sia “Schneider electric latvija “, aS “augStSprieguma tīklS”  un 

aS “draka keila cableS” Studiju noSlēguma darbu Stipendija
stipendiāta pateicĪBas vārdi

“Bija ļoti patīkami saņemt ziņu, ka mans bakalaura darbs, kura tēma bija “Bez balsta vēja ģeneratora risinājumi”, tika atzinīgi 
novērēts. Ir patīkami apzināties, ka ne tikai es esmu atvērta visam jaunajam un vēl nezināmajam, bet arī citi ir ieinteresēti jaunās 
un inovatīvās lietās. Paldies par novērtējumu, kas dod stimulu turpināt pētīt un pilnveidoties! Paldies!”

laila zalāne,
latvijas lauksaimniecības universitāte
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Balvu konkursa apraksts

pretendentus balvu konkursam tiek aicināti izvirzīt latvijas zinātņu akadēmijas locekļi, latvijas zinātnisko institūtu padomes, 
as “latvijas Gāze”, latvijas universitāšu senāti un fakultāšu domes. konkursa kārtībā piešķirtas 2 balvas 1200 eur apmērā 
jaunajiem zinātniekiem un 2 balvas 3600 eur apmērā par mūža devumu gāzes, siltumtehnikas un ar tām saistītās ķīmijas tehno-
loģijas nozarēs, kā arī kardioloģijas un orgānu transplantācijas zinātnēs.

konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu un latvijas zinātņu akadēmiju tiek realizēts kopš 2009. gada, un šajā laikā balvas 
piešķirtas jau 36 laureātiem.

atBalstĪtājs

as “latvijas Gāze” līdz 2016. gada beigām bija vienīgais dabasgāzes pārvades, uz-
glabāšanas, sadales un realizācijas operators latvijā. arī šobrīd “latvijas Gāze” nodro-
šina dabasgāzes piegādi 443 000 klientiem mūsu valstī, bet par dabasgāzes pārvadi 
un uzglabāšanu inčukalna pazemes gāzes krātuvē rūpējas jaunizveidotā as “conexus 
Baltic Grid”. “latvijas Gāze” atbalsta dažādas nozares - kultūru, sportu, bērnu sociālās 
programmas un, protams, arī izglītību un zinātni. izglītības un zinātnes atbalstā lielākā 
sadarbība ir ar rtu. 

 

Balvas laureāta pateicĪBas vārdi

“Paldies “Latvijas Gāze”, RTU Attīstības fondam, Latvijas Zinātņu akadēmijai par sniegto iespēju zinātnei un zinātniekiem kļūt 
redzamākiem, saņemt publisku atzinību un materiālu atbalstu. Balva ir bijis kā stimuls turpināt iesākto un spert turpmākos soļus 
zinātnes pasaulē.”

andris skride

2017. Gada laureāti

ilmārs Bode, ieva ziediņa, andris skride, indra niedrīte

aS “latvijaS gāze”, latvijaS zinātņu akadēmijaS un 
rtu attīStībaS Fonda gada balva

Sia “itera latvija”, latvijaS zinātņu akadēmijaS un 
rtu attīStībaS Fonda gada balva

Balvu konkursa apraksts

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 piešķirtas 2 balvas 3000 eur apmērā 
ievērojamiem latvijas zinātniekiem un praktiķiem par izcilu veikumu vai mūža devumu vides, zemes un ģeogrāfijas zinātnēs, kā 
arī par nozīmīgu vides izstrādes sistēmu veicināšanu. 

konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu un latvijas zinātņu akadēmiju tiek realizēts kopš 2006. gada, un šajā laikā balvas 
piešķirtas jau 24 laureātiem.

atBalstĪtājs

sia “itera latvija”, viens no lielākajiem  investoriem latvijas gāzes nozarē, ir dibināta 1996. gadā 
un ir pirmais un vienīgais privātais uzņēmums mūsu valstī, kas latvijai un igaunijai piegādā vienu no 
svarīgākajiem  energoresursiem – dabas gāzi. uzņēmuma darbības mērķis ir enerģētiski neatkarīga 
un ekoloģiski droša latvija, veicinot mūsdienīgu, ar dabas gāzes izmantošanu saistītu, tehnoloģiju 
ieviešanu latvijā un Baltijas valstīs. sia “itera latvija” ik gadu sniedz ievērojamu atbalstu latvijas 
zinātnei, izglītībai, kultūrai, sportam un projektiem, kas ir saistīti ar apkārtējās vides sakārtošanu un 
ekoloģiju.

 
Balvas laureāta pateicĪBas vārdi

“Paldies “ITERA Latvija”, Latvijas Zinātņu akadēmijai un RTU Attīstības fondam, kas ir ievērojuši un augsti novērtējuši manu 
veikumu zinātnē, kā arī paldies kolēģiem un studentiem, bez kuru nenovērtējamā atbalsta man nebūtu izdevies sasniegt šādus 
starptautiski atpazītus kvartāra paleoklimata pētījumu rezultātus.”

laimdota kalniņa

2017. Gada laureāti

laimdota kalniņa, silvija rubene
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Balvu konkursa apraksts

Balvu konkursam var tikt izvirzīti vai pretendēt informācijas tehnoloģiju nozares teorētiķi un praktiķi, kuri snieguši latvijai nozī-
mīgu teorētisku ieguldījumu datorzinātnes attīstībā vai praktisku pienesumu datorikā. konkursa kārtībā piešķirtas 2 zelta medaļas, 
diplomi un balvas  2500 eur apmērā.

konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu un latvijas zinātņu akadēmiju tiek realizēts kopš 2011. gada, un šajā laikā balvas 
piešķirtas jau 12 laureātiem.

atBalstĪtājs

as “exigen services latvia” ir viens no pieredzes bagātākajiem it uzņēmumiem, kas 
izstrādā programmatūru risinājumus un uztur it sistēmas klientiem latvijā un pasaulē. tā 
mātes uzņēmums ir amerikas it konsultāciju un pakalpojumu uzņēmums “return on in-
telligence”, un globāla mēroga projektos latvijas uzņēmums sadarbojas ar citiem starp-
tautiskā uzņēmuma izstrādes centriem ziemeļeiropā, austrumeiropā un asv. latvijas 

uzņēmums dibināts 1995. gadā, un pašlaik tā komandā strādā vairāk kā 200 kvalificētu it speciālistu, kuri apkalpo klientus no 
valsts sektora, finanšu, telekomunikāciju un citām nozarēm. “exigen services latvia” aktīvi atbalsta it izglītības un zinātnes attīstī-
bu latvijā, turklāt ir vienīgais it risinājumu izstrādes uzņēmums, kurš saņēmis ilgtspējas indeksa sudraba kategorijas novērtējumu 
jau piecus gadus pēc kārtas. 2017. gadā uzņēmums ieguva 6. vietu latvijas mīlētāko darba devēju zīmolu “top 2017”.
 
 Balvas laureāta pateicĪBas vārdi

“Balvas mēdz piešķirt par “mūža ieguldījumu” jeb par panākumiem šobrīd aktuālā pētniecības tematikā. Pieņemu, ka manā ga-
dījumā bija otrais variants un tādējādi balvu uzskatu par morālu atbalstu mašīnmācīšanās un tostarp dziļo neoronu tīklu ieviešanai 
Latvijas augstskolās un uzņēmumos.”

Guntis Bārzdiņš

2017. Gada laureāti

jurijs merkurjevs, Guntis Bārzdiņš
 

atzinĪBas rakstu un diplomu saņēmēji

pēteris rivža, aleksandrs Belovs, andris Breške, Fricis pirtnieks, valdis Bergs
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eižena āriņa balva eižena āriņa balva
Foto

Pantone 432 C

Pantone 295 C

102 103



BA
LV

AS

BA
LV

AS

Balvu konkursa apraksts

pretendentus balvu konkursam pieteikt tiek aicināts ikviens rtu materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes students. kon-
kursa kārtībā piešķirtas 15 balvas eur 150 apmērā ar mērķi veicināt labāko ķīmijas skolotāju profesionālo izaugsmi.

konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2011. gada, un šajā laikā balvas piešķirtas jau 71 laureātam.

atBalstĪtāji

sia “sakret”, sia “Bauskas alus”, as “Grindeks”, latvijas organiskās sintēzes institūts, rtu materiālzinātnes un lietišķās ķī-
mijas fakultāte.

latvijas organiskās sintēzes institūts (osi) izveidots 1957. gada 2. janvārī, lai veiktu pētījumus organiskajā ķīmijā, mo-
lekulārajā bioloģijā un bioorganiskajā ķīmijā. osi piedalās plaša spektra kontraktpētniecības projektos, kas vērsti uz jaunu 
zāļu vielu izstrādi. sadarbība notiek gan ar latvijas, gan ar ārvalstu farmaceitiskajiem uzņēmumiem. pēdējo 5 gadu laikā 
kopā ar partneriem pieteikti vairāk nekā 250 patenti.

 
“sakret” atrodas labāko būvmateriālu ražotāju vidū, veicinot ātrāku celtniecības procesu realizāciju un nodrošinot 

augstu kvalitāti. “sakret” nodarbojas ne tikai ar sauso būvmaisījumu un būvķīmijas ražošanu, bet arī ar jaunu celtniecības 
materiālu un ražošanas tehnoloģiju izstrādi, ievērojot augstākās kvalitātes prasības un servisa līmeni. “sakret” vada un 
pārstāv zinošu un spējīgu darbinieku komanda, kuri savas zināšanas pielieto sadarbības partneru un klientu interešu un 
vajadzību apmierināšanai. uzņēmums pastāvīgi, sekojot zinātnes un tehnoloģijas attīstībai, iegulda ražošanas, pārdošanas 
procesu attīstībā un pilnveidošanā, izmantojot jaunākos tehnoloģiskos risinājumus.
 

alus darītava „Bauskas alus” ir dibināta 1981.gadā. no pirmsākumiem līdz pat mūsdienām uzņēmuma aldari ir uzticīgi 
klasiskajai alus darīšanas tehnoloģijai, ar ko darītava iemantojusi savu vietu veikalu plauktos un cilvēku sirdīs. uzņēmums 
nepārtraukti modernizējas un strādā pie produktu kvalitātes uzlabošanas, lai nodrošinātu patērētājiem visaugstākās kvali-
tātes produktus. uzņēmuma darbinieki tiek uzskatīti par tā lielāko vērtību. to augstā profesionalitāte, neatlaidība un lielais 
gribasspēks ir par pamatu kvalitatīva un droša produkta ražošanā.

 
akciju sabiedrība “Grindeks” ir starptautisks farmācijas uzņēmums ar 70 gadu pieredzi. uzņēmums nodrošina 

pilnu farmācijas ražošanas ciklu, sākot no aktīvās farmaceitiskās vielas izstrādes un ražošanas līdz gatavo zāļu 
formas izstrādei, ražošanai un pārdošanai. tā ir konkurences priekšrocība, kas ļauj koncernā ietilpstošajiem 
pieciem meitasuzņēmumiem darboties starptautiskā arēnā, aptverot 70 valstis. nozīmīgākie tirgi ir eiropas savienības valstis, krievija un pārējās 
nvs valstis, asv, kanāda, japāna un vjetnama. uzņēmuma pārstāvniecības aktīvi darbojas 13 valstīs, ievērojot vienotus darbības principus un 
biznesa filozofiju.
 
Balvas laureāta pateicĪBas vārdi

““Esmu ļoti pateicīga pasākuma organizētājiem par uzmanību un sirsnību, kura katru gadu tiek veltīta 
Latvijas ķīmijas skolotājiem. Šo balvu pasniegšanas ceremoniju minu kā vislabāko piemēru citiem skolotāju 
apsveikumu, darba novērtējuma rīkotājiem. Pārliecinoši varu teikt, ka šis ir vienīgais pasākums, kurā skolo-
tājs var just patiesu gandarījumu, ir svētku izjūta. Paldies!”

evi kūriņa

2017. Gada Balvu laureāti

emīlija elsiņa, sandis veldze, ilze cīrule, sanita Berģe, evi kūriņa, irina vdoviča, sandra zeltiņa, ludmila 
reimate, mihails Gorskis, anna valdniece, inese reksne, laura Fjodorova, antra laizāne, 

ilga krūmiņa, anda deksne

balva “labākaiS ķīmijaS SkolotājS” balva “labākaiS bizneSa interešu kluba “portFeliS” abSolventS”

Balvu konkursa apraksts

pretendentus balvu konkursam izvirza rtu karjeras centrs, izvēloties veiksmīgākos rtu Biznesa interešu kluba “portfelis” 
dalībniekus. rtu Biznesa interešu kluba “portfelis” uzdevumi ir sniegt iespēju tehnisko specialitāšu studentiem apgūt uzņēmēj-
darbības un vadīšanas praktiskās un teorētiskās zināšanas, nodrošinot uzņēmējdarbības pamatu apguvi un uzņēmējdarbības at-
tīsītbu, kā arī veicinot rtu atpazīstamību un sadarbību ar uzņēmumiem. konkursa kārtībā piešķirtas 3 balvas 100  eur apmērā.

konkurss sadarbībā ar rtu attīstības fondu tiek realizēts kopš 2011. gada, un šajā laikā balvas piešķirtas jau 23 laureātiem.

atBalstĪtājs

“swedbank” darbības pirmsākumi ir meklējami 1820. gadā, kad zviedrijā savu 
darbību sāka krājbankas. kopš bankas pirmsākumiem cieša sadarbība ar klien-
tiem un vietējo sabiedrību ir bijusi uzņēmuma darbības pamatā. “swedbank” mēr-
ķis ir sekmēt ilgspējīgu labklājību plašam cilvēku un uzņēmumu lokam. tas nozī-
mē, ka “swedbank” strādā, lai panāktu tādu līdzsvarotu ekonomikas attīstību, kas 

nodrošina labklājību gan atsevišķam indivīdam, gan visai sabiedrībai kopumā. “swedbank” nodrošina visaptverošu pakalpojumu 
klāstu gan privātpersonām, gan uzņēmumiem bankas pamattirgos zviedrijā, igaunijā, latvijā un lietuvā. 

Balvas laureātu komandas pateicĪBas vārdi

“Projekta ”Portfelis” ietvaros pozitīvā gaisotnē un lielisku mentoru vidē varēja iegūt jaunas zināšanas. Projekts noteikti sniedza 
jaunu iedvesmu darboties un sasniegt mērķi, veidot jaunus produktus. Paldies projekta komandai par iedvesmu strādāt un nebai-
dīties no lielās un tik maz pazīstamās biznesa pasaules.  Kopā ar Ilzi strādājām pie viena projekta, kas šobrīd ir realizējies kā mūsu 
ar vēl vienu kolēģi uzņēmums SIA “CITS ZARS”.  Uzņēmumā izgatavojam dizaina koka rotaļlietas un aksesuārus. “Portfelis” bija 
ļoti labs atspēriens un iedvesma, lai nopietni pievērstos nevis vienkārši kādai idejai, bet reālam biznesa plānam! Paldies ikvienam, 
kurš dalījās ar reālo pieredzi un iedvesmoja rīkoties! Sirsnīgu paldies vēlos teikt Nataļjai Pavlovai, kura visus projekta biedrus tik 
ļoti pieskatīja, par visu informēja un vienmēr smaidīgi atbildēja uz mūsu jautājumiem, kā arī bija atvērta sarunām par jebkuru tēmu!”

inga zotova

2017. Gada laureāti

inga zotova, armands Gailums, zane zundure
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projekta  apraksts

2017. gada oktobrī tika atklāta latvijas zinātņu akadēmijas akadēmiķes emīlijas Gudrinieces piemiņas auditorija. tieši šajā 
auditorijā profesore e.Gudriniece lasīja lekcijas jau no 1982. gada un savas zināšanas nodeva topošajiem bioloģiski aktīvo sa-
vienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedras studentiem. viņas vadībā aizstāvētas 28 disertācijas, pieci no viņas audzēkņiem kļuvuši 
par rtu profesoriem. pēdējos gados profesore e. Gudriniece savus spēkus veltīja latvijas tautsaimniecībai nozīmīgai problēmai 
- biodīzeļdegvielas ieguvei no rapša, bija šo pētījumu organizētāja un virzītāja valstiskā mērogā.

izmantojot atbalstītāju sniegtos līdzekļus, pie auditorijas izvietota piemiņas plāksne, bet auditorijā veikts kosmētiskais remonts, 
uzstādīts jauns aprīkojums (bīdāmo krīta tāfeļu sistēma, datorprojektors un tā ekrāns), kā arī izvietoti akadēmiķes e. Gudrinieces 
piemiņas stendi. stendos atspoguļota profesores dzīve un darbība, viņas izveidotās katedras (tagad - Bioloģiski aktīvo savieno-
jumu ķīmijas tehnoloģijas katedra) vēsture, kā arī apkopota informācija par lza piešķirtajām balvām un stipendijām no e. Gudri-
nieces mantojuma.

atBalstĪtāji

latvijas zinātņu akadēmija, organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Foto

emīlijaS gudrinieceS vārdā noSauktāS 
laboratorijaS iekārtošana atbalStS rtu pneimobīĻu komandai

projekta  apraksts

starptautiskajās pneimobīļu sacensībās ungārijā, kur kopumā piedalījās aptuveni 50 komandas no dažādām pasaules valstīm, 
2017. gadā uzvarēja rtu studentu komanda, kuras sastāvā bija rtu mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes students 
māris cirša, rtu datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes students dāniels stuģis, kā arī rtu materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultātes studenti jānis ozoliņš un annija admidiņa. studentu darbu pie transportlīdzekļa būvniecības uzraudzīja 
rtu automobiļu katedras laboratorijas vadītājs jānis rudzītis.

kā atzinuši komandas pārstāvji, svarīgākais, lai pneimobilis ātrāk varētu tikt uz priekšu, ir pēc iespējas mazāks svars, tāpēc, 
būvējot transportlīdzekli, pie šī aspekta  tika īpaši piedomāts – katra skrūvīte tika apvirpota. komandas lielākā priekšrocība attie-
cībā pret konkurentiem bija konstruētā pneimobīļa svars - kopā ar pilotu un aprīkojumu tas svēra mazāk par 65 kilogramiem. rtu 
studentu komandas pneimobīlis uzstādīja arī jaunu sacensību absolūtā ātruma rekordu - 51,92 kilometri stundā. 

atBalstĪtāji

rtu studentu parlaments, sia “techvitas”, sia “indiguns”, sia “lat composites”, sia “skF latvija”, sia “alintek”, motošose-
jas klubs “motoaplis”

Foto
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projekta  apraksts

jau ilgstoši ar rtu attīstības fonda starpniecību tiek atbalstīti universitātes badmintona komandas dalībnieki, nodrošinot spor-
tistiem pēc iespējas labākus treniņu apstākļus un sniedzot iespēju piedalīties dažādās sacensībās. rtu badmintona komanda 
tika izveidota jau pirms vairāk kā 20 gadiem un tās pirmais treneris bija pēteris kažemaks. komanda trīs reizes ir uzvarējusi lat-
vijas komandu čempionātā un 2002. gadā pārstāvēja latviju eiropas klubu čempionātā. 

vienas no sacensībām, kurās 2017. gadā piedalījās abas rtu badmintona komandas, bija latvijas universiādē. Šajās sacen-
sībās rtu vīriešu komanda ieguva 1. vietu, bet sievietes latvijas augstskolu konkurencē ieguva 2. vietu. 2017. gadā atzīstami 
rezultāti tika sasniegti arī latvijas klubu komandu čempionātā, kurā rtu badmintona komanda ieguva 5. vietu. rtu badmintona 
komandu treneris ir rtu materiālzinētnes un lietišķās ķīmijas fakultātes dizaina un tehnoloģiju institūta docents un vadošais 
pētnieks uģis Briedis.

atBalstĪtāji

sia “B124”, sia “Fabrum”

 Foto
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projekta  apraksts

2017. gadā rtu arhitektūras fakultāti absolvēja 31 jaunais arhitekts un izlaiduma dienā tika atklāta maģistra profesionālās 
programmas “arhitektūra” absolventu diplomprojektu izstāde “±”.

jauno arhitektu diplomprojektu ģeogrāfiskais un tematiskais spektrs ir ļoti plašs, aptverot dažādu ēku un kompleksu būvnie-
cības, apkaimju revitalizācijas un reģenerācijas ieceres rīgā un citviet latvijā, kā arī projektus itālijā un krievijā. jaunie arhitekti 
pievērsušies dažādām rīgas apkaimēm, piedāvājot savu redzējumu par vidzemes tirgus revitalizāciju, maskavas forštates kvar-
tāla attīstību, sarkandaugavas kapsētas attīstības vīziju, skatījumu uz sarkandaugavas industriālās teritorijas attīstību, daudz-
funkcionāla centra izveidi čiekurkalnā, kā arī preses nama eksperimentālu revitalizāciju un citas ieceres.

atBalstĪtāji

“Forbo Flooring” pārstāvniecība Baltijas valstīs, as “latvijas Finieris”

Foto

atbalStS arhitektūraS FakultāteS diplomdarbu izStādei rtu badmintona izlaSeS atbalStS
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rtu dizaina FabrikaS atbalStS
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projekta  apraksts

studenti, pētnieki un uzņēmumi rtu dizaina fabrikā visdažādākās idejas pārvērš taustāmās, funkcionālās lietās. pieeja-
mās tehnoloģijas ietver Baltijā unikālas 3d drukas un 3d skenēšanas iespējas, cnc frēzēšanu, lāzergriešanu un gravēšanu, 
elektronikas, ātrās prototipēšanas, metināšanas un vakuuma formēšanas darbnīcas. rtu dizaina fabrikā iegūstami arī vērtīgi, 
kontakti, padomi, konsultācijas un radoša pieeja visdažādāko produktu un projektu īstenošanai.

2017. gadā rtu dizaina fabrika uzņēmusi apgriezienus, aizvien aktīvāk sadarbojoties ar uzņēmumiem un pētniekiem, kā 
arī tuvinot tās projektos un aktivitātēs iesaistīto studentu skaitu tūkstotim. daļa no sadarbības partneriem rtu dizaina fabrikas 
aktivitātes atbalstījuši ar rtu attīstības fonda starpniecību.

rtu dizaina fabrikas komanda turpina pierādīt savas produktu izstrādes prasmes plašā amplitūdā. 2017. gadā izstrādāts 
gan specializēts sporta aprīkojums latvijas kamaniņu sporta olimpiskajai izlasei, gan veikti zobu implantu tehnoloģijas uzlabo-
jumi. kopīgi ar rtu zinātniekiem izveidots zinātnisks aprīkojums ūdens attīrīšanai, t.i. membrānu filtru testēšanai automātiskā 
režīmā. 

2017. gadā uzsākta arī jauna programma - “demola latvija”, ko rtu īsteno sadarbībā ar latvijas universitāti. tās ietva-
ros 85 studenti no 15 izglītības iestādēm visā latvijā trīs mēnešu garumā risināja 15 dažādu uzņēmumu uzdotus problēmu 
gadījumus. no 17 komandām sešu komandu risinājumus uzņēmumi atzina par īpaši vērtīgiem, un iegādājās no studentiem par 
kopumā 11000 eur.

rtu dizaina fabrikas atvērtā laboratorija “thelaB” turpina darbu, nodrošinot arī prakses programmu un regulāras apmācības 
studentiem, savukārt praktiskās darbnīcas prototipēšanā un produktu izstrādes pamatos tiek īstenotas arvien plašākam studen-
tu lokam  gan vairāku studiju kursu ietvaros, gan brīvprātīgi.

atBalstĪtāji

sia “mikrotīkls, biedrība “mūzikas un mākslas centrs”, sia “certes tehnologies”, sia “terra virtuala”, sia “linstow center 
management”, as “Blue orange Bank”, as “swedbank”

rtu dizaina FabrikaS atbalStS
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rtu elektronikas un telekomunikāciju fakultātes 50 gadu pastāvēšanas laikā tās darbinieki un pasniedzēji rūpējušies ne tikai 
par jaunu nozares speciālistu sagatavošanu un pētījumiem jauno tehnoloģiju jomā, bet arī centušies saglabāt vēstures liecības 
par radio, telegrāfijas un telefonijas tehnoloģijām. lai sabiedrībai sniegtu iespēju ar šīm liecībām iepazīties, 2008. gadā tika atklāts 
radio un telekomunikāciju muzejs. Fakultātes ēkas renovācijas dēļ muzejs tika slēgts 2013. gadā.

2017. gadā uzsākta muzeja un ekspozīcijas atjaunošana, un, izmantojot atbalstītāja sniegtos līdzekļus, izstrādāts muzeja di-
zains un veikta telpas iekārtošana. atjaunotā muzeja svinīgā atklāšana plānota 2018. gada sākumā.

atBalstĪtājs

sia “latvijas mobilais telefons”
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radošā laboratorija izveidota 2015. gadā ar mērķi sekmēt praktisko iemaņu apgūšanu elektroiekārtu prototipēšanā. ikviens 
interesents laboratorijā var realizēt savas tehniskās idejas - vidusskolēni zinātniskās pētniecības darbiem, studenti bakalaura un 
maģistra darbu izstrādei vai jebkurš cits, kurš vēlas iemēģināt roku elektroiekārtu izveidē.

pateicoties as “latvenergo” atbalstam, 2017. gadā radošā laboratorija turpināja rīkot lodēšanas darbnīcas, ļaujot audzēkņiem 
no dažādām latvijas mācību iestādēm iegūt pirmo pieredzi elektronisko shēmu lodēšanā. darbnīca organizēja arī izbraukuma 
pasākumus, piesaistot jauniešu uzmanību tehnoloģiju nozarei. 

izmantojot laboratorijas tehnisko nodrošinājumu, vairākiem rtu studentiem bijusi iespēja realizēt savas idejas un projektus. 
ievērības cienīgākais 2017. gada jaunpienācējs ir “dronity workshop” - otrā kursa studentu veidota iniciatīva, kas attīsta nodarbī-
bu ciklu skolēniem un studentiem, kas orientēts uz bezpilota lidaparātu jeb dronu tehnoloģiju apgūšanu un praktisku pielietošanu.

atBalstĪtājs

as “latvenergo”
 

atbalStS eeF latvenergo radošāS laboratorijaS iekārtošanai atbalStS radio un telekomunikāciju muzeja atjaunošanai
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ar rtu attīstības fonda starpniecību tiek atbalstīta universitātes pašaizsardzības komanda, kura piedalās ne tikai vietējā, bet 
arī starptautiskā mēroga sacensībās. 2017. gadā viens no komandas dalībniekiem kārlis ēriks kriķis izcīnīja 3. vietu starptautis-
kajās sacensībās “Baltic martial arts olympiad”. sacensībās dažādās svara kategorijās un disciplīnās kopumā piedalījās aptuveni 
350 dalībnieki no 10 dažādām valstīm.

viens no nozīmīgākajiem 2017. gada komandas sasniegumiem ir izcīnītā 4. vieta lr iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta 
sacensībās pašaizsardzības komandām. individuāli rtu studenti aigars skrinda un mārtiņš Freimanis šajās sacensībās izcīnīja 
3. vietu savās svara kategorijās.

atBalstĪtāji

sia “mmd serviss”, sia “rīgas centrālais termināls”
 
Foto
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rtu idealaB ir studentu biznesa pirmsinkubators, kas apvieno jaunos, talantīgos uzņēmējus, mentorus, jaunrades entuzi-
astus, mācībspēkus un investorus. cieši sadarbojoties ar rtu dizaina fabriku, idea laB veicina mācīšanos darot, iedrošina         
sasniegt jaunas virsotnes, kā arī sniedz atbalstu ideālās biznesa idejas attīstīšanai un materializēšanai. rtu idealaB programma 
noris 9 mēnešus, ietverot divu dienu apmācības, sesijas ar mentoriem, lekcijas par biznesa modeli, finanšu un juristu konsultāci-
jas, tehnisko atbalstu no rtu dizaina fabrikas, kā arī finansiālu atbalsts pēc nepieciešamības.

rtu idealaB 2016./2017. gada sezonā tika saņemti 73 komandu pieteikumi. no tām 22 komandas tika izvēlētas pirmsinkubā-
cijas programmai, kurā 12 lektori un 22 mentori sniedza individuālu atbalstu komandu ideju attīstībā.

rtu idea laB attīstībai 2017. gadā no dažādiem atbalstītājiem saņemts finansējums 39450 eur apmērā, kas izmantots 
programmas dalībnieku definēto mērķu sasniegšanai. papildus piesaistot investīcijas 108 tūkstošu eiro apmērā, vairāk kā puse 
no programmas dalībniekiem nodibinājuši jaunus uzņēmumus.

atBalstĪtāji

as “Blueorange Bank”, as “luminor Bank”, as “swedbank”

Foto
 

idealab mācību centra atbalStS
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atbalStS rtu pašaizSardzībaS komandai
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rtu inženierzinātņu vidusskola darbību uzsāka 2015. gada 1. septembrī, un 2017./2018. mācību gadā tajā mācās jau trīs kla-
ses - kopumā 72 skolēni. jau otro gadu pēc kārtas skola ieguvusi 1. vietu latvijas mazo skolu reitingā un ata kronvalda ceļojošo 
balvu “lielā pūce” par sasniegumiem valsts mēroga olimpiādēs, konkursos un pētnieciskajā darbībā.

skolēni ar izciliem panākumiem startē arī dažādos starptautiskos konkursos un olimpiādēs, piemēram, 12. klases skolēns 
2017. gada vasarā ieguva 3. vietu starptautiskajā ķīmijas olimpiādē Bankokā, 11. klases skolēns latvijas komandas sastāvā ie-
guva 5. vietu starptautiskajā matemātikas olimpiādē riodežaneiro, un 12. klases skolniece ieguva tiesības piedalīties un godam 
pārstāvēja latviju eiropas savienības jauno zinātnieku konkursā, prezentējot izstrādāto darbu ķīmijas sekcijā.

skolā ir izveidota mūsdienīga un droša mācību vide, kā arī atbilstošs mācību metodiskais nodrošinājums, kas nebūtu iespē-
jams bez rtu izv sadarbības partneru sniegtā atbalsta. mācību stundās regulāri piedalās vieslektori. jau no 10. klases skolēni 
tiek iesaistīti zinātniski pētnieciskajā darbībā, darbu eksperimentālo daļu izstrādājot rtu laboratorijās. 2017. gadā arī skolas 
telpās atklāta radošā laboratorija, lai turpmāk varētu veikt vēl sarežģītākus pētījumus un eksperimentus.

lai popularizētu inženierzinātnes 7. - 9. klašu skolnieku vidū un dotu iespēju jaunajiem talantiem pierādīt un pilnveidot savas 
zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas, inženierzinātņu vidusskola 2017. gada jau trešo gadu organizēja atklāto 
inženierzinātņu olimpiādi 9. klašu skolēniem. pirmajā kārtā elektroniskos testus aizpildīja aptuveni 400 skolēni. labākajiem pirmās 
kārtas dalībniekiem savas zināšanas bija jāapliecina arī klātienē, veicot uzdevumus, kas saistīti ar eksaktajām zinātnēm. olimpiā-
des godalgoto vietu ieguvējiem tika dota iespēja bez konkursa iestāties rtu izv.

atBalstĪtāji

sia “lattelecom”, as “latvenergo”, sia “latrostrans”, sia “visma”, as “latvijas Gāze”, rīgas Brīvostas pārvalde, sia “se-
verstal distribution”, as “olainfarm”, as “upB”, sia “itera latvija”, sia “kafe serviss”, sia “ernst&young Baltics”, sia “industry 
service partner”, juris savickis un citas privātpersonas un juridiskas personas, kuras atbalstījušas rtu izv sabiedrības uzmanī-
bas un ziedojumu piesaistes kampaņu ietvaros.
 

rtu inženierzinātņu viduSSkolaS atbalStS
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rtu inženierzinātņu viduSSkolaS atbalStS
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turpinot rtu un latvijas dzelzceļa nozares uzņēmumu sadarbību, 2017. gadā tika izveidota un atklāta transporta institūta 
dzelzceļa inženieru radošā laboratorija. laboratorijas izveides mērķis ir rosināt studentus veikt pētījumus un eksperimentus, lai 
paaugstinātu studentu iemaņas praktisko darbu veikšanā, iemācītu izgudrot un veicināt patstāvīgumu un radošo domāšanu. iz-
mantojot atbalstītāju sniegtos līdzekļus, laboratorijā iekārtotas un pilnībā aprīkotas piecas darba vietas, un pētniekiem pieejama 
moduļveida laboratorijas platforma, ar kuras palīdzību iespējams veidot dažādus datorarhitektūras inženieru risinājumus, veikt 
modelēšanu un procesa simulāciju datorā.

radošajā laboratorija izveidots arī stends „esi lokomotīve, iekustini riteņus!”. kombinējot dzinējus, ģeneratorus un citus ener-
ģijas avotus, šajā stendā var izveidot jaudas pārvadu no enerģijas avota līdz lokomotīves riteņpārim, imitējot dažāda veida dīzeļ-
lokomotīves un pat elektrolokomotīves.

atBalstĪtāji

vas “latvijas dzelzceļš”, sia “ldz carGo”
 
Foto
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rtu 155. jubilejas gadā pirmo reizi latvijas vēsturē tika organizēts vienots universitātes izlaidums visām deviņām rtu fakul-
tātēm. pasākums notika “arēnā rīga” un vienkopus pulcēja vairāk kā 9000 cilvēku. izlaidums tika organizēts trīs daļās - svinīgā 
daļa, diplomu pasniegšanas daļa, kurā uz deviņām skatuvēm visu rtu fakultāšu absolventi vienlaicīgi saņēma diplomus, un 
noslēguma daļa, kurā aptuveni 1300 absolventi meta gaisā cepures, radot fantastisku kulmināciju šim vērienīgajam pasākumam. 
absolventus un izlaiduma viesus ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja ralfs eilands un grupa “daGamba”. izlaiduma dienas 
vakarā “arēnā rīga” notika rtu un rīgas politehniskā institūta absolventu salidojums.

lielais izlaidums ir vērienīgs pasākums, kura ietvaros rtu kopā ar sadarbības partneriem ir iespēja akcentēt inženierzinātņu 
jomas nozīmi sabiedrībā. Šāda mēroga pasākumā rtu ne vien parāda savu nozīmīgo lomu latvijas augstākās izglītības sistēmā, 
bet arī dod iespēju uzņēmumiem skaidri paust, ka tiem rūp topošie inženierzinātņu jomas speciālisti.

atBalstĪtāji

ģenerālsponsors: as “latvenergo”.
atbalstītāji: sia “industry service partner”, as “hansamatrix”, as “exigen services latvia”, sia “Baltma”, sia “runaskursi.lv”.

Foto

rtu lielā izlaiduma atbalStS rtu dzelzceĻa inženieru radošā laboratorija
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volejbolam rtu ir jau vairāk kā 50 gadu ilga vēsture un pēdējos gados uzņēmumi universitātes vīriešu komandu atbalsta ar 
rtu attīstības fonda starpniecību.

volejbolisti ir daudzkārtēji uzvarētāji un godalgoto vietu ieguvēji latvijas universiādes sacensībās, latvijas nacionālajā volej-
bola līgā un arī starptautiskajā mērogā, piemēram, “sell” spēlēs, kur piedalās vairāk kā 2000 studentu no 9 pasaules valstīm.  
latvijas universiādēs un “sell” spēlēs komandas sastāvā spēlē tikai rtu studenti, savukārt,spēlējot nacionālajā līgā, komandas 
sastāvu papildina arī rtu darbinieki un absolventi.

2017. gada nozīmīgākie rtu volejbola komandas sasniegumi ir uzvara “sell” spēlēs, 1. vieta latvijas universiādē un 5. vieta 
nacionālajā līgā.

atBalstĪtājs

sia “electrobalt” 

Foto
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ar rtu attīstības fonda starpniecību tiek sniegts atbalsts izcilākajiem rtu sportistiem, tai skaitā peldētājiem, lai veicinātu 
augstu rezultātu sasniegšanu un iegādātos nepieciešamo inventāru, ne tikai augsto sasniegumu sportistiem, bet arī peldēšanas 
entuziastiem un jaunajai paaudzei.

2017. gada latvijas universiādē rtu vīru peldēšanas komanda ieguva 2. vietu, bet dāmu komanda ieguva 3. vietu starp vi-
sām pārstāvētajām latvijas augstskolām. individuāli augstākie sasniegumi rtu peldētājiem bija “sell” spēlēs, kur mašīnzinību, 
transporta un aeronautikas fakultātes students daniils Bobrovs ieguva 1. vietu 100 metru brasa peldējumā, inženierekonomikas 
un vadības fakultātes students ģirts Feldbergs ieguva 2. vietu gan 100 metru brīvā stila peldējumā, gan arī 100 metru peldējumā 
uz muguras, un Būvniecības inženierzinātnes fakultātes students nikolajs masaļenko ieguva 1. vietu 50 metru brīvā stila peldē-
jumā.

atBalstĪtājs

sia “dasko” 

Foto

atbalStS rtu SportiStiem - peldētājiem atbalStS rtu SportiStiem - volejboliStiem
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jāņi

vasaras saulgriežos, pavadot īpaši daudz laika dabā, mūs mēdz nesagatavotus pārsteigt negaidīti viesi - odi. lai varētu baudīt 
svētkus pilnvērtīgi un bez liekām raizēm, izgatavojām pretodu līdzekļus, ko nepieciešams viegli iemasēt roku delnās un uz kakla. 
to sastāvā ir gan citronellas eļļa, ūdens, spirts, gan kaltētas piparmētras, dzērveņu ogas un krustnagliņas. saviem sadarbības 
partneriem vēlējām netraucētus svētkus un līksmību līdz pašai rīta gaismai!

ziemassvētki

Gada pēdējie saulgriežu svētki ir ziemassvētki, ko parasti gaidām ar īpašām sajūtām. Šis ir laiks, kad ne vien laikapstākļi nelu-
tina un sals iekož vaigos, bet tā vien rodas vēlēšanās ieritināties siltā segā un vērot krītam sniegpārslas. tāpēc šogad nolēmām 
mūsu sadarbības partneriem izgatavot silto dzērienu komplektus, kur viena mēģene pildīta ar kakao sastāvdaļām (cukurs, kakao, 
šokolādes graudiņi un zefīra gabaliņi), bet otra ar karstvīna garšvielām (karstvīna maisījums, apelsīnu sukādes), tādējādi vēlot 
saviem partneriem siltus un ģimeniskus svētkus!
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pašizgatavotās dāvanas sadarbības partneriem un atbalstītājiem ir rtu attīstības fonda tradīcija kopš 2011. gada. katru gadu 
rtu attīstības fonda komanda kopā ar stipendiātiem iepriecina atbalstītājus ar paštaisītām dāvanām nozīmīgākajās gadskārtās 
- lieldienās, jāņos un ziemassvētkos. 2017. gadā tika izgatavoti 188 koka zaķi - telefona turētāji, 181 pretodu līdzeklis un 197 
ziemassvētku dzērienu komplekti mēģenēs.

lieldienas

lieldienas ir laiks, kad diena beidzot kļūst nedaudz garāka par nakti. lielajā dienā nododamies dažādām tradīcijām - olu 
krāsošanai un ripināšanai, bluķa vilkšanai un, protams, šūpošanās pašu kārtās šūpolēs. 2017. gadā izgatavojām lieldienu zaķi, 
izgrieztu no koka plāksnes ar 3d printeri, rtu dizaina fabrikā, kas ikdienā lietojams kā telefona vai planšetes statīvs. Šī dāvana 
liek pasmaidīt arī ikdienā, tai pat laikā ir praktiska un noderīga uz darba galda. 

rtu attīStībaS Fonda dāvanaS SadarbībaS partneriem 2017. gadā rtu attīStībaS Fonda dāvanaS SadarbībaS partneriem 2017. gadā 
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ar rtu attīstības fonda starpniecību tiek atbalstīti ne tikai dažādi kultūras, izglītības un sporta projekti, bet fonda partneri 
sniedz ieguldījumu arī mācību literatūras tulkošanā un izdošanā.

„Biznesa ekonomika” ir norvēģijas profesora Šella Gunāra hofa (kjell Gunnar hoff) populārās oriģinālgrāmatas trešais pār-
strādātais izdevums latvijā. Šī mācību grāmata ir profesora hofa īpaši latvijai sagatavots izdevums, kurā, kopā ar rtu asociēto 
profesori rasmu alsiņu, izvēlēti latvijas biznesa apstākļiem atbilstoši fakti un piemēri. Šells Gunārs hofs māca latvijas studentus 
jau gandrīz divdesmit gadus, viņš labi pārzina latvijas biznesa vidi. par nopelniem sadarbības stiprināšanā starp latvijas un nor-
vēģijas augstskolām profesoram hofam piešķirts rtu Goda doktora nosaukums. pirmie divi grāmatas izdevumi pārdoti vairāku 
tūkstošu eksemplāru skaitā, tie atrodas visu latvijas lielāko augstskolu bibliotēkās. Biznesa cilvēki atzinuši grāmatu kā vērtīgu 
palīglīdzekli ikdienas biznesa jautājumu risināšanai.

atBalstĪtāji

vas “latvijas dzelzceļš”, as “luminor Bank”, sia “np properties”,  sia “visma enterprise”, sia “4 energy”, sia “termex”, sia 
“rotons”,  sia “linstow center management”, sia “avar auto”, sia “peruza”, sia “riga norge”, sia “livonia print”, sia „orkla 
confectionery & snacks latvija”, sia “prolux”, sia “tele2”

Foto
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rtu zelta fonds izveidots, lai cildinātu izcilākos rtu absolventus, informētu sabiedrību par viņu sasniegumiem un veicinātu 
absolventu karjeras izaugsmi. veidojot zelta fonda izlasi, tiek ņemta vērā ne tikai absolventa vidējā atzīme, bet arī studiju laikā 
veiktās sabiedriskās aktivitātes, panākumi zinātnē un sportā.

2017. gadā 28. septembrī risinājās 13. rtu zelta fonds izlaidums, kurā tika godināti 72 izcilākie rtu absolventi. kandidātus 
iekļaušanai rtu zelta fondā izvirza studiju programmu direktori sadarbībā ar rtu karjeras centru. absolventu zelta izlase ik 
semestri tiek publicēta rtu mājaslapā, kā arī īpašā rtu zelta fonda informatīvajā izdevumā, kuru saņems rtu karjeras centra 
sadarbības uzņēmumi. 2017. gadā rtu zelta fonda reģistrā iekļauti jau 564 rtu absolventi.

atBalstĪtāji

as “olainfarm”, sia “c.t.co”

Foto

zelta FondS atbalStS grāmataS “bizneSa ekonomika” 3. izdevuma izdošanā

Kjells Gunnars Hofs
sadarbībā ar Rasmu Alsiņu

3. izdevums

Biznesa ekonomika

Kjells G
unnars H

ofs
Biznesa ekonom

ika

K.G. Hofa grāmata Biznesa Ekonomika sniedz zināšanas uzņēmē jdar-
b ības ekonomikā. Māc ību grāmatai ir plašs pielietojums – to var izmantot 
gan ekonomikas un vad ībzin ību studenti, apgūstot uzņēmē jdarb ības ekono-
miku, gan inženier zinātnē  un citās specialitātes studē jošie, kam uzņēmēdar-
b ības ekonomika ir viens no māc ību pr iekšmetiem. “Biznesa Ekonomika” 
kalpos ar ī  uzņēmē j iem un vad ītā j iem kā  rokasgrāmata praktiskajā  biznesa 
dz īvē.

Šis ir trešais grāmatas izdevums latviešu valodā. Tā  pamatā  ir 2010.gadā  
izdotās grāmatas Bedrif ts økonomi 7. izdevums, kas  jau ilgstoši ir Nor vēģ i jā  
vispiepras ītākā  grāmata šajā  jomā.

Izdevums latviešu valodā  ir pār veidots un piemērots mūsu apstāk ļ iem, 
īpaši likumdošanas un praktisko jautā jumu ziņā.

Grāmatas autors apskata šādas tēmas:
- Vēr t ību rad īšana un resursu patēr iņš
- F inanšu pārskata sastād īšana
- Kalkulācija un cena
- Lēmumu pieņemšana un ienes īguma anal īze
- Plānošana, vad ība un kontrole u.c.

Kjells Gunnars Hofs ir ieguvis izgl īt ību biznesa 
vad ībā  Vašingtonas Valsts universitātē  ASV un 
vairāk nekā  20 gadus strādā j is vadošos amatos Nor-
vēģ i jas rūpniec ības, tirdzniec ības, naf tas pārstrādes 
un pakalpojumu uzņēmumos. Ilgus gadus bijis 
pasniedzē js universitātēs. Šobr īd viņš ir vieslektors 
un biznesa konsultants. Kopš 1998. gada K.G.Hofs 
patstāv īgi lasa lekcijas Latvijā  un ir R īgas Tehniskās 
universitātes Goda doktors. K.G. Hofs ir sarakst ī j is 
grāmatas par biznesa ekonomikas nozares jautā jum-
iem, un Nor vēģ i jā  tās uzskata par vadošajām šajā  
jomā.

Rasma Alsiņa ir grāmatas l īdzautore un piedal ī jusies ar ī  otrā  izdevuma 
tapšanā. Ilgus gadus strādā jusi par asociēto profesor i R īgas Tehniskajā  uni-
versitātē. Pasniegusi lekcijas uzņēmē jdarb ības ekonomikā  un plānošanā, 
budžeta plānošanā  gan R īgas Tehniskajā  universitātē, gan kā  vieslektore 
citās Latvijas augstākajās māc ību iestādēs. R.Alsiņa ir vairāku grāmatu 
autore un l īdzautore par uzņēmē jdarb ības ekonomiku, plānošanu un 
vad ības grāmatved ību. Rasma Alsiņa vada kursus un sniedz konsultācijas 
uzņēmē j iem un piedalās dažādu l īmeņu profesionā lās izgl īt ības programmu 
izstrādē, īstenošanā.
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nākamā gada aktualitāteS kontaktinFormācija

vislabāk var iemācīties to, kas raisa zinātkāri! tādēļ arī turpmākajos gados rtu attīstības fonda galvenais darbī-
bas mērķis būs nemainīgs - turpināt atbalsta piesaisti augstākās izglītības attīstībai latvijā, lai jaunatnei vairotu vēlmi 
izzināt.

lai to paveiktu, esam gatavi piedāvāt uzņēmumiem jaunus sadarbības veidus, lai kopīgiem spēkiem esošajiem un 
topošajiem studentiem piedāvātu plašākas izaugsmes un attīstības iespējas. turpināsim organizēt ne tikai praktisko 
iemaņu veicināšanas konkursus, kas sniedz iespēju ikvienas nozares studentiem un audzēkņiem iegūt pirmo prak-
tisko pieredzi savas pārstāvētās jomas uzņēmumā, bet arī stipendiju konkursus par sasniegumiem studijās, zinātnē 
un pētniecībā, balvu konkursus un citus projektus. 

tāpat turpināsim administrēt līdz šim saņemto ziedojumu izlietojumu izvirzītajiem mērķiem, kā arī centīsimies 
atrast jaunus sadarbības partnerus citiem izglītības nozarei svarīgiem projektiem. ņemot vērā prognozēto inženier-
zinātņu speciālistu trūkumu latvijā tuvākās desmitgades laikā, plānojam īstenot arī pasākumus skolēniem, pievēršot 
viņu uzmanību studiju iespējām inženierzinātnēs. 

viens no svarīgākajiem 2018. gada mērķiem ir veidot ciešāku sadarbību ar rtu fakultāšu un citu izglītības iestā-
žu pārstāvjiem, lai vairotu mūsu darba atpazīstamību studentu un mācībspēku vidū. tikai kopīgiem spēkiem varam 
aktuālo informāciju par praktisko iemaņu veicināšanas konkursiem, balvu un stipendiju konkursiem, kā arī projektiem 
izplatīt vēl plašākai latvijas studentu auditorijai. tādā veidā ne tikai lielāks skaits studentu uzzinās par iespēju iegūt 
atbalstu savas nozares izzināšanai, bet tas veicinās arī pozitīvu konkurenci! 

visbeidzot turpināsim enerģiski strādāt, lai kopīgi ar rtu un sadarbības partneriem jau otro gadu īstenotu latvijā 
līdz šim nebijušu tradīciju – visu deviņu rtu fakultāšu vienotu izlaidumu, kas 2017. gadā guva lielu atzinību gan no 
absolventiem, gan akadēmiskā personāla un citiem atbalstītājiem.

vēlam veiksmīgu un attīstību rosinošu 2018. gadu! 

facebook.com/RTUAttistibasfonds twitter.com/fonds_rtu

fonds@rtu.lv
+371 67089879

Kaļķu iela 1, 418. kab.,
Rīga, LV - 1658
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ATTĪSTĪBAI!

IZCILĪBAI!

ATBALSTAM!

DIZAINS UN MAKETS: ALISE DŪČE
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