
 
 

Rīgas Tehniskās universitātes 
Konkurss vidusskolēniem «Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» 

Žūrijas lēmums 
Rīgā 2015. gada 28. martā 

 
RTU studiju prorektors profesors Uldis Sukovskis un konkursa «Pasaule pieprasa tehniskos 
prātus!» žūrijas komisija: žūrijas vadītājs, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 
docents Sergejs Gaidukovs, Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes dekāns profesors Uģis 
Bratuškins, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes asociētā profesore Natālija 
Prokofjeva, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Elektrisko mašīnu un aparātu 
katedras jaunais pētnieks Gints Poišs, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta pētniece Inese Mieriņa, RTU Bērnu un jauniešu 
universitātes vadītājs Aleksandrs Kalinovskis, RTU Studentu parlamenta Zinātnes nodaļas 
pārstāvis Kārlis Vītols un žurnāla «National Geographic» galvenā redaktore Linda Liepiņa - ir 
izvērtējusi 11 finālistu komandu zinātniski pētniecisko darbu rezultātus un, ievērojot konkursa 
nolikumu un vērtēšanas kritērijus, nolemj: 
 

1. Piešķirt pirmo vietu un naudas prēmiju 900 Eur apmērā Talsu Valsts ģimnāzijas 
komandas «Jaunās priedes» dalībniecēm: Ievai Uertei, Žaklīnia Freipičai un skolotājai 
Ilzei Ventiņai par pētījumu «Koksnes pieauguma un biotopa atjaunošanās 
novērtējums pēc ugunsgrēka Slīteres Nacionālajā parkā». 

2. Piešķirt otro vietu un naudas prēmiju 600 Eur apmērā Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 
komandas «ABS datortehnologi» dalībniekiem: Artūram Ērikam Nesaulem, Robertam 
Ērikam Sniedzem un skolotājam Oļģertam Gūtmanim par pētījumu «Datoru monitoru 
korpusu reciklēšana». 

3. Piešķirt trešo vietu un naudas prēmiju 300 Eur apmērā Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 
komandas «Meitenes» dalībniecēm: Zanei Bērziņai un Svetlanai Ļeškevicai un 
skolotājai Sandrai Turkupolei par pētījumu «Augu antioksidantu ekstraktu 
pielietojums kosmētikā un medicīnā». 

 
Par labākajiem rezultātiem eksakto zinātņu testā apbalvot: Talsu Valsts ģimnāzijas skolnieci 
Helēnu Vāni, Rīgas Dabaszinību skolas skolēnus Santu Bērziņu un Haraldu Bauni, Jūrmalas 
Valsts ģimnāzijas skolnieku Daini Šustu un Rēzeknes Katoļu vidusskolas skolnieci Santu Vaivari. 
 
Izvērtējot rezultātus rakstiskajā eksakto zinātņu testā, zinātnisko darbu konkursā un zinātniskā 
darba prezentācijā, tiesības ārpus konkursa studēt RTU saskaņā ar RTU Uzņemšanas 
noteikumu 4.7. punktu tiek piešķirtas: Talsu Valsts ģimnāzijas skolniecei Helēnai 
Vānei,  Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolniecei Zanei Bērziņai un Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 
skolniekam Robertam Ērikam Sniedzem.  
 
Žurnāla «National Geographic» simpātiju balvas - pusgada abonementu nolemts piešķirt 
visām vienpadsmit finālā iekļuvušajām komandām.  
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