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2018./2019. STUDIJU GADS

 2018

1. septembrī
Еnerģētikas un еlektrotehnikas fakultāte (EEF) atzīmē 60 gadu jubileju. 
Notiek ekskursijas fakultātes bijušajā ēkā, Kronvalda bulvārī 1, un 
tagadējā mājvietā Ķīpsalā, Āzenes ielā 12 k-1, kā arī saviesīgs pasākums 
Kaļķu ielā 1.

12.–14. septembrī
Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) bakalaura profesionālo 
studiju programmas «Trantsportbūves» 4. kursa studentu komanda – 
Romāns Kornišovs, Kristaps Maneks un Juris Latišs – iegūst otro vietu 
3. starptautiskajā trantsportbūvju studentu olimpiādē, kas norisinās 
Baltkrievijā, Minskā.

14.–21. septembrī
RTU Inženierzinātņu vidusskolas (IZV) 2017./2018. mācību gada 
absolvents Roberts Pavlovskis starptautiskajā ekonomikas olimpiādē 
Maskavā izcīna zelta medaļu.

17.–21. septembrī
RTU organizē Eiropas Energoelektronikas un piedziņas asociācijas (EPE) 
ikgadējo Eiropas vērienīgāko konferenci energoelektronikā «EPE 2018».

18. septembrī
RTU pievienojas Lielajai universitāšu Hartai (Magna Charta 
Universitatum). Svinīgā ceremonijā, kas notiek Spānijā, Salamankas 
Universitātē, pievienošanās dokumentu RTU vārdā paraksta attīstības 
prorektors Artūrs Zeps. Svinīgajā ceremonijā piedalās Spānijas karalis 
un karaliene, Boloņas Universitātes rektors, Lielās universitāšu Hartas 
prezidents un citu augstskolu pārstāvji.

27. septembrī
RTU Laboratoriju mājā, Paula Valdena ielā 1, 106. telpā atklāj 
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) Baltijā 
vislabāk aprīkoto un modernāko «Mitutoyo» metroloģijas laboratoriju.

Nr. 3, sept. 2019, 150.–166. lpp.
https://doi.org/10.7250/IAV.2019.011



151

28. septembrī
Ar RTU Senāta lēmumu (sēdes protokola Nr. 622) RTU Goda doktora 
nosaukumu piešķir Duisburgas-Esenes Universitātes Mehānikas un 
robotikas katedras profesoram Andresam Georgam Kečkemētijam 
Daraņi (Andrés George Kecskeméthy Darányi).

29. septembrī 
RTU studenti Daniils Bobrovs (MTAF), Gustavs Vīksne (Datorzinātnes un 
informātikas tehnoloģijas fakultāte; DITF) un Tomass Jegorovs (DITF), 
kā arī 2018. gada Inženierekonomikas un vadības fakultātes (IEVF) 
absolvents Ģirts Feldbergs piedalās Latvijas simtgadei veltītajā 100 x 100 
metru stafetes peldējumā brīvajā stilā, kas ir mēģinājums pārspēt Ginesa 
rekordu. Latvijas peldētāji sasniedz pasaules rekordu peldēšanas stafetē 
(1:30:28) 50 m peldbaseinā, Ginesa rekords (1:29:03) tika sasniegts 
Lielbritānijā 25 m baseinā.

3. oktobrī 
RTU paraksta sadarbības līgumu ar Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmiju par sadarbību studijās, zinātnē un inovācijās un studentu 
apmaiņu.

5. oktobrī
RTU un piecas citas Latvijas augstskolas paraksta sadarbības 
memorandu par centieniem stiprināt ilgtspēju Latvijā. Memorands 
tiek parakstīts «GreenMetric» seminārā «Augstskolu loma un atbildība 
Latvijas ilgtspējas veicināšanā», kas norisinās RTU.

5.–7. oktobrī
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes (MLĶF) Dizaina 
tehnoloģiju institūta (DTI) bakalaura profesionālo studiju programmas 
«Materiālu tehnoloģija un dizains» studentes Ieva Kreile un Santa 
Pikuma iegūst Latvijas Dizaineru savienības Gada balvu 2018 augstskolu 
darbu kategorijā «Lietu dizains».

10. oktobrī
Notiek otrā RTU Vēstures diena un RTU 59. starptautiskās konferences 
Inženierzinātņu un augstskolas vēstures sekcijas sēde. Atklāts RTU 
Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra (IVPC) otrais zinātnisko 
rakstu krājums latviešu un angļu valodā un IVPC komandas veidotais 
populārzinātniskais izdevums «Rīgas Tehniskā universitāte. 
Pusgadsimts Ķīpsalā».
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12. oktobrī
59. starptautiskās zinātniskās konferences plenārsēdē titulu «RTU Gada 
zinātnieks 2018» iegūst MLĶF vadošais pētnieks Jānis Ločs; titulu «RTU 
Gada jaunā zinātniece 2018» – MLĶF pētniece Arita Dubņika; titulu 
«RTU Gada jaunais zinātnieks 2018» – Elektronikas un telekomunikāciju 
fakultātes (ETF) vadošais pētnieks Andis Supe; RTU Gada balvu 
valorizācijā saņem EEF profesore Dagnija Blumberga; pirmoreiz balvu 
valorizācijā pasniedz arī studentam, to saņem MLĶF pētnieks Uldis 
Peipiņš; titulu «RTU Goda absolvents 2017» piešķir «HansaMatrix» 
valdes priekšsēdētājam Ilmāram Osmanim; pirmoreiz sveic labākos 
mācībspēkus: «RTU Akadēmiskās izcilības gada balvu 2018» saņem 
DITF asociētā profesore Alla Anohina-Naumeca; Goda nosaukumu 
«RTU Gada jaunais mācībspēks 2018» – IEVF lektors Leonards Budņiks; 
IEVF dekāne profesore Elīna Gaile-Sarkane, MLĶF profesore Svetlana 
Čornaja un DITF profesore Inta Volodko saņem attīstības grantus.

16.–18. oktobrī
Frankfurtē foruma «InterGeo» laikā BIF bakalaura profesionālo studiju 
programmas «Ģeomātika» studenta Rūdolfa Mellēna darbs «Kombinēto 
metožu izmantošana precīzu topogrāfisko datu iegūšanai» tiek atzīts 
par labāko ģeodēzijas un topogrāfijas darbu kategorijā Eiropas Mērnieku 
padomes studentu zinātnisko darbu konkursā. 

16.–19. oktobrī
IEVF un RTU Rīgas Biznesa skola (RBS) trešo gadu pēc kārtas 
«Eduniversal» reitingā saglabā vietu četru Izcilības palmu līgā. 

17. oktobrī 
RTU IZV 10. klases skolēni piedalās Pasaules lielākajā mācību stundā, 
kas notiek Vecumniekos un tiek veidota sadarbībā ar AS «Latvijas valsts 
meži».

18. oktobrī 
Valsts prezidents Raimonds Vējonis, izglītības un zinātnes ministrs 
Kārlis Šadurskis un Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars 
Catlaks svinīgā ceremonijā Rīgas pilī sveic vidusskolēnus, kuri ar 
izciliem panākumiem piedalījušies starptautiskajās mācību olimpiādēs, 
viņu vidū ir arī RTU IZV audzēkņus: IZV absolventus Robertu Pavlovski 
(zelta medaļa 1. starptautiskajā ekonomikas olimpiādē); Tomasu 
Ernestu Auziņu (bronzas godalga 29. starptautiskajā bioloģijas 
olimpiādē); skolnieku Artemu Ubaidullaevu (atzinība 59. starptautiskajā 
matemātikas olimpiādē); skolnieci Janu Boļmanti (dalība Starptautiskajā 
vācu valodas olimpiādē).
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Pateicība par ieguldījumu Latvijas skolēnu sagatavošanā starptautiskajai 
GENUS olimpiādei tiek izteikta MLĶF Organiskās ķīmijas tehnoloģijas 
institūta (OĶTI) pētniecei Kristai Sutai.

29. oktobrī
Ar RTU Senāta lēmumu (sēdes protokola Nr. 623) reorganizējot MTAF 
Mehānikas institūtu (MI) un Mašīnbūves tehnoloģijas institūtu (MTI),  
to saistības un tiesības pārņem jaunizveidotā struktūrvienība – 
Mehānikas un mašīnbūves institūts.

31. oktobrī
RTU, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) un Banku augstskola (BA) 
paraksta līgumu par sadarbību kiberdrošības kompetenču jomā. 
RTU «QS Emerging Europe and Central Asia (ECCA) 2019» reitingā iegūst 
57. vietu. 

5.–9. novembrī
Lai noslēgtu sadarbības līgumus, pārrunātu līdzšinējās sadarbības 
sekmes, kā arī iezīmētu jaunas iespējas, RTU delegācija rektora 
akadēmiķa Leonīda Ribicka vadībā apmeklē piecas augstskolas – 
Kyungpook National University (Tegu, Korejā), Daegu Gyeongbuk Institute 
of Science and Technology (Tegu, Korejā), National Taiwan University of 
Science and Technology (Taipejā, Taivānā), WuFeng University (Dzjaji, 
Taivānā), kā arī Hang Seng University of Hong Kong (Honkongā, Ķīnā). 

7. novembrī 
RTU ierindota 801+ vietā jaunajā «The Times Higher Education» 
izstrādātajā reitingā, kurā izvērtēts universitāšu sniegums 
dabaszinātnēs. 

8. novembrī
Honkongas Pilsētas universitātē, Ķīnā, RTU rektors akadēmiķis Leonīds 
Ribickis saņem Pasaules kultūras padomes («Word Cultural Council») 
balvu par ieguldījumu izglītības veicināšanā. 

12.–15. novembrī
ETF norisinās fakultātes studentu pašpārvaldes rīkotā Elektronikas 
nedēļa, kuras laikā notiek Latvijā pazīstamu elektronikas un 
telekomunikāciju uzņēmumu pārstāvju vieslekcijas un darbsemināri. 
Inovāciju balvu «Elektronikas dienas 2018» Elektronikas pulciņu 
darbu izstādē iegūst RTU IZV komanda – Aleksejs Jekimovs, Alise Anna 
Stīpniece un Evelīna Valtere – ar darbu «Balerīna». 
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16. novembrī 
MLĶF Lietišķās ķīmijas institūta vadošais pētnieks ķīmijas zinātņu 
doktors Kristaps Māliņš saņem Jelgavas novada augstāko apbalvojumu – 
Goda diplomu.

17. novembrī 
BIF Transportbūvju institūta direktors, Ceļu un tiltu katedras vadītājs 
profesors Dr. sc. ing. Ainārs Paeglītis saņem III šķiras Atzinības krustu.
RTU Aizsardzības un militāro tehnoloģiju pētījumu centra vadītājs, 
Latvijas Republikas Zemessardzes Studentu kājnieku bataljona 
Izlūkošanas nodaļas priekšnieks, Zemessardzes Zinātnes, pētniecības 
un inovāciju ieviešanas centra vadītājs kapteinis Juris Ķiploks saņem 
V šķiras Viestura ordeni.

21. novembrī
Latvijas Republikas Ministru kabinets (MK) pieņem lēmumu reorganizēt 
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžu, no 2019. gada 1. jūlija to 
pievienojot RTU. 

29. novembrī
Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Rudens pilnsapulcē par LZA īsteno 
locekli (akadēmiķi) ievēl MLĶF profesoru Valdi Kokaru; par  
LZA korespondētājlocekļiem – MLĶF vadošo pētnieku Jāni Loču un  
ETF dekānu profesoru Jurģi Poriņu.

Novembrī
Pateicoties par veiksmīgu sadarbību un atbalstu, sniedzot ieguldījumu 
Latvijas valsts aizsardzībā un drošībā, aizsardzības ministrs Raimonds 
Bergmanis pasniedz Aizsardzības ministrijas Goda rakstu RTU rektoram 
akadēmiķim Leonīdam Ribickim.
MLĶF jaunais zinātnieks Andris Šutka par izciliem sasniegumiem 
zinātnē saņem prestižo TOYP (Ten Outstanding Young Persons) balvu.
RTU iekļauta labāko inženierzinātņu un tehnoloģiju universitāšu vidū, 
ierindojoties «Times Higher Education (THE) World University Rankings 
2019 by subject: Engineering and Technology» 501.–600. vietā.  
RTU iekļauta arī THE veidotajā datorzinātnes nozares reitingā.
RTU saņem izcilu novērtējumu – piecas zvaigznes – starptautiskajā 
«QS Stars» universitāšu reitingā. Tajā piecu zvaigžņu sistēmā izvērtēts 
universitātes sniegums astoņās kategorijās, un sešās no tām  
RTU ieguvusi augstāko vērtējumu – piecas zvaigznes. 
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6. decembrī
RTU IZV saņem LZA balvu izglītībā un zinātnē – Cicerona Goda 
nosaukumu. 

10. decembrī
IEVF Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta (SESMI) 
direktoram profesoram Aivaram Vilnim Krastiņam piešķir Valsts 
ieņēmumu dienesta (VID) I pakāpes Goda zīmi par personīgu 
ieguldījumu VID attīstībā, izveidojot un stiprinot muitas un nodokļu 
izglītības sistēmu Latvijā.
Atzinības rakstu par ilggadēju sadarbību, veicinot VID mērķu 
sasniegšanu, saņem IEVF SESMI. 
VID izsaka pateicību arī SESMI Muitas un nodokļu katedras asociētajam 
profesoram Mārim Jurušam par dalību akcīzes nodokļa plaisu metodikas 
izstrādē un pētījumu veikšanā par akcīzes preču nelikumīgu apriti, 
iesaistot studentus, kas veicina VID mērķu sasniegšanu.

12. decembrī
RTU IZV saņem Draudzīgā aicinājuma fonda balvu. Tā atzīta par Latvijas 
labāko pilsētas vidusskolu lielo pilsētu grupā Draudzīgā aicinājuma 
fonda reitingā par 2017./2018. mācību gadā un saņem balvas par 
labākajiem rezultātiem matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, 
dabaszinībās. RTU IZV saņem godalgu arī nominācijā «Izaugsme».  
Angļu valodas nominācijā skola ieguvusi augsto otro vietu pilsētu 
vidusskolu grupā.
RTU Studentu parlamenta (RTU SP) kopsapulcē ievēl jaunu prezidenti – 
DITF studenti Katrīnu Rudoviču. 

13. decembrī
Par devumu enerģētikā «Latvenergo» un LZA Gada balvas saņem trīs 
zinātnieki: EEF Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta 
(IEEI) asociētais profesors Pēteris Apse-Apsītis saņem LZA Alfrēda 
Vītola vārdbalvu par izcilu devumu enerģētikā; «Latvenergo» un LZA 
balvu par nozīmīgu devumu enerģētikā – EEF IEEI vadošais pētnieks 
Jānis Zaķis un MLĶF Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskās 
laboratorijas (FMTZL) vadošais pētnieks Andris Šutka; 2018. gada balvu 
par panākumiem enerģētikā iegūst jaunās zinātnieces Līga Grase un 
Poļina Ivanova, kuras izstrādājušas aizstāvējušās promocijas darbus 
RTU (2017, 2018); LZA balvas par izcili izstrādātiem studiju noslēguma 
darbiem saņem 11 RTU studentu (10 no EEF; viens no MTAF).
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17. decembrī
Ar RTU Senāta sēdes lēmumu (sēdes protokola Nr. 625) likvidē MTAF 
Mehānikas institūta Industriālā dizaina un ergonomikas centru, 
izveidojot Industriālā dizaina katedru.

20. decembrī
Arhitektūras fakultātē (AF) pasniedz būvinženiera Gunta Boles balvas 
AF diplomandei (2018) Agnijai Pastarei un BIF studiju programmas 
«Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija» 4. kursa studentam Raimondam 
Bogdanovičam; profesora Ivara Strautmaņa Latvijas reģionālās 
arhitektūras prēmiju – AF diplomandei (2018) Luīzei Martai Aizpurvai.

Decembrī
LZA nosauc 12 nozīmīgākos 2018. gada sasniegumus Latvijas zinātnē, to 
vidū ir pētījumi, ko realizējuši RTU zinātnieki: 
• pētījumi triboelektrisko (nano) ģeneratoru izstrādē, ko veica MLĶF 

FMTZL un Tehniskas fizikas institūta zinātnieki (Andris Šutka, 
Kaspars Mālnieks, Artis Linarts, Linards Lapčinskis, Juris Blūms, 
Ilgvars Gorņevs, Vilnis Jurķāns, Astrīda Bērziņa, Māris Knite; 

• AF profesora Jāņa Krastiņa grāmata «Jūgendstila arhitektūra 
Latvijā» (2018); 

• neparastu DNS formu ar neparastu iepakojumu un genoma 
apkalpošanas funkciju atklāšana cilvēku šūnās; pētījumā piedalījās 
arī MTAF Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūta 
jaunie zinātnieki Hermanis Sorokins un Jēkabs Krīgerts;

• portatīvā ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai; 
pētījumu veikuši DITF zinātnieki Dmitrijs Bļizņuks, Katrina 
Boločko, Pāvels Osipovs, Mihails Kovaļovs, Jurijs Jonass, Gundars 
Miezītis  un Andrejs Kalniņš sadarbībā ar Latvijas Universitātes (LU) 
pētniekiem;

• grāmata «Nonregular nanosystems: theory and applications» 
(«Nesakārtotās nanosistēmas – teorija un lietojumi», 2018); viena no 
grāmatas autorēm – MTAF Aeronautikas institūta pētniece Tamāra 
Lobanova-Šuņina.

RTU zaļās politikas un ilgtspējas reitingā «GreenMetric» ierindota 
128. vietā un ir zaļākā universitāte Latvijā.
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4. janvārī 
Izklaides centrā «Riga Plaza», Mūkusalas ielā 71, atklāj Izglītības un 
zinātnes ministrijas (IZM) izveidoto izstādi #ZinātneLatvijai. Izstādē 
piedalās arī: ETF Telekomunikāciju institūta (TI) vadošais pētnieks 
Sandis Spolītis, EEF Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedras 
vadītāja asociētā profesore Jūlija Gušča, MLĶF absolvents Kristaps 
Jaudzems un MTAF absolvents Dainis Jakovels.

16. janvārī
2018. gadā RTU IZV Robotikas pulciņš piedalās robotikas festivālā 
«Robotex» Tallinā, kas ir lielākais robotikas festivāls pasaulē, iegūstot 
3. vietu meiteņu sacensībās un izcilus panākumus citās sacensību 
kategorijās, iekļūstot pasaules reitingu augšgalā.

17. janvārī
RTU Iepirkumu nodaļas organizētais atklātais konkurss par DITF ēkas 
un koplietošanas auditoriju centra būvniecību RTU studentu pilsētiņā 
Ķīpsalā tiek atzīts par «Gada iepirkumu» 2018. gadā.

22. janvārī 
RTU apmeklē Čīles Republikas nerezidējošais vēstnieks Latvijā Ernans 
Baskunjans Himeness (Hernan Bascuñán-Jiménez), Čīles vēstniecības 
trešais sekretārs Mišels Lavins (Michel Lavin) un Čīles Republikas Goda 
konsuls Latvijā Marks Feders (Marc Fedder). 

23. janvārī
IEVF atklāj «Bloomberg» laboratoriju, studentiem un pētniekiem 
nodrošinot pieeju plašām reāllaika datubāzēm, pētījumiem un analīzes 
rīkiem.

28. janvārī
RTU IZV absolventiem un pedagogiem pasniedz Draudzīgā Aicinājuma 
fonda apbalvojumus – Goda diplomus un medaļas. Nominācijā 
«Absolvents» par izciliem sasniegumiem, 2018. gada starptautiskajā 
bioloģijas olimpiādē izcīnot bronzas medaļu, apbalvots absolvents 
Ernests Tomass Auziņš; Roberts Pavlovskis apbalvots par 2018. gada 
ekonomikas olimpiādē izcīnīto zelta medaļu; savukārt absolvents 
Vladislavs Aščeulovs sveikts par 2017. gada starptautiskajā ķīmijas 
olimpiādē izcīnīto bronzas medaļu. Nominācijā «Skolotājs» apbalvoti trīs 
pedagogi: bioloģijas skolotāja Dace Bērtule, ekonomikas skolotājs Uldis 
Kamols, ķīmijas skolotāja Laura Fjodorova. 
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29. janvārī
No Viskaļu ielas 36 uz Ķīpsalu, pie ēkas Ķīpsalas ielā 6B, pārvieto MTAF 
simbolu – zobratu.

31. janvārī
RTU atzīmē Ķīniešu Jauno gadu; pasākumā piedalās rektors akadēmiķis 
Leonīds Ribickis, Ķīnas Tautas Republikas vēstnieks Latvijā Huang Yong 
un RTU studenti no Ķīnas.
ETF Telekomunikāciju tīklu katedras docents Viktors Zagorskis saņem 
Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas Gada balvu par aktīvu pozīciju, 
pārliecību un līdzdalību atvērto tehnoloģiju un atvērtā pirmkoda 
risinājumu apgūšanā, ieviešanā, izglītojošo materiālu sagatavošanā un 
sabiedrības izglītošanā, tai skaitā doktorantu un profesoru izglītošanā. 

Janvārī
RTU ieņem 196. vietu vienas no pasaules prestižāko reitingu aģentūrām 
«Times Higher Education» (THE) veidotajā jaunās ekonomikas valstu 
universitāšu reitingā «THE Emerging Economies University Rankigs 2019», 
iegūstot augstāko novērtējumu Latvijas augstskolu vidū.
RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis apmeklē Laspalmasas de 
Grankanārija Universitāti Spānijā (University of Las Palmas de Gran 
Canaria) un tiekas ar tās rektoru Rafael Robaina Romero un prorektoru 
internacionalizācijas un sadarbības jautājumos Richard Clouet, kā arī 
Telekomunikāciju un elektronikas fakultātes pārstāvi  
Carlos M. Travieso-González. 

3. februārī
RTU florbolisti kļūst par Latvijas XXIX Universiādes čempioniem.

4. februārī
RTU noslēdz jaunu līgumu ar IZM par speciālistu sagatavošanu un 
zinātniskās darbības attīstības nodrošināšanu par valsts budžeta 
līdzekļiem. 

8. februārī 
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis un 
RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis paraksta sadarbības līgumu, 
turpinot jau iepriekš aizsākto veiksmīgo sadarbību.

13. februārī
Ēnu dienā RTU zinātniekiem un darbiniekiem seko ap 180 «ēnu». 
Piecas «ēnas» RTU zinātnieku darbam seko arī lielākajā daļiņu fizikas 
laboratorijā – Eiropas Kodolpētniecības centrā (CERN) Šveicē. Ēnu dienā 
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RTU Dizaina fabrikā viesojas ASV vēstniece Latvijā Nensija Baikofa 
Petita (Nancy Bikoff Pettit). 

15. februārī
Notiek pirmais RTU un RSU kopējās bakalaura profesionālo 
studiju programmas «Medicīnas inženierija un fizika» izlaidums – 
12  absolventu saņem kopēju abu augstskolu diplomu.

16. februārī
MTAF 2. kursa students – barjersprinteris Kristaps Sietiņš – Kuldīgā 
Latvijas čempionātā telpu vieglatlētikā kļūst par Latvijas čempionu 60 m 
barjerskrējienā (7,94) un kvalificējas Eiropas čempionātam.

28. februārī
RTU Cēsu filiālē svinīgi atklāj RTU Dizaina fabrikas «theLAB» tīkla 
reģionālo filiāli – atvērtā tipa prototipēšanas darbnīcu «theLAB Cēsis». 

Februārī
MLĶF DTI studiju programmas «Materiālu tehnoloģija un dizains» 
3. kursa studentu darbi novērtēti uzņēmuma «Modernists» rīkotajā 
konkursā, kas veltīts «Bauhaus» simtgadei; par konkursa uzvarētāju 
atzīta Paula Kristiāna Kalniņa, otra labākā ir Alise Sietniece, par trešo 
labāko atzīts Jānis Martuļevs. 

1. martā
RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis un 38 zinātnieki no 13 Eiropas 
Savienības (ES) dalībvalstīm paraksta kopīgu komunikē, kurā pausta 
apņemšanās līdz 2050. gadam padarīt ES par pasaules spēcīgāko 
kopienu un līderi izglītības, pētniecības, inovācijas, kvalitātes un ētisko 
standartu jomā. 

5. martā
Studentu dienu RTU organizē Indijas vēstniecība Zviedrijā un Latvijā. 

18. martā
RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis vizītes laikā Itālijā paraksta 
vienošanos ar Triestes Universitātes (University of Trieste) rektoru 
profesoru Maurizio Fermeglia par sadarbību bioinženierijā, biomedicīnas 
inženierijā, bioķīmijā, medicīnas fizikā un biotehnoloģijā. 

21. martā
MLĶF atklāj Mendeļejeva tabulu izstādi «Ķīmisko elementu periodiskā 
tabula – no Mendeļejeva līdz šodienai (1869–2019)». Izstāde ir ilggadējā 
Iecavas vidusskolas ķīmijas skolotāja Mihaila Gorska dāvinājums 
fakultātei.
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23. martā
BIF 2. kursa students Reinis Krauklis izcīna uzvaru badmintona turnīra 
«Victor Latvia GP 2019» finālposmā, kas norisinās Salaspils sporta namā. 

25. martā
Ar RTU Senāta lēmumu (sēdes protokola Nr. 628), reorganizējot 
Saimniecības departamentu, tā vietā izveido: Infrastruktūras un 
Studentu viesnīcu departamentus; reorganizējot Administratīvo 
departamentu, izveido Administratīvo dienestu.

26. martā
RTU Zinātniskajā bibliotēkā notiek augstākās izglītības nākotnei veltīta 
konference «Pārmaiņas ilgtspējīgai augstākajai izglītībai», kurā piedalās 
LR izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska un Saeimas Izglītības, 
kultūras un zinātnes, kā arī Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti. 

27. martā 
LR Ministru prezidents Krišjānis Kariņš pasniedz apbalvojumus MLĶF 
DTI direktorei Danai Beļakovai un DITF Skaitļošanas centra vecākajam 
datorsistēmu un datortīklu administratoram Dagnim Zemturim par 
jauniešu sagatavošanu sekmīgai dalībai jauno profesionāļu konkursam 
«Euroskills 2018».
RTU IZV skolēnam Artemam Ubaidullaevam un absolventam 
Ernestam Tomasam Auziņam, kā arī viņu skolotājām Ingunai Grantai 
un Dacei Bērtulei piešķir MK diplomus par izciliem sasniegumiem 
starptautiskajās mācību olimpiādēs. 

28. martā
RTU Liepājas filiālē atklāj CERN zinātnisko fotoizstādi, dodot iespēju 
uzzināt, kā darbojas Lielais hadronu paātrinātājs.

31. martā
RTU deju kolektīvs «Vektors» ar koncertiem VEF Kultūras pilī atzīmē 
60 gadu jubileju.

Martā
ETF TI pētnieks Jānis Braunfelds saņem aizsardzības industrijas Gada 
balvu zinātnē un pētniecībā par pētījumu «Optiskie šķiedras Brega režģa 
sensori». 
Konkursā «Latvijas-Amerikas Inovāciju balva 2019» MTAF 
Biotekstilmateriālu zinātniskās pētniecības laboratorijas vadītāja Inga 
Ļašenko iegūst otro vietu un naudas balvu, DITF Lietišķo datorsistēmu 
institūta doktorants Ēvalds Urtāns saņem Goda rakstu.
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3. aprīlī
RTU IVPC notiek RTU Goda doktora Kjella Gunnara Hofa mācību 
grāmatas «Biznesa ekonomikas» trešā izdevuma atvēršanas svētki, kurā 
piedalās arī Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā Kristians Ēdegors 
(Kristian Ødegaard).
«The Times Higher Education Impact Rankings 2019» reitingā RTU 
ierindojas 201.–300. vietā.

4. aprīlī
LZA 2019. gada Pavasara pilnsapulcē MLĶF OĶTI jaunais zinātnieks 
Armands Sebris par maģistra darbu «Amorfu purīnu-azolu konjugātu 
sintēze un fotofizikālās īpašības» saņem LZA Emīlijas Gudrinieces 
vārdbalvu ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā. 

8. aprīlī
Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls 
2019. gada 8. aprīlī nolemj par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts 
labā piešķirt Atzinības krustu: MTAF dekānam profesoram Ērikam 
Geriņam un Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības 
katedras profesoram, LZA korespondētājloceklim Jānim Vībam, MLĶF 
Neorganiskās ķīmijas institūta direktoram vadošajam pētniekam, 
LZA akadēmiķim Jānim Grabim. Svinīgā apbalvojumu pasniegšanas 
ceremonija notiek Rīgas pilī 3. maijā.

10. aprīlī
MLĶF DTI 15 reizi norisinās studentu tradicionālā modes skate 
«Ķīpsalas pavasaris 2019».

16. aprīlī
AS «Augstsprieguma tīkls» noslēdz sadarbības līgumu ar RTU un EEF 
vestibilā atklāj izstādi «Enerģija kustībā». 10. maijā izstāde ceļo uz RTU 
Liepājas filiāli, kur tā apskatāma līdz 25. maijam. 

18. aprīlī
IEVF atklāj Muitas kontroles laboratoriju.

24. aprīlī
RTU, LU, IZM, Ņujorkas štata Bufalo Universitāte izveido jaunu studiju 
programmu  «Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas». Programmu 
finansiāli atbalsta IZM, Ekonomikas ministrija, bankas un IT industrija. 

26. aprīlī
BIF Būvražošanas institūta vadošais pētnieks Videvuds Ārijs 
Lapsa saņem Pasaules Intelektuālā īpašuma apbalvojumu «Medaļa 
izgudrotājiem». 
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29. aprīlī
Pirmo Latvijas augstāko apbalvojumu profesionālajā dejas mākslā – 
Dejas balvu – saņem RTU deju kolektīva «Vektors» ilggadējais vadītājs 
Uldis Šteins. Kolektīva tagadējā vadītāja Dagmāra Bārbale saņem balvu 
«Skatuviskās tautas dejas horeogrāfe».
Ar RTU Senāta lēmumu (sēdes protokola Nr. 629), reorganizējot 
Administratīvo departamentu (sēdes protokola Nr. 628), izveidots 
Administratīvais dienests (AD) un apstiprināts tā nolikums. 
AD pakļautībā ir: Personāla un darba vides departaments; Informācijas 
tehnoloģijas departaments; Infrastruktūras departaments; Dienesta 
viesnīcu departaments; Īpašumu un investīciju departaments; 
Zinātniskā bibliotēka; Kultūras centrs; Sporta centrs.
Ar RTU Senāta lēmumu (sēdes protokola Nr. 629) likvidēts RTU 
Biznesa attīstības un investīciju departaments, tā struktūras pārceļot: 
Absolventu nodaļu uz Sabiedrisko attiecību departamentu; Biznesa 
attīstības nodaļu uz Projektu un attīstības departamentu; Investīciju 
piesaistes un īpašumu  iznomāšanas nodaļu, mainot tās nosaukumu uz 
«Īpašuma un investīciju departaments», uz Administratīvo dienestu.

Aprīlī
Pasaules Muitas organizācija (PMO) apstiprina atjaunotos starptautiskos 
muitnieku profesijas standartus, kuru izstrādē piedalījusies IEVF SESMI. 
PMO par standartu atjaunošanu izsaka pateicību RTU. 

27. aprīlī–1. maijā
Baltijas informātikas olimpiādē Tartu, Igaunijā, RTU IZV 11. klases 
skolnieks Kārlis Šusters izcīna bronzas medaļu. 

9.–11. maijā
Starptautiskajās paškonstruēto pneimobiļu sacensībās «XII International 
Aventics Pneumobile Competition» MTAF komandas izcīna vairākas 
godalgotas vietas:
RTU komanda «Riga Fresh» (kapteinis Artūrs Rugājs, dalībnieki 
Kristians Radiņš, Ojārs Seglērs, Elza Sokolovska, tehniķis – MTAF lektors 
Māris Gailis, treneris – MTAF Transporta institūta (TI) Automobiļu 
katedras (AK) laboratorijas vadītājs Jānis Rudzītis) ar četru riteņu 
pneimobili vairāk nekā 30 komandu konkurencē tālbraukšanas 
disciplīnā izcīna 1. vietu, uzstādot jaunu Latvijas rekordu – 10,6 km. 
Komanda izcīna arī 2. vietu paātrinājuma disciplīnā (dragreiss), 
nobraucot 220 metru distanci 20,56 sekundēs, sasniedzot ātrumu 
50,3 km/h, kā arī saņem uzņēmuma «National Instruments» galveno 
balvu par labāko vadības un kontroles sistēmu.
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RTU komanda «Riga Airmobile» (kapteinis Dāvis Serds, dalībnieki Renārs 
Rutulis un Feride Ločmele, treneris – TI AK asistents Valdis Priede) ar 
trīs riteņu pneimobili izcīna 2. vietu veiklības braukšanas disciplīnā un 
3. vietu paātrinājuma disciplīnā.

16.–17. maijā
RTU pirmo reizi Baltijā norisinās starptautiska ikgadēja konference 
«ICAReAlumni 2019», ko organizē RTU Absolventu asociācija sadarbībā 
ar Porto Politehnikuma Biznesa skolu un Sociālo studiju centru no 
Portugāles. 

18. maijā
Muitas un nodokļu vēstures muzejā IEVF pirmo reizi notiek Muzeju 
nakts pasākums, ļaujot ielūkoties muitnieku ikdienā. Pasākums tapis 
sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi un Bauskas 
muzeju.

22. maijā
RTU un LMT sāk jaunu uzņēmējdarbības un zinātnes sadarbības 
iniciatīvu – «Industriālais doktors», lai sekmētu inovāciju radīšanu 
Latvijas ekonomikai. 
Biedrības «Building Design and Construction Council» un Rīgas domes 
Īpašuma departamenta rīkotā konkursa «Sieviete arhitektūrā, 
būvniecībā, dizainā 2018» žūrija par ieguldījumu arhitektūras nozarē 
apbalvo AF Arhitektūras vēstures un teorijas katedras docenti Agritu 
Tipāni; par nozīmīgiem sasniegumiem arhitektūras veicināšanā – 
Arhitektūras projektēšanas katedras mācību biroja administratori 
Ingunu Dumberi. 

25. maijā
RTU sieviešu koris «Delta» ar koncertu RTU Lielajā aulā, Kaļķu ielā 1, 
atzīmē 60 gadu jubileju.

27.–31. maijā 
RTU norisinās 8. starptautiskā nedēļa, kas pirmo reizi tiek atklāta RTU 
IVPC ekspozīcijas zālē, Kronvalda bulvārī 1.

29. maijā
EEF Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (VASSI) saņem 
1. vietu kategorijā «Pilsētu attīstība. Pret klimata pārmaiņām noturīgu 
pilsētu veidošana» Finanšu ministrijas rīkotajā «RegioStars Latvija 
2019» konkursā.
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31. maijā
Sagaidot 60 gadu jubileju, RTU vīru koris «Gaudeamus», koncertē 
bijušajā Rīgas tvaika ūdenssūkņu stacijā, Maskavas ielā 196, kur neviens 
koncerts līdz šim nav skanējis.

Maijā
RTU zinātniece – Biotekstilmateriālu zinātniskās pētniecības 
laboratorijas vadītāja Inga Ļašenko un viņas vadītā pētnieču komanda 
(MTAF profesore Olga Kononova, LU zinātniece Dace Grauda, RSU 
zinātniece Jūlija Rombovska) – saņem Ķīnas valdības Jaunā Zīda ceļa 
iniciatīvas Starptautiskā sieviešu dizaina inovāciju konkursa balvu par 
dzintara nanopavediena izgudrojumu.
RTU augstu novērtēta starptautiskajā augstskolu reitingā «U-Multirank», 
vienīgā no Latvijas saņemot vislielāko skaitu augstākā jeb A līmeņa 
vērtējumu 11 vērtēšanas kritērijos.

8. jūnijā
RTU vokālā grupa «Jauna nianse» ar koncertu RTU Mazajā zālē, Kaļķu 
ielā 1, atzīmē 20 gadu jubileju.

17.–22. jūnijā
Starptautiskajā jauno zinātnieku konkursā «Genius Olympiad» Osvego, 
Ņujorkā, RTU IZV skolnieks Kārlis Rimaševskis iegūst bronzas medaļu, 
Uģis Vēvers – atzinību.

17. jūnijā
Ar RTU Senāta lēmumu (protokola Nr. 631) RTU Goda doktora 
nosaukumu piešķir Šizuokas Universitātes (Japāna; University 
of Shizuoka) Elektronikas pētniecības institūta direktoram 
profesoram Hidenori Mimuram; RTU BALTECH studiju centru iekļauj 
IEVF sastāvā.

20. jūnijā
Arēnā Rīga notiek trešais RTU Lielais izlaidums.

21. jūnijā
MLĶF atklāj jaunu laboratoriju, kurā fakultātes pētnieki strādās ar 
«Microactivity effi» reaktoru šķidro degvielu komponentu iegūšanai no 
oglekļa dioksīda (CO2) un ogklekļa monoksīda (CO).
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Jūnijā
RTU zinātnieces Jana Vecstaudža (MLĶF) un Laura Dembovska (BIF) 
saņem kosmētikas uzņēmuma «L’Oréal Baltic» stipendiju «Sievietēm 
zinātnē». 
RTU studentu pūtēju orķestris «SPO» starptautiskā pūtēju orķestru 
festivālā – konkursā Itālijā nominācijā «Pūtēju orķestri un deju grupas» 
13 orķestru konkurencē kopā ar deju grupu Gitas Ūdres vadībā iegūst 
1. vietu un Zelta kausu.
RTU starptautiskajā reitingā «QS World University Rankings 2020» 
ierindojas 701.–750. vietā. 
RTU karsējkomanda «RTUcheer» 2019. gada Eiropas čempionātā karsēju 
sportā, kas notiek Sanktpēterburgā, izcīna vicečempionu titulu. 

2. jūlijā
RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis saņem Latvijas Valsts 
prezidenta Raimonda Vējoņa Cildinājuma rakstu. Tas viņam piešķirts 
pateicībā par personisko ieguldījumu zināšanu sabiedrības veidošanā un 
eksakto zinātņu attīstībā Latvijā.

5. jūlijā
Starptautiskās reitingu aģentūras THE (Times Higher Education) 
veidotajā reitingā «Europe Teaching Rankings 2019» RTU iekļauta 200+ 
labāko universitāšu grupā (kategorijā «200+» iekļautas universitātes, 
kas reitingā ieņem 200.–258. vietu). RTU šajā reitingā iekļauta pirmo 
reizi.

Jūlijā
RTU jau astoto gadu pēc kārtas atzīta par darba devēju ieteiktāko 
augstskolu Latvijā.

23. jūlijā
RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis tiekas ar vasaras nometnes – 
skolas talantīgajiem Latvijas skolēniem «Alfa» dalībniekiem un, 
iedvesmojot nākotnes izaicinājumiem inženierzinātnēs, dāvina grāmatu 
par RTU Goda biedru Mihailu Doļivo-Dobrovoļski.
3.–11. augustā
Starptautiskajā izstāžu hallē BT1, Ķīpsalā, notiek Ziemeļeiropā lielākais 
starptautiskais šaha festivāls «RTU Open 2019», kurā uzvar Latvijas 
šahists Igors Kovaļenko.
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4.–11. augustā
RTU IZV skolnieks Kārlis Šusters 325 dalībnieku konkurencē izcīna 
bronzas medaļu 31. starptautiskajā informātikas olimpiādē Baku 
(Azerbaidžāna).

9. augustā
RTU apmeklē Rīgas Politehnikuma pirmā direktora profesora Ernsta 
Nauka mazmazmazmeita Regīna Aujeski (Regina Aujesky, dzimusi Nauck) 
ar dzīvesbiedru Norbertu.
RTU paraksta iepirkuma līgumu ar SIA «Merks» par BIF ēkas (Ķīpsalas 
ielā 6A) pārbūvi. Būvdarbus plānots sākt šoruden un pabeigt līdz 
2021. gada februārim.

24. augustā
Atzīmējot Baltijas ceļa 30. jubileju, RTU vīru koris «Gaudeamus» 
diriģenta Ivara Cinkusa vadībā piedālās vērienīgā koncertā «Saule. 
Pērkons. Daugava» Likteņdārzā. Viens no koncerta programmas 
veidotājiem ir I. Cinkuss. Pasākumu apmeklē arī Latvijas Valsts 
prezidents Egils Levits.

29.  augustā
Svinīgi atklāta MTAF jaunā mājvieta Ķīpsalas ielā 6B (renovētajā ēkā 
iepriekš bija BIF). Atklāšanā piedalās Latvijas Republikas izglītības un 
zinātnes ministre Ilga Šuplinska. 
Studentu pilsētiņu apmeklē Latvijas Republikas ekonomikas ministrs 
Ralfs Nemiro.

30. augustā 
Latvijas Valsts prezidents Egils Levits svinīgā ceremonijā Rīgas pilī 
par sasniegumiem sveic RTU IZV, pasniedzot Ata Kronvalda fonda 
apbalvojumu «Lielā Pūce» par pirmo vietu mazo skolu kategorijā un 
apliecinājumu par otro vietu fonda veidotajā Zvaigžņu reitingā.


