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2019. gads Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Attīstības fondā ir 
bijis pārmaiņu gads. 2019. gada maijā tā laika Fonda izpilddirektors 
Artūrs Zeps mani uzrunāja kļūt par Fonda valdes locekli un izpild- 
direktori. Vai katrs no mums ir reiz aizdomājies: «Kas ir tie notikumi, kas 
mainīja manu dzīvi?» Manu dzīvi mainīja iestāšanās universitātē. Tur es 
satiku savus draugus, vīru, pēc tam dzīvi mainīja bērnu piedzimšana, 
karjera, citi akadēmiskie grādi. Bet būtiskais pagrieziena punkts bija 
pirmais solis — tas noteica visu tālāko ceļu. Tādēļ ar lepnumu un prieku 
pieņēmu šo piedāvājumu un veltīšu savas zināšanas un profesionālās 
prasmes, lai mainītu dzīves — lai palīdzētu uzņēmumiem veicināt inže-
nierzinātnes Latvijā, ziedojot Rīgas Tehniskajai universitātei, kā arī lai 
katrs students zinātu, ka atbalsts ir pieejams un ir tepat blakus.  

2019. gadā esam uzsākuši sadarbības ceļu — arvien vairāk darbu mūs 
vieno ar Karjeras atbalsta un pakalpojumu nodaļu un RTU Absolventu 
nodaļu. Karjeras dienas, RTU Lielais izlaidums, mentorings, u. c. projek-
ti sniedz būtisku atbalstu studentiem un nodrošina sadarbību ar uzņē-
mumiem. 

No 2020. gada Fonda augstākā pārvaldes institūcija ir fonda Padome, 
kas atkal jau ir vērsta uz sadarbību. Tā apvieno tā laika RTU vadību, at-
balstītājus un atbalsta saņēmējus — Padomes sastāvā ir RTU rektors, 
RTU Absolventu asociācijas valdes priekšsēdētājs un RTU Studentu 
Parlamenta prezidents.  

Veiksmīgu pārmaiņu pamatā ir cilvēki. Es īpaši lepojos ar Fonda ko-
mandu — studentiski dzirkstošu, profesionāli nopietnu, patriotisku, 
draudzīgu un strādīgu. Te katrai detaļai ir nozīme. Te katram rūp, lai 
sadarbība nebeigtos ar vienu darījumu, bet būtu ilgtermiņa. Te visi 
domā par studentu. Te viss notiek ātri un precīzi.  

Mēs, RTU Attīstības fonda komanda, pateicamies visiem ziedotājiem 
un sadarbības parteriem. Atcerieties — jūs mainiet dzīves!  

Anita Straujuma, 
RTU Attīstības fonda izpilddirektore

VĒLĒJUMS
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ATBALSTĪTĀJI PA KATEGORIJĀM (2019. G. ZIEDOTĀJI)

Zelta kategorija (150 000 EUR un vairāk) 
• SIA Mikrotīkls 

Sudraba kategorija (30 000 – 149 999 EUR) 
• AS Luminor Bank  
 
Bronzas kategorija (7 000 – 29 999 EUR) 
• SIA ITERA Latvija 
• SIA BMA Consult 
• SIA HansaMatrix Innovation SIA 
• AS EMERGN 
• SIA Tieto Latvia 
• AS BlueOrange Bank 
• AS Swedbank 

Atbalstītāju kategorija (1 500 – 6 999 EUR) 
• Accenture Latvijas filiāle 
• SIA ĢERTRŪDES CENTRS 
• SIA DPA 
• SIA WeAreDots 
• Embassy of the United Arab Emirates 
• SIA ERNST & YOUNG BALTIC 
• SIA Light Guide Optics International 
• AS GRINDEKS 
• SIA Latvijas Mobilais Telefons 
• SIA PERI 
• SIA SCHWENK Latvija 
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ZIEDOJUMU UN ATBALSTA PROJEKTI (SIA «MIKROTĪKLS» ATBALSTĪTIE PROJEKTI)

2018. gadā RTU tika izveidota atklāta koda programmatūras izpētes un iz-
strādes laboratorija, kas deva iespēju datorzinātņu fakultātes studentiem izveidot  
pētniecisko vidi programmatūras izstrādes un testēšanas procesam, izmantojot 
Linux un Android bāzētās darba stacijas. 
2019. gadā laboratorijas telpas tika paplašinātas, kā rezultātā pašlaik esošais 
piedāvājums studentiem ļauj nodrošināt apmācību un pētījuma vidi, izmantojot 
Microsoft, Linux un MacOs operētājsistēmas bāzētas klases.  
Sākot no 2020. gada programmatūras inženierijas katedras laboratorija tika  
papildināta ar IoT tehnoloģiskiem risinājumiem, elektronisko komponenšu klāstu 
un ražošanas iekārtām, nodrošinot studentiem iespēju izstrādāt robotizētas un 
automatizētas vadības sistēmas, kā arī ražot pilnvērtīgu produkta prototipu. 
Šodien laboratorijas telpās, paralēli pētniecības procesam, tiek nodrošināts  
mācību darbs programmēšanas valodās, operētājsistēmās, mobilo aplikāciju un 
grafisko lietojumprogrammatūru izstrādes tehnoloģijas mācību kursa ietvaros.  

Atklāta koda programmatūras izpētes un izstrādes laboratorija  

2019. gadā, sadarbībā ar biznesa partneriem, programmatūras inženierijas  
katedras mācībspēki ir radījuši universālo elektronikas un programmēšanas  
mācību komplektu, kas izmantots mācību procesa realizācijai RTU, kā arī dažās 
Latvijas skolās. Mācību komplekts ir paredzēts vairāku mācību priekšmetu 
īstenošanai mācību procesa ietvaros, kur mācību vielas apguvei kā mācību  
materiāli tiek izmantoti ikdienā sastopamie elektriskie komponenti. Galvenā  
mācību komplekta priekšrocība ir metodiskie materiāli C++ valodu apguvei. 

Mācību metodiskie materiāli

No 2018. gada RTU Elektrotehnikas un enerģētikas fakultātē uz jumta  
novietota saules paneļu sistēma ar aktīvas pozicionēšanas sistēmu. Pateicoties  
jaunajam ieguvumam, studenti tagad var izmantot iespēju iepazīties ar  
kopējo saules paneļu enerģijas ieguvi un ar to saistītajām sistēmām: invertoru,  
individuāliem MPPT pārveidotājiem, tiešsaistes datu analīzi un aktīvās 
paneļu pozicionēšanas sistēmām. Ar projekta rezultātā uzstādīto aprīkojumu  
iespējams izpētīt saules paneļu stacionāro pozīciju ietekmi uz kopēju saražoto en-
erģijas daudzumu un salīdzināt to ar saules sekošanas sistēmām, izveidojot  dziļāku  
izpratni par saules enerģijas ieguvi, inženierekonomisko novērtējumu dažādiem 
risinājumiem un zaļās enerģētikas perspektīvām īstermiņā un ilgtermiņā. 

Saules panelis ar aktīvas pozicionēšanas sistēmu 
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ZIEDOJUMU UN ATBALSTA PROJEKTI (SIA «MIKROTĪKLS» ATBALSTĪTIE PROJEKTI)

2019. gadā «Siemens IoT» laboratorijā un Telekomunikāciju un datortīklu  
mācību laboratorijā, bez studiju procesa, tika realizēts arī VIP (Vertikāli integrēto  
projektu) kurss «Sensoru tīkli viedo pilsētu lietojumiem» lietiskā interneta un  
sensoru tīklu virziena pētniecībai un izstrādei. Laboratorijā izstrādāti 4 maģistra 
darbi un 5 bakalaura darbi. Laboratorija tika papildināta ar jauniem sensoru kom-
plektiem un 10 MindSphere licencēm. 

Telekomunikāciju un datortīklu mācību laboratorijas modernizācija  

Bez studiju procesa priekšmetos «Pārraides sistēmas» un «Sakaru virzošās 
sistēmas» realizācijas, tika noorganizētas 8 skolu pārstāvju un skolēnu ekskursijas, 
lai iepazītos ar sakaru sistēmas darbību fiziskajā līmenī, kā arī ar laboratoriju  
iespējām tika iepazīstināti ETF dubultdiplomu partneraugstskolu pārstāvji no  
University of Strathclyde un Coventry University. 

Telekomunikāciju studiju priekšmetu satura izveidošana 

RTU BJU nodrošina izglītojošu nodarbību ciklu, lai veicinātu bērnu un jauniešu 
interesi par zinātni un tehnoloģijām, kā arī atklātu viņiem nākotnes studiju un  
karjeras iespējas inženierzinātņu jomās. Licencētas nodarbības tiek organizētas  
2.-3., 4.-6. un 7.-9. klašu skolēniem šādos virzienos: zinātniskā pētniecība un inže-
nierzinātnes, būvniecība un arhitektūra, materiālzinātne un ķīmija, enerģētika un 
vides inženierzinātne, inženierekonomika un matemātika, mehānika un transports, 
elektronika, datorika un inovācijas. Pamatojoties uz 2018. gadā parakstītu līgumu 
ar Ogres pašvaldību, 2019. gadā RTU BJU izveidota Ogrē, veicinot bērnu un jau-
niešu izpratni par inženierzinātnēm arī ārpus galvaspilsētas. Paralēli iknedēļas un 
ikmēneša nodarbībām bērniem, tiek organizētas dažādas lekcijas Latvijas skolu 
skolēniem (2.-9. klašu grupā) un semināri inženierzinātņu skolotājiem. 
RTU BJUN ir ilggadēja tīklojuma European Children’s Universities Network dalīb-
niece, tīklojums apvieno un veicina sadarbību starp bērnu un jauniešu universi-
tātēm Eiropā un citviet pasaulē. 

RTU Bērnu un jauniešu universitātes (BJU) centri Pierīgā  

Projekta mērķis ir izstrādāt optiskās plūsmas sakņotu mobilo robotu pozi-
cionēšanas sensoru, kas nodrošinātu mobilā robota pārvietojuma lieluma un pār-
vietojuma virziena aprēķināšanu un šķēršļu detektēšanu, vienlaicīgi izmantojot 
vairākus optiskās plūsmas sensorus un veicot to datu sapludināšanu ar inerciālo 
mērījumu bloku. Projekta īstenošanas plānā šobrīd ir pilnībā noslēgušies posmi, 
kas ietver visu aparatūras risinājumu un to korpusu projektēšanu, izgatavošanu un 
to vadības un kalibrēšanas programmatūras izstrādi. Vēl turpinās darbs aprēķinu 
algoritmu izstrādes posmā. 

Optiskās plūsmas pozicionēšanas sensora izstrāde  
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ZIEDOJUMU UN ATBALSTA PROJEKTI (SIA «MIKROTĪKLS» ATBALSTĪTIE PROJEKTI)

RTU Dizaina fabrika ir inovāciju un uzņēmējdarbības platforma ar Baltijā vislabāk 
aprīkoto prototipēšanas darbnīcu, kvalificētu ekspertu komandu un atbalsta in-
strumentiem studentiem, zinātniekiem un uzņēmējiem, lai radītu inovāciju idejas, 
augstas pievienotās vērtības produktus un inženiertehniskus risinājumus.  
RTU Dizaina fabrikas inovatīvu produktu izstrādes darbnīcas 2019. gadā tika pa-
pildinātas ar jaunām tehnoloģijām, lai varētu realizēt sarežģītākus projektus un 
veicināt kvalitatīvu jaunu produktu izstrādi Latvijā. Ar SIA «Mikrotīkls» atbal- 
stu iegādātas vairākas iekārtas elektronikas darbnīcai, kas uzlabos studentu un 
skolēnu iespējas elektronikas prototipēšanā. Lai attīstītu studentos inovatīvo 
domāšanu, jaunrades prasmes un uzņēmējspēju, kopš 2019. gada RTU Dizaina 
fabrika īsteno arī nebijušu projektu «Inovāciju granti studentiem». Visa līmeņa stu-
dentiem tiek piedāvāts iesaistīties dažādās aktivitātēs un pilnveidot uzņēmējspē-
jas, sadarboties ar industriju, attīstīt agrīnas zinātņietilpīgas biznesa idejas, par to 
saņemot arī stipendiju un atbalsta grantu. RTU Dizaina fabrika ir Latvijas kontakt-
punkts EIT (European Institute of Innovation and Technology) zināšanu kopienām  
«Climate-KIC», «Food» un «Raw Materials».  
RTU Dizaina fabrika uztur arī atvērto darbnīcu «theLAB», kur studenti var ap-
gūt un lietot 3D drukas, lāzergriešanas un gravēšanas iekārtas, lodēšanas staciju, 
vinila griezēju, lielformāta printeri un citas iekārtas, lai kopā ar līdzīgi domājošiem 
cilvēkiem īstenotu jaunas idejas un strādātu pie prototipu izveides. Līdz šim at-
vērtās darbnīcas gada laikā izmanto vairāk nekā 1000 studentu, tajās ik gadu top 
vismaz 35 jaunu produktu prototipi, ko veido studenti un jaunuzņēmumu dalībnieki 
gan tehnisko zināšanu, gan uzņēmējdarbības prasmju apguves procesā. 

RTU Dizaina fabrika

Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes studentu pašpārvalde arī 2019. gadā 
rīkoja elektronikas olimpiādi, aicinot lielākos elektronikas entuziastus parādīt 
savas spējas. No 4. līdz 9. novembrim notika vieslekcijas, pasākumi, olimpiāde 
un darbnīcas, lai vairotu zināšanas par elektronisko ierīču uzbūvi un izstrādi. 
Vieslekcijas vadīja tādi nozarē pazīstami uzņēmumi kā «Gamechanger Audio»,  
«Schneider Electric» un Elektronikas un datorzinātņu institūts un tās bija atvērtas 
visiem interesentiem. 2019. gada 8. novembrī norisinājās Elektronikas olimpiāde, 
kurā skolēni un studenti pārbaudīja savas zināšanas gan teorētiskajā, gan prak-
tiskajā uzdevumā. 9. novembrī Elektronikas nedēļu noslēdza «Elektronikas diena 
2019», kad notika konkurss «Jaunais Elektroniķis 2019», elektronikas pulciņa darbu 
izstāde, interaktīvās darbnīcas, mini izrāde un seminārs skolotājiem. 

Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes
elektronikas nedēļa un olimpiāde 
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ZIEDOJUMU UN ATBALSTA PROJEKTI

Biznesa ideju pirmsinkubators «RTU IdeaLAB» 

Pirmsinkubators RTU IdeaLAB nodrošina atbalstu jebkādai biznesa ideju izstrādei, 
sākotnējai pārbaudei un pirmā prototipa izveidei vai skatoties uz idejas īstenotāju 
individuālajiem mērķiem. Pirmsinkubators nodrošina atbalstu jaunām vai esošām 
studentu biznesa idejām, veicinot jaunu komercdarbības aktivitāšu uzsākšanu, 
sniedzot atbalstu biznesa idejas izstrādei un sākotnējai pārbaudei. 
RTU IdeaLAB ir daļa no ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/001 «RTU ino- 
vāciju granti studentiem». Projekta ietvaros pirmo reizi tiek piešķirtas stipendi-
jas RTU studentiem un 20 idejām ir atbalsta fonds idejas attīstībai. Programmas 
noslēgumā dalībniekiem ir iespēja turpināt idejas attīstību kādā no nākamā soļa 
programmām, pateicoties «RTU inovāciju granti studentiem» vairākām aktivi-
tātēm vai sadarbībai ar «Climate-KIC» un citiem atbalsta instrumentiem.  
2018./2019. gadā tika saņemti 73 komandu pieteikumi, no kuriem 21 tika uzņem-
ti programmā. Pirmsinkubatorā darbojas plaša spektra biznesa ideju autori, 
kuri piedāvā risinājumus, sākot no tādām aktualitātēm kā «piena» ražošanu no 
kaņepēm un plastmasas pārstrādes darbnīcu rīkošanai līdz prototipa sporta sistē-
mai sprinta ātruma automātiskai fiksēšanai ar sensoru palīdzību. Sešu mēnešu 
laikā komandas apgrozīja vairāk nekā 4000 EUR, apmeklēja 13 dažādas praktiskās 
nodarbības, saņēma konsultācijas apmēram 296 stundu apjomā.  

Projekta atbalstītāji: 
AS «Swedbank», AS «Baltikum».
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ZIEDOJUMU UN ATBALSTA PROJEKTI

2019. gada 20. jūnijā jau trešo reizi notika RTU Lielais izlaidums, kas šogad vien-
kopus pulcināja gandrīz 1300 bakalaura, maģistra un šogad arī doktora studiju 
līmeņa absolventus, kā arī RTU atbalstītājus, mācībspēkus un absolventu viesus — 
kopumā vairāk nekā 8000 cilvēkus. RTU ir pirmā un pagaidām vienīgā Latvijas 
augstskola, kas organizē vienu izlaidumu vienlaicīgi visiem konkrētā gada absolven-
tiem. Pasākumā klātesošos uzrunāja valsts un izglītības jomas augstākās amat- 
personas un RTU rektors Leonīds Ribickis. 
Absolventus un viesus ar muzikāliem priekšnesumiem sumināja RTU kori «Gaude-
amus», «Vivere» un «Delta», RTU tautas deju ansamblis «Vektors», kā arī Latvijas 
folkroka grupa «Iļģi» sadarbībā ar Dj Monsta. Pēc diplomu pasniegšanas muzikālo 
priekšnesumu izpildīja izlaiduma Lieldrauga «Inbox.lv» pārsteiguma mākslinieks — 
Dons. Jau par tradīciju kļuvusī pasākuma kulminācija bija grandiozais «cepuru 
salūts». 

RTU Lielais izlaidums

Projekta atbalstītāji: 
SIA «Industry Service Partner», SIA «Latvijas Mobilais telefons», SIA  
«HansaMatrix Innovation», SIA «Inbox.lv», AS «Latvenergo», SIA «Latvijas  
Mobilais telefons», SIA «Tet», SIA «Industry Service Partner», AS «Sadales tīkls», 
SIA «Moduls Engineering», SIA «SKONTO Concrete Cladding», AS «Augstspriegu-
ma tīkls».
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ZIEDOJUMU UN ATBALSTA PROJEKTI

2019. gada 18. janvārī RTU Arhitektūras fakultātē tika atklāta absolventu diplom-
projektu izstāde «Sinerģija», nododot sabiedrības vērtējumam jauno arhitektu 
versijas par dažādu ēku, teritoriju un citu objektu izstrādi, attīstību un revitalizāci-
ju. 2019. gadā arhitekta profesionālo kvalifikāciju un maģistra diplomus saņēma 
40 RTU Arhitektūras fakultātes absolventi. Šis, 138. jauno arhitektu izlaidums un 
izstāde ir īpaši, jo šogad apritēja 150 gadi kopš Latvijā var iegūt augstāko izglītību 
arhitektūrā. 
Izlaidums un diplomprojektu izstāde ievadīja 2019. gada jubilejas pasākumu 
ciklu «Arhitektūras izglītībai Latvijā 150». 1869. gadā Rīgas Politehnikumā atvēra  
Arhitektūras nodaļu, un tās pirmais absolvents 1874. gadā bija Oskars Bārs. Gadu 
gaitā piedzīvojot reorganizācijas, tagadējā formā RTU AF tika atjaunota 1990. 
gadā. 
Gandrīz puse jauno arhitektu diplomdarbus bija veltījuši dažādiem objek- 
tiem Rīgā, otra puse — teritorijām citviet Latvijā, bet trīs — vietām ārpus Latvi-
jas. Diplomprojekti gan tematiski, gan piedāvāto risinājumu ziņā bija ļoti daudz-
veidīgi. Piemēram, Kristīne Orleāne risinājusi Āgenskalna tirgus atjaunošanas 
iespējas, Anete Soldāne nākusi klajā ar ideju par olimpiskā ciemata izveidi Sigul-
dā, piedāvājot attīstīt to kā olimpisko spēļu teritorijas ilgtspējīgas izmantošanas 
piemēru, savukārt Rūdolfs Maurāns aplūkojis amfībijarhitektūru pilsētu apbūvē,

Atbalsts RTU Arhitektūras fakultātes diplomdarbu izstādei RTU AF 
150 gadu jubilejas pasākuma norisei 
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ZIEDOJUMU UN ATBALSTA PROJEKTI

piedāvājot savu skatījumu Ūdens ekosistēmu pētniecības centra izveidei Trīsciemā. 
2019. gada rudenī RTU AF rīkoja pasākumu ciklu «Latvijas arhitektūras izglītībai — 
150» ar mērķi sniegt pārskatu par Latvijas arhitektūras attīstību un iezīmēt tās 
nākotnes perspektīvas. Izstāde «No zīmuļa līdz datoram» piedāvāja retrospektīvu 
ieskatu dažādos gadu desmitos tapušos arhitektu diplomprojektos un ieskicēja 
arī arhitektūras izglītības nākotnes attīstības virzienus. Fakultātes Tēlotājmāks-
las katedras fondos uzglabāto studentu un mācībspēku zīmējumus, gleznojumus 
un grafikas varēja aplūkot izstādē «Līnija. Forma. Krāsa». Jubilejas pasākumu 
kalendārā bija iekļauta arī diskusija par arhitektūras izglītības nākotni «Kādiem 
būt?». 2019. gada 18. oktobrī notika jubilejas izdevuma «Arhitektūras izglītībai 
Latvijā – 150» atvēršana un Lielais arhitektu salidojums «Zīmuļa termiņš». Rīgas 
Centrālajā bibliotēkā bija skatāma arhitektu zinātnisko un literāro darbu izstāde 
«Raksti», kas ilustrē arhitektu plašo interešu loku un talantu rakstniecības jomā.  
«Kvalitatīvas dzīves telpas veidošana ir visas sabiedrības prioritāte, un dialogs 
ar sabiedrību ir viena no svarīgākajām mūsdienu arhitektūras procesa vadlīni-
jām. Vietas un apkaimes identitāte, pilsētainavas kvalitāte, vēstures mantojuma 
integrācija mūsdienu pilsētvidē un tehnoloģiju attīstība nākotnē jeb sabiedrības  
dzīvestelpas robežu paplašināšanās iespējas ir tikai atsevišķi temati maģistra 
darbos, kuros gūtās atziņas ir iestrādātas konkrētos projektu risinājumos,» uzsver 
RTU AF dekāns profesors Uģis Bratuškins. 

Projekta atbalstītāji: 
SIA «ITERA Latvija», «Forbo Flooring» pārstāvniecība Baltijas valstīs, SIA «Saint-
Gobain Celtniecības produkti», AS «Latvijas Finieris».

Jubilejas pasākuma cikla «Latvijas arhitektūras izglītībai — 150» atbalstītāji: 
Valsts kultūrkapitāla fonds, SIA «R.Evolution Strategy», SIA ITERA Latvija, SIA  
«Reaton», žurnāls «Latvijas Architektūra», Rīgas Centrālā bibliotēka un Rīgas 
domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.
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ZIEDOJUMU UN ATBALSTA PROJEKTI

Atbalsts RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes 
(RTU MTAF) 155. gada jubilejas pasākumu norisei 

RTU MTAF, sākotnēji — Rīgas Politehnikuma Mašīnu inženieru nodaļa, dibināta 1864. 
gadā un ir viena no senākajām RTU fakultātēm, un šogad svinēja 155 gadu jubileju. 
RTU MTAF jubilejas pasākumu mēnesi atklāja 2019. gada 22. oktobrī ar RTU MTAF 
Domes svinīgo sēdi, kurā piedalījās esošie un bijušie darbinieki. Jubilejas pasāku-
mu ietvaros tika sagatavots un izdots rakstu krājums «RTU Mašīnzinību, transpor-
ta un aeronautikas fakultāte 155», kurā iekļauti fakultātes vēstures un attīstības  
apraksti, darbinieku atmiņas un fakultātes nozīmīgāko notikumu hronoloģija — 
darbības pēdējo piecu gadu laikā. 

Projekta atbalstītāji: 
SIA «AUTEKO & TUV Latvija», SIA «ITERA Latvija». 
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ZIEDOJUMU UN ATBALSTA PROJEKTI

 Atbalsts RTU badmintona izlasei

RTU badmintona izlase 2019. gadā piedalījās dažādās nacionāla un starptautis-
ka līmeņa sacensībās, gūstot augstus sasniegumus. Pirmie panākumi aizvadīta-
jā gadā tika gūti Latvijas čempionātā badmintonā, kas februārī notika Siguldas 
Sporta centrā. RTU vīru dubultspēļu pāris Kristaps Jānis Gulbis un Teodors Keri-
movs tika pie Latvijas nacionālā čempionāta bronzas medaļām. 
Latvijas XXVIII Universiādē badmintonā sešu Latvijas augstskolu konkurencē RTU 
vīriešu komanda ieguva 1. vietu, bet sieviešu — 2. vietu. Starptautiskā līmenī izlase 
piedalījās «SELL» studentu sporta spēlēs, kur bija jāmērojas spēkiem ar badmin-
tonistiem no Igaunijas, Lietuvas, Latvijas, Somijas, Slovēnijas, Čehijas un Krievijas. 
RTU badmintona pārstāvis T. Kerimovs izcīnīja augsto 4. vietu vīriešu vienspēlēs. 
RTU Būvniecības fakultātes 3. kursa students Reinis Krauklis kļuva par absolūto 
uzvarētāju vienā no Latvijā prestižākajiem badmintona turnīriem «Victor Latvia 
GP 2018». Viņš ieguva pirmās vietas kopvērtējumā gan vīriešu vienspēlēs, gan 
vīriešu dubultspēlēs, gan jauktajās dubultspēlēs. Arī RTU badmintona treneris un 
RTU izlases treneris Uģis Briedis neizpalika bez sasniegumiem, iegūstot Latvijas 
badmintona federācijas balvu — «Seniors 2018». 

Projekta atbalstītājs: 
SIA «Pilsētas eko serviss».
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ZIEDOJUMU UN ATBALSTA PROJEKTI

Atbalsts tautas deju ansamblim «Vektors»

Tautas deju ansambļa «Vektors» 2018./2019. gada sezona bijusi notikumiem, panā-
kumiem un piedzīvojumiem bagāta.   
Gads iesākās ar XXI Jaunrades deju konkursu, kurā mākslinieciskās vadītājas  
Dagmāras Bārbales piecas dejas ieguva apbalvojumus, turpinājās gatavojoties 
60. jubilejas koncertam, kas no jauna uz skatuves dēļiem vienoja 160 vektoriešus 5 
paaudzēs. 
Īpašs notikums bija pirmās «Dejas balvas» pasniegšanas ceremonija, kurā par 
mūža ieguldījumu dejā tika apbalvots Uldis Šteins un Dagmāra Bārbale saņēma 
divas balvas — par «Vēstījums rakstos» dejas uzvedumu, kas tika apbalvots kā 
skatuviskās dejas notikums un kā «Skatuviskās dejas horeogrāfs».  
Pavasarī ansamblis realizēja kādu ilgi lolotu ideju — devās divu dienu izbraukumā 
pa Latvijas skaistākajām vietām, lai izveidotu Dagmāras Bārbales dejas «Skaista 
mana tēvu zeme» dejas videoklipu un apvienotu Latvijas novadu, tautas tērpu un 
dejas skaistumu. 

Projekta atbalstītājs: 
AS «Balticovo».
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ZIEDOJUMU UN ATBALSTA PROJEKTI

Atbalsts RTU Inženierzinātņu vidusskolai (RTU IZV)

RTU IZV 2019. gads vainagojies ar daudziem panākumiem, un skolēnu un skolotā-
ju darbs ticis atzinīgi novērtēts arī plašākā sabiedrībā. Vidusskola ieguvusi otro 
vietu Ata Kronvalda fonda veidotajā «Zvaigžņu reitingā». Tajā iekļautas vidussko-
las, kuru skolēniem ir augstākie sasniegumi starptautiskajās mācību olimpiādēs. 
RTU IZV jau ceturto gadu pēc kārtas atzīta par labāko skolu mazo skolu grupā 
«Lielās pūces» reitingā. Šajā reitingā ņemti vērā skolēnu sasniegumi pilsētas un 
valsts olimpiādēs, kā arī zinātniskajās konferencēs. Draudzīgā aicinājuma fonda 
skolu reitingā RTU IZV lielo pilsētu skolu grupā atzīta kā absolūti labākā matemā-
tikā un dabas zinībās un ieguvusi 1. vietu latviešu valodā. Šis skolu reitings tiek 
veidots, ņemot vērā centralizēto eksāmenu rezultātus. RTU IZV skolotāji saņēmuši 
Draudzīgā aicinājuma medaļu par skolēnu sagatavošanu augstiem starptau-
tiskiem mācību sasniegumiem un absolventi par izciliem sasniegumiem starp-
tautiskajās olimpiādēs. Draudzīgā aicinājuma medaļu pasniedz vienu reizi mūžā. 
2019. gada 29. jūnijā RTU Lielajā Aulā notika skolas 2. izlaidums, kuru ar savu klāt-
būtni pagodināja bijušais valsts  prezidents Andris Bērziņš. Skolu absolvēja 24  
absolventi. 
Pateicoties uzņēmumu sniegtajam atbalstam, arī 2019. gadā ir izdevies atbalstīt 
skolēnus, piešķirot stipendijas, piemēram, AS «UPB» piešķīra ikmēneša stipendi-
jas 8 IZV skolēniem, AS «Severstal», noslēdzoties katram mācību gada semes-
trim, piešķīra vienreizējas stipendijas skolēniem, kuri tika izvēlēti konkursa kārtībā, 
balstoties uz viņu mācību sasniegumiem un sabiedrisko aktivitāti. Uzņēmums AS 
«HansaMatrix Innovation» finansiāli atbalstīja skolas Robotikas pulciņu, piešķirot 
stipendijas 11 dalībniekiem un atbalstot komandu dalību starptautiskās robotikas 
sacensībās ROBOTEX Igaunijā, Tallinā un ROBOWAY Polijā, Gdaņskā kā arī dalību 
RTU rīkotajā Elektronikas dienā, kur elektronikas pulciņu darbu izstādē IZV skolēni 
ieguva Inovāciju balvu, elektronisko Ziemassvētku dekorējumu konkursā, Saules 
kausā 2019. Stipendijas ir palīdzējušas sagatavoties un veiksmīgi startēt 3. Eiro-
pas fizikas olimpiādē (UPB stipendiātam Salmiņam atzinība) un LU Jauno Fiziķu 
skolas Skolu kausa sacensībās (RTU IZV komandai 2. vieta). 

Projekta atbalstītāji: 
AS «Latvenergo», AS «UPB»,  SIA «Visma Enterprise», SIA «Tet», SIA «Latvijas 
Mobilais Telefons», SIA «Kafe serviss», AS «HansaMatrix», SIA «Industry Service 
Partner», SIA «Severstal Distribution», SIA «Ernst & Young Baltic».
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ZIEDOJUMU UN ATBALSTA PROJEKTI

EEF studentu radošā laboratorija 

Studentu radošā laboratorija ar AS «Latvenergo» finansiālu atbalstu izveidota 
2015. gadā  ar mērķi sekmēt praktisko apgūšanu elektroiekārtu prototipēšanā, 
kā arī skolēnu un studentu inženiertehnisko ideju realizēšanu, tādēļ laboratori-
ju var apmeklēt ne tikai RTU EEF studenti, bet jebkurš interesents no citām RTU 
fakultātēm, augstskolām vai vidusskolām. Ikviens interesents laboratorijā var  
realizēt savas idejas — vidusskolēni zinātniskās pētniecības darbus, studenti baka-
laura un maģistra darbus vai jebkurš cits interesents, kurš vēlas iemēģināt roku 
elektroiekārtu izveidē. Laboratorijā atrodas instrumenti mehāniskai izstrādei, 
dažāda veida mēraparāti un testēšanas iekārtas, turklāt laboratorijas apmeklētā-
jiem būs iespējams saņemt arī speciālista padomu, ko nodrošinās RTU darbinieki 
un studenti. Ar AS «Latvenergo» finansiālu atbalstu laboratorija arī 2019. gadā 
tika papildināta ar papildus aprīkojumu, lai būtu iespējams risināt arī izaicinošākus 
tehniskos uzdevumus. 
2019. gada sākumā EEF studentu radošā laboratorija piedalījās Latvijas izglītības 
iestāžu izstādē «Skola 2019», prezentējot pašu veidotās iekārtas un dronus. Vasarā 
laboratorijas aktīvisti kopā ar citiem fakultātes studentiem piedalījās Erasmus+ 
projekta «HEI Makers» vasaras skolā Viļņā, kur 2 nedēļu laikā guva vērtīgu pieredzi 
un izveidoja vairākus projektus 3D printēšanas un prototipēšanas jomā. Pēc Lietu-
vā notikušā pasākuma laboratorija savās telpās uzņēma universitātē notiekošo 
robotikas vasaras skolu — «ROBOTICS. REAL-LIFE APPLICATIONS OF INTELLI-
GENT DESIGN».  Mācību gada sākumā laboratorija piedalījās Zinātnieku naktī, 
demonstrējot aizraujošus eksperimentus un parādības. 

Projekta atbalstītājs: 
AS «Latvenergo».
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ZIEDOJUMU UN ATBALSTA PROJEKTI

MLĶF ķīmisko elementu periodiskās tabulas izstāde  

2019. gada 21. martā, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē (MLĶF) 
atklāja Mendeļejeva tabulu izstādi «Ķīmisko elementu periodiskā tabula — no 
Mendeļejeva līdz šodienai (1869 - 2019)».  
Ķīmisko elementu periodisko tabulu kolekcija ir veidota, lai plašāka auditorija 
varētu apskatīties, cik daudzveidīgi iespējams attēlot Mendeļejeva tabulu. Kolekci-
jā ķīmisko elementu periodiskā tabula atainota gan tradicionālā veidā — uz papīra, 
gan arī uz krūzēm, datorpeles paliktņiem, apģērba, piemēram, uz kaklasaitēm un 
pat uz kedām.   

Projekta atbalstītāji: 
AS  «Grindeks», SIA «Sakret», SIA «Bapeks», SIA «Faneks» un ilggadējie MLĶF 
sadarbības partneri — Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija  
(LAĶĪFA), kā arī ķīmijas un farmācijas uzņēmumi — «Olainfarm», «Tenachem», 
«EcoBaltija», «AGA», «Elme Messer».
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ZIEDOJUMU UN ATBALSTA PROJEKTI

Digitālās būvniecības izglītības diena 

2019. gada 24. oktobrī, RTU Zinātniskajā bibliotēkā norisinājās «Digitālās būvniecī-
bas izglītības diena», kas tika organizēta «Būvniecības Digitalizācijas Konferences» 
ietvaros.  
Konference ir ikgadējs pasākums, kuru rīko «Būvniecības Industrijas Digitalizācijas 
asociācija», kas kopumā šogad norisinājās divās dienās. Konferencē tika atspoguļo-
ti būvniecības studiju programmas trūkumi digitalizācijas jomā, kas reizē ir arī kon-
ferences galvenais mērķis - iepazīstināt visus Latvijas būvindustrijas dalībniekus ar 
būvniecības digitalizācijas procesiem, lai nozares attīstību koordinēti virzītu valsts 
mērogā – tāpat arī ieviestu universitāšu mācību programmās. Konferencē piedalī-
jās augstskolu un koledžu, būvniecības industrijas pārstāvji, kā arī studenti, kas 
saistīti ar būvniecības industriju.  

Projekta atbalstītāji: 
AS «Grindeks», SIA «Sakret», SIA «Bapeks», SIA «Faneks».
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STIPENDIJAS PAR SASNIEGUMIEM ZINĀTNĒ UN PĒTNIECĪBĀ

SIA «SCHWENK Latvija» studiju stipendija enerģētikas, elektrotehni-
kas, inženiermehānikas un mehānikas jomas studentiem 

Ikmēneša stipendiju 100-200 EUR apmērā saņēmuši divi studenti.  
Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2019. gada, un šajā 
laikā stipendijas izmaksātas 2 studentiem. 

Prasības pretendentiem: 
• enerģētikas, elektrotehnikas, inženiermehānikas un mehānikas jomas studenti; 
• labas sekmes (fizikā un matemātikā vidējā atzīme – 7 balles un augstāk, pārē-

jos mācību priekšmetos jābūt sekmīgam);
• pamata vai vidējā izglītība iegūta kādā no Brocēnu un Saldus novada skolām.

Par atbalstītāju: 
Būvmateriālu ražotāju SCHWENK dibināja Eduards Švenks (Eduard Schwenk) 
1847. gadā Ulmā, Vācijā. Šo gadu laikā tas izaudzis līdz uzņēmumu grupas apmēram 
un ir viens no inovatīvākajiem un mūsdienīgākajiem nozares pārstāvjiem Vācijā. 
SCHWENK pamatdarbību attīsta četros virzienos — cementa ražošana, betona 
ražošana, smilts un grants ieguve, betona sūkņu pakalpojumi. SCHWENK Building 
Materials Group uzņēmumu grupa pārstāvēta Vācijā, Baltijā un Ziemeļvalstīs, Aus-
trijā, Ungārijā, Bosnijā un Hercegovinā, Namībijā, Nīderlandē un Čehijā. Tai ir vairāk 
nekā 3000 darbinieku, apgrozījums pārsniedz 1 miljardu eiro. Latvijā uzņēmums 
nodarbina aptuveni 350 darbinieku un lepojas turpināt būvmateriālu ražošanas 
tradīcijas, kas uzņēmumā aizsākās vairāk nekā pirms 80 gadiem. SCHWENK Lat-
vija aktīvos ietilpst cementa rūpnīca Brocēnos, sešas betona ražotnes, četri mi- 
nerālmateriālu ieguves karjeri, divi cementa izejmateriālu ieguves karjeri, viens  
ostas un viens sauszemes transporta terminālis. 

Stipendiāta pateicības vārdi: 
«Vēlos teikt paldies SIA «SCHWENK Latvija» un RTU 
Attīstības fondam par piešķirto stipendiju. Šī stipendi-
ja deva man iespēju studēt manis izvēlētajā studiju 
programmā, neuztraucoties par finansējumu. Citādi 
man nebūtu iespējas nodrošināt finansējumu trans-
portam un citiem izdevumiem. Stipendijas ietvaros no-
drošinātā prakse deva man iespēju pārbaudīt studiju 
laika apgūto teoriju praktiski un, iespējams, nodrošināt 
potenciālu nākotnes darba vietu.» 

Mārtiņš Kuža 
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STIPENDIJAS PAR SASNIEGUMIEM ZINĀTNĒ UN PĒTNIECĪBĀ

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas, SIA 
«Schneider Electric Latvija», AS «Augstsprieguma tīkls» un 

«Draka Keila Cables» AS studiju noslēguma darbu stipendijas 

Vienreizējas stipendijas 150-300 EUR apmērā vienam studiju gadam saņēmuši 16 
studenti.  
Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2009. gada, un šajā 
laikā stipendijas izmaksātas 189 studentiem. 

Prasības pretendentiem: 
• pretendentiem jābūt RTU, Latvijas Lauksaimniecības universitātes vai Rīgas Teh-

niskās koledžas enerģētikas un elektrotehnikas virzienu studiju programmu ab-
solventiem, kuri 2018./2019. studiju gadā aizstāvējuši studiju noslēguma darbus. 

Par atbalstītājiem: 
• «Schneider Electric» ir globāls speciālists enerģijas pārvaldībā, kas darbojas 

vairāk nekā 100 valstīs pasaulē, piedāvājot integrētus risinājumus neskaitāmos 
tirgus segmentos. Uzņēmums ieņem līderpozīcijas enerģijas un infrastruktūras, 
industriālo procesu, būvniecības automatizācijas nozarēs, kā arī nozīmīgu vietu 
mājokļu risinājumu piedāvājumā. 

• Sabiedriskās organizācijas «Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku  
asociācija» (LEEA) mērķis ir apvienot nozares speciālistus, organizācijas un uzņē-
mumus, lai veicinātu vispusīgu Latvijas elektroenerģētikas un energobūvniecības 
attīstību saskaņā ar jaunākajiem pasaules standartiem un vismodernākajām teh-
noloģijām. Viens no LEEA galvenajiem darbības virzieniem — vispusīga sadarbība 
ar elektroenerģētikas virziena mācību iestādēm, tai skaitā līdzdalība program-
mu akreditācijā, jauno speciālistu sagatavošanā un kvalifikācijas novērtēšanā, 
konkursu organizēšanā un studentu labāko darbu prēmēšanā. 

• AS «Augstsprieguma tīkls» (AST) ir Latvijas energosistēmas mugurkauls — Lat-
vijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina nepārtrauktu, 
drošu un ilgtspējīgi efektīvu elektroenerģijas pārvadi visā Latvijā. AST darbību 
raksturo trīs virzieni: elektroenerģijas pārvade no tās ražotājiem līdz izplatītā-
jiem, Latvijas elektroenerģijas tirgus uzturēšana un attīstība, Latvijas pārvades 
sistēmas vadība, attīstība un integrācija Eiropas energosistēmā. AST pirmsākumi 
meklējami 1939. gadā līdz ar valsts elektroenerģijas apgādes sistēmas izveidoša-
nu. 100% piederošs Latvijas valstij. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 540 darbinieki. 

Stipendiāta pateicības vārdi: 
«Lai gan rakstot darbu necerēju saņemt nekāda veida 
atziņu, ir patīkami apzināties, ka ieguldītais darbs un pūles 
tiek novērtētas. Prieks par to, ka pastāv cilvēki un orga-
nizācijas, kas apņēmušās motivēt topošos inženierus tiek-
ties augstāk. Paldies!» 

Matīss Brunavs 
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STIPENDIJAS PAR SASNIEGUMIEM ZINĀTNĒ UN PĒTNIECĪBĀ

«ZIBIT 2019» noslēguma darbu stipendijas 

Piešķirtas vienreizējas stipendijas 800-1000 EUR apmērā labāko bakalaura darbu au-
toriem un 1000-1250 EUR apmērā labāko maģistra darbu autoriem.  
Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2017. gada, un šajā 
laikā stipendijas izmaksātas 18 studentiem. 

Prasības pretendentiem: 
• datorikas nozares studenti; 
• katra izglītības iestāde konkursam varēja izvirzīt vienu līdz trīs bakalaura darbu 

autorus un vienu līdz trīs maģistra darbu autorus, kuri 2018./2019. studiju gadā 
izstrādājuši un aizstāvējuši interesantākos un inovatīvākos noslēguma darbus da-
torikas nozarē.  

Par atbalstītājiem: 
• «Accenture» Latvijas filiāle ir viens no vadošajiem IT uzņēmumiem Latvijā. Arī pa- 

saulē «Accenture», kas ir starptautisks vadības konsultāciju, tehnoloģisko pakalpo-
jumu un ārpakalpojumu uzņēmums, ir savas nozares augšgalā. Uzņēmumā 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 
nekā 1250 darbinieki.  

• AS «EMERGN» ir vadošais eksperts digitālās transformācijas jomā, kas ir sniedzis 
iespēju pasaules ikoniskākajiem uzņēmumiem kļūt izciliem savā jomā. Uzņēmums 
dedzīgi vēlas uzlabot cilvēku darba veidu un motivēt tos ar mērķi uzņēmumiem 
ieviest jauninājumus. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 600 pieredzējušu uzņēmēj- 
darbības un tehnoloģiju speciālistu komanda, kas nodrošina augstas kvalitātes 
pakalpojumus, konsultācijas un izglītības pakalpojumus pasaules novatoriskajiem 
un ikoniskajiem uzņēmumiem, piemēram, «Walmart», «BBC», «GSK», «SAP», «The 
Economist» un citiem. Latvijā uzņēmumam ir vairāk nekā 300 speciālisti dažādos 
birojos (Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī), kuri strādā pie augstas kvalitātes pro-
grammatūras produktiem, kas nodrošina pamatsistēmu pārveidi un atpaliek no 
tehnoloģiju inovācijām.  

• SIA «Tieto Latvia» ir viens no vadošajiem IT uzņēmumiem Baltijā, kas specializējas 
dažādu informācijas sistēmu izveidē, nodrošinot pilna cikla pakalpojumu sniegša-
nu, par pakalpojumu kvalitāti un izpildi SIA «Tieto Latvia» rūpējās vairāk nekā 750 
savas jomas eksperti.  

Stipendiāta pateicības vārdi: 
«Stipendijas iegūšana ir apliecinājums taviem darbiem un sas-
niegumiem, savukārt, dalība un it īpaši uzvara noslēgumu darbu 
konkursā ļauj saprast, ka tavu darbu augsti novērtēja arī Latvijas 
vadošo uzņēmumu eksperti, kas, protams, ir ļoti vērtīgs novērtē-
jums! Tas viennozīmīgi motivē un iedvesmo turpināt strādāt, at-
tīstīties un pilnveidot savas iemaņas, ļaujot noticēt, ka tas, ar ko 
nodarbojies ir tiešām svarīgs darbs arī pēc citu cilvēku domām. 
Esmu ļoti pateicīga RTU Attīstības fonda atbalstam, kas vairāk-
kārt ir atbalstījis mani un augsti novērtēja manus sasniegumus!»

Anastasija Ņikiforova 
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STIPENDIJAS PAR SASNIEGUMIEM ZINĀTNĒ UN PĒTNIECĪBĀ

Emīlijas Gudrinieces un Alfrēda Ieviņa vārdā nosauktās stipendijas 
RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studentiem 

Ikmēneša stipendijas 215 EUR apmērā 2019./2020. studiju gadam saņēmuši 2 stu-
denti.  
Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2007. gada, un šajā 
laikā stipendijas izmaksātas 22 studentiem. 

Prasības pretendentiem: 
• RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes bakalaura un maģistra 

programmās studējošie, kuri apgūst priekšmetus saistītus ar organisko sintēzi, 
organisko vielu tehnoloģiju, bioloģiski aktīvajām vielām ar labām un teicamām 
sekmēm un kuri vismaz gadu strādā zinātnisko darbu ķīmijas vai ķīmijas teh-
noloģijas jomā.  

Stipendiju konkursa vēsture: 
• LZA akadēmiķes Emīlijas Gudrinieces (1920-2004) vārds Latvijas ķīmijas vēsturē 

ierakstīts gan ar veiktajiem teorētiskajiem pētījumiem par diketoniem un he- 
terocikliem, 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 rentgenogrāfi-
jas jomā, izstrādājis asimetrisko metodi kristālu elementārdaļiņu parametru 
noteikšanai, kas guvusi praktisku pielietojumu. A. Ieviņš studējis bora komplek-
sos savienojumus ar skābekli saturošajiem organiskajiem ligandiem, veicis dar-
bus sārmu un sārmzemju metālu, kobalta un niķeļa heksaborātu struktūras 
atšifrēšanā un kristālisko īpašību noteikšanā. 

Stipendiāta pateicības vārdi: 
«Paldies E. Gudriniecei par viņas mūža darbu ķīmijas zināt-
nē. Par viņas degsmi strādāt ar studentiem un iespēju arī 
turpmāk dot citiem iedvesmu «lauzt zinātnes celmus un kāpt 
lēnītēm zinātnes kalnā», pieškirot A. Ieviņa un E. Gudrinieces 
stipendijas studentiem par sasniegumiem mācībās un zināt-
niskajā darbā. Paldies! «Laimīgs tas, kam nav nekas, tādēļ es 
tiecos pēc zināšanām....» — E. Gudriniece.» 

Kristaps Leškovskis 
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STIPENDIJAS PAR SASNIEGUMIEM ZINĀTNĒ UN PĒTNIECĪBĀ

Accenture stipendijas RTU Datorzinātnes un
informācijas tehnoloģijas fakultātes studentiem 

Vienreizēju stipendiju 150-300 EUR apmērā saņēmušas 4 studentu komandas.  
Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2015. gada, un šajā 
laikā stipendijas izmaksātas 17 studentu komandām. 

Prasības pretendentiem: 
• RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes studiju program-

mas «Informācijas tehnoloģija» maģistra līmeņa 1. kursa studenti, kuri kursa 
ietvaros izstrādājuši studiju projektu. 

Par atbalstītāju: 
«Accenture» ir viens no vadošajiem IT uzņēmumiem Latvijā un pasaulē.  
«Accenture» ir starptautisks vadības konsultāciju, tehnoloģisko pakalpojumu un 
ārpakalpojumu uzņēmums. Uzņēmumā 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 nekā 1250 darbinieki. 

Jāņa Alkšņa stipendija 

Vienreizēju stipendiju 350 EUR apmērā saņēmis 1 students.  
Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2011. gada, un šajā 
laikā stipendijas izmaksātas 10 studentiem. 

Prasības pretendentiem: 
• RTU Arhitektūras fakultātes bakalaura studiju programmu 2., 3. un 4. kursa, 

kā arī profesionālo un maģistra studiju programmu studenti, kuri piedalās Ar-
hitektūras fakultātes 2019. gada pavasara zinātniskajā konferencē. 

Par atbalstītāju: 
Jāņa Alkšņa vārdā nosauktā stipendija tika izveidota pēc arhitekta Jāņa 
Alkšņa mazdēla Ivara Jāņa Alkšņa iniciatīvas. Sākotnējo finansējumu grāma-
tas «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 poligrāfi-
jas darbu dizainu un ražošanu, sākot no vizītkartēm un beidzot ar grāmatām. 
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STIPENDIJAS PAR SASNIEGUMIEM ZINĀTNĒ UN PĒTNIECĪBĀ

Ivara Strautmaņa Latvijas reģionālās arhitektūras stipendija 

Vienreizēju stipendiju 1200 EUR apmērā saņēmis viens students.  
Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2015. gada, un šajā 
laikā stipendijas izmaksātas 5 studentiem. 

Prasības pretendentiem: 
• RTU Arhitektūras fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas 4.  

kursa studenti un profesionālās maģistra studiju programmas 1. un 2. kursa 
studenti.  

Par atbalstītāju: 
Arhitekts Ivars Strautmanis bijis daudzpusīga personība — vairāku pilsētbūvniecī-
bas projektu un dzīvojamo ēku autors, Salaspils memoriālā ansambļa līdz- 
autors. Līdzās arhitekta praksei viņu vienmēr interesējusi arhitektūras filozofi-
ja un māksla. Profesors ir veicis pētījumus arhitekta veidotās telpiskās uztveres 
laukā, kā arī izveidojis teorētiskās pamatnostādnes arhitektūras un tēlniecības 
sintēzē memoriālo ansambļu projektēšanā. I. Strautmani pazina arī kā talantīgu 
grafiķi, kura rokraksts izceļas ar lakoniskām līnijām un izcilām perspektīvām. 
Būdams smalks vērotājs, Ivars Strautmanis savos darbos niansēti dokumen- 
tējis 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 arhitek- 
tiem. Akadēmiskajā darbā profesors vienmēr ievērojis jauno arhitektu spējas un 
veicinājis to attīstīšanu. Viņš bija pirmais Latvijas arhitekts, kurš 1975. gadā aiz-
stāvējis doktora disertāciju. 1978. gadā kļuvis par profesoru, no 1985. līdz 1997. 
gadam vadījis Arhitektūras un pilsētbūvniecības katedru, no 2005. līdz 2006.  
gadam bijis fakultātes 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.
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Stipendiāta pateicības vārdi: 
«Iespēja iegūt Ivara Strautmaņa Latvijas reģionālās 
arhitektūras stipendiju ir lielisks sākums jaunajam dz-
īves posmam pēc augstskolas. Liels paldies nozares 
profesionāļiem, kuri ik gadu uzklausa studentus un vel-
ta laiku viņu noslēguma darbu izpētei. Šādi īpaši no-
tikumi iedvesmo un iedrošina jaunos arhitektus turp-
mākai darbībai!» 

Elza Taube



STIPENDIJAS PAR 
SASNIEGUMIEM 

STUDIJĀS 
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STIPENDIJAS PAR SASNIEGUMIEM STUDIJĀS 

SIA «HansaMatrix Innovation» atbalsta stipendija RTU Elektronikas 
un telekomunikāciju fakultātes studentiem 

Piešķirta 1 ikmēneša stipendija 300 EUR apmērā 2019./2020. studiju gadam vie-
nam maģistra līmeņa studentam.  
Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2015. gada, un šajā 
laikā stipendijas izmaksātas 5 studentiem. 

Prasības pretendentiem: 
• RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes bakalaura un maģistra līmeņa 

studenti, kuri pabeiguši vismaz vienu semestri; 
• turpina studijas izvēlētajā specialitātē; 
• labas sekmes; 
• nav pietiekams materiālais nodrošinājums studijām.

Par atbalstītāju: 
AS «HansaMatrix Innovation» 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 Ventspilī. Uzņēmums 2014. gadā nodibinājis inženierijas un 
pētniecības centru un plāno atvērt prototipu un produktu pirmo paraugu ražotni. 
Uzņēmums ir viens no lielākajiem savas nozares eksportētājiem. Uzņēmējdarbības 
veids ir elektronisko sistēmu ražošana un izstrāde, ieskaitot iespiedshēmu atse-
višķu bloku un komplicētu gala produktu izgatavošanu. 

Stipendiāta pateicības vārdi: 
«Esmu ļoti pateicīgs AS «HansaMatrix Innovation»par 
sniegto materiālo atbalstu, kā arī ļoti cienu to, ka uzņē-
mums ir ieinteresēts atbalstīt topošos inženierus. Šis 
atbalsts dod man iespēju visu savu uzmanību veltīt 
studijām, kas man šobrīd ir īpaši svarīgi, un sniedz  
papildus motivāciju un iedvesmu cītīgākai zināšanu  
apguvei! Paldies!»

Filips Čapligins 

30



STIPENDIJAS PAR SASNIEGUMIEM STUDIJĀS 

SIA «HansaMatrix Innovation» atbalsta stipendija 
RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēniem 

Piešķirtas 11 ikmēneša stipendijas 125 EUR apmērā laika periodā no 2019. gada 
aprīļa līdz 2019. gada maijam, kopā 2 mēnešiem.  
Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2019. gada, un šajā 
laikā stipendijas izmaksātas 11 skolēniem. 

Prasības pretendentiem: 
• RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni; 
• labi rezultāti mācību procesā; 
• aktīva iesaistīšanās elektronikas pulciņā.

Stipendiāta pateicības vārdi: 
«Es tiešām novērtēju saņemto stipendiju. Tā kalpoja kā 
apliecinājums, ka ieguldītais darbs nav bijis veltīgs. Redzot, 
ka tas, ko daru, tiek novērtēts, man liek turpināt strādāt vēl 
cītīgāk un ar lielāku prieku. Paldies!»

Andris Brauers 
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«RTU inovāciju granti studentiem»

Lai attīstītu studentos inovatīvo domāšanu, jaunrades prasmes un uzņēmējspēju, 
RTU īsteno nebijušu projektu «Inovāciju granti studentiem» (ERAF līdzfinansētais 
projekts Nr. 1.1.1.3/18/A/001 «RTU inovāciju granti studentiem»). Visa līmeņa  
studentiem tiek piedāvāts iesaistīties dažādās aktivitātēs un pilnveidot uzņēmēj- 
spēju, sadarboties ar industriju, attīstīt agrīnas zinātņietilpīgas biznesa idejas, 
saņemt stipendiju un atbalsta grantu. «RTU Inovāciju granti studentiem» ir plat-
forma studentiem, industrijai un zinātniekiem, kas veicina savstarpējo sadarbību, 
izstrādi un jaunradi.
Programmā «RTU Inovāciju granti studentiem» tiek īstenotas septiņas aktivitātes. 
Piedaloties tajās, studenti var saņemt stipendiju – 200 eiro mēnesī (bakalaura un 
maģistra līmeņa studenti) vai 228 eiro mēnesī (doktoranti). Lai pieteiktos stipendi-
jai, studentam ir jābūt sekmīgam un bez studiju parādiem.
2019. gadā sadarbībā ar RTU Attīstības fondu ir realizētas četras aktivitātes, 
piešķirot to dalībniekiem studiju stipendijas: “DEMOLA Latvia” (stipendijas saņē-
ma 35 studenti), Produktu attīstības projekts (stipendijas saņēma 23 studenti), 
Vertikāli integrēts projekts (stipendijas saņēma 49 studenti) un Komercializācijas 
apmācības zinātniekiem Co.Lab (stipendijas saņēma 8 studenti).



STIPENDIJAS PAR SASNIEGUMIEM STUDIJĀS 

SIA «ITERA Latvija» stipendijas Rīgas Tehniskās universitātes un 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentiem 

Ikmēneša stipendijas 150 EUR apmērā 2019./2020. studiju gadam saņēmuši 8 stu-
denti.  
Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2007. gada, un šajā 
laikā stipendijas izmaksātas 59 studentiem. 

Prasības pretendentiem: 
• RTU Arhitektūras fakultātes studiju programmas «Arhitektūra» bakalauranti, 

profesionālās programmas studenti un maģistranti, kā arī Latvijas Lauksaim-
niecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes studiju programmas  
«Ainavu arhitektūra un plānošana» bakalaura līmeņa studenti, studiju  
programmas «Ainavu arhitektūra» un «Ainavu arhitektūra un plānošana» 
maģistra līmeņa studenti.  

Par atbalstītāju: 
SIA «ITERA Latvija» ir dibināta 1996. gadā un ir pirmais un vienīgais privātais uzņē-
mums valstī, kas Latvijai un Igaunijai piegādā vienu no svarīgākajiem  energore-
sursiem — dabas gāzi,  ir viens no lielākajiem investoriem Latvijas gāzes nozarē. 
Uzņēmuma darbības mērķis ir enerģētiski neatkarīga un ekoloģiski droša Latvija, 
veicinot mūsdienīgu, ar dabas gāzes izmantošanu saistītu, tehnoloģiju ieviešanu 
Latvijā un Baltijas valstīs. «ITERA Latvija» ik gadu sniedz ievērojamu atbalstu Lat-
vijas zinātnei, izglītībai, kultūrai, sportam un projektiem, kas ir saistīti ar apkārtē-
jās vides sakārtošanu un ekoloģiju. 

Stipendiāta pateicības vārdi: 
«Saku lielu paldies par iespēju saņemt «ITERA  
Latvija» stipendiju, kas motivē uzlabot savu studiju 
kvalitāti, papildināt zināšanas un turpināt mācīties. 
Stipendija ir arī liels finansiāls atbalsts, kam pateico-
ties var vairāk koncentrēties tieši studijām.» 

Nadīna Patrīcija Zaremba 
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STIPENDIJAS PAR SASNIEGUMIEM STUDIJĀS 

Alfreda Raistera vārdā nosauktās stipendijas 

Ikmēneša stipendijas 150 EUR apmērā 2019./2020. studiju gadam saņēmuši 11 
studenti, 4 no tiem atkārtoti.  
Pateicoties mecenāta Alfreda Raistera ziedojumam, konkurss sadarbībā ar RTU 
Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2016. gada, un šajā laikā izmaksātas 33 sti-
pendijas.  
Dzīves laikā sakrātos līdzekļus A. Raisters novēlēja piecām pasaules universitātēm, 
kas bijušas nozīmīgas viņa dzīvē un karjerā, arī RTU un Latvijas Universitātei (LU). 
RTU un LU 2016. gada sākumā katra saņēma 223 000 ASV dolāru lielu testa-
mentāru ziedojumu. Mecenāta nosacījums bija, ka studentiem, kuri saņems at-
balsta stipendijas, vismaz daļa savas darba dzīves ir jāvelta Latvijai. 

Prasības pretendentiem: 
• RTU Arhitektūras, Būvniecības inženierzinātņu, Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģiju, Elektronikas un telekomunikāciju, Enerģētikas un elektrotehnikas, 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas, kā arī Mašīnzinību, transporta un aero-
nautikas fakultāšu studenti, sākot no bakalaura līmeņa 2. kursa; 

• labas un teicamas sekmes; 
• aktīvi iesaistīšanās RTU projektu organizēšanā, inženierzinātņu popularizēšanā, 

kā arī RTU sabiedriskajā dzīvē.  

Par atbalstītāju: 
Alfreds Raisters dzimis Rīgā 1921. gada 30. aprīlī. Beidzis Valsts paraugpamatskolu 
un iestājies Rīgas Valsts tehnikumā, vēlāk studējis Latvijas Universitātes Mehāni-
kas fakultātē, tomēr kara dēļ studijas pārtraucis. Pēc kara Alfredu uzņēma Balti-
jas Universitātē Pinebergā, bet vēlāk studēja Štutgartes Tehniskajā augstskolā un 
ieguva diplominženiera grādu elektrotehnikā. Alfreds Raisters aizgāja mūžībā 91 
gadu vecumā, 2012. gada 24. jūlijā. 
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 dar-
bam 1973. gadā ieguvis maģistra grādu Pepperdine universitātē un 1988. gadā 
doktora grādu Nova Southeastern universitātē, pēc tam lasīja lekcijas un uzstājās 
zinātniskajās konferencēs. 1979. gadā A. Raisters atstājis darbu «Hughes Aircraft», 
bet turpināja lasīt lekcijas, kā arī konsultēja «California Science» centru, veidojot 
skolēnu mācību programmas. 1992. gadā Latvijas Ārlietu ministrija iecēla A. Rais-
teru par Dienvidkalifornijas goda konsulu, un gandrīz 20 gadus pašaizliedzīgi pildī-
ja goda konsula pienākumus. A. Raisters reiz teicis, ka viņa dzīvi var raksturot ar 
pazīstamo latīņu valodas izteicienu jeb Olimpisko saukli «Citius, Altius, Fortius» jeb 
«Ātrāk, augstāk, stiprāk». 
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STIPENDIJAS PAR SASNIEGUMIEM STUDIJĀS 

Stipendiāta pateicības vārdi: 
«Jau piesakoties stipendijai zināju, ka tās saņemšanas 
gadījumā tā būs papildus atbalsts apgūt jaunas 
prasmes un papildināt savas zināšanas. Un tā arī ir!  
Pateicoties stipendijai esmu apmeklējusi specializētas 
datorprogrammatūras apmācības, pilnveidojot savas 
profesionālās zināšanas gan studiju ietvaros, gan kar-
jeras perspektīvā, tāpat šobrīd papildus apmeklēju valo-
das kursus un jau pavasarī plānoju piedalīties starptau-
tiskā konferencē ārpus Latvijas robežām, gūstot jaunus 
iespaidus par manis pārstāvēto nozari.  Uzskatu, ka  
stipendija var būt lielisks atspēriens izaugsmei un jau-
niem apvāršņiem, lai jau pēc gadiem, iespējams, līdzī-
gi censtos motivēt un atbalstīt citus jaunos censoņus. 
Paldies par iespēju un novērtējumu esot vienai no sti-
pendiātiem!» 

Linda Dita Ābola

SIA «PERI» stipendija 

Piešķirta 1 ikmēneša stipendija 100 EUR apmērā 2019./2020. studiju gadam. 

Prasības pretendentiem: 
• RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes bakalaura līmeņa 2. kursa studenti; 
• labas sekmes studijās pirmajā studiju gadā (vidējā svērtā atzīme nav zemāka 

par 6 ballēm; nav akadēmisko parādu);
• nav pietiekams materiālais nodrošinājums studijām.

Par atbalstītāju: 
PERI ir uzticams un kompetents partneris celtniecības uzņēmumiem visā pasaulē, 
nodrošinot efektīvi pielietojamus veidņu un sastatņu risinājumus, vispusīgu inže-
niertehnisko atbalstu, augstvērtīgu servisu. 

Stipendiāta pateicības vārdi: 
«Liels paldies par jūsu palīdzību, par finansiālo at-
balstu, ko sniedzat tādiem studentiem kā es. Pateico-
ties stipendijām var nedomāt par dažām finansiālām 
lietām, kas atvieglo dzīvi un dod ieguldījumu studiju 
attīstībā. Bez šīs palīdzības būtu ļoti grūti apvienot 
studijas ar darbu, it īpaši, ja tas ir vakara darbs. Vār-
du sakot, jūsu palīdzība sniedz milzīgu ieguldījumu stu-
dentu attīstībā.»

Danats Beinarovičs 
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STIPENDIJAS PAR SASNIEGUMIEM STUDIJĀS 

AS «EMERGN» stipendijas datorzinātņu un
informācijas tehnoloģiju studentiem 

Ikmēneša stipendijas 150 EUR apmērā 2019./2020. studiju gadam saņēmuši 3 stu-
denti.  
Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2012. gada, un šajā 
laikā stipendijas izmaksātas 46 studentiem. 

Prasības pretendentiem: 
• datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju studenti no RTU, Latvijas Universi-

tātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Transporta un sakaru institūta, 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Vidzemes Augstskolas, sākot no bakalaura 
līmeņa 2. kursa; 

• labas un teicamas sekmes. 

Par atbalstītāju: 
AS «EMERGN» ir vadošais eksperts digitālās transformācijas jomā, kas ir sniedzis 
iespēju pasaules ikoniskākajiem uzņēmumiem kļūt izciliem savā jomā. Uzņēmums 
dedzīgi vēlas uzlabot cilvēku darba veidu un motivēt tos ar mērķi uzņēmumiem 
ieviest jauninājumus. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 600 pieredzējušu uzņēmēj- 
darbības un tehnoloģiju speciālistu komanda, kas nodrošina augstas kvalitātes 
pakalpojumus, konsultācijas un izglītības pakalpojumus pasaules novatoriskajiem 
un ikoniskajiem uzņēmumiem, piemēram, «Walmart», «BBC», «GSK», «SAP», «The 
Economist» un citiem. Latvijā uzņēmumam ir vairāk nekā 300 speciālisti dažādos 
birojos (Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī), kuri strādā pie augstas kvalitātes pro-
grammatūras produktiem, kas nodrošina pamatsistēmu pārveidi.

Stipendiāta pateicības vārdi: 
«Vēlos pateikties AS «EMERGN» un RTU At-
tīstības fondam par piešķirto stipendiju. Pēc 
tās iegūšanas bija lielāka motivācija uzlabot 
mācību darbu, kā arī pilnveidot savas pras-
mes ar dažādu kursu un apmācību palīdzību.»
 

Rūdolfs Pļaviņš 
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STIPENDIJAS PAR SASNIEGUMIEM STUDIJĀS 

SIA «Light Guide Optics International» stipendijas RTU
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studentiem 

Ikmēneša stipendijas  115–170 EUR apmērā 2019./2020. studiju gadam saņēmuši 
3 studenti.  
Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2012. gada, un šajā 
laikā stipendijas izmaksātas 24 studentiem. 

Prasības pretendentiem: 
• RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes bakalaura, maģis-

tra un doktora līmeņa studiju programmu — «Ķīmija», «Ķīmijas tehnoloģija»,  
«Materiālzinātnes» un «Materiālu nanotehnoloģijas» studenti; 

• teicamas sekmes un pieredze zinātnisko un pētniecisko darbu veikšanā, kas ori-
entēti stikla ķīmijas un tehnoloģijas optisko viļņvadu ražošanā un problēmu ri- 
sināšanā.  

Par atbalstītāju: 
SIA «Light Guide Optics International» ir uzņēmums, kas dibināts 2004. gadā un 
darbojas ārvalstu tirgos. «Light Guide Optics International» speciālistiem ir vairāk 
nekā 25 gadu pieredze optisko šķiedru, optisko šķiedru izstrādājumu un mehānis- 
ko detaļu ražošanā un projektēšanā. Uzņēmumā ražotie produkti tiek izmantoti 
zinātnes, industrijas un medicīnas nozarēs. Uzņēmums ir uzkrājis pieredzi, zināšanas 
un strādā augsti motivētu un vienotu darbinieku komandā. Produkta izstrāde, 
ražošana un piegāde tiek pārvaldīta saskaņā ar ISO 9001:2008 un ISO 13485:2012 
standartiem. Spēja uzsākt ražošanu no maziem apjomiem, palielinot to līdz sērij- 
veida ražošanai, un pielāgotu risinājumu ieviešana, saglabājot konkurētspējīgas 
cenas, padara «Light Guide Optics International» par līderi šķiedru optikā. 

Stipendiāta pateicības vārdi: 
«Vēlos pateikt lielu paldies uzņēmumam SIA «Light Guide 
Optics International» un RTU Attīstības fondam par iespē-
ju saņemt šo stipendiju. Stipendijas saņemšana mani  
motivēja turpināt iesākto darbu, nepadoties un censties 
sasniegt vēl augstākas virsotnes, kā arī pieņemt izaicināju-
mu un uzdrīkstēties, pat tad, ja šķiet, ka izredzes nav lielas.»

Mārīte Skrinda 
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STIPENDIJAS PAR SASNIEGUMIEM STUDIJĀS 

SIA «Severstal Distribution» izcilības stipendijas 
RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēniem 

Izmaksātas 8 vienreizējās stipendijas katra 500 EUR apmērā.  
Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2016. gada, un šajā 
laikā stipendijas izmaksātas 14 skolēniem. 

Prasības pretendentiem: 
• RTU Inženierzinātņu vidusskolas 10.-12. klases skolēni.  

Par atbalstītāju: 
Latvijā izvietotais uzņēmums SIA «Severstal Distribution» ir lielākais metālap-
strādes uzņēmums 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. 
2014. gadā uzņēmumā tika uzstādīts jauns aprīkojums, kurš nodrošina augstas 
kvalitātes lokšņu ražošanu līdz 12 mm. 

Stipendiāta pateicības vārdi: 
«Vēlos izteikt savu pateicību uzņēmumam «Severstal 
Distribution» un RTU Attīstības fondam par iespēju 
saņemt šo stipendiju. To izmantoju savām mācībām 
un matemātikas nodarbību organizēšanai. Tā arī ļāva 
ieguldīt vairāk laika kulturālai atpūtai un dažāda vei-
da mācību materiālu izstrādei.»

Artem Ubaidullaev 
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STIPENDIJAS PAR SASNIEGUMIEM STUDIJĀS

SIA «Severstal Distribution» izcilības stipendijas Rīgas 
Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un 

aeronautikas fakultātes studentiem 

Vienreizēju stipendiju 500 EUR apmērā saņēmuši 3 studenti.  
Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2016. gada, un šajā 
laikā stipendijas izmaksātas 11 studentiem. 

Prasības pretendentiem: 
• RTU MTAF 1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programmu un bakalaura 

līmeņa 2. un 3. kursa studenti. 

Stipendiāta pateicības vārdi: 
«Gribu izteikt pateicību SIA «Severstal  
Distribution» un RTU Attīstības fondam par 
piešķirto apbalvojumu. Man ir prieks par to, ka 
tiek atbalstīti cītīgie un aktīvie studenti. Katram 
cilvēkam ir svarīgi, lai viņu atbalstītu, un jebkurš 
cilvēks dzīvē var sasniegt jebko, ja ir tie, kuriem 
nav vienalga, tie, kas viņu atbalsta. Piešķirtie 
apbalvojumi iedvesmo jauniem sasniegumiem, 
motivē cītīgāk mācīties un pierāda, ka mūsu 
sasniegumi tiešām ir svarīgi. Paldies par to, ka 
mūsu sasniegumi ir novērtēti, tas motivē neap-
stāties pie paveiktā un sasniegt jaunas vir-
sotnes!» 

Marija Raklinska 
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STIPENDIJAS PAR SASNIEGUMIEM STUDIJĀS 

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu 
vidusskolas skolēnu atbalsta stipendija

Piešķirta vienreizēja stipendija 350 EUR apmērā vienam skolēnam.  
Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2019. gada, un šajā 
laikā stipendija izmaksāta vienam skolēnam. 

Prasības pretendentiem: 
• RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni; 
• labi rezultātus mācību procesā 2018./2019. mācību gada pirmajā semestrī; 
• dalība 3. Eiropas fizikas olimpiādē (EuPhO 2019).  

Par atbalstītājiem: 
SIA «Ernst & Young Baltic», SIA «Industry Service Partner», SIA «Visma Enterprise».

Stipendiāta pateicības vārdi: 
«Vēlos pateikties par šo vienreizējo iespēju saņemt  
finansiālu atbalstu nu jau vairāku gadu garumā. Patei- 
coties šai stipendijai varu nodoties mācībām pilnībā, 
neuztraucoties par darba nepieciešamību iztikai. Man 
ir prieks, ka ieguldītais darbs un tiekšanās uz izcilību 
mācību procesā tiek atbalstīts, tādā veidā motivējot 
mācīties arī turpmāk ar pilnu atdevi. Paldies!» 

Agnis Salmiņš 
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STIPENDIJAS PAR SASNIEGUMIEM STUDIJĀS 

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu 
vidusskolas skolēnu atbalsta stipendija

Piešķirtas vienreizējas stipendijas 100 EUR apmērā diviem skolēniem.  
Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2019. gada, un šajā 
laikā stipendijas izmaksātas diviem skolēniem. 

Prasības pretendentiem: 
• RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni; 
• labi rezultāti mācību procesā; 
• aktīva iesaistīšanās skolas nodrošinātajās ārpusstundu aktivitātēs.  

Par atbalstītājiem: 
SIA «Ernst & Young Baltic», SIA «Industry Service Partner», SIA «Visma Enterprise».

Stipendiāta pateicības vārdi: 
‘’Vēlos teikt paldies par atbalstu. Ir grūti izteikt vārdos, cik 
ļoti nozīmīga man ir bijusi šī stipendija. Pēdējā gada laikā 
stipendijas dēļ ir parādījušās neskaitāmas iespējas pilnvei-
dot sevi veidos, kā bez tās nebūtu iespējams, tā dod brīvību 
izvēlei un laiku sekot šīm iespējām.’’ 

Artūrs Kovrigo 

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu 
vidusskolas skolēnu atbalsta stipendija

Piešķirta ikmēneša stipendija 475 EUR apmērā vienam skolēnam.  
Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2019. gada, un šajā 
laikā stipendija izmaksāta vienam skolēnam. 

Prasības pretendentiem: 
• RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni; 
• labi rezultāti mācību procesā 2018./2019. mācību gadā; 
• izvirzīti konkrēti mērķi savai profesionālajai attīstībai arī vasaras periodā.  

Par atbalstītājiem: 
SIA «Ernst & Young Baltic», SIA «Industry Service Partner», SIA «Visma Enterprise».

Stipendiāta pateicības vārdi: 
«Teicams datu apstrādes laiks un stipendijas izmaksas 
laiks, ļoti patīkama komunikācija ar pārstāvjiem! Liels  
paldies.»

Kārlis Bērziņš 
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BALVAS

Solomona Hillera vārdā nosauktā ķīmijas zinātņu doktora balva 

Piešķirta balva 1400 EUR apmērā (pirms nodokļu nomaksas) vienam jaunajam 
zinātniekam.  
Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu un Latvijas Zinātņu akadēmiju tiek 
realizēts kopš 2014. gada, un šajā laikā balvas piešķirtas 5 laureātiem. 

Prasības pretendentiem: 
• organiskās ķīmijas nozaru doktori, kuri aizstāvējuši savu disertāciju pēdējo  

piecu gadu laikā.  

Par atbalstītāju: 
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 efektīvus augstākās kvalitātes pro-
duktus Latvijai un visai pasaulei. «Olainfarm» produkcija tiek eksportēta uz vairāk 
nekā 40 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju un citām NVS valstīm, 
Eiropu, Ziemeļameriku, 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: 
«Vēlos izteikt pateicību AS «Olainfarm» un RTU At-
tīstības fondam par piešķirto Solomona Hillera vārdā 
nosaukto ķīmijas zinātņu doktora balvu. Jūtos pago-
dināts par mana zinātniskā darba augsto novērtēju-
mu. Iegūtais apbalvojums iedvesmo turpināt pētīju-
mus jaunu atklājumu virzienā.» 

Artis Kinēns 
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BALVAS

Latvijas Zinātņu akadēmijas, SIA «ITERA Latvija» un
RTU Attīstības fonda gada balva 

 
Piešķirtas divas balvas 3000 EUR apmērā (pirms nodokļu nomaksas) ievēroja-
miem 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 28 laureātiem. 

Prasības pretendentiem: 
• Pretendentus balvu konkursam tika aicināti izvirzīt Latvijas Zinātņu akadēmi-

jas locekļi, Latvijas zinātnisko institūtu padomes, SIA «ITERA Latvija», Latvijas 
universitāšu senāti un fakultāšu domes.  

Par atbalstītāju: 
SIA «ITERA Latvija» ir dibināta 1996. gadā un ir pirmais un vienīgais privātais uzņē-
mums valstī, kas Latvijai un Igaunijai piegādā vienu no svarīgākajiem  energore-
sursiem — dabas gāzi —,  ir viens no lielākajiem investoriem Latvijas gāzes nozarē. 
Uzņēmuma darbības mērķis ir enerģētiski neatkarīga un ekoloģiski droša Latvija, 
veicinot mūsdienīgu, ar dabas gāzes izmantošanu saistītu tehnoloģiju ieviešanu 
Latvijā un Baltijas valstīs. «ITERA Latvija» ik gadu sniedz ievērojamu atbalstu Lat-
vijas zinātnei, izglītībai, kultūrai, sportam un projektiem, kas ir saistīti ar apkārtē-
jās vides sakārtošanu un ekoloģiju. 

Stipendiāta pateicības vārdi: 
«Liels paldies par augsto novērtējumu un milzīga patei- 
cība par saņemto naudas balvu! Tas ir liels gods, ka 
manu zinātnisko pētījumu un praktisko veikumu mijie-
darbības rezultātus ir novērtējušas tik augsti kompe-
tentas institūcijas. Saņemtā atzinība un finansiālais 
atbalsts veicina vēl intensīvāk pētīt jaunākās tenden- 
ces teritoriju un ainavu plānošanā, dzīves vides kva- 
litātes uzlabošanā, nodot šīs zināšanas studentiem 
un ieviest praktiskos plānojumos Latvijas pašvaldībās, 
kā arī radīt jaunus un inovatīvus arhitektoniski telpis-
kos risinājumus harmoniskai videi.» 

Iveta Lāčauniece
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BALVAS

Akadēmiskās izcilības gada balva un gada jaunā mācībspēka balva 

Piešķirtas divas balvas pretendentiem, kuri ar savu darbu pašaizliedzīgi devuši savu 
ieguldījumu augstākās izglītības organizēšanā un pilnveidošanā: «Akadēmiskās 
izcilības gada balva» ar naudas balvu 2000 EUR apmērā (pirms nodokļu nomak-
sas) un goda nosaukumu un «Gada jaunā mācībspēka balva» ar naudas balvu 1500 
EUR apmērā (pirms nodokļu nomaksas) un goda nosaukumu. 

Prasības pretendentiem: 
• Konkursā uz Akadēmiskās izcilības gada balvu un Gada jaunā mācībspēka bal-

vu var pretendēt vai tikt izvirzīti Rīgas Tehniskās universitātes mācībspēki.  

Par atbalstītāju: 
SIA «Industry Service Partner» dibināts 2003. gadā un ir vadošais industriālā ser-
visa uzņēmums Latvijā. Uzņēmums sniedz industriālo iekārtu un ēku uzturēšanas, 
remontu un pārbūves pakalpojumus. Mūsu specializācija aptver tehniskos, elek-
triskos un automatizācijas darbus. Pašu izveidotais mācību un kompetences  
centrs (MDC – Maintenance Development Centre) nodarbojas ar personāla zināša-
nu novērtējumu un apmācību organizēšanu dažādos virzienos.  Mūsu pieredze 
dažādos segmentos:  ūdensapgāde;  lidostas; lielas sabiedriskas ēkas (Latvijas 
Nacionālā bibliotēka, tirdzniecības centri u. c.); metālapstrādes uzņēmumi; kokap-
strādes uzņēmumi;  siltumelektrostacijas, hidroelektrostacijas, siltumcentrāles.  

Stipendiāta pateicības vārdi: 
«Akadēmiskā izcilība var būt tikai kopīga darba re-
zultāts, tādēļ uzskatu, ka šī nav tikai mana balva. 
Darbs mūsu dzīvē aizņem lielu daļu laika, un vienīgais 
veids, kā tu vari justies laimīgs, ir, darot to, kas rada 
vērtību. Man šajā ziņā ir ļoti paveicies. Akadēmiskā 
izcilība veidojas, kad darbojas tā sauktais multiplika-
tora efekts, kas šo vērtību pavairo. Tādēļ es no sirds 
pateicos kolēģiem un studentiem, ar kuriem ikdienā 
strādāju kopā gan savā fakultātē, gan visā universi-
tātē. Šī nominācija man ir milzīgs pagodinājums un 
dod pārliecību, ka mūsu kopējais darbs rada vērtību!» 

Inga Lapiņa 
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Prakses stipendijas 2019. gadā
Vidējā izsludinātā stipendija mēnesī pa nozarēm:

Izsludināti 186 
praktisko iemaņu 

veicināšanas 
konkursi

Izsludināta
pieteikšanās 737

ikmēneša
stipendijām

Mēneša vidējās
izsludinātās

stipendijas apmērs
ir 374,55 EUR

Elektronika un
telekomunikācijas

Enerģētika, elektroenerģija

Būvniecība, nekustamais
īpašums, arhitektūra

Mārketings

Ķīmija un bioloģija

Administratīvais darbs,
asistēšana

Komunikācija, sabiedriskās,
attiecības

Tehniskās inženierzinātnes

Finanses, grāmatvedība,
ekonomika, vadība

Informācijas tehnoloģijas

Cilvēkresursi, personālatlase, 
personālvadība

Transports, loģistika

619

534

485

413

400

392

350

325

314

283

283

97

Elektronika un
telekomunikācijas

Enerģētika, elektroenerģija

Būvniecība, nekustamais
īpašums, arhitektūra

Mārketings

Ķīmija un bioloģija

Administratīvais darbs,
asistēšana

Komunikācija, sabiedriskās,
attiecības

Tehniskās inženierzinātnes

Finanses, grāmatvedība,
ekonomika, vadība

Informācijas tehnoloģijas

Cilvēkresursi, personālatlase, 
personālvadība

Transports, loģistika

Kopējā izsludināto stipendiju summa pa nozarēm:

KOPĀ: 1 219 337,50 EUR
46

494 353,00

234 417,50

186 871,00

175 950,00

40 208,00

23 250,00

18 570,00

16 818,00

9 500,00

9 400,00

7 200,00

2 800,00



Prakses stipendijas 2019. gadā
Uzņēmumi, kuri izsludinājuši visvairāk praktisko 

iemaņu veicināšanas stipendijas

SIA «Tele 2»

TOP 13

CBF SIA «Binders» 
SIA «Rīgas ūdens»

SIA «Industry Service Partner» 

SIA «MSC Shared Service Center Riga»

SIA «Solvay Business Services Latvia»

SIA «Deloitte Latvia»

AS «EMERGN»

SIA «Deloitte Audits Latvia»

VAS «Latvijas dzelzceļš»

AS «Latvenergo»

Accenture Latvijas filiāle
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SIA «Visma Labs»

1010
12

13
13

16

19

23

32

32

40

42

340
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KONTAKTI

«RTU Attīstības Fonds»

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

fonds@rtu.lv 

+371 67089879 

facebook.com/RTUAttistibasfonds 

instagram.com/rtuattistibasfonds 

https://www.facebook.com/RTUAttistibasfonds/
https://www.instagram.com/rtuattistibasfonds/

