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Vēlējums

Rakstot uzrunu Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonda 
iepriekšējai gada grāmatai, es 2019. gadu nosaucu par pārmaiņu gadu. 
Tad vēl neviens no mums nezināja, kas ir īstas pārmaiņas organizācijās, 
visā valstī un visā pasaulē vienlaikus. 2020. gads nu ir kā “tad” un “tagad” 
robežšķirtne, pēc kuras organizācijas strādās citādāk, jaunieši mācīsies 
citādāk un mēs pat tagad nezinām, kas vēl notiks citādāk. Īpaši šādos 
laikos vislabāk redzamas pamatvērības, kas vada cilvēku lēmumus un 
rīcību. Īpaši tagad svarīga sadarbība, savstarpējs atbalsts, rūpes par 
citiem, drosme un nepagurstošs darbs sabiedrības labā. Svarīga ir 
kritiskā domāšana, ticība zinātnei un viedi ilgtermiņa ieguldījumi.

RTU Attīstības fonda darbības rezultāti pierāda to, ka Latvijas     
uzņēmējiem ir raksturīgas šīs rūpes, drosme un ilgtermiņa domāšana. 
Par spīti krīzei, ziedojumu apjoms 2020. gadā būtiski audzis! Tas ir           
pareizais ceļš, kas Latvijai ejams – tikai ieguldījums izglītībā un zinātnē 
nodrošinās uzrāvienu un paliekošu ekonomisko augšupeju. Ir 
nepieciešams palielināt augstākās izglītības un zinātnes finansējumu, lai 
atbalstītu mūsu izcilos studentus un zinātniekus un ļautu viņiem vairāk 
veltīt laika tieši studijām un pētniecībai, nevis finanšu piesaistei un          
atskaitēm. 

Paldies Rīgas Tehniskās universitātes absolventiem un Latvijas    
uzņēmējiem, kuri to apzinās un sniedz atbalstu gan daloties ar 
zināšanām, gan ieguldot finansiālos un materiālos līdzekļus dažādos 
RTU projektos.

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

Anita Straujuma
RTU Attīstības fonda izpilddirektore
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2020. gada lielākie atbalstītāji
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Zelta kategorija (250 tūkst. € un vairāk)
• Mikrotīkls, SIA 

Sudraba kategorija (100 tūkst. € un vairāk)
• Latvenergo AS 

Bronzas kategorija (20 tūkst. € un vairāk) 
• Moller Baltic Import, SE 
• JANET BENJAMINS IRA WFCS AS CUSTODIAN 40

MARIA RD
• BlueOrange Bank, AS
• Tieto Latvia, SIA
• ITERA Latvija, SIA
• Patricia Anderson-Vedejs
• Swedbank, AS
• Industry Service Partner, SIA
• Citadele banka, AS 

Atbalstītāju kategorija (1000 € un vairāk)
• Accenture Latvijas filiāle
• EMERGN, AS
• Light Guide Optics International, SIA
• WeAreDots, SIA
• Peikko Latvija, SIA
• ĢERTRŪDES CENTRS, SIA
• SCHWENK Latvija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
• Latvijas balzams, Akciju sabiedrība
• HansaMatrix, AS
• SAKRET, SIA
• Aston Baltic, SIA 
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PRAKTISKO IEMAŅU 
VEICINĀŠANAS STIPENDIJU 

KOPSAVILKUMS



Statistika par 2020. gadu

Vidējā izsludinātā stipendija mēnesī 368 eiro.

Lielākā vidējā izsludinātā stipendija mēnesī ir elektronikas un                        
telekomunikācijas nozarē – 480 eiro.

Kopumā no 14 nozarēm lielākais piešķirto ikmēneša stipendiju 
skaits ir informācijas tehnoloģijas nozarē – 410.

Izsludinātas 728 pieteikšanās ikmēneša stipendijām.

Kopējais izmaksāto stipendiju apjoms ir 1102240 eiro.

Top 5 uzņēmumi, 
kuri izsludinājuši visvairāk stipendijas:

1. Accenture Latvijas filiāle;
2. AS ‘’Latvenergo’’;
3. AS „SENTOR FARM APTIEKAS”;
4. SIA "MSC Shared Service Center Riga";
5. SIA "Hansab" un SIA "Visma Enterprise".
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Vidējā izsludinātā stipendija mēnesī 368 eiro.

Lielākā vidējā izsludinātā stipendija mēnesī ir elektronikas un                        
telekomunikācijas nozarē – 480 eiro.

Kopumā no 14 nozarēm lielākais piešķirto ikmēneša stipendiju 
skaits ir informācijas tehnoloģijas nozarē – 410.

Izsludinātas 728 pieteikšanās ikmēneša stipendijām.

Kopējais izmaksāto stipendiju apjoms ir 1102240 eiro.

Top 5 uzņēmumi, 
kuri izsludinājuši visvairāk stipendijas:

1. Accenture Latvijas filiāle;
2. AS ‘’Latvenergo’’;
3. AS „SENTOR FARM APTIEKAS”;
4. SIA "MSC Shared Service Center Riga";
5. SIA "Hansab" un SIA "Visma Enterprise".
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TOP 13 
uzņēmumi, kuri izsludinājuši visvairāk 

praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas

SIA "Visma Enterprise"
PricewaterhouseCoopers, SIA

SIA "Solvay Business Services 
SIA "Industry Service Partner"

SIA "Skonto Plan LTD"
SIA "SKONTO PREFAB"

SIA "Visma Labs"
SIA "Allnex Latvia"

Accenture Latvijas filiāle

AS „Latvenergo” 

AS „Sentor Farm Aptiekas”

SIA "MSC Shared Service Riga” 

SIA "Hansab"

389

60

41

38
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Piešķirto ikmēneša stipendiju 
skaits pa nozarēm
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Informācijas tehnoloģijas

Finanses, grāmatvedība, 
ekonomika, vadība

Tehniskās inženierzinātnes

Farmācija

Būvniecība, nekustamais 
īpašums, arhitektūra

Elektrotehnika un 
telekomunikācijas

Mārketings

Enerģētika, elektroenerģija

Cilvēkresursi, personālatlase, 
personālvadība

Ražošanas un rūpnieciskā 
ražošana

Administratīvais darbs, 
asistēšana

Komunikācija, sabiedriskās 
attiecības

Ķīmija un bioloģija

Transports, loģistika

AS „SENTOR FARM 

410
129

73

41

38
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8

7

4

3

2

1

1
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SIA “MIKROTĪKLS” 
ATBALSTĪTIE PROJEKTI

ZIEDOJUMU
UN ATBALSTA

PROJEKTI
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>>> RTU High Performance Computing (RTU HPC) centrs

RTU HPC centrs jeb Zinātniskās skaitļošanas centrs ir zinātņu prorektora 
paspārnē esoša struktūrvienība. Tā misija ir veicināt un atbalstīt digitālo 
tehnoloģiju lietošanu pētniecībā, sadarbojoties ar Eiropas e-
infrastruktūrām. Vairāk kā 10 darbības gados uzkrāta plaša pieredze 
superskaitļošanā gan inženierzinātņu, gan citu jomu lietojumu atbalstam 
un izveidota sadarbība ar lielākajiem Latvijas zinātniskajiem institūtiem un 
universitātēm.

Ar SIA “Mikrotīkls” finansiāli atbalstītā projekta palīdzību centrs ir          
modernizējis datu tīkla un datu glabāšanas infrastruktūru, kas paver    
iespējas Latvijas zinātniekiem veikt lielāka apjoma datu apstrādi, 
piemēram, analizējot cilvēka genoma vai SARS-CoV-2 vīrusa genoma 
datus. Projekta laikā tika uzstādītas modernas datu glabāšanas iekārtas, 
kas ļauj datus analizēt efektīvāk un palielināja glabāšanas kapacitāti 
par vairāk kā pus petabaitu. Savukārt SIA “Mikrotīkls” ražotās tīkla 
iekārtas nodrošina ātrus savienojumus ar zinātniskajiem institūtiem 
šo datu pārsūtīšanai.
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>>> RTU HPC (High Performance Computing) centrs 
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>>> Programmatūras izpētes un 
        izstrādes laboratorija – 2. kārta

Projekta izpildes gaitā laboratorijā tiek nodrošināts mācību process           
programmēšanas valodās, operētājsistēmās, mobilo aplikāciju un grafisko 
lietojumprogrammatūru izstrādēs tehnoloģijas mācību kursa ietvaros.

Izmantojot projekta laikā “Bonita” laikā izstrādāto zinātnisko izgudrojumu   
prezentācijas telpu, tiek plānots nodrošināt iespēju studentiem izstrādāt un 
tehniski pārbaudīt savus izstrādātos projektus, izmantojot esošo
laboratorijas tehnisko aprīkojumu, kas ļaus izstrādāt savu produktu un 
veikt tā testēšanu uz laboratorijā pieejamās tehniskās bāzes.



>>> Programmatūras izpētes un 
        izstrādes laboratorija – 2. kārta

>>> Mācību komplekta izstrāde C++ valodu 
        apguvei robotikas jomā

Projekta mērķis ir radīt universālu elektronikas un programmēšanas       
komplektu, kas tiks izmantots mācību procesa realizācijai RTU, ar iespēju 
replicēt to arī skolotāju apmācībās, īstenojot skolotāju tālākizglītības 
kursus un seminārus.

Projekta laikā ir izveidoti mācību komplekti(metodiskie materiāli un 
nepieciešamo elektronisko komponenšu kopa), kas ļauj nodrošināt mācību 
procesu universitāšu līmeņa studentiem,apgūstot C++ programmēšanas 
valodu, algoritmēšanas pamatus un datoriku.

Mācību komplektā esošie uzdevumi ir pielāgoti laboratorijas darba 
ilgumam - 40 minūtēm, kas ļaus nākotnē izmantot šo metodoloģiju 
vidusskolas līmenī, integrējot to programmēšanas stundas programmā.
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>>> Mācību komplekta izstrāde C++ valodu 
        apguvei robotikas jomā

Projekta mērķis ir radīt universālu elektronikas un programmēšanas
komplektu, kas tiks izmantots mācību procesa realizācijai RTU, ar iespēju 
replicēt to arī skolotāju apmācībās, īstenojot skolotāju tālākizglītības 
kursus un seminārus.

Projekta laikā ir izveidoti mācību komplektu (metodiskie materiāli un 
nepieciešamo elektronisko komponenšu kopa), kas ļauj nodrošināt mācību 
procesu gan universitāšu līmeņa studentiem (gan bakalaura, gan maģistra 
līmeņa studentiem) apgūstot C++ programmēšanas valodu,                             
algoritmēšanas pamatus un datoriku.

Mācību komplektā esošie uzdevumi ir pielāgoti laboratorijas darba                 
ilgumam - 40 minūtēm, kas ļaus nākotnē replicēt šo metodoloģiju uz            
vidusskolas līmeni, integrējot to programmēšanas stundas programmā.

>>> Ciparu iekārtu mācību laboratorija

Laboratorija sniedz iespējas studentiem izprast mikroprocesoru un datoru 
darbības principus, risinot dažādus uzdevumus un praksē realizējot tos 
dažādu laboratorijas darbu ietvaros, ieskaitot programmēšanu asamblera 
valodā. Šādas prasmes ir ļoti būtiskas, jo elektronikas un telekomunikāciju 
nozare mūsdienās nav iedomāja bez dažādiem signālu un informācijas       
apstrādes risinājumiem, kas lielākoties tiek realizēti ar mikroprocesoru un 
datoru palīdzību.

Laboratorijas iekārtu atjaunošana dod iespēju iesaistīt arī studentus un 
jaunos pētniekus pētnieciskajā darbā, izstrādājot dažādus signālu
apstrādes iekārtu risinājumus, t.sk. pielietojumus, kas savietojami ar 5G un 
IoT.
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>>> Ciparu iekārtu mācību laboratorija >>> Telekomunikāciju studiju priekšmetu materiāli 
         tehniskās bāzes uzlabošana

Projekta mērķis ir uzlabot RTU Elektronikas un telekomunikāciju 
fakultātes Telekomunikāciju institūta studiju priekšmetu apguvi, 
papildinot tos ar    materiāltehnisko bāzi, t.sk., apmācību materiāliem, 
lai studenti iegūtu vairāk zināšanu par jaunākajām telekomunikāciju 
tehnoloģijām un būtu labāk sagatavoti darba tirgum. Projekta 
ietvaros ir papildināti studiju priekšmetu moduļi, piesaistot nozares 
vadošos speciālistus un kopīgi veidojot priekšmetu saturu.

Projekta laikā ir iegādāts nepieciešamais papildinājumus jau esošajai   
iekārtai, lai varētu modelēt un pētīt arī PLL, CDMA un SDR 
tehnoloģijas. Iekārta lietojama gan demonstrācijām lekcijās, gan studentu 
laboratorijas darbos, gan vienkāršiem pētījumiem, piemēram, 
diplomdarbiem.
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>>> Telekomunikāciju studiju priekšmetu materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana

Projekta mērķis ir uzlabot RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes
Telekomunikāciju institūta studiju priekšmetu apguvi, papildinot tos ar
materiāltehnisko bāzi, t.sk., apmācību materiāliem, lai studenti iegūtu 
vairāk zināšanu par jaunākajām telekomunikāciju tehnoloģijām un būtu 
labāk sagatavoti darba tirgum. Projekta ietvaros, uzlabojot                           
materiāltehnisko bāzi, ir papildināti jau esošie un izstrādātie studiju 
priekšmetu moduļi, piesaistot nozares vadošos speciālistus un kopīgi veido-
jot priekšmetu saturu.

Projekta laikā ir iegādāts nepieciešamais papildinājumus jau esošajai   
iekārtai, lai varētu modelēt un pētīt arī PLL, CDMA un SDR tehnoloģijas. 
Iekārta lietojama gan demonstrācijām lekcijās, gan studentu laboratorijas 
darbos, gan vienkāršiem pētījumiem, piemēram, diplomdarbiem.
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>>> RTU Bērnu un jauniešu universitātes 
        (BJUN) centru attīstība

BJUN ir izglītojošu nodarbību cikls, kura mērķis ir paplašināt skolēnu 
redzesloku, padziļināt viņu zināšanas par dabu, zinātni un tehnoloģijām, kā 
arī popularizēt eksaktās zinātnes un inženierzinātnes. Nodarbības 
paredzētas 2.–9. klases skolēniem un tiek organizētas vairākās vecuma 
grupās. BJUN ir dalībniece tīklojumā EUCU.net, kas apvieno un veicina          
sadarbību starp bērnu un jauniešu universitātēm Eiropā un citviet pasaulē.

Nodarbības jau kopš 2014.gada notiek Rīgā, 2019. gadā ar SIA “Mikrotīkls” 
atbalstu darbu uzsāka pirmais centrs Pierīgā – Ogrē. Uz 80 vietām tika 
saņemti vairāk kā 300 pieteikumi un interesi izrādīja vēl vairāk bērnu. 
Sadarbībā ar Ādažu pašvaldību 2020. gadā darbu uzsāka BJUN Ādažu 
vidusskolā. RTU sadarbībā ar Babītes pašvaldību 2020. gadā BJUN         
nodarbības notiek arī Babītes vidusskolā. Sākot ar 2021. gada rudeni, Ogrē 
un Babītē skolēni apgūs atsevišķas Inženierzinātņu tēmas padziļināti.
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>>> RTU Bērnu un jauniešu universitātes 
        (BJUN) centru attīstība

RTU Bērnu un jauniešu universitāte (BJU) ir izglītojošu nodarbību cikls, kura 
mērķis ir paplašināt skolēnu redzesloku, padziļināt viņu zināšanas par dabu, 
zinātni un tehnoloģijām, kā arī popularizēt eksaktās zinātnes un                     
inženierzinātnes. Nodarbības paredzētas 2.–9. klases skolēniem un tiek
organizētas vairākās vecuma grupās.

RTU BJU ir dalībniece tīklojumā EUCU.net, kas apvieno un veicina          
sadarbību starp bērnu un jauniešu universitātēm Eiropā un citviet pasaulē.

Nodarbības jau kopš 2014.gada notiek Rīgā, 2019. gadā ar SIA “Mikrotīkls” 
atbalstu darbu uzsāka pirmais centrs Pierīgā – Ogrē, uz 80 vietām tika 
saņemti vairāk kā 300 pieteikumi un interesi izrādīja vēl daudz vairāk bērnu. 
Sadarbībā ar Ādažu pašvaldību 2020. gadā darbu uzsāka BJU Ādažu 
vidusskolā. RTU sadarbībā ar Babītes pašvaldību 2020. gadā BJU         
nodarbības notiek arī Babītes vidusskolā. Sākot ar 2021. gada rudeni Ogrē 
un Babītē skolēni apgūs atsevišķas Inženierzinātņu tēmas padziļināti.

>>> Optiskās plūsmas pozicionēšanas 
        sensora izstrāde 

Projekta mērķis ir izstrādāt optiskās plūsmas sakņotu mobilo robotu      
pozicionēšanas sensoru, kas nodrošinātu mobilā robota pārvietojuma    
lieluma un pārvietojuma 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. Noslēgušies sākuma algoritmu izstrādes un to 
pētījumu darbi, kā arī tika veikti izstrādātā risinājuma dažāda veida 
izmēģinājumi. Pašlaik jaunais pozicionēšanas risinājums tiek izmantos     
studentu noslēgumu un pētniecisko darbu ietvaros.

>>> RTU Elektronikas un telekomunikāciju 
        fakultātes elektronikas nedēļa un olimpiāde

RTU ETF studentu pašpārvalde rīkoja elektronikas olimpiādi, aicinot lielākos 
elektronikas entuziastus parādīt savas spējas. Olimpiādes laikā notika 
vieslekcijas, pasākumi, olimpiāde un darbnīcas, lai vairotu zināšanas par 
elektronisko ierīču uzbūvi un izstrādi. Vieslekcijas vadīja tādi nozarē 
pazīstami uzņēmumi kā SIA «Gamechanger Audio», un SIA «Schneider 
Electric Latvia». Pasākuma noslegumā norisinājās elektronikas olimpiāde, 
kurā skolēni un studenti pārbaudīja savas zināšanas teorētiskajā un 
praktiskajā uzdevumā. 2020. gadā pirmo reizi elektronikas olimpiādē tika 
rīkots hakatona veida praktiskais darbs, kura sagatavošana notika 
sadarbībā ar uzņēmumu "Gamechanger audio". Šajā darbā, strādājot 
grupās, dalībnieki veidoja savus mūzikas instrumentus, izmantojot 
piedāvātas komponentes, instrumentus un aprīkojumu.
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>>> Optiskās plūsmas pozicionēšanas 
        sensora izstrāde 

>>> Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes  
        elektronikas nedēļa un olimpiāde

Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes studentu pašpārvalde rīkoja 
elektronikas olimpiādi, aicinot lielākos elektronikas entuziastus parādīt 
savas spējas. Olimpiādes laikā 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». Pasākuma noslegumā norisinājās                   
Elektronikas olimpiāde, kurā skolēni un studenti pārbaudīja savas
zināšanas teorētiskajā un praktiskajā uzdevumā. 2020. gadā pirmo reizi 
elektronikas olimpiādē tika rīkots hakatona veida praktiskais darbs, kura 
sagatavošana notika sadarbībā ar uzņēmumu "Gamechanger audio". Šajā 
darbā, strādājot grupās, dalībnieki veidoja ar elektroniku savus mūzikas 
instrumentus, izmantojot piedāvātas komponentes, instrumentus un 
aprīkojumu.

SIA “Inbox.lv”, SIA “Industry Service Partner”, SIA “Latvijas Mobilais telefons, 
AS “Latvenergo”, SIA “Tet”, “SKONTO Concrete Cladding”, uzņēmums 
“Fiqsypro”.

>>> RTU Lielais auto izlaidums

RTU tradicionālais “Lielais izlaidums” notika 2020. gada 24. jūlijā. Ievērojot 
koronavīrusa Covid-19 dēļ noteiktos ierobežojumus, šogad izlaidums notika 
vēl nebijušā auto formātā neparastā vietā – Spilves lidostā, kur 648 
augstskolas absolventi ieradās saņemt diplomus un baudīt  koncertu. SIA 
“Fitsypro”, kas ir koplietošanas elektroautomobiļu iznomātājs, atbalstīja 
absolventus, nodrošinot elektroautomobīļus un elektriskos skrejriteņus. 
Muzikālu sveicienu bija sarūpējusi grupa «DaGamba», bet ar uzņēmuma SIA 
“Inbox.lv” atbalstu pasākuma dalībniekus priecēja īpašs muzikālais 
pārsteigums – Intars Busulis un Abonementa orķestris.

Projekta atbalstītāji:
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>>> RTU Lielais auto izlaidums

>>> Atbalsts RTU Inženierzinātņu vidusskolai (IZV)

2020. gadā RTU IZV atzīmēja piekto mācību gadu. Arī  2020. gads 
vainagojies ar daudziem panākumiem, tāpat skolēnu un skolotāju darbs 
ticis atzinīgi novērtēts arī plašākā sabiedrībā. Jūlijā RTU Lielajā Aulā notika 
skolas trešais izlaidums, kurā absolventus sveica eksprezidente Vaira Vīķe 
Freiberga un Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis. Skolu 
absolvēja 24 skolēni.
Pateicoties uzņēmumu sniegtajam atbalstam, arī 2020. gadā ir izdevies 
atbalstīt skolēnus, piešķirot atbalsta stipendijas, piemēram, AS «UPB» 
piešķīra astoņas ikmēneša stipendijas, AS «Severstal», noslēdzot katra 
mācību gada semestri, piešķīra vienreizējas stipendijas skolēniem, kuri tika 
izvēlēti konkursa kārtībā, balstoties uz viņu mācību sasniegumiem un 
sabiedrisko aktivitāti. 
Pateicoties AS “Latvenergo” atbalstam, skolā nodrošināta mūsdienīga, 
inovatīva mācību vide, uzlabota mācību procesa digitalizācija, nodrošinot 
iespēja klātienes stundas kvalitatīvi aizvadīt tiešsaistē.

Projekta atbalstītāji:
AS “Latvenergo“, SIA “Tet“, SIA “Industry Service Partner“
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>>> Atbalsts RTU Inženierzinātņu vidusskolai (IZV)

2020. gadā RTU IZV atzīmēja 5. mācību gadu. RTU IZV 2020. gads vainagojies 
ar daudziem panākumiem, un skolēnu un skolotāju darbs ticis atzinīgi 
novērtēts arī plašākā sabiedrībā. Vidusskola otro gadu pēc kārtas ieguvusi 
otro vietu Ata Kronvalda fonda veidotajā «Zvaigžņu reitingā». Tajā iekļautas 
vidusskolas, kuru skolēniem ir augstākie sasniegumi starptautiskajās mācību 
olimpiādēs. RTU IZV jau piekto 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 matemātikā un dabaszinībās un ieguvusi 1. vietu 
latviešu valodā un 2. vietu angļu valodā. Šis skolu reitings tiek veidots, ņemot 
vērā centralizēto eksāmenu rezultātus. Pieci RTU IZV skolotāji apbalvoti ar
Draudzīgā aicinājuma medaļu par skolēnu sagatavošanu augstiem           
starptautiskiem mācību sasniegumiem un absolventi par izciliem                    
sasniegumiem starptautiskajās olimpiādēs. Draudzīgā aicinājuma medaļu 
pasniedz vienu reizi mūžā. 2020. gadā Draudzīgā aicinājuma medaļas 
saņēmuši pieci RTU IZV absolventi. 2020. gada jūlijā RTU Lielajā Aulā notika 
skolas 3. izlaidums, kurā absolventus sveica eksprezidente Vaira Vīķe    
Freiberga, LR Zinātņu akadēmijas prezidents O. Spārītis. Skolu absolvēja 24 
skolēni.

>>> AS “Latvenergo” radošā laboratorija

Sadarbībā ar AS “Latvenergo” jau kopš 2015. gada RTU Elektrotehnikas un 
vides inženierzinātņu fakultātē (RTU EVIF) darbojas studentu radošā 
darbnīca, kuras mērķis ir attīstīt studentu zināšanas elektronikā un 
elektrotehnikā, kā arī veicināt padziļinātu interesi par šīm jomām gan 
skolēnu, gan esošo un topošo studentu vidū. Darbnīcā jaunieši, 
konsultējoties ar mācībspēkiem, nodarbojas ar elektronisko un 
elektrotehnisko shēmu maketu izveidi, iespiesto plašu projektēšanu, shēmu 
lodēšanu un testēšanu, kā arī mikrokontrolleru programmēšanu.

2020. gadā laboratorija, neskatoties uz valstī izsludināto epidemioloģisko 
situāciju, spēja pielāgoties un turpināt darbību. Apjomīgākais un 
veiksmīgākais projekts viennozīmīgi ir gaismas festivālam "Staro Rīga" 
radītais interaktīvais gaismas objekts "Pikseļu spēle", kas pilnībā izstrādāts 
šajā laboratorijā. Lai gan festivāls tradicionālajā formātā nenotika, 
gaismas objekts katru vakaru izgaismo RTU EVIF fakultāti.
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Pateicoties uzņēmumu sniegtajam atbalstam, arī 2020. gadā ir izdevies 
atbalstīt skolēnus, piešķirot stipendijas, piemēram, AS «UPB» piešķīra 
ikmēneša stipendijas 8 IZV skolēniem, AS «Severstal», noslēdzoties katram 
mācību gada semestrim, piešķīra vienreizējas stipendijas skolēniem, kuri tika 
izvēlēti konkursa kārtībā, balstoties uz viņu mācību sasniegumiem un                
sabiedrisko aktivitāti. 

Pateicoties AS “Latvenergo” atbalstam, skolā nodrošināta mūsdienīga,            
inovatīva mācību vide, uzlabota mācību procesa digitalizācija, COVID laikā     
nodrošināta iespēja klātienes stundas kvalitatīvi aizvadīt elektroniskā vidē.  

Projekta atbalstītājs: AS “Latvenergo“

>>> AS “Latvenergo” radošā laboratorija

AS «Latvenergo» radošajā laboratorijā ir 12 darba vietas, kas 
nokomplektētas ar dažādiem mehāniskiem apstrādes instrumentiem, 
mēraparātiem un testēšanas iekārtām. Ar uzņēmuma finansiālu atbalstu 
laboratorija arī 2020. gadā tika papildināta ar papildu aprīkojumu, tajā 
skaitā jaudīgiem klēpjdatoriem, 3D printeriem un citu inventāru. AS 
“Latvenergo” radošo laboratoriju var apmeklēt ne tikai RTU EVIF studenti, 
bet arī jebkurš interesents no citām RTU fakultātēm, augstskolām vai 
vidusskolām.

Projekta atbalstītājs:
AS “Latvenergo”
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2020. gadā laboratorija, neskatoties uz valstī izsludināto epidemioloģisko 
situāciju, spēja pielāgoties un, ierobežotākā sastāvā, turpināt radīt jaunas 
idejas. Pateicoties operatīvām izmaiņām laboratorijas apmeklēšanā, tās 
aktīvisti varēja veiksmīgi turpināt realizēt savas idejas un apgūt jaunas
prasmes, ievērojot visas drošības prasības. Apjomīgākais un veiksmīgākais 
projekts viennozīmīgi ir gaismas festivālam "Staro Rīga" radītais interaktīvais 
gaismas objekts "Pikseļu spēle", kas pilnībā izstrādāts tieši studentu                
laboratorijā, izmantojot tai pieejamos resursus un instrumentus. Lai gan       
festivāls tradicionālajā formātā šajā gadā izpalika, gaismas objekts katru 
vakaru izgaismo EVIF fakultātes kāpņu telpu gan no ārpuses, gan iekšpuses. 

AS «Latvenergo» radošajā laboratorijā ir 12 darba vietas, kas nokomplektētas 
ar dažādiem mehāniskiem apstrādes instrumentiem, mēraparātiem un 
testēšanas iekārtām. Laboratorija tiek nemitīga uzlabota un papildināta ar
jaunām iekārtām, savukārt, tās kodolu veido tieši aktīvisti - studenti un     
mācībspēki, kas radošajā vidē kopā realizē jaunas idejas un gūst praktiskās 
zināšanas. Ar AS «Latvenergo» finansiālu atbalstu laboratorija arī 2020. gadā 
tika papildināta ar papildus aprīkojumu, tajā skaitā jaudīgiem klēpjdatoriem 
digitālo prasmju apgūšanai un pielietošanai, 3D printeriem visdažādāko ideju 
materializēšanai un citām komponentēm un inventāru radošās darbības un 
zināšanu veicināšanai. 

AS “Latvenergo” radošo laboratoriju var apmeklēt ne tikai RTU EVIF studenti, 
bet arī jebkurš interesents no citām RTU fakultātēm, augstskolām vai                 
vidusskolām.

>>> RTU Rīgas Biznesa skolas 
        Business Intelligence Lab attīstīšana

RTU RBS katru gadu attīsta savu digitālo infrastruktūru un seko līdz 
digitālās transformācijas vadlīnijām. 2020. gads un tā izaicinājumi paradīja, 
ka digitālā transformācija ir neizbēgams process un izglītības nozarei 
nepieciešama ļoti strauja attīstība, lai sasniegt rietumu pasaules līmeni. 
RTU RBS, kā Biznesa un IT ekselences programmas (BITL) koordinators un 
Eiropas Digitālās inovācijas centra Latvijā partneris, pateicoties partneru 
ziedojumiem, ieguldīja resursus auditoriju aprīkošanai ar jaunākajām 
ierīcēm. Iegādātās ierīces dod iespēju nodrošināt mācības studentiem 
klātienē, tiešsaistē un jauktajā režīmā. 65 collu skārienekrāns ļauj 
pasniedzējiem digitalizēt ierastās tāfeles un atvieglot darbu ar jauno 
cipariskoto kursu saturu. Papildus ekrāni, modernākās 360 grādu skata 
leņķa kameras un augstākās klases mikrofoni nodrošina studentiem 
klātbūtnes efektu. Viss kopā ļauj BITL palikt augstākā līmeņa programmai 
Ziemeļeiropā.

Projekta atbalstītāji:
SIA “BMA Consult”, AS Citadele, Janet Benjamins
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>>> RTU Rīgas Biznesa skolas 
        Business Intelligence Lab attīstīšana

        CD albuma izdošana

>>> Starptautiskā izgudrojumu un 
        inovāciju izstāde “MINOX”

Lai popularizētu izgudrojumus un to realizāciju Latvijas tautsaimniecības 
efektīvākai attīstībai, tika organizēta 8. Starptautiskā izgudrojumu un 
inovāciju izstāde “MINOX 2020". Izstādi organizē Latvijas Izgudrotāju 
biedrība, biedrība “CONNECT Latvija” un Latvijas Zinātņu akadēmija 
sadarbībā ar partneriem. Tā ir iespēja iepazīties ar jaunākajiem 
izgudrojumiem un inovatīviem risinājumiem, tikties ar to autoriem un 
piedalīties dažādās aktivitātēs. Savus inovatīvos projektus demonstrē 
individuālie izgudrotāji, pētniecības institūti un augstskolas, uzņēmumi, kā 
arī jaunieši un skolēni. 2020. gadā pirmo reizi Starptautiskās izgudrojumu 
un inovāciju izstāde “MINOX”  vienlaicīgi notika gan klātienē, gan attālināti 
video tiešraides translācijā. 

Projekta atbalstītājs: SIA “WARMSANDBOX”

>>> Postfolkrokas grupas “Daba San” 

2020. gadā postfolkloras grupa “Daba San” spēra soļus sava trešā studijas 
albuma izdošanai, veicot skaņu ierakstus grupas oriģinālkompozīcijām. 
Pateicoties atbalstam, grupa varēja īstenot vēl iepriekš neizmantotu, ļoti 
efektīvu ierakstu metodi, izmantojot labāko ierakstu studiju Latvijā – 
“Sound devision studios” un sadarbojoties ar pieredzējušo skaņu inženieri 
Kasparu Bārbalu. Ierakstu procesā grupa, izmantojot plašo ierakstu telpu, 
ierakstīja mūziku savstarpēji neizolētos skaņu celiņos, nodrošinot dzīvāku 
skanējumu. 2020. gada sarežģītajos apstākļos klausītājiem prezentēta tikai 
viena no ierakstītajām dziesmām - “Dzirnaviņas”, kas publiskota reizē ar 
attālināti veidotu mūzikas video. Dziesma tika izrādīta “Rīta Panorāmā”, kā 
arī nokļuva radio “NABA” latviešu mūzikas topa augšgalā. Cerot uz 
līdzīgiem panākumiem, grupa plāno publiskot vēl vairākas dziesmas.

Projekta atbalstītāji: 
SIA “Kolkasrags”, SIA “Phone Repair Technologies”
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STIPENDIJAS
PAR SASNIEGUMIEM

ZINĀTNĒ UN PĒTNIECĪBĀ
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Kopumā piešķirtas 13 stipendijas par 
sasniegumiem zinātnē un pētniecībā:

• «ZIBIT 2020» noslēguma darbu stipendijas
informācijas tehnoloģiju un datorikas jomas studentiem;

• «Accenture» stipendijas RTU Datorzinātnes un
informācijas tehnoloģijas fakultātes studentiem;

• SIA „Peikko Latvija” stipendija RTU Būvniecības
inženierzinātņu fakultātes studentiem

• Jāņa Alkšņa stipendija RTU Arhitektūras fakultātes
studentiem.
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STIPENDIJAS
PAR SASNIEGUMIEM

STUDIJĀS
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Kopumā piešķirtas 461 stipendijas 
par sasniegumiem studijās:

• Alfreda Raistera vārdā nosauktās stipendijas dažādu jomu studentiem,
   kuriem ir izcilas sekmes un kuri ikdienā iesaistās inženierzinātņu 
   popularizēšanā; 
• AS “Latvijas balzams” atbalsta stipendija RTU Mašīnzinību, transporta un                         
   aeronautikas fakultātes studentiem;
• RTU Studentu inovāciju grantu stipendijas dažādās aktivitātēs, piemēram,     
  Produktu attīstības projektā (PAP) un Vertikāli integrētajā projektā (VIP).
• SIA «PERI» atbalsta stipendija RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes
   studentiem; 
• SIA «ITERA Latvija» stipendijas RTU un Latvijas Lauksaimniecības 
   universitātes studentiem; 
• SIA «Severstal Distribution» izcilības stipendijas RTU Inženierzinātņu 
   vidusskolas skolēniem; 
• SIA «Severstal Distribution» izcilības stipendijas RTU Mašīnzinību, 
   transporta un aeronautikas fakultātes studentiem;
• SIA “SAKRET” atbalsta stipendija RTU Būvniecības inženierzinātņu
  fakultātes studentiem;
• SIA “SAKRET” atbalsta stipendija RTU Materiālzinātnes un lietišķās 
  ķīmijas fakultātes studentiem;
• SIA "Severstal Distribution" atbalsta stipendija RTU Mašīnzinību, 
  transporta un aeronautikas fakultātes studentiem, Rīgas Tehniskās 
  universitātes Inženierzinātņu vidusskolas skolēnu atbalsta stipendija;
• SIA “Tieto Latvia”, SIA “WeAreDots”, SIA “DPA”, AS “Swedbank”, 
  AS “Luminor Bank”, AS “BlueOrange Bank”, AS “Citadele banka” 
  izcilības stipendija Rīgas Biznesa skolas studentiem;
• SIA ‘’Mikrotīkls’’ atbalsta stipendija „Topošais profesionālis” RTU 
  studentiem;
• SIA “SCHWENK Latvija” enerģētikas, elektrotehnikas, inženiermehānikas           
  un mehānikas jomas studentiem;
• SIA ‘’Mikrotīkls’’ atbalsta stipendija RTU DITF, RTU ETF, RTU EVIF 
  studentiem;
• SIA „Light Guide Optics International” stipendijas Materiālzinātnes un    
   lietišķās ķīmijas fakultātes studentiem;
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Kopumā piešķirtas 461 stipendijas 
par sasniegumiem studijās:

• Alfreda Raistera vārdā nosauktās stipendijas dažādu jomu studentiem,
   kuriem ir izcilas sekmes un kuri ikdienā iesaistās inženierzinātņu 
   popularizēšanā; 
• AS “Latvijas balzams” atbalsta stipendija RTU Mašīnzinību, transporta un                         
   aeronautikas fakultātes studentiem;
• RTU Studentu inovāciju grantu stipendijas dažādās aktivitātēs, piemēram,     
  Produktu attīstības projektā (PAP) un Vertikāli integrētajā projektā (VIP).
• SIA «PERI» atbalsta stipendija RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes
   studentiem; 
• SIA «ITERA Latvija» stipendijas RTU un Latvijas Lauksaimniecības 
   universitātes studentiem; 
• SIA «Severstal Distribution» izcilības stipendijas RTU Inženierzinātņu 
   vidusskolas skolēniem; 
• SIA «Severstal Distribution» izcilības stipendijas RTU Mašīnzinību, 
   transporta un aeronautikas fakultātes studentiem;
• SIA “SAKRET” atbalsta stipendija RTU Būvniecības inženierzinātņu
  fakultātes studentiem;
• SIA “SAKRET” atbalsta stipendija RTU Materiālzinātnes un lietišķās 
  ķīmijas fakultātes studentiem;
• SIA "Severstal Distribution" atbalsta stipendija RTU Mašīnzinību, 
  transporta un aeronautikas fakultātes studentiem, Rīgas Tehniskās 
  universitātes Inženierzinātņu vidusskolas skolēnu atbalsta stipendija;
• SIA “Tieto Latvia”, SIA “WeAreDots”, SIA “DPA”, AS “Swedbank”, 
  AS “Luminor Bank”, AS “BlueOrange Bank”, AS “Citadele banka” 
  izcilības stipendija Rīgas Biznesa skolas studentiem;
• SIA ‘’Mikrotīkls’’ atbalsta stipendija „Topošais profesionālis” RTU 
  studentiem;
• SIA “SCHWENK Latvija” enerģētikas, elektrotehnikas, inženiermehānikas           
  un mehānikas jomas studentiem;
• SIA ‘’Mikrotīkls’’ atbalsta stipendija RTU DITF, RTU ETF, RTU EVIF 
  studentiem;
• SIA „Light Guide Optics International” stipendijas Materiālzinātnes un    
   lietišķās ķīmijas fakultātes studentiem;

“Liels paldies! Mans sapnis turpināt mācīties un strādāt RTU piepildījās, 
pateicoties dāsnām stipendijām, tādām kā Alfrēda Raistera piemiņas       
stipendija. Kopš kļūšanas par Alfrēda Raistera piemiņas stipendijas 
saņēmēju jūsu veiktais ieguldījums manā nākotnē netiks aizmirsts ļoti ilgi!  
Paldies par jūsu lēmumu palīdzēt man sasniegt savus mērķus. Bez jūsu 
organizācijas, kas vēlas atbalstīt studentu izglītību, ne es, ne man līdzīgie 
studenti līdz šim nevarēja sasniegt augstāku izcilības līmeni.”

Ludmila Romanovska, 
Alfreda Raistera vārdā nosauktās 
izcilības stipendijas ieguvēja

Studiju stipendiātu atsauksmes

“Vēlos pateikties RTU Attīstības fondam un uzņēmumam SIA "Mikrotīkls" 
par man piešķirto studiju stipendiju. It īpaši šajos grūtajos laikos, kad visi 
mācās attālināti, stipendija, kā nekas cits, visefektīvāk motivējusi mani 
turpināt studēt, gūstot arvien labākus sasniegumus savas specialitātes   
izzināšanā. Tajā pašā laikā man ir pieaugusi atbildības sajūta, jo tagad jūtu, 
ka ne tikai es ticu savām spējām un motivācijai.”

Mihails Korčevskis, 
SIA “Mikrotīkls” 
studiju stipendijas ieguvējs
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“SIA "ITERA Latvija" stipendija ir lieliska, motivējoša iespēja ikvienam      
studentam, kas ceļ darba kvalitātes rādītājus un palīdz idejiskos domu     
lidojumus iznest līdz reāliem grafiskajiem apjomiem, kas bez papildus 
finansējuma būtu grūtāk realizējams. Paldies par ieguldījumu jauno 
speciālistu izaugsmē!”

Una Īle, 
SIA „ITERA Latvija” studiju stipendijas 
LLU studentiem ieguvēja

“Mēs visi zinām, ka pasaulei ir vajadzīgi gan sapņotāji, gan darītāji.             
Vislabākais sapņotājs raugās tālēs un sapņo, ar abām kājām stabili stāvot 
uz savas zemes, smeļoties no tās spēku. Esmu sapņotāja, kura dara. Man 
piešķirtā stipendija "Topošais profesionālis" sniedza nenovērtējamu, bet 
taustāmu atbalstu iecerēto mērķu sasniegšanai, palīdzēja sajust savu 
uzdevumu nozīmīgumu un apzināties, ka manus sapņus atbalsta un 
novērtē jūsu komandas profesionāļi. Esmu patiesi gandarīta un pateicīga 
par piešķirto stipendiju, ceru uz veiksmīgu un produktīvu sadarbību ar „RTU 
Attīstības fondu” un SIA “Mikrotīkls” arī turpmāk.”

Alise Klinta Broka, 
studiju stipendijas 
“Topošais profesionālis” ieguvēja
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“Liels paldies SIA “SAKRET” par brīnišķīgo iespēju iegūt jaunas zināšanas 
un pieredzi ar stipendijas palīdzību! Jūsu stipendija šī semestra laikā man ir 
palīdzējusi gan finansiāli grūtākos brīžos, gan arī vienkārši iedevusi papildus 
atbalstu lielākiem tēriņiem saistībā ar jaunu zināšanu iegūšanu kursos. 
Jūtos ļoti pateicīga par visu jūsu doto. Paldies!”

Gunita Paidere, 
SIA “SAKRET” studiju stipendijas ieguvēja

“Vēlos izteikt pateicību uzņēmumam AS “Latvijas balzams” un RTU           
Attīstības fondam par finansiālo atbalstu, it īpaši Covid-19 krīzes laikā. 
Tomēr stipendija man deva ne tikai naudu, bet arī tik nepieciešamo papildus 
laiku studiju materiāla apgūšanai un citu prasmju attīstīšanai, kas tālāk 
palīdzes man dzīvē. Man ir prieks, ka Latvijas uzņēmumi ir ieinteresēti 
atbalstīt topošos inženierus, un es ceru, ka tāda tradīcija turpināsies.”

Artjoms Markarjans, 
AS “Latvijas balzams” 
studiju stipendijas ieguvējs



Paldies

29



30

BALVAS
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Piešķirtās balvas:
• Latvijas Zinātņu akadēmijas, SIA «ITERA Latvija» un RTU Attīstības
fonda gada balva Dr.agr. Līgai Lepsei un Dr.geogr. Olgai Sozinovai;

• Anna Litviņenko nominācijā “Gada jaunais mācībspēks” un Dagnija
Blumberga nominācijā “Akadēmiskās izcilības gada balva” ar SIA
"Industry Service Partner" finansiālo atbalstu;

• RTU Inženierzinātņu vidusskolas goda absolventa balva
Alisai Mazore.

SIA “ITERA Latvija”, LZA un nodibinājuma “RTU Attīstības fonds” 
gada balvu piešķir ievērojamiem Latvijas zinātniekiem un praktiķiem 
vides, zemes un ģeogrāfijas zinātnēs. Medaļu izgatavo zeltkalis 
Mārtiņš Mikāns.



Komanda

Anita Straujuma
izpilddirektore

Viktorija Millere
biroja vadītāja

Māra Šimanska
grāmatvede

Krista Alksne
projektu vadītāja

Ilvija Zvaigzne
projektu vadītāja

Aivita Tanasa
komunikācijas vadītāja

Lelde Loze
projektu vadītāja

Laura Šķibuste
projektu vadītāja

Vēlējums
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Kontakti
«RTU Attīstības Fonds»

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

fonds@rtu.lv

+371 67089879


