
 
 

Rīgas Tehniskās universitātes 

konkurss «Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» 

10.–12. klašu skolēniem 

Žūrijas lēmums 

Rīgā 2014. gada 29. martā 

 

RTU mācību prorektors profesors Uldis Sukovskis un konkursa «Pasaule pieprasa tehniskos 

prātus!» žūrijas komisija: žūrijas vadītājs, Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes 

Telekomunikāciju institūta profesors Jurģis Poriņš, Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas fakultātes pētnieks Vitālijs Boļšakovs, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes 

profesore Sandra Vītoliņa, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes asociētais profesors 

Juris Mālers, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes  Lietišķās ķīmijas institūta 

docente Gerda Gaidukova, Transporta un mašīnzinību fakultātes docents Gatis Muižnieks, 

RTU Studentu parlamenta zinātnes nodaļas pārstāvis un Bērnu universitātes nodarbību 

vadītājs, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes students Aleksandrs Kaļinovskis, A/S 

Grindeks Aktīvo farmaceitisko vielu izstrādes nodaļas vadītājs Juris Gulbis, žurnāla «National 

Geographic» galvenā redaktore Linda Liepiņa - ir izvērtējusi 10 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 «Sēņotājas» dalībniecēm: Annijai Admidiņai un Madarai Berziņai un 

skolotājai Ilzei Ventiņai par pētījumu «Latvijas ārstniecisko sēņu un šitake sēņu kā 

antioksidantu avotu salīdzinajums». 

2. Piešķirt otro vietu un naudas prēmiju 600 Eur apmērā Rīgas Franču liceja komandas 

«Debesu pētnieces» dalībniecēm: Beātei Jurševskai un Dārtai Dozbergai un skolotājai 

Birutai Šķēlei par pētījumu «Vides pieejamības principu īstenošanas problēmas Rīgā, 

pētot gaismas izklaides ietekmi uz debesu fona piesārņotību». 

3. Piešķirt trešo vietu un naudas prēmiju 300 Eur apmērā Rīgas Franču liceja komandas 

«Veloinženieri» dalībniekiem: Viktoram Edgaram Vīgantam un Krišjānim Beitānam un 

skolotājai Birutai Šķēlei par pētījumu «Ka izmantot cilvēka kustības elektronisku ierīču 

nodrošināšanai ar enerģiju?». 
 

Par labākajiem rezultātiem eksakto zinātņu testā apbalvot: Talsu Valsts ģimnāzijas skolnieci 

Madaru Bērziņu, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolnieku Kristenu Kantānu un 

Cesvaines vidusskolas skolnieku Dāvi Vēveri, attiecīgi dāvinot dāvanu kartes 75, 50 un 30 

eiro vērtībā. 
 

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 Annijai Admidiņai, 

Rīgas Franču liceja skolniecei Beātei Jurševskai, Cesvaines vidusskolas skolniekam Dāvim 

Veverim, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolniekam Kristenam Kantānam, Talsu Valsts 

ģimnāzijas skolniecei Madarai Bērziņai un Rīgas Franču liceja skolniekam Viktoram 

Edgaram Vīgantam. 
 

Žurnāla «National Geographic» simpātiju balvas - pusgada abonementu nolemts piešķirt 

komandām no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Cesvaines vidusskolas un 

Rēzeknes 6. vidusskolas 
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