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Ar lielu gandarījumu jau astoto gadu vēlos sveikt labākos
no labākajiem Rīgas Tehniskās universitātes absolventiem.
Iekļaušana Zelta fonda izlasē ir apliecinājums pašiem izcilākajiem un spējīgākajiem RTU absolventiem, jo vērtēti
tiek ne tikai akadēmiskie un zinātniskie sasniegumi, bet
arī sabiedriskās aktivitātes.
Šie absolventi ir tie, ar kuriem lepojas ne tikai to radi un
draugi, bet arī visa Latvija, jo viņi veicinās ātru tautsaimniecības attīstību, kā arī veidos RTU par labāko inženiertehnisko zinātņu un augsto tehnoloģiju universitāti Baltijā.
Apsveicu jūs, absolventi, un novēlu neapstāties pie sasniegtā, bet tiekties arvien pēc jaunām zināšanām!
RTU rektors akadēmiķis
Dr. habil. sc. ing. Leonīds Ribickis
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PANTONE 327 CV

AS “Olainfarm” un RTU Zelta fonda jauniešus vieno tieksme pēc izcilības. Viņi iedvesmo un rada pārliecību – jo
vairāk mēs darām, jo vairāk spējam sasniegt.
Mēs esam pārliecināti, ka daudzpusīgas zināšanas un prasmes ir cilvēka neatņemama bagātība. Zelta fonda izlases
dalībnieki tās ir ieguvuši, atrodot līdzsvaru gan starp mācībām, darbu, treniņiem un sabiedriskajām aktivitātēm,
gan arī starp to, ko ņemt sev un ko dot citiem.
Konkurētspējīgu un motivētu speciālistu nonākšana darba
tirgū ir ieguvums ikvienam uzņēmumam un sabiedrībai
kopumā.
Novēlam turpināt ticēt sev, uzdrīkstēties izvirzīt ambiciozus mērķus un pārvarēt visus klupšanas akmeņus, neatlaidīgi virzoties uz priekšu, lai sasniegtu aizvien jaunas, aizvien augstākas virsotnes! No katras šādas virsotnes pavērsies cits plašums un izaicinājums. Neapstājieties!
AS “Olainfarm”
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Izglītība ir visietekmīgākais spēks,
lai mainītu pasauli. Tomēr tikai
cilvēka varā ir īstenot nepieciešamās izmaiņas, un Rīgas Tehniskās
universitātes Zelta fonda izlasē iekļautie absolventi noteikti to var
paveikt. Viņi ir ne tikai RTU, bet
arī AS “Latvenergo” un citu nozīmīgu Latvijas uzņēmumu cerība
un lepnums.
Izcilība nav prasme, tā ir attieksme – tikai aizrautīgi sperot
katru nākamo soli pretī nezināmajam, cenšoties sasniegt
labāko rezultātu, darot arvien vairāk un efektīvāk, kļūstam
par izciliem savas jomas speciālistiem.
Mums ir gandarījums, ka esam kopā ar labākajiem un varam atbalstīt jaunos speciālistus izziņas ceļā – viņi radīs
inovācijas, kas veidos mūsu nākotni efektīvāku un dzīvi
kvalitatīvāku. Novēlam katram no jums sasniegt sava potenciāla virsotni!
AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs
Dr. sc. ing. Āris Žīgurs
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Arhitektūras
fakultāte

RĪGA S TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Arhitektūras fakultāte

Sintija Altenburga
Arhitektūra
Bakalaura profesionālā studiju programma
@

sintija.altenburga@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,09

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – diplomprojekts “Jaunpils ūdensdzirnavu revitalizācija”
• 2016. gads – profesora Ivara Strautmaņa Latvijas reģionālās arhitektūras
prēmija
• 2015. gads – bakalaura darbs “Pildrežģu konstrukciju attīstība un piemērotība
Latvijas apstākļiem”
• 2015. gads – Kristapa Morberga inženierzinātņu izcilības stipendija

Sabiedriskās aktivitātes
• 2017. gads – izstādes “+29 arhitekti” organizatore
• No 2016. gada – dalība biedrībā “Jaunpils reģionālās attīstības centrs “Rats””
• 2015. gads – brīvprātīgais darbs Rožmalu dzirnavu pastāvīgās ekspozīcijas izveidē
• 2013. gads – teritorijas plānojuma izstrāde (brīvprātīgais darbs) informatīvajā
pasākumā “Lauki ienāk pilsētā”
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RĪGA S TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Arhitektūras fakultāte

Profesionālā pieredze
• SIA “Sarma & Norde Arhitekti”
• SIA “BM-projekts”

Dzīves devīze
“Es zinu mirkļus dienas garumā un dienas mirkļa īsumā.”
/I. Ziedonis/
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RĪGA S TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Arhitektūras fakultāte

Matijs Babris
Arhitektūra
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
@

matijs.babris@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,55

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – RCK studiju programmu pārakreditācijas eksperts
• 2016. gads – RISEBA FAD maģistra līmeņa studiju programmas akreditācijas
novērotājs
• 2016. gads – SIA “Itera” stipendija
• 2016. gads – pētnieciskais darbs
• 2015. gads – izstrādāts pētījums par kredītpunktu samēru ar studijām patērēto
laika apjomu RTU AF
• 2015. gads – Alfrēda un Almas Apses piemiņas stipendija
• 2014. gads – Latviešu nacionālās apvienības Kanādā stipendiju konkursa laureāts

Sabiedriskās aktivitātes
• 2017. gads – kursa “Kaligrāfija un telpiskā maketēšana ar 3D pildspalvām” pasākuma organizators
• 2017. gads – semināra un praktiskās meistarklases par ēku fasāžu apkopi organizēšana
• 2017. gads – meistarklases māju būvniecībai kokos “TreeHouse place 17” organizēšana
• 2016. gads – kustības “Movement Spontaneous” dibināšana
• 2016. gads – Baltijas Arhitektu savienību asociācijas arhitektūras diplomandu
konkursa “BAUA '16” koordinēšana
• 2016. gads – starpaugstskolu platformas “Atelpa” arhitektūras programmu studentiem un absolventiem izveide un uzturēšana
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RĪGA S TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Arhitektūras fakultāte

Dalība semināros, konferencēs, kursos
•
•
•
•
•

2017. gads – Pasaules Arhitektūras kongress Seulā, Dienvidkoreja
2016. gads – pieredzes apmaiņas brauciens uz Montenegro
2015. gads – Tallinas arhitektūras biennāle
2015. gads – Erasmus+ treniņprogramma darbā ar jaunatni Francijā
2015. gads – meistarklase māju būvniecībai kokos un sējumu metodes izmantošanā, Nīderlande
• 2014. gads – “Demola Latvia Alumni”

Profesionālā pieredze
•
•
•
•
•
•

SIA “Fine Young Urbanists”
SIA “Castprint”
RTU Studentu parlaments
Rīgas pilsētas būvvaldes būvinspekcijas nodaļa
Latvijas Studentu apvienība
Latvijas Arhitektu savienība

Dzīves devīze
“Vinnijs Pūks Sivēnam jautāja: “Kas šodien ir par dienu?”
Sivēns atbildēja: “Šodiena.”
Vinnijs nopriecājās: “Šodiena ir mana mīļākā diena!””
/Alans Aleksandrs Milns/
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RĪGA S TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Arhitektūras fakultāte

Santa Freimane
Arhitektūra
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@

santafreimane.apf@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,04

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – piešķirta Jāņa Alkšņa balva un stipendija
• 2016. gads – dalība (komandā ar Lauru Meiju un Hildu Treiju) Latviešu nacionālās apvienības Kanādā rīkotajā stipendiju konkursā, sniedzot ieteikumus Latvijas
būvniecības sistēmas uzlabošanai – komanda tika izvirzīta 2. konkursa kārtai
• 2013. gads – Erasmus studijas Valensijas Politehniskajā universitātē
(Universitat Politècnica de València), Spānija

Sabiedriskās aktivitātes
• 2017. gads – atbalsts projekta “Kopienas dārzs” īstenošanā
• 2012.–2013. gads – dalība RTU “Buddy” programmā
• 2011. gads – dalība komandā Lielās talkas ietvaros rīkotajā pagalmu labiekārtošanas konkursā, projekta izstrādē un realizācijā

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads – dalība RTU 58. studentu zinātniski tehniskajā konferencē ar prezentāciju “Mājokļu pieejamība Rīgas 21. gs. daudzdzīvokļu ēku kompleksos”
• 2016. gads – dalība RTU 57. studentu zinātniski tehniskajā konferencē ar prezentāciju “Dzīvojamās vides attīstības vadlīnijas stratēģiskos ilgtspējības
dokumentos”
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RĪGA S TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Arhitektūras fakultāte

• 2014. gads – seminārs “A bridge between cultures: from the polis to the civitas”
Itālijā
• 2012. gads – dalība RTU 53. studentu zinātniski tehniskajā konferencē ar prezentāciju “Video prezentācijas veidošana starptautiskam arhitektūras konkursam”

Profesionālā pieredze
• Multidisciplināra arhitektūras un dizaina studija “NOMO studio”, Spānija,
Zviedrija
• Arhitektūras studija “Architrend Architecture”, Itālija
• SIA “Marta Plus”

Dzīves devīze
“Architecture should speak of its time and place, but yearn for timelessness.”
/Frank Gehry/
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Būvniecības
inženierzinātņu
fakultāte

RĪGA S TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Zane Atstāja
Ģeomātika
Maģistra profesionālā studiju programma
@

zaneatstaja@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,87

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – RTU konferencē prezentēta satelītu “Sentinel” datu izmantošana
lauksaimniecībā

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – 3. vieta Latvijas olimpiādē burāšanā, vindsērfinga “Raceboard” klasē sievietēm, un 2. vieta Latvijas kausa izcīņā vindsērfingā “Raceboard” klasē sievietēm

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads – konference “Fringe 2017” par radara tālizpēti, Somija
• 2016. gads – Eiropas Kosmosa aģentūras kursi par radara un optisko tālizpēti,
Cēsis
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RĪGA S TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Profesionālā pieredze
• Lauku atbalsta dienests
• Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Dzīves devīze
“Tu esi drosmīgāks, nekā tev liekas, stiprāks, nekā tev šķiet, un gudrāks, nekā tu
domā”
/Alans Aleksandrs Milns/
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RĪGA S TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Jānis Baumanis
Inovatīva ceļu un tiltu inženierija
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@

janis.baumanis89@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,28

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – dalība 2. Starptautiskajā Ceļinieku olimpiādē RTU komandas sastāvā Baltkrievijā
• 2015./2016. studiju gads – Vītolu fonda Edmunda Baumaņa piemiņas stipendiāts

Sabiedriskās aktivitātes
• No 2010. gada – studentu korporācijas “Talavija” biedrs
• 2010.–2013. gads – dalība dažāda līmeņa LVF organizētos valsts čempionātos volejbolā

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads – plakātu sesija konferencē “Pētījumi transportbūvju nozarē
2016./2017”
• 2017. gads – seminārs “Integrēti risinājumi infrastruktūras projektēšanā, būvniecībā un apsaimniekošanā”
• 2016. gads – kompānijas “Orlen” rīkota konference “Mūsdienīgas asfalta saistvielas”
• 2013. gads – RTU 53. studentu zinātniskā un tehniskā konference
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RĪGA S TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Profesionālā pieredze
• VAS “Latvijas Valsts ceļi”
• SIA “Ceļu eksperts”

Dzīves devīze
“You don’t know until it’s done.”
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RĪGA S TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Ilze Dāle
Ģeomātika
Bakalaura profesionālā studiju programma
@

dale.ilze@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,88

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – izstrādāts un ar izcilību aizstāvēts bakalaura darbs ar inženierprojektu “Lietotnes ģeodēziskajiem darbiem”
• 2016. gads – uzstāšanās RTU 57. studentu zinātniskās un tehniskās konferences
Ģeomātikas sekcijā ar tēmu “3D projektu izveide mašīnu automatizācijas vajadzībām”
• 2016. gads – dalība Gunta Boles balvas konkursā
• 2015. gads – mērnieku konkursā “Vai Tu esi mērnieks Nr. 1?” iegūta 1. vieta
• 2012.–2017. gads – saņemta ikmēneša RTU stipendija
• 2012. gads – Ministru prezidenta Valda Dombrovska pateicība par teicamām
sekmēm

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – Bauskas zonas mednieku rīkotajās stenda šaušanas sacensībās iegūta
1. vieta jauniešu grupā
• 2016. gads – semināru kursa “3D lāzerskeneru pielietojums arhitektūrā un būvniecībā” lektore
• 2016. gads – lektore profesionālās pilnveides mācībās par būvniecības tehnikas
aprīkošanu ar 3D mašīnu kontroles sistēmām
• 2015. gads – RTU BIF Tālākizglītības kursu programmas “Ģeodēzija ceļiniekiem”
lektore, tēma “Lineārās inženierbūves”
• 2014.–2016. gads – Latvijas ģeodēzisko mērījumu datu apstrādes programmas
“TopoNET” līdzveidotāja
• 2013.–2014. gads – dalība RTU rīkotajās “STIKS” makaronu tiltu būvniecības sacensībās
20

RĪGA S TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads – konference “Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi”
• 2014.–2016. gads – “Leica Geosystems AG” jaunāko tehnoloģiju un sistēmu apmācības
• 2014.–2016. gads – RTU un LU zinātniskās konferences sekcija “Ģeomātika”
• 2014.–2015. gads – LMB seminārs par aktualitātēm nozarē
• 2014. gads – Karlsrūes Lietišķo zinātņu augstskolas profesora Rainera Jēgera
vieslekcija “GPS-based online control and alarm system (GOCA)”

Profesionālā pieredze
•
•
•
•

SIA “GPS Partners”
Šveices kompānija “Leica Geosystems AG”
Mērniecības birojs SIA “MerKO”
Latvijas Mērnieku biedrība (LMB)

Dzīves devīze
“Cilvēkam nekad netiek dota vēlēšanās, kurai līdzi nenāktu iespēja to piepildīt.”
/Lia Guļevska/
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RĪGA S TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Krista Grundmane (Kapūna)
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Maģistra profesionālā studiju programma
@

krista.grundmane@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,71

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – izcili aizstāvēts maģistra darbs “Mainīgas gaisa plūsmas vārstu darbības efektivitāte ventilācijas sistēmās”
• 2016. gads – piešķirta Gunta Boles prēmija
• 2016. gads – izcili aizstāvēts bakalaura darbs “Ugunsgrēku dūmu kontroles sistēmas ēkās”
• 2016. gads – AS “Latvijas Gāze” piešķirta stipendija par izcili uzrakstītu darbu
“Dabasgāzes patēriņš mājsaimniecībā” un par augstiem sasniegumiem mācībās
• 2016. gads – iekļaušana RTU Zelta fondā par augstiem sasniegumiem mācībās
• 2015. gads – AS “Latvijas Gāze” piešķirta stipendija par izcili uzrakstītu darbu “Sašķidrinātās dabasgāzes pielietošanas perspektīvas Baltijas valstīs” un par
augstiem sasniegumiem mācībās

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015. gads – palīdzība Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūtam organizēt un vadīt starptautisko REHVA inženieru tikšanos un konferenci “Advanced
HVAC and Natural Gas Technologies”
• 2014. gads – dalība RSU/MVS komandā Latvijas čempionātā volejbolā sievietēm –
iegūta 2. vieta
• 2013. gads – dalība RTU izlasē Latvijas Universiādē – iegūta 3. vieta volejbolā
• 2012. gads – dalība Latvijas III olimpiādē – iegūta 5./6. vieta pludmales volejbolā
(pārī ar Līvu Solu)
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RĪGA S TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Dalība semināros, konferencēs, kursos
MagiCad for Revit (InfoEra)
MagiCad for Autocad (InfoEra)
Grāmatvedības pamatkurss (PURE Academy)
Iegūts LCC International University Summer Language Institute sertifikāts par
angļu valodas līmeņa C2 Proficient User apguvi
• Liepājas Sporta spēļu skola – profesionālās ievirzes izglītība (volejbols)
•
•
•
•

Profesionālā pieredze
• No 2015. gada – SIA “VEGA 1” jaunākā projektēšanas inženiere
• No 2014. gada – SIA “Liepājas ūdens” mājas lapas administratore
• 2014. gada jūnijs – 2014.gada augusts – SIA “Liepājas ūdens” tehniskās informācijas tehniķe
• 2013.–2014. gads – SIA “Ekosaule” ūdens tehnoloģiju speciāliste

Dzīves devīze
“Ar pareizu attieksmi ir iespējams sasniegt visu!”
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RĪGA S TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Raivo Kalderauskis
Būvniecība
Bakalaura profesionālā studiju programma
@

raivo.kalderauskis@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 7,89

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
•
•
•
•

2016./2017. studiju gads – metāla tiltu konstruēšanas sacensības “Brico”, Tallina
2013.–2017. gads – UPB fonda “Stabilitāte” stipendijas saņēmējs
2016. gads – Erasmus+ studijas Dānijas Tehniskajā universitātē
2016. gads – dalība konkursā ar tēmu “Pasaules pieredze un Latvijas iespējas
būvniecības kvalitātes attīstības nodrošināšanai”
• 2016. gads – izstrādāta ideja biznesa un tehnoloģiju akseleratora programmā
“Central Baltic Startup Springboard”
• 2015. gads – iegūts apbalvojums “RTU Gada students 2015”

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015./2016. studiju gads – RTU Studentu parlamenta projekta “FSP vadītāja skola” organizators
• 2015./2016. studiju gads – RTU Studentu parlamenta Finanšu nodaļas vadītājs
• No 2015. gada – “Būvniecības izglītības iniciatīvas grupas” izveidotājs
• 2015. gads – projekta “Vafeļu inženieris” galvenais organizators
• 2014./2015. studiju gads – RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Studentu
pašpārvaldes vadītājs
• No 2014. gada – jauniešu attīstības programmas “Go Beyond Liepāja” izveidotājs
un organizators

24

RĪGA S TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Dalība semināros, konferencēs, kursos
•
•
•
•
•
•

2016. gads – LSA seminārs “Studentu Līderu Forums 2016”
2016. gads – uzstāšanās konferencē “Būvniecības nedēļa: Izglītības diena”
2016. gads – konference “BuildIT 2016”, Tallina
2014. gads – studējošo pašpārvalžu sadarbības forums “KUBS 8”
2014. gads – LSA seminārs “Studentu sistēmas zobrats”
2014. gads – RTU SP seminārs “SoLis”

Profesionālā pieredze
•
•
•
•
•
•

SIA “Būvkonsultants”
RTU Civilo ēku būvniecības katedra
Būvniecības valsts kontroles birojs
RTU Studentu parlaments
RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Studentu pašpārvalde
SIA “Piche”

Dzīves devīze
“Ideas don't work unless you do the work.”
/Robin Sharma/
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Valters Kalnačs
Transportbūves
Maģistra profesionālā studiju programma
@

valters.kalnacs@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,89

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
•
•
•
•
•

2017. gads – Pētera un Īras Bolšaitis stipendiāts (Vītolu fonds)
2014.–2015. gads – Kristapa Morberga stipendiāts (LU fonds)
2012. gads – 2. vieta RTU matemātikas olimpiādē
2011.–2017. gads – RTU stipendiāts
2011.–2014. gads – organizācijas “ELJA 50” stipendiāts (Vītolu fonds)

Sabiedriskās aktivitātes
• No 2013. gada – studentu korporācija “Fraternitas Lettica”
• 2011.–2014. gads – dažādu pasākumu organizēšana RTU Studentu pašpārvaldē
• 2011.–2014. gads – jauktais koris “Burtnieks”

Dalība semināros, konferencēs, kursos
•
•
•
•
•

2017. gads – seminārs par LIRA SAPR
2016. gads – SIA “BIM Solutions” konference par BIM
2013. gads – studijas Dānijā Erasmus ietvaros
2012. gads – RTU konference angļu valodā
2012. gads – LSA seminārs par studiju programmu akreditāciju
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Profesionālā pieredze
•
•
•
•

SIA “Binders”
AS “Ceļuprojekts”
RTU BIF Studentu pašpārvalde
Korporācija “Fraternitas Lettica”

Dzīves devīze
“Nevajag būt “aunam” un klausīt vienu viedokli! Tas jāveido pašam, izvērtējot visu
pieredzēto.”
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Endija Namsone
Transportbūves
Bakalaura profesionālā studiju programma
@

endija.namsone@inbox.lv

Vidējā svērtā atzīme: 8,71

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – izstrādāts un ar izcilību aizstāvēts bakalaura darbs “Racionālas formas koka loka tiltu optimizācija” ar inženierprojektu “Tilta pār Gaujas upi Līgatnē projekts”
• 2015./2016. studiju gads – saņemta AS “Latvijas valsts meži” teicamnieku stipendiātu programmas stipendija
• 2012.–2017. gads – saņemta RTU ikmēneša stipendija
• 2012./2013. studiju gads – uzsāktas bakalaura studijas par valsts budžeta līdzekļiem

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – dalība RTU Studentu parlamenta rīkotajā galda futbola turnīrā
• 2015. gads – dalība “Latvijas valsts mežu” rīkotajā meža izziņas ekskursijā “Mežsaimnieka pēdās!” un Ēnu dienā Tērvetes dabas parkā
• 2013.–2016. gads – dalība Dobeles novada pašvaldības rīkotajās sporta spēlēs
pašvaldības darbiniekiem un ģimenēm (iegūtas godalgotas vietas virves vilkšanā, volejbolā, lielajā stafetē)
• No 2012. gada – dalība pasākumā “Lielā talka” un ikgadējā Dobeles novada svētku gājienā
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads – semināru cikls “Celtnieku brokastis Dobelē” (SIA “Ruukki” un
SIA “Licgotus”)
• 2015. gads – seminārs ““Latvijas valsts mežu” Dabas dienas”
• 2015. gads – seminārs “Būvniecības process pēc jaunā regulējuma”

Profesionālā pieredze
• Dobeles novada pašvaldības būvvalde

Dzīves devīze
“Mūžam jūrai šalkt šai krastā vējos brīvos,
Mūžam bāliņam šai zemē nākt un sēt.
Mūžam ļaudīm Līgo naktis skaļi līgot,
Lai var nemieru ar dziesmu pievarēt.
Mūžam bērniem atkal pārnākt tēva mājās,
Mūžam Daugavai uz savu jūru steigt.
Un lai tautas gaita, tā, lūk, neapstājas,
Vēlos Tev to, Dzimtā zeme, šodien teikt.”
/G. Grigalis/
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Viktorija Boltunova
Datorsistēmas
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@

lboltunova@apollo.lv

Vidējā svērtā atzīme: 9,00

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – zinātniska publikācija: Boltunova, V. Tīmekļa pakalpojumu analīze
un izvēle. No: Lietišķās datorsistēmas: RTU 58. studentu zinātniskās un tehniskās konferences Rakstu krājums
• 2017. gads – zinātniska publikācija: Boltunova, V., Prokofjeva, N. Analysis and
Selection of Web Service Technologies. Proceedings of the 11th International
Scientific and Practical Conference
• 2017. gads – ar teicamu atzīmi novērtēts maģistra darbs “Web pakalpojumu tehnoloģiju analīze un praktiskā izmantošana tīmekļa vietnes izstrādē”
• 2016. gads – zinātniska publikācija: Boltunova, V., Prokofjeva, N. Analysis and
Practical Application of PHP Frameworks in Development of Web Information
Systems. Procedia Computer Science
• 2016. gads – zinātniska publikācija, Boltunova, V. PHP ietvaru analīze un
praktiskā izmantošana tīmekļa vietnes izstrādē. No: Lietišķās datorsistēmas:
RTU 57. studentu zinātniskās un tehniskās konferences rakstu krājums

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – starptautiskās konferences “Intelligent Educational Systems,
Technology-enhanced Learning and Technology Transfer Models (INTEL-EDU
2016)” (Prāga, Čehija) tehniskā sekretāre
• 2016. gads – projekta “Programmatūras inženierijas katedra” zinātniskā asistente
• 2013. gads – iegūta B kategorijas autovadītāja apliecība
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads – dalība RTU 58. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē ar
referātu “Tīmekļa pakalpojumu analīze un izvēle”
• 2017. gads – tehniskā konference “Telia Business Summit @ LOGIN” Lietuvā
• 2016. gads – organizācijas “Riga TechGirls Community” rīkots seminārs “HTML
and CSS workshop”
• 2016. gads – “Accenture Bootcamp” 88 stundu kursi “Testing Course”
• 2016. gads – dalība RTU 57. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē ar referātu “PHP ietvaru analīze un praktiskā izmantošana tīmekļa vietnes izstrādē”

Profesionālā pieredze
• 2016. gads – RTU Programmatūras inženierijas katedras zinātniskā asistente
• 2015. gads – uzņēmuma “Accenture” testētāja

Dzīves devīze
“Ģēnijs – viens procents iedvesmas un deviņdesmit deviņi procenti sviedru.”
/T. A. Edisons/
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Anna Marija Jasiņecka
Informācijas tehnoloģija
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
@

annajasinecka@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,15

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – iegūts inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē
• 2017. gads – ar teicamu atzīmi novērtēts bakalaura darbs “Valkājamo ierīču izmantošana fizisko aktivitāšu izsekošanā”
• 2016. gads – veicot praksi, saņemta Latvijas Universitātes fonda stipendija
• 2015.–2017. gads – saņemta RTU ikmēneša stipendija
• 2014. gads – Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas atzinība par teicamām
sekmēm

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014.–2017. gads – grupas vecākā pienākumu pildīšana
• 2014.–2016. gads – dalība pasākumā “Studentam pa pēdām”, pavadot dienu ar
skolēnu
• 2015. gads – dalība “RTU skrien” skriešanas sacensībās
• 2014.–2015. gads – darbība RTU DITF Studentu pašpārvaldē
• 2014. gads – projekta “Start IT” pasākumu organizēšana

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – apgūts kompānijas “Accenture” programmēšanas kurss “Software
engineering fundamentals: SOA course”
• 2016. gads – apgūts “Coursera” kurss “HTML, CSS, JavaScript, jQuery”
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• 2015. gads – dalība SIA “Lattelecom” programmētāju konkursā
• 2015. gads – dalība “Exigen Services” vieslekcijā
• 2011.–2013. gads – apgūts “Pascal” programmēšanas kurss SIA “Progmeistars”

Profesionālā pieredze
• RTU DITF Studentu pašpārvalde
• Uzņēmums “Accenture Latvia”

Dzīves devīze
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”
/Winston Churchill/
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Dāniels Klinge
Datorsistēmas
1. līmeņa (koledžas) profesionālās studijas
@

daniels.klinge@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,62

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – ar teicamu atzīmi novērtēts kvalifikācijas darbs “Akciju un obligāciju tirgošanas moduļa izstrāde bankas mobilajai lietotnei iOS platformā”

Sabiedriskās aktivitātes
• 2017. gads – Ēnu dienas organizatora palīgs

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads – apgūts kurss “The Complete iOS 10 & Swift 3 Developer Course”
• 2016. gads – apgūts kurss “Introduction to Computer Science”
• 2016. gads – apgūts kurss “Developing iOS 7 Apps for iPhone and iPad”

Profesionālā pieredze
• AS “DNB banka”
• SIA “One-Two Software”

Dzīves devīze
“Per aspera ad astra.”
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Līva Leitlande
Automātika un datortehnika
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
@

liva.ls@inbox.lv

Vidējā svērtā atzīme: 7,83

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – bakalaura darbs “Personāžu uzvedības un animācijas skriptēšana
2D telpā”
• 2014.–2017. gads – saņemtas RTU ikmēneša stipendijas

Sabiedriskās aktivitātes
•
•
•
•

Izstrādāti plakāti fakultātes Studentu pašpārvaldes pasākumiem
2017. gads – 3. vieta dizaina konkursā “Ronis 2017”
2016. gads – nominācija “Gada plakāts”
2014.–2017. gads – grupas vecākā pienākumu pildīšana

Profesionālā pieredze
• Jauniešu kustība “Jaunatne Latvijai”
• “Freelancer” grafiskais dizains
• Latvijas Nacionālais arhīvs

Dzīves devīze
“Dizains nav tikai šaurs loks ar formālām prasmēm, tas ir domāšanas veids.”
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Aleksandrs Koršunovs
Intelektuālas robotizētas sistēmas
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
@

aleksandrs.kors@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 7,79

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – izcili novērtēts bakalaura darbs “Ultraskaņas sensoru izmantošana
robotu karšu automātiskai sastādīšanai”
• 2016. gads – RTU 10. inženierdatorgrafikas olimpiādē iegūta 2. vieta
• 2015. gads – RTU 9. inženierdatorgrafikas olimpiādē iegūta 1. vieta

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – RTU Robotikas kluba un uzņēmuma “Accenture Latvia” sadarbības
projekta “Robotroka” programmētājs
• 2015. gads – Limbažu bērnu un jauniešu centra Tehniskās jaunrades darbnīcas
robotikā vadīšana
• 2015. gads – Zinātnieku nakts ietvaros Tehniskās jaunrades darbnīcas elektronikā vadītājs

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – programmatūras izstrādātāju konference “Riga Dev Day 2016”
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Profesionālā pieredze
• RTU Lietišķo datorsistēmu institūta zinātniskais asistents
• SIA “RobotNest” programmētājs

Dzīves devīze
“Your future defines your past.”
/Viens no SLAM (simultaneous localization and mapping) principiem/
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Sanda Medniece
Finanšu inženierija
Bakalaura profesionālā studiju programma
@

sanda.medniece@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,34

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – ar izcilību aizstāvēts bakalaura darbs “Modernās portfeļa teorijas paplašinājums akciju portfeļa optimizēšanā”
• 2015./2016. studiju gads – piešķirta Erasmus programmas stipendija apmaiņas
studijām Melardalēnas Universitātē (Mälardalen University) Zviedrijā
• 2015. gads – saņemts RTU diploms “Datu bāzu tehnoloģiju pamati” par teicami
apgūtu mācību kursu
• 2013.–2017. gads – vairākkārtēja RTU ikmēneša stipendija par teicamām mācību
sekmēm
• 2013. gads – iegūts Ministru prezidenta Pateicības raksts par sasniegumiem mācībās
• 2012. gads – saņemta Gata Mezīša piemiņas balva

Sabiedriskās aktivitātes
• No 2016. gada – “MS Excel Pivot” mācību brīvprātīgais instruktors
AS “Swedbank”
• 2015. gads – vairākkārtēji saņemta vienreizējā veicinošā RTU Studentu parlamenta stipendija par sabiedrisko aktivitāti, darbojoties RTU Projektu finanšu vadības nodaļā
• 2014.–2016. gads – dalība RTU Karjeras dienās
• 2014. gads – iegūta 2. vieta RTU Rektora kausā aerobikā
• 2012. gads – dalība RTU projektā “Studentam pa pēdām”
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – dalība Finanšu izglītības nedēļā
• 2015. gads – dalība kompānijas “Credit Suisse” rīkotajā vieslekcijā “Asset Allocation Advisory for Institutional and Large Private Clients – Best Practice”
• 2012. gads – Eiropas Parlamenta apmeklējums Strasbūrā
• 2011. gads – dalība “Euroweek” projektā Lielbritānijā

Profesionālā pieredze
• No 2016. gada – darbs AS “Swedbank”
• 2016. gads – prakse AS “Swedbank”
• 2015. gads – prakse RTU Projektu finanšu vadības nodaļā

Dzīves devīze
“Viss, kas notiek, notiek uz labu!”
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Kristīne Mežale
Automātika un datortehnika
Maģistra profesionālā studiju programma
@

kristine.mezale77@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,26

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – publikācija “Decision Table Synthesis in Fuzzy Environment for
Industrial Robot – telpher” 15. starptautiskās zinātniski tehniskās konferences
“Engineering for Rural Development” krājumā
• 2015. gads – publikācija “Aspects of Foundation of Knowledge Base in
Decision-Making Tasks for the Needs of Intellectual Robots” RTU 56. starptautiskās zinātniskās konferences krājumā

Sabiedriskās aktivitātes
• 2017. gads – izstādes “Hannover Messe” apmeklējums
• 2016. gads – raksts žurnālā “Latvijas Būvniecība” par BMS (Building Management System) risinājumiem
• No 2015. gada – dalība organizācijas “Baltais kalns” ikmēneša orientēšanās sīkspēlē
• 2014. gads – Eiropas parlamenta apmeklējums

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads – SIA “Mercuri International” rīkots seminārs
• 2015. gads – RTU 56. starptautiskā zinātniskā konference
• 2015. gads – saņemts sertifikāts par kursa “TimeMENTOR Office” apgūšanu
2015. gads – seminārs “Grundfos sūkņi”
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Profesionālā pieredze
• SIA “Lafivents”
• RTU Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts

Dzīves devīze
“Tas ir ļoti svarīgi – laiku pa laikam kļūt mazam, lai augtu liels.”

/I. Ziedonis/
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Māris Riņģis
Informācijas tehnoloģija
Maģistra profesionālā studiju programma
@

ringis2@inbox.lv

Vidējā svērtā atzīme: 8,60

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – ar sarkano diplomu iegūts profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā un informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja kvalifikācija
• 2017. gads – ar teicamu atzīmi novērtēts maģistra darbs ar projekta daļu “Projektu vadības rīka izmantošanas efektivitātes novērtēšana”
• 2016. gads – publikācija “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras projektu vadības rīka efektivitātes novērtēšana” RTU zinātniskā žurnāla 19. sējumā
• 2015. gads – dalība RTU 56. zinātniskajā un tehniskajā konferencē, un iegūts
IEEE goda raksts
• No 2015. gada – saņemta RTU ikmēneša stipendija
• 2014. gads – veiksmīgi aizstāvēts bakalaura darbs “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras IT departamenta darba analīze un optimizācija”

Sabiedriskās aktivitātes
• 2017. gads – RTU bakalauru darbu recenzēšana
• 2015. gads – sporta labdarības pasākuma “Nike Riga Run” skrituļslidošanas sacensības

Dalība semināros, konferencēs, kursos
•
•
•
•

2017. gads – “RedHat” sistēmas administratora kursi (RHL124)
No 2014. gada – ikgadējs SAP inovāciju forums
2014. gads – “SAP BusinessObjects” administrēšanas kursi
2014. gads – “SAP Information Design Tool” kursi
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Profesionālā pieredze
• 2017. gads – dalība AS “DNB banka” datu noliktavas arhitektūras paplašināšanas
izstrādes un ieviešanas projektā
• No 2015. gada – AS “DNB banka” datu noliktavas informācijas sistēmu administrators
• 2014. gads – dalība Labklājības ministrijas informācijas sistēmas (LabIS) ieviešanā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA)
• No 2013. gada – VSAA datu noliktavas informācijas sistēmu administrators

Dzīves devīze
“Jo vairāk dara, jo vairāk var izdarīt.”
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Iveta Romanova
Datorsistēmas
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
@

rom.iveta@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,67

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – zinātniskā publikācija 58. RTU studentu zinātniski tehniskās konferences krājumā
• 2014.–2017. gads – Vītolu fonda stipendija

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015. gads – brīvprātīgais palīgs Latvijas Velo svētkos
• 2012.–2017. gads – brīvprātīgais palīgs sporta pasākumā “Olaines apļi”
• 2012.–2014. gads – brīvprātīgais palīgs sporta pasākumā “Diena bez auto”

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads – RTU 58. studentu zinātniski tehniskā konference
• 2013. gads – iegūta apliecība par “Panākumu Universitātes” profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi
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Profesionālā pieredze
• Olaines Sporta centrs
• AS “Baltikums Bank”

Dzīves devīze
“For I have always been a seeker, a dreamer, and a ponderer on seeking and dreaming...”
/H. P. Lovecraft/
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Anete Vagale
Intelektuālas robotizētas sistēmas
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@

anete.vagale@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,30

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – dalība RTU studentu zinātniskās konferences Lietišķo datorsistēmu
sekcijā ar tēmu “Objektu identificēšana, izmantojot vizuālos sensorus”
• 2017. gads – zinātniska publikācija: Ottar L. Osen, Anete Vagale, Hao Wang,
Karina B. Hjelmervik, Halvor Schøyen “Data Dimension Reduction for Visual
Analytics: A Case Study of Oil-in-Water Detection”, konferences “MTS/IEEE
OES OCEANS Anchorage 2017” pilna teksta rakstu krājumā
• 2017. gads – izcili novērtēts maģistra darbs “Mērķa vizuāla identificēšana, izmantojot specializētus sensorus”
• 2015.–2017. gads – Vītolu fonda Viļa M. Barēvica piemiņas stipendija
• 2016. gads – Erasmus+ studijas Norvēģijas Zinātņu un tehnoloģiju universitātē
(NTNU)
• 2015. gads – RTU ikmēneša stipendija

Sabiedriskās aktivitātes
• 2017. gads – brīvprātīgās organizācijas “BEST-Riga” efektīvas līderības prasmju
treniņu cikla RTU studentiem “Atklāj līderi sevī!” organizēšana
• 2017. gads –Latvijas ziemas čempionātā lietišķajā šaušanā iegūta 2. vieta
• 2017. gads – dalība pašizaugsmes un līderprasmju seminārā “SOLIS 2017”
• 2016.–2017. gads – “BEST-Riga” viceprezidente cilvēkresursu jautājumos
• 2016. gads – dalība Erasmus+ jauniešu apmaiņas programmā Spānijā par tēmu
“Right Bubble”
• 2015. gads – dalība Erasmus+ jauniešu apmaiņas programmā Rumānijā par tēmu
“Youthpass for Youthpath Future”
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads – “BEST” vasaras kursi “Arduino Technology as the enabler of Cyber
Physical Systems” Itālijā
• 2017. gads – pasākums “BOSCH Nordic Experience” Zviedrijā
• 2016. gads – treniņu programma “BEST Joint Board Training” Somijā

Profesionālā pieredze
•
•
•
•

SIA “Skypark”
NTNU
RTU Datorzinātnes un Informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF)
“BEST-Riga”

Dzīves devīze
“Viss, kas notiek, vienmēr notiek tā, kā vajag, un vienmēr uz labu.”
/Mihails Bulgakovs/
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Alīna Vasiļevska
Datorsistēmas
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@

vasilek93@inbox.lv

Vidējā svērtā atzīme: 9,29

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – izcili novērtēts maģistra darbs “Skaitļošanas intelekta paradigmu
lietojums intelektuālo aģentu vadības mehānisma izstrādei”
• 2016.–2017. gads – valsts pētījumu programmas SOPHIS apakšprojekta “Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas” zinātniskā asistente
• 2015. gads – iekļauta RTU Zelta fonda izlasē
• 2015. gads – bakalaura darbs “Relāciju-objektu datu bāzes projektēšana un konstruēšana, lietojot daudzkriteriālo optimizāciju” novērtēts ar “izcili” un izvirzīts
studentu noslēguma darbu konkursam
• 2014.–2016. gads – RTU Attīstības fonda un AS “Exigen Services” stipendija

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015. gads – RTU “Buddy” programmas dalībniece
• 2013. gads – SIA “Lattelecom Technology” projekta “Pieslēdzies, Latvija!” senioru konsultante datora lietošanā
• No 2012. gada – biedrības “Intellect” studentu erudīcijas spēļu dalībniece

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – SIA “C.T.Co” organizētā JAVA skola
• 2015. gads – AS “Swedbank” un VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
organizētais seminārs par klientu apkalpošanas procesu un eID un eParaksta izmantošanu
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• 2015. gads – apgūts “Coursera.org” kurss “Web 2.0 tehnoloģiju pielietošana mācību procesā”
• 2014. gads – apgūts RTU Tālākizglītības nodaļas kurss “Lietišķo kompozīciju
veidošana Adobe Photoshop vidē”

Profesionālā pieredze
•
•
•
•
•

SIA “C.T.Co”
RTU Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra
PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”
SIA “Baltijas Datoru Akadēmija”
Profesionālā vidusskola “Victoria”

Dzīves devīze
“Genius is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration.”
/Thomas Alva Edison/
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Niklāvs Barkovskis
Transporta elektronika un telemātika
Bakalaura profesionālā studiju programma
@

niks.barkovskis@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 7,87

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2012. gads – zinātniskā publikācija “WSN based on accelerometer, GPS and RSSI
measurements for train integrity monitoring”

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – projekta “DEWI – Dependable Embedded Wireless Infrastructure” prezentēšana un tehnoloģijas demonstrēšana pasākuma “Zinātnieku nakts”
ietvaros

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads – konference “4th-2017 International Conference on Control, Decision
and Information Technologies”, 5.–7. aprīlis, 2017, Barselona, Spānija
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Profesionālā pieredze
• Elektronikas un datorzinātņu institūts

Dzīves devīze
“All teachings are mere references. The true experience is living your own life. Then,
even the holiest of words are only words.”
/Deng Ming-Dao/
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Melānija Ivulāne
Telekomunikācijas
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
@

melanija.ivulane@inbox.lv

Vidējā svērtā atzīme: 7,87

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – ar teicamu atzīmi novērtēts bakalaura darbs “Ekranētu un neekranētu simetrisko kabeļu parametru analīze un to salīdzinājums”
• 2015.–2017. gads – saņemta ikmēneša RTU stipendija
• 2014. gads – Pirmkursnieku elektronikas olimpiādē iegūta 3. vieta
• 2014. gads – matemātikas CE iegūti 100 %
• 2009.–2014. gads – Bauskas un Rundāles starpnovadu matemātikas olimpiādēs
iegūtas godalgotas vietas

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015. gads – dalība RTU Rektora kausa izcīņā krosā
• 2014. gads – jauniešu biedrības “Inicio” prezidente

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads – dalība RTU 58. SZTK konferencē
• 2016. gads – dalība seminārā “Liela apjoma dokumenta formatēšana, izmantojot
MS Office Word”
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Profesionālā pieredze
• Prakse uzņēmumā “Citrus Solutions” sadarbībā ar RTU Attīstības fondu

Dzīves devīze
“In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on.”
/Robert Frost/
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Sintija Lāce
Transporta elektronika un telemātika
Maģistra profesionālā studiju programma
@

sintijalace@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,30

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – iegūts profesionālais maģistra grāds transporta elektronikā un telemātikā un elektronikas inženiera kvalifikācija
• 2016. gads – RTU Biznesa interešu kluba “Portfelis”, AS “Swedbank” stipendijas
laureāte
• 2015.–2016. gads – RTU Attīstības fonda praktisko iemaņu veicināšanas stipendija sadarbībā ar AS “HansaMatrix”
• 2015. gads – iegūts inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē
• 2013.–2017. gads – RTU ikmēneša stipendija

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014.–2016. gads – RTU Ārzemju studentu departamenta programma “Buddy” –
ārzemju studentu draugs Latvijā
• 2014. gads – RTU Karjeras centra nometne “Step by Step: How to be the BEST of
the BEST”
• 2014.–2015. gads – RTU SP kopsapulces biedrs
• 2013.–2017. gads – RTU ETF SP biedrs – pasākumu organizēšana
• 2013.–2015. gads – RTU Karjeras centra “Karjeras diena” brīvprātīgais organizators
• 2012.–2017. gads – grupas vecākā pienākumu pildīšana
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – RTU Biznesa interešu klubs “Portfelis”

Profesionālā pieredze
•
•
•
•

AS “HansaMatrix”
AS “Latvijas Investīcijas”
SIA “AAT”
SIA “STT”

Dzīves devīze
“Ar zināšanām vien nepietiek, tās ir jāliek lietā. Ar vēlēšanos vien nepietiek – ir
jādara.”
/J. V. Gēte/
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Aleksandrs Mutors
Elektronika
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@

aleksandrs.mutors@inbox.lv

Vidējā svērtā atzīme: 8,08

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – maģistra grāda iegūšana ar darbu “Analogo un ciparu skaņas filtru
analīze, realizācija un salīdzinājums”
• 2015. gads – bakalaura grāda iegūšana ar darbu “Audio efektu analīze, sintēze un
realizācija”

Sabiedriskās aktivitātes
•
•
•
•

2016. gads – dīdžejs festivālā “Paradise summer party”
2014. gads – dīdžejs festivālā “Shine Cafe”
2013. gads – brīvprātīgais festivālā “Shine Cafe”
No 2012. gada – mūzikas un dziesmu tekstu autors

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads – dalība RTU 58. studentu zinātniskajā konferencē ar darbu “Analogo
un ciparu filtru analīze, realizācija un salīdzinājums”
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Profesionālā pieredze
Ārvalstu komersanta pārstāvniecība “E-Global Trade & Finance, Inc.”

Dzīves devīze
“Veni, vidi, vici.”
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Uģis Seņkāns
Telekomunikācijas
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@

ugis.senkans@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,72

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – maģistra darbs prezentēts RTU 58. studentu zinātniski tehniskajā
konferencē
• 2017.gads - iegūts inženierzinātņu maģistra grāds telekomunikācijās.
• 2015.gads - iegūts inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē.

Sabiedriskās aktivitātes
• 2017. gads – konkursā “Siguldas sporta laureāts 2016” apvienība “Fit Nation Latvia” (viens no organizācijas veidotājiem un vadītājiem) iegūst populārākās sporta
organizācijas titulu Siguldā un tās novadā 2016. gadā
• 2016. gads – uzvara Siguldas novada pašvaldības konkursā “Jauniešu iniciatīvu
projektu konkurss 2016” ar projektu “Jauniešu brīva laika pavadīšanas iespējas
Siguldas novadā” (projekta izstrādātājs un īstenotājs)
• 2016. gads – “Fit Nation Latvia” (viens no organizācijas veidotājiem un vadītājiem) pasākuma “Pavasara atklāšanas pārgājiens Siguldā” organizēšana (dalībnieku skaits ~600)
• 2016. gads – “Fit Nation Latvia” dalība Latvijas lielākajā sarunu festivālā “Lampa”
Cēsīs
• 2016. gads – “Fit Nation Latvia” sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru rīkots “Time to move” pasākums (dalībnieku skaits ~400)
• 2016. gads – Krimuldas novada Atzinības raksts par ieguldījumu novada a ttīstībā
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads – apliecība par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas “Sports un bērnu un jauniešu veselība (A programma)” apguvi
• 2016. gads – dalība Izglītības un zinātnes ministrijas, Jaunatnes starptautisko
programmu ağentūras, EuroDesk un Erasmus+ seminārā “Erasmus+: Jaunatne
darbībā” ar “Fit Nation Latvia” pieredzes stāstu
• 2016. gads – Šveices Konfederācijas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Latvijas–Šveices sadarbības programmas reģionālais forums
• 2016. gads – Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras seminārs “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Rīgā, Eiropas Savienības mājā.
• 2016. gads – apliecība par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas “Cilvēka ķermeņa diagnostika, koriģējošā attīstīšana, treniņu process
un vispusīga attīstība” apguvi
• 2015. gads – apliecība par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides
programmas “Sporta un fiziskās slodzes ietekme uz bērnu un jauniešu veselību
(A programma)” apguvi

Profesionālā pieredze
•
•
•
•
•
•
•

SIA “Modians”
SIA “Itero”
biedrība “SK Krimulda”
Krimuldas novada dome
“Fit Nation Latvia”
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Nacionālie bruņotie spēki

Dzīves devīze
“Idejas, mērķtiecība, neatlaidība un smags darbs ceļā uz sasniegumiem!”
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Linards Šmeiksts
Elektronika un mobilie sakari
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
@

linardssmeiksts@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,38

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2014. gads – Latvijas 39. atklātajā fizikas olimpiādē iegūta 3. vieta
• 2014. gads – Skolēnu ZPD konferencē Daugavpilī par darbu “Soļa amplitūdas
ietekme uz “HEXAPOD” robota kustības ātrumu” iegūts 2. pakāpes diploms
• 2013. gads – atzinība valsts fizikas olimpiādē

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – Dalība starptautiskajās robotikas sacensībās “Robotex”
• 2015. gads – Latvijas 25. studentu universiādē iegūta 3. vieta tāllēkšanā
• 2013. gads – Latvijas čempionātā vieglatlētikā junioriem iegūta 1. vieta trīssoļlēkšanā
• 2012. gads – dalība Baltijas valstu izlašu sacensībās (U-18) vieglatlētikā trīssoļlēkšanā
• 2012. gads – Latvijas čempionātā vieglatlētikā junioriem iegūta 2. vieta trīssoļlēkšanā

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads – dalība radošajā darbnīcā “Iegulto platformu Arduino programmēšanas pamati”
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Profesionālā pieredze
• SIA “Mikrotīkls”
• Preiļu Robotikas klubs
• IK “Allfix”

Dzīves devīze
“Dzīve sākas tur, kur beidzas tava komforta zona.”
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Ance Ansone
Vides zinātne
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@

ance.ansone@rtu.lv

Vidējā svērtā atzīme: 8,90

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – Erasmus mobilitātes stipendija studijām Viļņas Ģedimina tehniskajā
universitātē Lietuvā
• 2017. gads – publikācijas “Experimental investigation of flow rate impact on thermal accumulation system with PCM” līdzautore
• 2016. gads – publikācijas “Using encapsulated phase change materials with recycled material components” autore
• 2016. gads – publikācijas “Modelling of phase change in spheres for application
in solar thermal heat storage systems” līdzautore
• 2015.–2017. gads – dalība RTU studentu zinātniskajās konferencēs
• 2015. gads – publikācijas “The use of coniferous greenery for heat insulation material production” līdzautore

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – dalība jauniešu projektā “Green Action” Turcijā vides jautājumu
jomā
• 2016. gads – RTU pārstāve izstādē “Skola 2016”
• 2015. gads – darbs vides jautājumu jomā RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta Starptautiskajā vasaras universitātē “Ticket to the Future”
• 2014.–2015. gads – RTU vides zinātnes studiju programmas pārstāve RTU Atvērto durvju dienas pasākumos
• 2014.–2015. gads – viena no starptautiskās vides un klimata tehnoloģiju konferenču “CONECT 2014” un “CONECT 2015” organizatorēm
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• 2014.–2015. gads – dalība valsts pētījumu programmas projektā “Ilgtspējīga klimata politika un inovatīvi, energoefektīvi tehnoloģiski risinājumi
(LATENERGI)”

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads – konference Maltā par ilgtspējīgu tūrismu “High level conference on
sustainable tourism”
• 2017. gads – Eiropas Savienības vides vadības un audita sistēmas (EMAS) apbalvošanas ceremonija Maltā
• 2016. gads – prezentācija “Klimata tehnoloģiju teorētiskie aspekti” Latvijas Universitātes 74. zinātniskajā konferencē
• 2016. gads – seminārs “Kāpēc biotehonomika ir pievilcīga Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs?”
• 2015. gads – Arizonas Valsts universitātes, ASV, profesora A. M. Kannan vieslekciju un diskusiju cikls par enerģētikas un vides jautājumiem
• 2015. gads – starptautiskā vides un klimata tehnoloģiju konference “CONECT
2015”

Profesionālā pieredze
• Vides pārraudzības valsts birojs
• Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Dzīves devīze
“Per aspera ad astra.” (No latīņu val. – Caur ērkšķiem uz zvaigznēm.)
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Artūrs Brēķis
Elektrotehnoloģiju datorvadība
Maģistra profesionālā studiju programma
@

arturs.brekis@inbox.lv

Vidējā svērtā atzīme: 9,63

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – elektroinženiera diploms ar izcilību
• 2016. gads – A. Raistera stipendija par sasniegumiem studijās
• 2016. gads – “LEEA, Schneider Electric, Draka Keila Cables” studiju noslēguma
darbu stipendija
• 2016. gads – zinātniskā publikācija “Thermoacoustic MHD generator prototyping and experiments” izdevumā “Proceedings of the 10th PAMIR International Conference of Fundamental and Applied MHD”
• 2016. gads – zinātniskā publikācija “Testing of thermoacoustic MHD generator
prototype for space applications” izdevumā “Conference abstract book of the
17th MHD days conference”
• 2015. gads – ziņojums starptautiskajā biznesa kongresā “Aerospace and Defence
Meetings – Torino” Itālijā

Sabiedriskās aktivitātes
•
•
•
•

2016.–2017. gads – dalība RTU Attīstības fonda darbā
2016. gads – maģistra darba prezentēšana izgudrojumu izstādē “MINOX 2016”
2016. gads – “Zinātnieku nakts” organizators
2012. gads – 3. vieta pludmales futbolā RTU studentu rudens sporta spēlēs “Ronīši”
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016.–2017. gads – ziņojumi LU 74. un 75. konferencē un RTU 57. studentu konferencē
• 2016. gads – ziņojumi konferencēs “10th PAMIR International Conference of
Fundamental and Applied MHD”, Sardīnija, un “17th MHD Days”, Vācija
• 2016. gads – RTU 57. zinātniskā konference
• 2016. gads – vasaras skola “MHD for Space Applications” Kaljāri, Itālija
• 2015. gads – apgūts kurss “Certified Solidworks Associate”, un iegūts CSWA sertifikāts
• 2015. gads – apgūti AS “Sadales tīkls” elektrodrošības kursi

Profesionālā pieredze
•
•
•
•

SIA “Energoremonts Rīga”
SIA “VBE”
Latvijas Universitātes Fizikas institūts
Sardīnijas energopētnieciskais institūts “Sardegna Ricerche”

Dzīves devīze
“Nav svarīgi, kas ar mums notiek. Svarīgākais ir tas, kā mēs ar to tiekam galā.”
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Kalvis Ertmanis
Enerģētika un elektrotehnika
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@

kalvis.ertmanis@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,47

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2014./2015. studiju gada pavasara semestra RTU Zelta fonda laureāts
• 2013. gads – Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas (LEEA),
AS “Jauda” un SIA “ABB” studiju noslēguma darbu stipendiju konkursa laureāts
• 2012./2013. gads – AS “Latvenergo” studiju noslēguma darbu
izstrādes stipendiāts
• 2012. gada pavasara semestris – dalība Erasmus apmaiņas programmā Aalto universitātē, Somija

Sabiedriskās aktivitātes
• No 2013. gada – jauktā kora “Dzīne” dalībnieks
• 2010.–2011. gads – dalība fakultātes studentu pašpārvaldē

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads – angļu valodas kursi valodu centrā “PYGMALION”
• 2017. gads – “PRYSMIAN” seminārs par jaunumiem kabeļu tehnoloģiju jomā
• 2016. gads – “HVPD” Ltd. piecu dienu apmācību kursi par daļējo izlāžu mērījumu veikšanu un datu interpretāciju
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Profesionālā pieredze
• No 2015. gada – AS “Augstsprieguma tīkls”
• 2013.–2015. gads – AS “Latvijas elektriskie tīkli”

Dzīves devīze
“It always seems impossible until it's done.”

/N. Mandela/
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Vadims Ļitvinskis
Energoapgādes optimizācija
Bakalaura profesionālā studiju programma
@

vadim.litvinskij@inbox.lv

Vidējā svērtā atzīme: 9,26

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – teicami aizstāvēts inženierprojekts “Rīgas Stradiņa universitātes jaunā medicīnas muzeja elektroapgāde”
• 2015. gads – izcili aizstāvēts bakalaura darbs “Bezkontaktu elektromehāniskie
pārveidotāji ar primāro un sekundāro tinumu izvietojumu uz statora”

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015. gads – dalība pasākumā “Tīrai Latvijai!”
• 2015. gads – dalība Muzeju naktī AS “Latvenergo” Energoefektivitātes centrā

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads –seminārs “Ēku ārēja zibensaizsardzība”
• 2017. gads –seminārs “Power train seminar”
• 2014. gads – apgūts kurss “Autocad”
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Profesionālā pieredze
• SIA “MOSSO VISION”
• AS “Latvenergo” Energoefektivitātes centrs
• SIA “Armanda Ābeles inženieru birojs”

Dzīves devīze
“Ja gribi iemācīties, tad iemācies pats!”

75

RĪGA S TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

Jānis Stakens
Enerģētika un elektrotehnika
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
@

janisstakens@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,79

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2002. gads – LU maģistra grāds tiesībzinātnē
• 2000. gads – LU sociālo zinātņu vadībzinātnēs

Sabiedriskās aktivitātes
• 2011.–2016. gads – Latvijas Zaļās partijas programmas atjaunošana, t. sk. enerģētikas, transporta, ekonomikas, vides, zinātnes, izglītības un citās jomās

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2012. gads – apgūts kurss “Sketchup”
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Profesionālā pieredze
•
•
•
•

SIA “Maxima Latvija” valdes priekšsēdētājs
SIA “New Europe” valdes priekšsēdētājs
Jaunās VID ēkas būvniecības projekta vadīšana
Veselības ministres padomnieks

Dzīves devīze
“Studējot ar sajūsmu apzinos, cik maz es zinu.”
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Uģis Šņigirovs
Elektrotehnoloģiju datorvadība
Maģistra profesionālā studiju programma
@

ugis.snigirovs@inbox.lv

Vidējā svērtā atzīme: 8,03

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – ar inženiera darbu “Transformatora apakšstacijas T-1070 zonas
elektrotīkla rekonstrukcija Kocēnu novadā” iegūta 3. vieta “Latvenergo” rīkotajā
konkursā “Gada balva”
• 2014. gads – ar bakalaura darbu “Neatkarīgo izkliedētās ģenerācijas avotu
iespaids uz sadales sistēmas operatora ekonomiskajiem rādītājiem” iegūta 2. vieta LEEA noslēguma darbu konkursā
• 2013.–2014. gads – “Latvenergo” stipendija bakalaura darba izstrādei
• 2012. gads – dalība RTU studentu pētniecisko darbu konferencē angļu valodā
ar darbu “Hydrogen fuel cell as an efficient energy source”

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – dalība “Lattelecom” maratonā un RTU sporta spēlēs

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – LEEA un AS “Sadales tīkls” seminārs “Elektroietaišu projektēšana”
• 2016. gads – SIA “OBO Bettermann” seminārs par kabeļiem un ugunsdrošām
sistēmām
• 2016. gads – kompānijas “Draka Keila Cables” seminārs
• 2015. gads – AS “Sadales tīkls” seminārs “Kvalitatīvi un termiņā izstrādāti projekti”
• 2014. gads – apgūta AutoCAD programmatūra
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Profesionālā pieredze
• SIA “Ingman Saldējums”
• AS “Latvenergo”
• SIA “Latvijas Energoceltnieks”

Dzīves devīze
“Patiesībā dzīves laime slēpjas sīkumos un šajā brīdī – tāpēc izbaudi to!”
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Ella Meirāne
Tehniskā tulkošana
Bakalaura profesionālā studiju programma
@

meiraneella@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,00

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – bakalaura darba publikācija
• 2017. gads izcili aizstāvēts bakalaura darbs “Hybrid Nature Of Contemporary
Economic Discourse”
• 2017. gads 1. vieta “ETHZF gada tulkotājs” konkursā
• 2015. gads iegūta 1. vieta RTU Zinātniskajā konference
• 2012. gads vidusskola pabeigta ar pateicību no Valsts premjerministra par izcilām atzīmēm

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – dalība RTU Karjeras dienā
• 2015. gads – EMT Network Meeting
• 2015. gadā Starptautiskā Jauniešu foruma Latvijas prezidentūras ietvaros organizētāja
• 2015. gads vēstnieku vakariņas Rīgā no Rīgas Domes organizētāja
• 2014. gads – grāmatu tulkošana “Cuentos del loco”

Dalība semināros, konferencēs, kursos
•
•
•
•

2016. gads – mutisko tulku konference
2015.–2017. gads – ķīniešu valodas kursi
2014. gads – RSU kursi “Starptautiskās attiecības un diplomātija”
2013.–2017. gads – franču valodas kursi Franču valodas institūtā
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Profesionālā pieredze
•
•
•
•
•

Rīgas dome
Rīgas pilsētas būvvalde
Portāls “Riga.lv”
“Latvijas Radio 4”
CSDD

Dzīves devīze
“If you can dream it, you can do it.”

/Walt Disney/
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Agnese Andža
Cilvēku resursu vadīšana
Bakalaura profesionālā studiju programma
@

agnese.andza@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 7,66

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – iegūta valsts apmaksāta budžeta vieta studijām
• 2015. gads – dalība RTU IEVF stipendiju komisijā

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – profesionālās izaugsmes konferences “(Y)our Future in Latvia” organizatore
• 2015. gads – brīvprātīgais darbs konferencē “TEDx 2015” un Sieviešu korporācijas pasākumā “The rights” Nikosijā, Kipra
• 2015. gads – Erasmus+ semināra galvenā organizatore
• 2015. gads – pasākuma “Dienesta Romāns” galvenā organizatore
• 2014. gads – mārketinga ideju konkursa “Reklaminators” organizatore un koordinatore
• 2014. gads – divu dienu ekskursijas pa Latvijas uzņēmumiem IEVF latviešu un
ārzemju studentiem galvenā organizatore

Dalība semināros, konferencēs, kursos
•
•
•
•

2017. gads – treniņš “Successful Project Management Knowhow”
2017. gads – seminārs “Personīgo iemaņu pašanalīze un ceļš uz saviem mērķiem”
2016. gads – Biznesa interešu klubs ”Portfelis”
2016. gads – D. Pavļuta darbnīcu cikls “Konfliktu anatomija un risināšana” un
“Uziticēšanās un sadarbība – emocionāla izvēle vai racionāls lēmums”
• 2015. gads – praktiskās mācības “Prezentēšanas prasmes” pie I. Balamovskas
• 2014. gads – LSA rīkotais “Studentu līderu forums” un forums “Kubs 8”
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Profesionālā pieredze
IEVF Studentu pašpārvalde, Studentu parlaments, SIA “Files.fm”, SIA “Citrus Solutions”, SIA “Amrop”, Junior Chamber International

Dzīves devīze
“Gūt var ņemot, gūt var dodot! Dodot gūtais neatņemams.”
/Rainis/

87

RĪGA S TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Līga Bērzkalne
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana
un vadīšana
Maģistra profesionālā studiju programma
@

liga.berzkalne@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,83

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• Starptautisko tulkošanas ārpakalpojumu izmantošanas problemātika un attīstība tulkošanas uzņēmumos Latvijā – Apvienotais 57. RTU studentu zinātniskās
un tehniskās konferences Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras sekcijas un SESTELK studentu zinātniskās konferences tēžu krājums, 2016
• Asistēšana ziņojuma sagatavošanā par mazo un vidējo pilsētu izaicinājumiem,
ekonomiskās attīstības potenciālu, ietekmi uz kopējo teritoriālo attīstību gan
Latvijas, gan Eiropas Savienības mērogā, kā arī turpmākiem attīstības virzieniem. Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē vajadzībām, 2015
• Mazo un vidējo pilsētu ekonomiskās attīstības iespējas un izaicinājumi Latvijā –
Vidzemes Augstskolas 9. studentu pētniecisko darbu rakstu krājums, 2015
• Karjeras izglītības koordinēšana Vidzemes reģiona vispārējās vidējās izglītības
iestādēs – Vidzemes Augstskolas 7. studentu pētniecisko darbu rakstu krājums,
2013

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014. gads – Vidzemes Augstskolas debašu kluba vadītāja
• 2014. gads – Vidzemes Augstskolas Studentu apvienības Ārējās komunikācijas
virziena vadītāja (Vidzemes Augstskolas pārstāve LSA Domē)
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads – sertifikāts par krievu valodas kursa A1.2 līmeņa apgūšanu 60 akadēmisko stundu apjomā
• 2011.–2015. gads – dalība dažādos ar debatēm saistītos pasākumos (turnīri, semināri u. tml.)

Profesionālā pieredze
• 2016.–2017. gads – SIA “Skrivanek Baltic” tulkošanas projektu vadītāja
• 2015.–2016. gads – SIA “WordRise” – sākotnēji personāla atlases speciāliste, vēlāk tulkošanas projektu vadītāja
• 2015. gads – Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts – delegāciju pavadone, prakse
• 2014. gads – Baltijas Starptautiskā vasaras skola Vidzemes Augstskolā – studentu
atbalsta speciāliste, brīvprātīgais darbs

Dzīves devīze
“Galvenais ir būt laimīgam.”
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Alda Bražūne
Uzņēmējdarbība un inovācijas
Maģistra profesionālā studiju programma
@

alda.brazune@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,16

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• No 2016. gada – studijas Baltijas Psihoorganiskās analīzes centrā
• 2012.–2016. gads – vadīts bakalaura darbs un kursa darbs, recenzēti kursa un
maģistra darbi
• 2012. gads – humanitāro zinātņu doktora grāds vēsturē (diplomātijas vēsture),
pirms tam – bakalaura un maģistra grāds vēsturē
• 2010. gads – lekciju kurss “Francijas vēstures problēmas 20. gadsimta pirmajā
pusē” (3 ECTS) vēstures bakalaura studentiem
• 2007./2008. studiju gads – Nipona Roiči Sasakavas Jauno līderu stipendiāte
• 2005. un 2007. gads – Latviešu akadēmiskās organizācijas Zviedrijā stipendiāte
• 2003./2004. un 2008./2009. studiju gads – Kristapa Morberga stipendiāte
• Vairāk nekā 20 zinātniskās un populārzinātniskās publikācijas par vēsturi, kultūras mantojumu, tūrismu

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. un 2014. gads – pasaules čempionāts rogainingā, Somija, iegūta attiecīgi 4.
un 9. vieta
• 2012.–2016. gads – Eiropas čempionāts rogainingā, iegūta 1.–3. vieta
• 2009. gads – uzkāpu Monblānā
• 2004.–2008. gads – starpkultūru sakaru un integrācijas veicināšanas projektu
realizācija, sākot ar pieteikumu izstrādi finansējuma iegūšanai līdz atskaišu sagatavošanai; jauniešu apmaiņu organizēšana
• Biedrības “Puduris” valdes locekle
• Orientēšanās kluba “Ozons” biedre
• Pārgājienu un ceļojumu organizēšana domubiedriem
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads – apgūts kurss “Pārdošanas vadība”
• Dalība vairāk nekā 10 starptautiskās konferencēs, tajā skaitā ārpus Latvijas. Papildus studijām apgūti kursi “Grāmatvedība”, “Mikroekonomika”, “Tiesību pamati”, “Cilvēkresursu vadība”, “Ugunsdrošība (160 h), “Stresa menedžments” u. c.
• Pašmācības ceļā apgūta video montāža, fotografēšana un foto apstrāde
• Starptautisku zinātnisku konferenču organizēšana
• 2004.–2010. gads – franču un spāņu valodas kursi

Profesionālā pieredze
•
•
•
•
•

SIA “PlayGineering Systems”, administratīvā direktore
Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera izpilddirektore
Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes izpilddirektore
Pētniecības projektu vadība Latvijas Universitātē
Latvijas Universitātes Studentu Padome, Latvijas Universitātes Vēstures un filzofijas fakultātes Studentu pašpārvalde, Latvijas Studentu apvienība
• Biedrības “Puduris” valdes locekle

Dzīves devīze
“Ja Tev ir no kaut kā bail, tad tas norāda, ka tieši tas Tev ir ļoti nepieciešams, jo īstā
dzīve sākas ārpus komforta zonas.”
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Evelīna Brikmane
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Bakalaura profesionālā studiju programma
@

evelina.brikmane@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,93

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – ar izcilību novērtēts bakalaura darbs “Ēku siltināšanas sociāli ekonomisko ieguvumu novērtējums”
• 2014. un 2016. gads – saņemta RTU ikmēneša stipendija

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – dalība Eiropas minigolfa čempionātā Portugālē
• 2016. gads – dalība starptautiskajā pilsētplānošanas treniņā projekta “Pilsētas laboratorija” ietvaros
• 2015. gads – kopā ar kursa biedriem organizēts seminārs “Publiskā ārtelpa”
• 2014. gads – dalība Eiropas minigolfa čempionātā Vācijā
• 2013. gads – dalība pasaules minigolfa čempionātā Vācijā

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – seminārs “Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība,
pārvietošana un uzņemšana – Norvēģijas pieredze un Latvijas izaicinājumi”
• 2016. gads – seminārs “Projektu savstarpējā papildinātība un Norvēģijas pieredze”
• 2016. gads – CIMULACT nākotnes pētījumu seminārs
• 2015.–2016. gads – Latvijas Universitātes zinātniskās konferences
• 2015. gads – konference “URBACT City Festival”

92

RĪGA S TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Profesionālā pieredze
•
•
•
•
•

Sabiedriskais fonds “Esi vesels”
SIA “Monsoon Accessorize Latvia”
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Garkalnes novada būvvalde
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Dzīves devīze
“Jo vairāk dari, jo vairāk vari izdarīt!”
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Evija Cirša
Nekustamā īpašuma pārvaldība
Bakalaura profesionālā studiju programma
@

evija.cirsa@inbox.lv

Vidējā svērtā atzīme: 8,38

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – zinātniskā publikācija “Ieguvumi no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes uzlabošanas projektiem Smiltenē”

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014. gads – pārstāvēta RTU komanda LU sporta spēlēs “NEMO Camping”
• 2014. gads – pārstāvēta IEVF komanda RTU volejbola turnīrā

Profesionālā pieredze
Prakses laikā iegūta stabila darba vieta SIA “Latvijas Namsaimnieks”: divus gadus
kā trīs pārvaldnieku asistente, iepriekš – kā lietvede un klientu apkalpošanas centra speciāliste

Dzīves devīze
“Izmainot “es nevaru” par “es varu”, drīz vien varēsi pateikt “es to paveicu”.”
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Maira Rudzīte
Nekustamā īpašuma pārvaldība
Bakalaura profesionālā studiju programma
@

maira.rudzite@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,33

Sabiedriskās aktivitātes
• Mazo lauksaimnieku atbalsts

Dalība semināros, konferencēs, kursos
•
•
•
•

2017. gads – starptautiska konference “Vadi vietā, kur esi”
2014. gads – mūsdienu organizāciju novērtēšana
2012. gads – stresa vadība un profesionālās izdegšanas profilakse
2011. gads – personīgās efektivitātes psiholoģija, struktūrvienību vadība

Profesionālā pieredze
• Ogres novada pašvaldības aģentūra “Ogres namsaimnieks” (bij. “Mālkalne”)
• “Rīgas namu pārvaldnieks”

Dzīves devīze
“Kas mani nenogalina, tas mani spēcina.”
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Anda Jēkabsone
Uzņēmējdarbība un vadīšana
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@

anda.jeekabsone@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,72

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
•
•
•
•

2017. gads – saņemta valsts stipendija (RTU)
2016. gads – saņemta valsts stipendija (RTU)
2014./2015. studiju gads – saņemta J. Biķa stipendija (LLU)
2014. gads – izstrādāts zinātniski pētnieciskais darbs “Zemes lietojuma veidu izmaiņas, to likumsakarības Latvijā no 2000. līdz 2006. gadam”, un prezentēts Latvijas Lauksaimniecības universitātes starptautiskajā studentu zinātniskajā konferencē “Students on their Way to Science”
• 2013./2014. studiju gads – saņemta K. Ulmaņa stipendija (LLU)
• 2013. gada pavasara semestris – mācības Vroclavas Dzīves zinātņu universitātē
Polijā Erasmus programmas ietvaros

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• Ilggadējs Brīvprātīgais darbs biedrībā “Latvijas Mazpulki”:
ȤȤ projekta “Lauku attīstības programmas pasākumu popularizēšana Latvijas
lauku teritoriju jauniešu (Mazpulku) mērķauditorijai” aktivitāšu koordinatore;
ȤȤ konferences “Jaunieši – Latvijas vērtība!?” (Jelgavā) pasākuma aktivitāšu koordinatore;
ȤȤ “Rural Youth Europe” vasaras semināra “European Rally” nodarbību vadītāja;
un daudzi citi
• 2015. gada beigas – apmācības darbam ar Autodesk Inventor
• 2012. gada septembris – apmācības “Iespējas – Coaching – Spējas”
• 2012. gada augusts – “Rural Youth Europe” organizēts lauku jauniešu seminārs
“Reach Your Potential” Polijā
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Profesionālā pieredze
• Ūdensapgādes projektētāja SIA “Komforta standarts”
• Projektu vadītāju asistente SIA “Starpsienu centrs”
• Projektu vadītāja asistente SIA “Ekodoma”

Dzīves devīze
“Travel is never a matter of money, but of courage.”
/P. Coelho/

97

RĪGA S TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Megija Krieviņa
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana
un vadīšana
Bakalaura profesionālā studiju programma
@

megija.krievina@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,44

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – zinātniskā publikācija “Latvijas eksporta mērķa valstu kritēriji”
• 2017. gads – dalība Slovākijas zinātniskajā konferencē “Globalization and its Socio-Economic Consequences” ar publikāciju “Criteria for selection of the export
target countries”

Sabiedriskās aktivitātes
• 2017. gads – dalība “Rīga TV24” veidotajā jauniešu 20 sēriju raidījumā/debatēs
“Projekts: Eiropa”
• 2016. gads – projekta “Darba devēju ieteikto Latvijas skolu un studiju tops” vadītāja sadarbībā ar LDDK, IZM, EM
• 2015. gads – dalība Erasmus+ studijās Vācijā
• 2014. gads – LSA projekta “Kam rūp students” organizatore
• 2014./2015. studiju gads – IEVF Studentu pašpārvaldes vadītāja, iegūta balva
“Gada pašpārvalde 2014”
• 2013./2014. studiju gads – IEVF ārējo sakaru nodaļas projektu organizatore,
IEVF Studentu pašpārvaldes un LSA aktīviste

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads – Slovākijas zinātniskā konference “Globalization and Its Socio-Economic Consequences”
• 2015. gads – studiju brauciens uz Briseli – Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija
• 2015. gads – Erasmus+ studijas, iegūts “International Management” sertifikāts
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• 2014. gads – seminārs “Studentu Līderu forums '14”
• 2013. gads – seminārs “Kam rūp students '13”

Profesionālā pieredze
•
•
•
•
•
•

UBS (Union Bank of Switzerland)
LR Saeima
LR Ekonomikas ministrija
Karjeras un izglītības portāls “Prakse.lv”
RTU Studentu parlaments un pašpārvalde
LSA

Dzīves devīze
“A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty.”
/Winston Churchill/
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Andris Kuksiks
Būvuzņēmējdarbība un nekustamā īpašuma vadīšana
Maģistra profesionālā studiju programma
@

andris.kuksiks@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,41

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – izstrādāts maģistra darbs “Diskonta un kapitalizācijas likmju noteikšanas metožu izvērtējums Latvijas nekustamo īpašumu tirgus apstākļos”
• 2017. un 2012. gads – publikācijas RTU studentu zinātniskajās konferencēs
• 2012. gads – izstrādāts bakalaura darbs “Nekustamo īpašumu piespiedu pārdošanas vērtības noteikšanas problēmas un to risinājumi”

Sabiedriskās aktivitātes
• 2017. gads – nekustamo īpašumu profesionāļu kluba debašu organizēšana
• 2017. gads – Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas komandas dalības organizēšana Uzņēmēju sporta spēlēs
• 2016. gads – SIA “VCG Ekspertu grupa” sadarbības partneru neformālas tikšanās pasākuma organizēšana
• 2016. gads – dalība projektā “Ēnu diena”
• 2015. gads – Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas sporta spēļu organizēšana
• No 2005. gada ‒ dalība amatieru basketbola čempionātos

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads:
ȤȤ “Personas datu aizsardzība nekustamā īpašuma vērtēšanas kontekstā”
ȤȤ “Apbūves tiesība. Ēku un zemes dalīta īpašuma jaunais regulējums”
• 2017. gads – “Būvniecības process. No ieceres līdz reģistrācijai Zemesgrāmatā”
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• 2016. gads – seminārs “Par izmaiņām Imigrācijas likumā un Ministru kabineta
noteikumos, kas regulē investoru uzņemšanu”
• 2016. gads – seminārs “Par e-paraksta ieviešanu vērtējumu atskaišu parakstīšanā”
• 2016. gads – konference “TEGoVA Eiropas vērtēšanas standarti 2016 – iespēja
uzlabot vērtējumu kvalitāti”
• 2016. gads – “FIABCI Baltic Real Estate Development Forum”
• 2016. gads – starptautiskā vērtētāju konference Gdaņskā, Polijā
• 2016. gads:
ȤȤ “Servitūti, piekļuve īpašumiem un informācija par apgrūtinājumiem”
ȤȤ “Nekustamo īpašumu vērtēšana: Skats no malas”
ȤȤ “Autortiesību aspekti nekustamā īpašuma vērtējuma sagatavošanā”

Profesionālā pieredze
• Īpašumu vērtētājs (Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācija, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 134), SIA VCG Ekspertu grupa
• Nekustamo īpašumu aģents (Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācija,
sertifikāts Nr. A-106), pašnodarbinātais
• Ugunsdzēsējs – glābējs (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests)

Dzīves devīze
“Bez cīņas nav uzvaras!”
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Ineta Lagzdiņa
Uzņēmējdarbība un vadīšana
Pirmā līmeņa profesionālā studiju programma
@

inetalagzdina2@inbox.lv

Vidējā svērtā atzīme: 8,32

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016.–2017. studiju gads – iegūta ikmēneša RTU stipendija

Sabiedriskās aktivitātes
• 2017. gads – izstādes “Ražots Liepājā” un orientēšanās pasākuma “Liepājas pēdas
Latvijā” organizatore
• 2017. gads – START UP Kurzemes reģiona investīciju sesijas projekta “Kurzemes
Biznesa inkubatora” projektu vadītāja SIA “Liepājas velo serviss”

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gada aprīlis – seminārs “Darba aizsardzība”
• 2017. gads – apgūts kurss “Likuma “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” piemērošana praksē”
• 2016. gads – apgūts kurss “Personāla dokumentu pārvaldības būtiskie aspekti”
• 2016. gads – apgūts kurss “Budžeta iestāžu grāmatvedība praktiskās situācijas”
• 2016. gads – apgūts kurss “Horizon”
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Profesionālā pieredze
• No 2016. gada – Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde” –
grāmatvede / personāla speciāliste
• SIA “Liepājas Velo serviss” projektu vadītāja

Dzīves devīze
“Cilvēkam ir jāmīl tas, ko viņš dara, lai būtu harmonijā ar sevi un apkārtējo pasauli,
jo tikai tad viss notiks.”
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Aiga Leimonte
Visaptverošā kvalitātes vadība
Maģistra profesionālā studiju programma
@

aiga.leimonte@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,33

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – iegūts profesionālais maģistra grāds un diploms ar izcilību visaptverošajā kvalitātes vadībā (t. sk. izcili aizstāvēts maģistra darbs)
• 2016.–2017. gads – iegūta RTU stipendija trīs semestrus pēc kārtas
• 2015. gads – uzsāktas maģistra studijas RTU studiju programmā “Visaptverošā
kvalitātes vadība” par valsts budžeta līdzekļiem
• 2013. gads – iegūts profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā ar
ekonomista kvalifikāciju

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – mentore AS “SEB banka” organizētajā SEB Inovāciju forumā maziem un vidējiem uzņēmējiem
• 2015. gads – dalība SEB darbinieku Inovāciju laboratorijā
• 2015. gads – iegūta nominācija “SEB talants” (uzņēmuma talantu vadības programmas ietvaros)

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads – RTU 58. studentu zinātniskā un tehniskā konference
• 2016. gads – SIA “O.D.A.” organizētajā jauno vadītāju attīstības programmā apgūts mācību kurss “Vadītāju ABC: loma un funkcijas”
• 2016. gads – KIC organizētā personības resursu konference “Domā.Jūti.Dari”
• 2016. gads – apmeklētas starptautiskās konferences “Customer Contact Expo
2016” (Londona) un “NPS and Customer Experience Forum” (Stokholma)
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• 2015. gads – SIA “Irmas Kalniņas konsultācijas” organizētie mācību kursi “Biznesa etiķete”
• 2015. gads – apmācību kursi “Stresa vadība” un “Projektu vadība”

Profesionālā pieredze
• 2017. gads – AS “SEB banka” Informācijas tehnoloģiju pārvaldes Baltijas incidentu novēršanas vadītāja
• 2015. gads – AS “SEB banka” Klientu segmentu pārvaldes servisa kvalitātes vadītāja / incidentu novēršanas koordinatore
• 2014. gads – AS “SEB banka” Biznesa attīstības pārvaldes vienoto procesu pārvaldītāja
• 2013. gads – AS “SEB banka” Klientu centra atbalsta speciāliste
• 2008. gads – AS “SEB banka” Filiāļu tīkla klientu apkalpošanas speciāliste
• 2007. gads – AS “GE Money” klientu apkalpošanas speciāliste / filiāļu tīkla
trenere

Dzīves devīze
“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”
/Albert Einstein/
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Edvards Lorencs
Uzņēmējdarbība un vadīšana
Maģistra profesionālā studiju programma
@

elorencs@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,44

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – publikācija “Digital Marketing Skills and Knowledge as a Success
Factor for Company Development” Starptautiskajā zinātniskajā konferencē
“Economics and Management, ICEM-2017”
• 2017. gads – publikācija “How to Measure the Efficiency of the Digital Marketing
Channels?” konferencē “The 21st World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2017”

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015. un 2016. gads – komandu intelektuālajās spēlēs “Kas?Kur?Kad?” un “Sava
Spēle” iegūts Latvijas studentu čempiona tituls
• 2015. un 2016. gads – komandu intelektuālajās spēlēs “Kas?Kur?Kad?” un “Sava
Spēle” iegūts Rīgas studentu čempiona tituls
• 2015.–2016. gads – Eiropas intelektuālo spēļu čempionātu dalībnieks
• No 2012. gada – skolēnu/studentu intelektuālo spēļu komandu, vairākkārtēju
Latvijas un Rīgas čempionātu balvu ieguvēju treneris

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads – “Yandex” konference “Yet Another Conference 2017”
• 2016. gads – “Yandex” konference “Yet Another Conference on Marketing 2016”
• 2016. gads – RTU IEVF un Koventrijas Universitātes rīkotā tiešsaistes studiju
moduļa "OIL” projekts "Europe Through the Global Lens”
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• 2015./2016. studiju gads – Rīgas–Kembridžas uzņēmējdarbības nometne
• 2015. gads – Biznesa interešu klubs “Portfelis”
• 2015. gads – Google studentu programma “Google AdCamp EMEA 2015”

Profesionālā pieredze
• 2015.–2017. gads – SIA “Infinitum 8” digitālā mārketinga speciālists
• 2013.–2015. gads – SIA “Rolviks” tirdzniecības pārstāvis

Dzīves devīze
“As long as you’re going to be thinking anyway, think big.”

/Donald Trump/
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Oskars Niks Mālnieks
Ekonomika
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
@

oskarsniks.malnieks@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,16

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – teicami aizstāvēts bakalaura darbs un iegūts bakalaura grāds ar izcilību
• 2016. gads – publikācija par Latvijas valdības vērtspapīru tirgu un dalība RTU
57. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē

Sabiedriskās aktivitātes
•
•
•
•
•
•
•

2017. gads – EKU GIGA nedēļas galvenais organizators
2016.–2017. gads – IEVF domnieks
2016.–2017. gads – RTU IEVF SP Studiju nodaļas vadītājs
2016.–2017. gads – RTU SP domnieks LSA
2016.–2017. gads – EKU dienu galvenais organizators
2014.–2015. gads – RTU vīru koris “Gaudeamus”
2014. gads – RTU Debašu klubs

Dalība semināros, konferencēs, kursos
•
•
•
•

2016. gads – seminārs “Studentu līderu forums 2016”
2016. gads – vasaras skola “Shake up Start ups” (SUSU) Horvātijā
2015. gads – BIK “Portfelis” ietvaros apgūtas uzņēmējdarbības prasmes
2015. gads – zinātnisks seminārs par Latvijas pilsētu attīstības problēmām
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Profesionālā pieredze
•
•
•
•

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”
RTU IEVF Studentu pašpārvalde
RTU Studentu parlaments
Latvijas Studentu apvienība

Dzīves devīze
“Vēsturi var paciest vai veidot. Tāpēc uzdrīksties vairāk!”
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Aija Medne
Visaptverošā kvalitātes vadība
Bakalaura profesionālā studiju programma
@

aija.medne@rtu.lv

Vidējā svērtā atzīme: 8,08

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – teicami aizstāvēts bakalaura darbs “Izcilības pieeja Rīgas Tehniskās
universitātes kvalitātes sistēmas pilnveidē”
• 2016. gads – apmaiņas programmas Erasmus+ ietvaros profesionālā prakse Vīnes universitātes Kvalitātes nodrošināšanas departamentā, Austrija
• 2014. gads – apmaiņas programmas Erasmus+ ietvaros studijas Brno Tehniskajā
universitātē, Čehija

Sabiedriskās aktivitātes
•
•
•
•
•

2016.–2017. gads – pasākuma cikla “UK–Days Riga” organizēšana un vadīšana
2013.–2017. gads – kursa vecākā
2015. gads – RTU Studentu parlamenta “Buddy programmas” dalībniece
2015. gads – jauno inženieru sacensību “EBEC Rīga” dalībniece
2015. gads – RTU pasākuma “Seko studentam” dalībniece

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads – Rīgas Tehniskās universitātes 58. SZTK tēžu konference
• 2016. gads – Vīnes Universitātes profesionālās kompetences celšanas kursi “Qualitätssicherung und evaluation”
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Profesionālā pieredze
• 2017. gads – RTU Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta
kvalitātes sistēmu speciāliste
• 2017. gads – RTU rektora palīdze
• 2016. gads – “Dream Foundation Latvia” un “CAE exams Latvia” projektu vadītāja

Dzīves devīze
“My key to growth is continuous learning, accepting the laws of this universe and
doubting them at the same time.”
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Kaspars Plotka
Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Maģistra profesionālā studiju programma
@

latviaconsulting.kt@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,19

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – zinātniska publikācija: Viržbickis, J., Plotka, K. Pieci sadarbības
principi. RPIVA 9. starptautiskās zinātniskās konferences “Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” rakstu krājums, Rīgā, 14.–15.04.2016. Rīga: RPIVA,
2016, 329.–335. lpp. ISBN 978-9934-503-39-9
• 2015. gads – zinātniska publikācija: Viržbickis, J., Plotka, K. Evaluation of Synergy. RPIVA 8. starptautiskās zinātniskās konferences “Teorija praksei mūsdienu
sabiedrības izglītībā” rakstu krājums, Rīgā, 10.–11.04.2015. Rīga: RPIVA, 2015,
170.–175. lpp. ISBN 978-9934-503-31-3
• 2014. gads – zinātniska publikācija: Viržbickis, J., Plotka, K. Sinerģijas ietekme
komercdarbībā. RPIVA 7. starptautiskās zinātniskās konferences “Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” rakstu krājums, Rīgā, 10.–12.04.2014. Rīga:
RPIVA, 2014, 216.–221. lpp. ISBN 978-9934-503-15-3
• 2012. gads – zinātniska publikācija: Viržbickis, J., Plotka, K. Sadarbības procesa
kvalitāte. RPIVA 6. starptautiskās zinātniskās konferences “Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” rakstu krājums, Rīgā, 29.–31.03.2012. Rīga: RPIVA,
2012, 242.–247. lpp. ISBN 978-9934-8215-9-2
• 2006. gads – zinātniska publikācija: Viržbickis, J., Plotka, K. Komersantu sadarbības atbilstība globalizācijas tendencēm tirgus ekonomikas apstākļos. RPIVA
3. starptautiskās zinātniskās konferences “Teorija praksei mūsdienu sabiedrības
izglītībā” rakstu krājums, Rīgā, 06.–08.04.2006. Rīga: RPIVA, 2006, 517.–521. lpp.
ISBN 9984-569-60-8
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Sabiedriskās aktivitātes
• 2004.–2005. gads – Biznesa institūta “RIMPAK Livonija” Studentu parlamenta
priekšsēdētājs

Dalība semināros, konferencēs, kursos
•
•
•
•

2006. gads – ISO 9000 kvalitātes sistēmu vadība (izdots valsts apliecinājums)
2005. gads – kursi “Creative Operations Course”
2005. gads – kursi “Basic On Leadership, Basic On Effective Communication”
2003. gads – semināri “Kvalitātes sistēmu vadība” 160 stundu apjomā un “Iekšējās kvalitātes sistēmas audits” 40 stundu apjomā

Profesionālā pieredze
•
•
•
•

SIA “Golden Gates Edelmetalle International”
SIA “Protected Noble Metals Baltic”
AS “ASWT” valdes vai pārraudzības orgāna dalībnieks
2016./17. studiju gadā vieslektors RTU IEVF studiju kursa “Sabiedriskā sektora
ekonomika” bakalaura studiju programmās

Dzīves devīze
“Non progredi est regredi.” (No latīņu val. – Neiet uz priekšu nozīmē iet atpakaļ.)
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Jānis Prindulis
Darba aizsardzība
Maģistra profesionālā studiju programma
@

prindulis@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,73

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2010. gads – zinātniskā publikācija “Environmental Quality Assesment and modelling in high risk industrial sites in Latvia”, Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B, Vol. 64, No. ½ (666/667), pp. 66–72

Sabiedriskās aktivitātes
• 2017. gads – vadlīnijas rūpniecisko avāriju riska objektu izvietošanas minimālo
drošības attālumu un teritorijas izmantošanas un apbūves ierobežojumu noteikšanai teritorijas plānošanas dokumentos
• No 2001. gada – aktīva darbība industriālā riska pārvaldības jomā Latvijā. Rūpniecisko objektu darbinieku apmācība, kā arī valsts, pašvaldības iestāžu un
glābšanas dienestu darbinieku zināšanu papildināšana. Piedalīšanās teritorijas
plānošanas jautājumu risināšanā Latvijas pilsētās, izvēloties sabiedrībai un uzņēmējdarbībai savstarpēji labvēlīgākos risinājumus

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2014. gads – Starptautiskās Ķīmijas inženieru asociācijas organizēta konference
“Hazards 24” Edinburgā, Lielbritānija
• 2012. gads – kvantitatīvā riska novērtēšana ar datorprogrammu “Riskcurves 9”
Nīderlandes kompānijā “TNO Hilversuma”
• 2009. gads – trokšņa izplatības modelēšanas apmācība ar datorprogrammu
“IMMI”, Wölfel Meßsysteme Höchberg, Vācija
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• 2009. gads – gaisa piesārņojuma izplatības modelēšanas apmācība ar datorprogrammu “ADMS 4.1”, CERC Kembridžā, Lielbritānija
• 2009. gads – ūdens piesārņojuma un plūdu modelēšanas apmācība ar datorprogrammu “DHI MIKE” kompleksu SIA “Envirotech” sadarbībā ar Dānijas hidroloģijas institūtu, Rīga, Latvija
• 2007. gads – INTERREG III B finansēta projekta “Dagob” organizēta konference
“Safe and Reliable Transport of Dangerous Goods”
• 2003. gads – Dānijas kompānijas “COWI” ekspertu vadītie semināri un apmācības kursi “Dancee” projekta ietvaros par SEVESO II direktīvas ieviešanu Latvijā

Profesionālā pieredze
• Uzņēmumuma SIA “PSI Risks un audits” vadītājs
• Latvijas riska vadības asociācijas valdes loceklis

Dzīves devīze
“Nemeklē vainīgos! Izdari pats, pirms kādam ko pārmest.”
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Zane Radžēle
Uzņēmējdarbības loģistika
Bakalaura profesionālā studiju programma
@

zaneradzele@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,74

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – iegūta atzinība RTU 58. studentu zinātniski tehniskajā konferencē
par tēzēm “Starptautisko konteinerpārvadājumu pilnveidošanas iespējas”

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015. gads – iegūts RTU SP Gada pašpārvaldes tituls; dalība Erasmus apmaiņas
studiju braucienā uz Kuehne Logistics university Vācijā
• 2014. gads – RTU “Spice” uzvarētājkomandas dalībniece, IEVF SP vadītājas vietniece un pašpārvaldes pasākumu organizatore
• 2013. gads – LSA “Gada balvas” organizatore

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – konference “TransBaltica 2016” Latvijā
• 2015. gads – konference “Intermodal Europe 2015” Vācijā
• 2013. gads – projekts “Leaders for a day” Beļģijā; LSA seminārs “Kam rūp students 2013?”
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Profesionālā pieredze
•
•
•
•

“JA Latvija”
RTU IEVF Studentu pašpārvalde
AS “SAF Tehnika”
SIA “MSC SH”

Dzīves devīze
“Ja esi nolēmis kaut ko darīt, dari to labi, kārtīgi un tā, lai gan process, gan rezultāts
sagādā prieku un gandarījumu.”
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Marika Ragucka-Ragovska
Muitas un nodokļu administrēšana
Bakalaura profesionālā studiju programma
@

marika.ragucka@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,43

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – diploms ar izcilību / profesionālais bakalaura grāds muitas un nodokļu administrēšanā
• 2017. gads – iegūta budžeta vieta / maģistra profesionālā programma “Muitas un
nodokļu administrēšana”
• 2016. gads – iegūta E. Samuļa “Stipendija par izcilību”
• 2015.–2017. gads – iegūta valsts stipendija
• 2013.–2016. gads – iegūta Vītolu fonda stipendija

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014. gads – dalība RTU Rektora kausa izcīņā aerobikā (ar savu horeogrāfiju –
2. vieta; ar pasniedzēju horeogrāfiju – 1. vieta)
• 2014. gads – dalība RTU Rektora kausa izcīņā krosā
• 2013.–2014. gads – jauniešu organizācijas “Do it creative” biedre
• 2013. gads – dalība Jelgavas NVO sporta dienā
• 2013. gads – viena no konkursa “Svētku prieks sirsniņās” organizatorēm

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads – vieslekcijas par transfertcenām Stokholmas Ekonomikas augstskolā
Rīgā
• 2016. gads – RTU 57. studentu zinātniskās un tehniskās konferences sekcija
“Nodokļi un muita”
• 2016. gads – LTRK rīkotais seminārs “Kā uzņēmumiem strādāt efektīvāk”
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• 2016. gads – LTRK rīkotais seminārs “Lojalitātes Programma – biznesa risinājumi uzņēmumiem, lai uzlabotu konkurētspēju un veicinātu uzņēmuma attīstību”
• 2015. gads – RTU rīkotā diskusija “EU Transport policy: key challenges and
tasks”
• 2013. gads – iegūts “JA Latvija” sertifikāts

Profesionālā pieredze
• Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Jelgavas klientu apkalpošanas
centrs
• IPAS “INVL Asset Management”
• SIA “Jelgavas ekonomists”
• SIA “Deloitte Audits Latvia”

Dzīves devīze
“Katrai dienai ir savs brīnums. Tāpēc pieņem svētību, strādā un radi savus mazos
mākslas darbus jau šodien! Rīt tev taps dāvāts vēl.”
/Paulu Koelju/

119

RĪGA S TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Anna Stepanova
Uzņēmējdarbība un vadīšana
Maģistra profesionālā studiju programma
@

anna_stepanova@inbox.lv

Vidējā svērtā atzīme: 9,09

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – maģistra darbs “Konkurētspējas attīstības stratēģijas komercbankās”
novērtēts ar “teicami”
• 2015. gads – piešķirta valsts finansēta budžeta vieta RTU IEVF studiju programmā “Uzņēmējdarbība un vadīšana”
• 2015. gads – iekļauta RTU Zelta fonda 2014./2015. studiju gada izlasē
• 2015. gads – ar izcilību novērtēts diplomdarbs “Veselības apdrošināšanas sistēmas problēmas un risinājumi Latvijā”
• 2012.–2016. gads – saņemta RTU akadēmiskā stipendija

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016.–2017. gads – “TS Dance Academy” dejotāja
• 2016. gads – RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļas projekta “ES politikas
ietekme uz augstākās izglītības un zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un
Latvijā” zinātniskā asistente
• 2011.–2016. gads – RTU Karjeras dienas apmeklējums
• 2008.–2015. gads – dejas teātra/baleta studijas “Grande” dejotāja (starptautisku
deju konkursu laureāte nominācijā “klasiskā deja”)
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
•
•
•
•

2016. gads – seminārs “Nauda nāk. Domāšanas veids finansiāliem panākumiem”
2016. gads – konference “Horizon Infodiena: Privātais sektors”
2016. gads – seminārs “Praktiskā pārdošana mazumtirdzniecībā”
2015. gads – konference “Farmācijas attīstība kvalitatīvu medikamentu pieejamības nodrošināšanai”
• 2015. gads – konference “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”
• 2015. gads – seminārs “Kā pārdot vīrietim?”'

Profesionālā pieredze
•
•
•
•
•
•

AS “Citadele banka”
RTU
AS “Lido”
SIA “AAT”
SIA “BSMS”
VID

Dzīves devīze
“Nav svarīgi pārspēt citu cilvēku veikumu, pats svarīgākais ir pārspēt savu paša
veikumu! Taču nekad nesludini savus sasniegumus – lai pasaule pati nāk pie tevis
ar uzslavām.”
/Ogo Mandino/
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Kristaps Veidmanis
Ekonomika
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@

kristaps.veidmanis@outlook.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,28

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – dalība 58. RTU studentu zinātniskajā konferencē

Sabiedriskās aktivitātes
• Rīgas Doma koris

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2015. gads – kursi “Understanding Credit Analysis” and “Problem Loans and
Distressed Debt” Londonā
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Profesionālā pieredze
•
•
•
•
•

IPAS “Nordea Pensions Latvia”
“Nordea Bank AB” Latvijas filiāle
Valsts kase
“Unilever Baltic LLC”
SIA “Ernst & Young Baltic”

Dzīves devīze
“Soli Deo gloria.”
/J. S. Bach/
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Māris Cirša
Automobiļu transports
Bakalaura profesionālā studiju programma
@

maris-c@inbox.lv

Vidējā svērtā atzīme: 7,78

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – uzvarētājkomandas ''BEST-Riga'' kapteinis starptautiskajās “Aventics” pneimobiļu sacensībās Ungārijā
• 2015. gads – RTU komandas kapteinis starptautiskajās “Aventics” pneimobiļu sacensībās Ungārijā

Sabiedriskās aktivitātes
• Dalība ikgadējo sacensību ''Mehu Stūre'' organizēšanā

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2015. gads – RTU zinātniskā konference
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Profesionālā pieredze
•
•
•
•

Prakse biedrībās ''Motoaplis'' un ''Vāģi Racing''
RTU Studentu pašpārvalde
Studentu organizācija ''BEST-Riga''
SIA ''Mind WorkRamps''

Dzīves devīze
“Nekļūdās tas, kurš neko nedara, taču arī neko nedarīt ir kļūda!”

127

RĪGA S TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Vladislava Glomozda
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
@

vladislava.glomozda@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,58

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – teicami aizstāvēts bakalaura darbs “Mikromehānikas skaitliskā modelēšana kompozītos materiālos”
• 2015. un 2017. gads – iegūta RTU ikmēneša stipendija
• 2014.–2016. gads – iegūtas trīs veicinošās RTU stipendijas

Sabiedriskās aktivitātes
• 2013.–2017. gads – ikgadējās studiju programmas kursa vecākā
• 2013.–2017. gads – dalība Rīgas “Kas?Kur?Kad?” erudīcijas spēlēs

Dalība semināros, konferencēs, kursos
•
•
•
•

2017. gads – RTU 57. studentu zinātniskā un tehniskā konference
2017. gads – SZTK svinīgā Plenārsēde
2015. gads – iegūts sertifikāts “SolidWorks Mehanical Design”
2011. gads – iegūta apliecība “Latvijas sporta meistare” mākslas vingrošanā
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Profesionālā pieredze
• SIA “City Service Engineering”
• SIA “Latio Namsaimnieks”

Dzīves devīze
“It’s only those who do nothing that make no mistakes.”
/Joseph Conrad/
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Artūrs Grigorjevs
Medicīnas inženierija un fizika
Maģistra profesionālā studiju programma
@

grigoryev93@inbox.lv

Vidējā svērtā atzīme: 8,35

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2015. gads – publikācija “Knitted resistive fabric for strain gauge applications”

Sabiedriskās aktivitātes
•
•
•
•

2014. gads – Latvijas atklātajā čempionātā sambo cīņā iegūta 1. vieta
2014. gads – Starptautiskajā džudo turnīrā “Latvian Open” iegūta 3. vieta
2013. gads – dalība Pasaules Universiādē džudo cīņā
2013. gads – Starptautiskajās Studentu spēlēs “SELL Games Riga 2013” iegūta
3. vieta džudo cīņā

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2014. gads – seminārs “Risku pārvaldība speciālo iekārtu projektēšanā, ražošanā
un lietošanā saskaņā ar ISO 14971”
• 2014. gads – Erasmus programma “Innovation and Technology for Smart Cities”
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Profesionālā pieredze
• SIA “INLAB”

Dzīves devīze
“Nekad nepadoties!”
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Rūdolfs Latišenko
Medicīnas inženierija un fizika
Bakalaura profesionālā studiju programma
@

rlatisenko@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,40

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – prezentācija RTU 57. starptautiskajā zinātiskajā konferencē

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015.–2016. gads – dalība inženieru sacensībās “EBEC”
• No 2010. gada – bungu spēle dažādos sastāvos (Arturs Skutelis un grupa “Tvērumi”, Latvijas Neredzīgo biedrības projekts “Sajūtas, kas tumsā skan”, RDKS džeza ansambļi u. c.)

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads – “Coursera” kurss “Introduction to MATLAB”
• 2016. gads – servisa apmācības kompānijas “Gambro” hemodialīzes iekārtu
“AK 200” sērijai
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Profesionālā pieredze
• Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Medicīnas iekārtu darbības uzturēšanas
dienests
• Liepājas reģionālās slimnīcas Staru terapijas nodaļa
• SIA “Medicīnas sabiedrība Gaiļezers”

Dzīves devīze
“Sabiedrība aug varena, kad veci vīri stāda kokus, labi zinot, ka nekad nespēs baudīt
to ēnu.”
/Grieķu sakāmvārds/
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Kalvis Martinsons
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@

kalvism@inbox.lv

Vidējā svērtā atzīme: 9,35

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – dalība RTU 57. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē, tēma
“PSKUS A korpusa MIS analīze”
• 2017. gads – RTU 57. studentu zinātniskās un tehniskās konferences svinīgās plenārsēdes dalībnieks
• 2017. gads – diplomdarbs “Medicīniskā gaisa skrūves kompresora vadības analīze un sintēze”
• 2015. gads – iegūta MTAF Domes stipendija

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads – sertificēts ražotāja “ALCAD Electronics S.L.” MIS IP sistēmu inženieris
• 2016. gads – sertificēts programmas “SolidWorks” lietotājs

Profesionālā pieredze
SIA “NMS Elpa” medicīnisko iekārtu, vājstrāvas sistēmu un medicīnisko gāzu sistēmu projektēšana, montāža un serviss

Dzīves devīze
“Bez cīņas nav uzvaras!”
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Roberts Kārlis Prauliņš
Inženiertehnikas dizains
1. līmeņa profesionālā izglītība
@

rkarlispraulins@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,37

Sabiedriskās aktivitātes
• Brīvprātīgais starptautiskajā filmu festivālā “2ANNAS 2014”

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads – LIAA Biznesa forums
• 2016. gads – nodibinājuma “TechHub Riga” pasākumi
• 2015. gads – tiešsaistes kurss par CAD programmas “SolidWorks” pamatiem
“Lynda”
• 2014. gads – lietišķās etiķetes kursi

Profesionālā pieredze
• No 2017. gada – pašnodarbināts grafiskais dizaineris
• Starptautiskā filmu festivāla “2ANNAS 2015” tehniskais darbinieks
• 2014.–2015. gads – pasākumu organizēšana pasākumu tehniskās nodrošināšanas
uzņēmumā “Trifolium Sound”
• No 2013. gada – treneris Jura Docenko futbola skolā “Alberts”

Dzīves devīze
“Strength and growth come only through continuous effort and struggle.”
/Napoleon Hill/
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Sandra Šlara
Aviācijas transports
Bakalaura profesionālā studiju programma
@

slara.sandra@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,25

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – bakalaura darbs ar projekta daļu “Radiostacijas raidītāja mezgla
izstrāde ļoti augstu frekvenču diapazonam”
• 2017. gads – izcili aizstāvēta prakses atskaite par praksi institūtā 2016. gadā un
AS “airBaltic” 2017. gadā
• nokārtoti vairāki “EASA Part-66” moduļu eksāmeni
• 2013.–2017. gads – apmeklēti vairāki RTU zinātniskie semināri un vieslekcijas

Sabiedriskās aktivitātes
• 2013. gads – uzsākot studijas, pārstāvēju savu grupu pirmkursnieku iesvētībās
• Iegūta MEHU apliecība
• Pildīti grupas vecākās pienākumi

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2015. gads – iegūta B kategorijas autovadītāja apliecība

136

RĪGA S TEHNISK Ā UNIVERSITĀTE
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Profesionālā pieredze
• 2017. gads – AS “airBaltic” Inženiertehniskā departamenta komponentu
inženiere
• 2017. gads – prakse AS “airBaltic” Inženiertehniskā departamenta Līnijas tehniskās apkopes daļā, piedaloties dažādos gaisakuģu tehniskās apkopes darbos, vēlāk – prakse Plānošanas daļā

Dzīves devīze
“Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice
and, most of all, love of what you are doing.”
/Pelé/
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Mārtiņš Šūpols
Automobiļu transports
Maģistra profesionālā studiju programma
@

martij13@inbox.lv

Vidējā svērtā atzīme: 9,23

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – dalība RTU 54. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē ar
zinātnisko rakstu “Gaisa masas mērīšana ar kritiskās plūsmas sprauslu”
• 2014. gads – dalība RTU 54. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē ar
zinātnisko rakstu “Izglītojoša materiāla par ceļu satiksmes drošību izstrāde”
• 2014. gads – dalība RTU 55. starptautiskajā zinātniskajā konferencē ar zinātnisko rakstu “Ceļu satiksmes negadījumu rašanos ietekmējošie faktori, palielinot
braukšanas ātrumu”
• 2013. gads – studiju darba ietvaros veikts pētījums “Pasažieru drošības jostu lietošana, sekas, situācijas risinājumi” un publiski prezentēts 19. novembrī

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014. gads – TMF Transporta institūta Autotransporta pētījumu un profesionālās kompetences centra zinātniskais asistents
• 2014. gads – dalība Latvijas Republikas Ceļu satiksmes drošības padomes (CSDP),
CSDD un LTAB zinātniskajā projektā “Profesionālas apmācības un izziņas materiāla par satiksmes drošību izstrāde”
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – 12. Latvijas autoinženierzinību studentu zinātnisko darbu konkursā
iegūta 1. vieta par darbu “Cetānmašīnas IDT-69 aprīkošana ar kritiskās plūsmas
sprauslu”
• 2015. gads – 10. Latvijas autoinženierzinību studentu zinātnisko darbu konkursā
iegūta 3. vieta par darbu “Elektrokartinga projekts”

Profesionālā pieredze
• Transporta un mašīnzinību fakultātes Transporta institūts
• Autoserviss SIA “STR Motors”

Dzīves devīze
“Ja kaut kas nākas grūti, tad tas ir viens iemesls vairāk, lai to izdarītu.”
/Aksels Munte/
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Henrijs Vīgants
Transporta sistēmu inženierija
Bakalaura profesionālā studiju programma
@

hehenrijs@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 8,84

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – teicami aizstāvēts bakalaura darbs ar projekta daļu “Sabiedriskā
transporta pasažieru termināļa izbūve Rīgā”
• 2013.–2017. gads – iegūta RTU akadēmiskā stipendija par labām un teicamām
sekmēm un vienreizēja veicinošā stipendija

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014. gads – dalība akordeona mūzikas festivālā Rolakā, Francija, akordeonistu
ansambļa “Akcents” sastāvā
• 2014. gads – dalība matemātikas skolotājas A. Reihenovas mācību modeļa izveidē
• 2012. gads – starptautiskajā akordeonistu ansambļu konkursā Lanciano, Itālija,
akordeonistu orķestra “Baltic Tremolo” sastāvā iegūts “Grand Prix”

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2015. gads – ES transporta lietu komisāres Violetas Bulcas lekcija–dialogs
“ES transporta politika, tās galvenie izaicinājumi un uzdevumi”
• 2014. gads – dalība konferencē “Creativity and Thinking Skills in Learning, Teaching and Management” ar lekciju “Future School Model: Level and Lecture Type
Study Pattern”
• 2014. gads – apgūts Kielces Tehnoloģiju universitātes profesora Rafal Chatys lekciju kurss “Kompozītmateriāli”
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Profesionālā pieredze
•
•
•
•

IK “SeeMyRun”
SIA “Rīgas satiksme”
PS “Rīgas mikroautobusu satiksme”
SIA “B-Bus”

Dzīves devīze
“Mūsu atrašanās šajā pasaulē ir atļauja panākumu gūšanai.”
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Inese Aļhimoviča
Materiālu dizains un tehnoloģija
Maģistra profesionālā studiju programma
@

inese.alhimovica@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,19

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gadā teicami aizstāvēts maģistra darbs “Apģērbs cilvēkiem ar kustību traucējumiem”
• 2015. gadā ar izcilību aizstāvēts bakalaura darbs ar projekta daļu “Klasikas tranformācija”
• 2015. gads – RTU gadskārtējā studentu modes skatē “Ķīpsalas pavasaris 2015”
iegūta studiju programmas balva

Sabiedriskās aktivitātes
• 2015./2016. studiju gads – RTU stenda pārstāve izstādē “Design Isle”
• 2014. gads – dalība RTU gadskārtējā studentu modes skatē “Ķīpsalas pavasaris
2014”
• 2012. gads – VI RTU atklātajā čempionātā estētiskajā vingrošanā iegūta sudraba
medaļa

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gadā – zīmēšanas kursi
• 2015.–2017. gads – pasākumu cikli “Vārds dizainam” un “Dizaina sarunas”
• 2013. gads – starptautiskā konference “Fashion and Design: Trends and Perspectives”
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Profesionālā pieredze
• IK “Skaidras Deksnes Modes dizaina meistardarbnīca”
• SIA “Baltijas Modes”
• Individuāla apģērbu izgatavošana, apģērba dizaina izstrāde

Dzīves devīze
“Tas, kurš nav par sevi augstās domās, ir labāks, nekā viņš domā.”

/J. V. Gēte/
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Atis Jēkabsons
Ķīmija
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@

at.jekabsons@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,80

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – iegūta EEZ stipendija studijām UiT Norvēģijas Arktiskajā universitātē
• 2014. gads – iegūta Kristapa Morberga inženierzinātņu stipendija

Sabiedriskās aktivitātes
• 2011.–2016. gads – MLĶF pārstāvēšana RTU rudens un pavasara sporta spēlēs
“Ronīši”

Dalība semināros, konferencēs, kursos
•
•
•
•

2016. gads – studijas UiT Norvēģijas Arktiskajā universitātē
2015. gads – konference “Drug Discovery Conference”
2015. gads – seminārs “Molecular modeling for drug design”
2015. gads – kurss “Solid State NMR workshop”
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Profesionālā pieredze
• Latvijas Organiskās sintēzes institūts
• UiT Norvēģijas Strukturālās bioloģijas centrs

Dzīves devīze
“Progress is impossible without the ability to admit mistakes.”
/Masaaki Imai/
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Linards Lapčinskis
Materiālzinātnes
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@

linards.lapcinskis@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,55

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – zinātniskā publikācija “A study of electric field-induced conductive
aligned network formation in high structure carbon black/silicone oil fluids”
• 2017. gads – ar izcilību aizstāvēts maģistra darbs “Superkondensatora kā spiediena sensora izstrāde un raksturošana”
• 2015. gads – aizstāvēts bakalaura darbs “Mezoporaini metālu oksīdi kā katalizatori bērza koksnes pirolīzes reakcijā”
• 2011.–2013. gads – iegūta Vītolu fonda stipendija

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – dalība Kuldīgas novada Karjeras nedēļas organizēšanā, informējot
skolēnus par studijām RTU
• 2015. gads – dalība “BEST-Riga” un Karjeras centra organizētajā nometnē “Step
by step: How to be the best of the best”
• 2014. gads – tikšanās ar Latvijas Valsts prezidentu par godu “Iespējamās misijas”
septītajam iesaukumam
• 2014. gads – dalība RTU Studentu parlamenta seminārā vecāko kursu studentiem “SoLiS”
• 2014. gads – semināra “Studentu parlamenta akadēmija” organizators
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads – prezentācija starptautiskajā konferencē “Functional materials and
nanotechnologies 2017” Tartu, Igaunija
• 2017. gads – RTU 58. studentu zinātniskā un tehniskā konference
• 2014. gads – dalība RTU metodiskajā konferencē, pārstāvot RTU SP
• 2013. gads – labākais referāts RTU 54. studentu zinātniskās un tehniskās konferences Angļu valodas sekcijā

Profesionālā pieredze
•
•
•
•
•
•

MLĶF Tehniskās fizikas institūts
Veselības inspekcijas Produktu drošuma un tirgus uzraudzības nodaļa
SIA “Rubrig”
Prakse RTU Semināru, sporta un atpūtas bāzē “Ronīši”
“Iespējamās misijas” dalībnieku piesaiste
RTU Studentu parlaments

Dzīves devīze
“Padari lietas tik vienkāršas, cik tas ir iespējams, bet ne vienkāršākas.”
/Alberts Einšteins/
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Ance Pļavniece
Materiālu nanotehnoloģijas
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@

ance.plavniece@inbox.lv

Vidējā svērtā atzīme: 8,85

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – kopā ar autoru kolektīvu iegūta LZA balva “Latvijas zinātnes sasniegums 2016. gadā praktiskajos pielietojumos” par darbu “Izstrādāta koncepcija
komerciālai bērza mizas kompleksai pārstrādei ar augstu pievienoto vērtību”
• 2017. gads – dalība 11. Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē Rēzeknē ar prezentācijām “A novel method for birch outer bark quality control using
higher heating value” un“Processing possibilities of birch outer bark into green
bio-composites”
• 2017. gads – “Lignocellulose as electrochemical raw material, FP1306 COST Action 3rd” darbnīca “Valorisation of lignocellulosic biomass side streams for sustainable production of chemicals, materials & fuels using low environmental impact technologies”

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016.–2017. gads – dalība starptautiskajās mācībās “Orkan” Igaunijā
• 2016. gads – dalība ERAF projektā Nr. 1.1.1.1/16/A/042 “Bērza mizas pārstrāde
ekoloģiskos šķiedru bio-kompozītos un produktos ar augstu pievienoto vērtību”
• 2016. gads – dalība ERANet projektā, līgums 18-16 “Wood-based Carbon Catalysts for Low-temperature Fuel Cells (WoBaCat)”
• 2016. gads – dalība starptautiskajās NBS mācībās “Summer Shield XIII” Ādažos
• 2016. gads – dalība Zemessardzes mācībās “Wenden 2016” Raunā
• 2015. gads – dalība Valsts pētījumu programmā “Meža un zemes dzīļu resursu
izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas” (ResProd), projekts Nr. 3 “Biomateriāli un bioprodukti no meža resursiem ar daudzpusīgu pielietojumu”
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – apgūts kurss “Mīnmetēja vada uguns vadības centra skaitļotājs”

Profesionālā pieredze
• No 2015. gada – Zemessardzes 27. kājnieku bataljons
• No 2012. gada – Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Dzīves devīze
“Ja vari pacelt, vari panest.”
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Mikus Puriņš
Ķīmijas tehnoloģija
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
@

mikus.purins@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,65

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – stenda referāts konferencē “European Symposium on Organic Chemistry”
• 2017. gads – stenda referāts konferencē “Paul Walden Symposium”
• 2016. gads – stenda referāts konferencē “Balticum Organicum Syntheticum”
• 2013. gads – sudraba medaļa 45. Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē
• 2013. gads – zelta medaļa 54. Nacionālajā ķīmijas olimpiādē

Sabiedriskās aktivitātes
• 2014. gads – piešķirts tituls “RTU gada uzlecošā zvaigzne sportā”
• 2014. gads – stafetē Pasaules junioru čempionātā orientēšanās sportā iegūta
5. vieta
• 2012.–2014. gads – Nacionālās junioru izlases orientēšanās sportā dalībnieks

Dalība semināros, konferencēs, kursos
•
•
•
•

2017. gads – konference “European Symposium on Organic Chemistry”
2017. gads – konference “Paul Walden Symposium”
2016. gads – konference “Balticum Organicum Syntheticum”
2015. gads – konference “Paul Walden Symposium”
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Profesionālā pieredze
• Prakse AS “Olainfarm” ražošanas cehā
• Pilsētas orientēšanās karšu kartogrāfs
• Siguldas Valsts ģimnāzijas Ķīmijas mācību laboratorijas laborants

Dzīves devīze
“As soon as we renounce fiction and illusion, we lose reality itself; the moment we
subtract fictions from reality, reality itself loses its discursive-logical consistency.”
/Slavoj Žižek/
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Linda Ragaine
Apģērbu un tekstila tehnoloģijas
Bakalaura profesionālā studiju programma
@

linda.ragaine@outlook.com

Vidējā svērtā atzīme: 7,69

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2013. gads – iegūta RTU ikmēneša stipendija

Sabiedriskās aktivitātes
• 2017. gads – uzvara DNB bankas studentu biznesa ideju grantu konkursā
(3500 €)
• 2017. gads – dalība izstādē “Baltic Fashion & Textile”
• 2016.–2017. gads – dalība LU studentu Biznesa inkubatorā ar biznesa ideju “Zīda
mākslīgās kažokādas”

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016.–2017. gads – “Nordea biznesa skola”
• 2016. gads – BIK “Portfelis”
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Profesionālā pieredze
• Individuāla apģērbu izgatavošana, dizaina izstrāde un sadarbība ar Latvijas modes zīmoliem ”MoshMosh”, “M50” u. c.

Dzīves devīze
“Maini to, ko vari mainīt, un neuztraucies par to, ko nevari mainīt!”
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Māra Skuja
Materiālu tehnoloģija un dizains
Bakalaura profesionālā studiju programma
@

skuja.mara@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 7,93

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – AS “Latvijas valsts meži” stipendiāte
• 2017. gads – RTU Studentu parlamenta apbalvojums “Gada students 2016”
• 2016. gads – labākais studiju projekts interjera dizaina projektēšanā un balva no
“Fusion House”
• 2014. gads – atzinība starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Es dzīvoju pie
jūras”

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016.–2017. gads – RTU Studentu parlamenta Finanšu nodaļas vadītāja
• 2016. gads – “Mākslas nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” jauniešu attīstības programmas “Go Beyond” ietvaros
• 2015.–2017. gads – Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes domniece
• 2015.–2016. gads – Studentu pašpārvaldes studiju virziena vadītāja
• 2015. gads – RTU improvizācijas teātra “Mikstūra” dalībniece
• 2015. gads – “Veselīga dzīvesveida veicināšana bērniem ar onkoloģiskām saslimšanām” programmas “Go Beyond” ietvaros
• 2015. gads – MLĶF Studentu pašpārvaldes erudīcijas konkursa “Gribi būt sekmīgs?” galvenā organizatore
• 2013.–2017. gads – MLĶF Studentu pašpārvaldes biedre
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2016. gads – starptautisks forums “From social project to sustainable social enterprise”
• 2016. gads – SIA “Tikkurila” seminārs “Dekoratīvā apdare”
• 2016. gads – Augsta Emocionāla Intelekta centra “Cilvēkam” Emocionālās inteliģences kursi
• 2015. gads – Biznesa interešu kluba “Portfelis” absolvente
• 2015. gads – “InfoEra SketchUp” kurss

Profesionālā pieredze
•
•
•
•

RTU Studentu parlaments
Biedrība “Go Beyond”
SIA “Grandem”
SIA “Rīgas Darbnīca”

Dzīves devīze
“A smooth sea never made a skilled sailor.”
/Franklin D. Roosevelt/
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Krista Suta
Ķīmijas tehnoloģija
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@

krista.suta@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,91

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2016. gads – zinātniskā publikācija “Indium triflate catalyzed Ritter reaction in
liquid sulfur dioxide” (European Journal of Organic Chemistry)
• 2015.–2017. gads – iegūta Solomona Hillera vārdā nosauktā stipendija
(AS “Olainfarm”)
• 2015.–2016. gads – iegūta Kristapa Morberga inženierzinātņu stipendija
• 2015. gads – iegūta Solomona Hillera vārdā nosauktā studiju noslēguma darbu
stipendija (AS “Olainfarm”)
• 2015. gads – zinātniskā publikācija “Small Nitrogen Heterocycles Containing
1,2,3-Triazoles in the Side Chain” (Scientific Journal of RTU: Materials Sciences
and Applied Chemistry)

Sabiedriskās aktivitātes
• 2017. gads – dalība Sieviešu skrējienā
• No 2012. gada – studenšu korporācijas “Dzintra” biedre

Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads – konference “20th European Symposium on Organic Chemistry”, 2.–
6. jūlijs, Ķelne, Vācija
• 2017. gads – konference “10th Paul Walden Symposium on Organic Chemistry”,
15.–16. jūnijs, Rīga
• 2016. gads – konference “Balticum Organicum Syntheticum”, 3.–6. jūlijs, Rīga
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• 2016. gads – konference “17th Tetrahedron Symposium”, 28. jūnijs – 1. jūlijs, Sidžesa, Spānija
• 2015. gads – konference “Drug Discovery Conference”, 27.–29. augusts, Rīga
• 2015. gads – konference “Paul Walden 9th Symposium on Organic Chemistry”,
21.–22. maijs, Rīga

Profesionālā pieredze
• RTU MLĶF Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Dzīves devīze
“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.”
/Confucius/
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Rihards Dziedātājs
Ražošanas inženierzinības un vadība
Maģistra akadēmiskā studiju programma
@

dziedatajs.rihards@gmail.com

Vidējā svērtā atzīme: 9,41

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes
• 2017. gads – ar izcilību iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē,
BALTECH studiju centrs, RTU
• 2017. gads – izcili aizstāvēts maģistra darbs ar tēmu “Mērķu uzstādīšanas iedarbības uz organizācijas rezultātiem izvērtējums”
• 2015. gads – patenta CH920140051US1 “Device and method for reconfigurable
power conversion” līdzautors
• 2014. gads – ar izcilību iegūts profesionālā maģistra grāds elektrotehnikā, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, RTU
• 2014./2015. un 2015./2016. studiju gads – iegūta ikmēneša RTU stipendija

Sabiedriskās aktivitātes
• 2016. gads – kluba “Riga Toastmasters” biedrs
• 2016. gads – “Demola Latvia Fall 2015” absolvents, un iegūta skatītāju simpātiju
balva
• 2014. gads – 1. vietas ieguvējs “European BEST Engineering Competition Final”
konstruēšanas kategorijā
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Dalība semināros, konferencēs, kursos
• 2017. gads – dalība CeBit izstādē “Global Event for Digital Business”, Hanovere,
Vācija
• 2016. gads – dalība Āzijas lielākajā aviācijas izstādē “Singapore Airshow”, Singapūra
• 2016. gads – dalība izstādē “The Unmanned Systems Expo”, Hāga, Nīderlande

Profesionālā pieredze
•
•
•
•
•

SIA “Mapon”
SIA “UAV Factory”
SIA “Fima”
SIA “Lexel Fabrika” (“Schneider Electric”)
Izpētes centrs “IBM Research – Zurich”, Šveice

Dzīves devīze
“Tikai pats labākais ir pietiekami labs.”
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