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Kārtība Alfreda Raistera vārdā nosaukto stipendiju piešķiršanai 
Nr. 5-2019/RTUAF-400 

Preambula 

Pateicoties Alfreda Raistera ziedojumam, nodibinājums „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības 
fonds” izsludina atbalsta stipendijas piešķiršanas kārtību izcilākajiem Rīgas Tehniskās universitātes 
studentiem, kuri vienlaikus aktīvi iesaistās universitātes sabiedriskajā dzīvē. 

Alfreds Raisters dzimis Rīgā 1921. gada 30. aprilī. Beidzis Valsts paraugpamatskolu un iestājies Rīgas 
valsts tehnikumā. Vēlāk no 1941.-1944. gadam strādājis Rīgas radiofonā, vienlaikus studējot  Latvijas 
Universitātes mehānikas fakultātē.  Kara dēļ studijas pārtraucis. Kā daudzi latviešu studenti, ticis iesaukts 
Vācijas bruņotos spēkos, un, savu inženierzināšanu dēļ, tika iedalīts lidotājos. Kopā ar vācu karaspēku, 
atkāpjoties no Latvijas, atstājis savu dzimteni.   

Pēc kara Alfredu uzņēma Baltijas Universitātē Pinebergā, bet pēc laika viņš pārcēlās uz Štutgarti, kur 
turpināja studijas Štutgartes Tehniskajā augstskolā. 1948. gadā studijas beidza, iegūstot diplominženiera 
grādu  elektrotehnikā. 

Dzīves laikā strādājis par mājkalpotāju, elektriķi, 1955. gadā pieņēmis inženiera darbu Boeing, 
pārbaudot lidmašīnu aerodinamiku vēja tuneļos. Strādājis arī Martin Marietta Dienvidkalifornijā, Vandenberga 
gaisa spēku bāzē Titan I un II raķešu lidojuma kontrolēšanas pārbaudes grupā. 1964. gadā uzsācis darbu 
Hughes Aircraft Company, kur nostrādāja 25 gadus - pirmos 13 izplatījuma simulēšanas laboratorijā, 
pārbaudot satelītus un dažādu satiksmes līdzekļu lietderību izplatījuma apstākļos. Pēdējos 12 gadus viņš 
strādāja par projektu vadītāju lāzeru nodaļā.  Līdztekus darbam, 1973. gadā ieguvis MBA grādu Pepperdine 
universitātē un 1988. gadā PhD grādu Nova Southeastern universitātē.  Lasījis lekcijas par projektu vadību 
gan darbā, starptautiskās konferencēs, gan dažādās universitātēs visā pasaulē, arī dzimtenē.  Alfreds tika 
uzņemts par biedru vairākās  profesionālās organizācijās, t. sk.  National Contract Management Association, 
Institute for the Advancement of Engineering un American Institute of Aeronautics and Astronautics. Viņš ir 
līdzdibinātājs World Space Foundation.  Alfreds bija sertificēts profesionāls inženiers (Professional Engineer), 
ka arī profesionāls līgumslēgšanas menedžeris (Professional Contracts Manager) un ir strādājis kā 
konsultants.  

1979. gadā Alfreds atstājis Hughes Aircraft, bet turpinājis strādat kā konsultants, lasījis lekcijas, kā arī 
ziedojis savu laiku California Science centram, veidojot skolēnu mācību programmas. 1992. gadā Latvijas 
Ārlietu ministrija iecēla Alfredu par Dienvidkalifornijas goda konsulu, un gandrīz 20 gadus pašaizliedzīgi pildīja 
goda konsula pienākumus. 

Alfreds Raisters aizgāja mūžībā 91 gadu vecumā , 2012. gada 24. jūlijā. 

Alfreds Raisters vienmēr centies sasniegt to labāko, ko spējis. Reiz teicis, ka viņa dzīvi var raksturot ar 
pazīstamo latīņu valodas izteicienu jeb Olimpisko saukli “Citius, Altius, Fortius” jeb “Ātrāk, augstāk, stiprāk”. 

 

 

 

 

 



1. Vispārīgie noteikumi. 
1.1. Stipendiju konkursā aicināti pieteikties Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk – RTU) Arhitektūras, 

Būvniecības inženierzinātņu, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas, Elektronikas un 
telekomunikāciju, Enerģētikas un elektrotehnikas, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas, kā arī 
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāšu studenti, sākot no bakalaura līmeņa 2. kursa, kuri 
uzrādījuši labas un teicamas sekmes (vidējā atzīme nav zemāka par 7,5 ballēm), un aktīvi 
iesaistījušies RTU projektu organizēšanā, inženierzinātņu popularizēšanā, kā arī RTU sabiedriskajā 
dzīvē (RTU studentu parlaments, RTU studentu klubs, RTU Studentu servisa centrs, RTU Absolventu 
asociācija, RTU Sporta klubs, RTU fakultātes) visa 2018./2019. studiju gada garumā. 

1.2. Priekšroka tiks dota pretendentiem, kuri 1.1. punktā minētajās aktivitātēs būs iesaistījušies kā 
organizatori vai iniciatori, nevis tikai kā dalībnieki.  

1.3. Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 7 ikmēneša stipendijas 150 EUR apmērā laika periodam no 2019. 
gada septembra līdz 2020. gada jūnijam, kopā 10 mēnešiem. 

1.4. Ja stipendiāta vidējā svērtā atzīme 2019./2020. studiju gada noslēgumā nebūs pasliktinājusies, un 
visa gada laikā stipendiāts būs turpinājis aktīvi iesaistīties RTU projektu organizēšanā,  
inženierzinātņu popularizēšanā, kā arī RTU sabiedriskajā dzīvē, komisija lems par stipendijas 
piešķiršanu arī nākamajā studiju gadā (tikai gadījumā, ja students turpinās studijas RTU kādā no 1.1. 
punktā minētajām fakultātēm).  

1.5. Lai pretendētu uz stipendijas atkārtotu saņemšanu nākamajā studiju gadā, stipendiātam jāiesniedz 
izvērtēšanai motivācijas vēstule atkārtotai stipendijai saņemšanai līdz 2020. gada 13. septembrim. 

1.6. Viens students ir tiesīgs saņemt Alfreda Raistera vārdā nosaukto atbalsta stipendiju kopā ne ilgāk kā 
3 studiju gadus. 

 

2. Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāiesniedz: 
2.1. aizpildīta pielikumā Nr.1 atrodamā pieteikuma anketa (mājaslapā pieejama arī MS Word formātā), 

kuru, apliecinot pretendenta dalību šīs RTU struktūrvienības aktivitātēs, parakstījis tās vadītājs (RTU 
studentu parlaments, RTU studentu klubs, RTU Studentu servisa centrs, RTU Absolventu asociācija, 
RTU Sporta klubs, kāda no 1.1. punktā minētajām RTU fakultātēm); 

2.2. citi dokumenti, kas pēc pretendenta domām varētu palīdzēt izvērtēt viņa kandidatūru (var būt vairāki). 

 

3. Pretendentiem 2. punktā minētie dokumenti jāaugšupielādē un konkursa elektroniskā anketa jāaizpilda 
nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā www.fonds.rtu.lv sadaļā 
„Aktuālie konkursi” pie „Alfreda Raistera vārdā nosaukto stipendiju konkurss” līdz 2019. gada 15. 
septembrim (ieskaitot). 
 

4. Kritēriji pretendentu vērtēšanai:  
4.1. studenta sekmes – vidējā svērtā atzīme iepriekšējā studiju gadā (kritērija vērtība 0,6): 
4.2. studenta iesaiste RTU projektu organizēšanā,  inženierzinātņu popularizēšanā, kā arī RTU 

sabiedriskajā dzīvē (kritērija vērtība 0,2); 
4.3. klātienes intervija un motivācija saņemt stipendiju (kritērija vērtība 0,2). 

 
 

5. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija: 
5.1. Komisijas priekšsēdētājs  RTU Attīstības fonda pārstāvis 

5.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks  RTU Studiju departamenta pārstāvis 

5.3. Komisijas loceklis  RTU Attīstības fonda pārstāvis 

 

 
6. Citi noteikumi. 

6.1. Stipendiju ieguvējiem septembra stipendija tiks izmaksāta kopā ar oktobra stipendiju. 
6.2. Stipendiāta sekmes studijās tiek pārbaudītas ne retāk kā reizi semestrī. Balstoties uz stipendiāta 

sekmju rezultātiem, tiks izvērtēts, vai stipendiāts ir tiesīgs arī turpmāk saņemt stipendiju. Ja vidējā 
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svērtā atzīme rudens sesijā ir zemāka par 7,5 ballēm, stipendijas piešķīrums stipendiātam tiek 
automātiski atcelts un stipendijas izmaksa - nekavējoties un neatgriezeniski pārtraukta. Šādā 
gadījumā stipendija tiek piešķirta nākamajam stipendiju konkursa pretendentam ranga kārtībā. 

6.3. Stipendijas izmaksa tiek pārtraukta, ja studentam tiek noformēts akadēmiskais atvaļinājums. 
6.4. Stipendiāts apņemas visā stipendijas saņemšanas periodā un 3 gadus pēc stipendijas saņemšanas 

palikt un strādāt Latvijas Republikā.  
6.5. Stipendijas saņēmējam ir pienākums paziņot nodibinājumam “Rīgas Tehniskās universitātes 

Attīstības fonds” par studiju pārtraukšanu. 
6.6. Kārtība stipendijas piešķiršanai izdota saskaņā ar nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes 

Attīstības fonds” nolikumu „Par sasniegumiem studijās” Nr. RTUAF-400. 
 
Rīgā, 2019. gada 2. septembrī 
 
Nodibinājuma  
„Rīgas Tehniskās universitātes  
Attīstības fonds” izpilddirektora vietniece              Santa Zunda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pielikums Nr.1 pie kārtības 
Alfreda Raistera vārdā nosauktās  

stipendijas piešķiršanai Nr. 5-2019/RTUAF-400 
 

Pieteikuma anketa 
1. Informācija par pretendentu 

 
(vārds, uzvārds, fakultāte, kurss) 

2. Dalība RTU projektu organizēšanā,  inženierzinātņu popularizēšanā, kā arī RTU sabiedriskajā dzīvē 
(uzskaitīti pasākumi, kuros students piedalījies visa 2018./2019. studiju gada garumā, un aprakstītas 
veiktās aktivitātes) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aizpilda RTU struktūrvienības/-u vadītājs/-i: 
 
Apstiprinu, ka __________________________________________________ 

(pretendenta vārds, uzvārds)  
2018./2019. studiju gadā piedalījies augstāk minētajās aktivitātēs  un rekomendēju viņu kā A.Raistera 
stipendijas kandidātu: 

 
 

(paraksts) 

 
(paraksta atšifrējums) 

 
 

(paraksts) 

 
(paraksta atšifrējums) 

 
 

3. Vidējā svērtā atzīme iepriekšējā  studiju 
periodā 

 
___________ balles 

 
 

 
 


