MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Alise Gaidule
Materiālu tehnoloģija un dizains
Bakalaura profesionālā studiju programma
E-pasts: alise.gaidule@gmail.com
Tālr.: 22043254
Vidējā svērtā atzīme: 8,79
Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes:
2015. gads – dalība RTU studentu modes skatē «Ķīpsalas pavasaris», prezentējot
septiņu tērpu kolekciju «Te vēl rudzupuķes zied»
2015. gads – iegūta «Erasmus+» stipendija praksei ārzemēs
2014. gads – dalība RTU studentu modes skatē «Ķīpsalas pavasaris», prezentējot
piecu mēteļu kolekciju «Iz Pinteļu Annes pūra lādes»
Sabiedriskās aktivitātes:
2015. gads – organizators interaktīvo zinātnisko spēļu izstrādes projektā un tā
noslēguma pasākuma «Dārza svētki» Rīgas Angļu ģimnāzijā
2013.–2015. gads – pamatsastāva dalībniece Tautas deju ansamblī «Teiksma»
2013. gads – dalība «Pati Kids» konkursā «Šuju bērnam vesti», iegūta 3. vieta
žūrijas vērtējumā un 2. vieta skatītāju balsojumā
2012.–2015. gads – dalība vairākās skriešanas sacensībās, veicot:
5 km distanci «Nordea Rīgas maratonā», pārstāvot RTU;
10 km distanci «SEB Tallinn Marathon»;
21 km distanci «Lattelecom Rīgas maratonā»
Dalība semināros, konferencēs, kursos:
2015. gads – apmeklēts modes seminārs «Mode un dizains: tendences, bizness,
radošums»
2011.–2015. gads – apmeklētas vairākas RTU Karjeras centra rīkotās uzņēmējdarbības interesentu foruma «Biznesa sula» lekcijas
2012.–2015. gads – apmeklētas vairākas cikla «Vārds Latvijas dizaineriem» lekcijas
2013. gads – apmeklēta konference «Fashion&Textile»
Profesionālā pieredze:
«Skaidras Deksnes Modes dizaina meistardarbnīcā»
«AJ Textile»

Novēlējums:
Nekas mūs nedrīkst satriekt, visam būs tikai spārnot un iededzināt mūs!
Smejoties uzvarēt dzīvi! /Ē. M. Remarks/

66

MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Annija Kakarāne
Apģērbu un tekstila tehnoloģija
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
E-pasts: annijakakarane@inbox.lv
Tālr.: 26106599
Vidējā svērtā atzīme: 8,36
Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes:
2012.–2015. gads – RTU stipendija
2012. gads – dalība tēlotāja ģeometrijā un inženiergrafikas olimpiādē,
iegūta 9. vieta
Sabiedriskās aktivitātes:
2015. gads – dalība «Lattelecom Rīgas maratonā»
2013., 2014., 2015. gads – dalība Sieviešu skrējienā
2014. gads – dalība «Nordea Rīgas maratonā»
2014. gads – Dizaina tehnoloģiju institūta pārstāve izstādē «Baltic Fashion &
Textile Riga 2014»
2013. gads – plakātu izstrāde projektam «Studentam pa pēdām»
2014. gads – dalība RTU studentu modes skatē «Ķīpsalas pavasaris 2014»
2014. gads – apmeklēta Salas vidusskola, vidusskolēni iepazīstināti ar studiju
programmām RTU un studiju programmu «Apģērbu un tekstila tehnoloģija»
2012. gads – dalība Rektora kausa izcīņā peldēšanā, iegūta 1. vieta. Kopvērtējumā starp visām fakultātēm iegūta 2. vieta sieviešu grupā
2012. gads – RTU mācībspēku un darbinieku bērnu nometnes organizatore,
pārstāvot Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāti.
Dalība semināros, konferencēs, kursos:
2013. gads – apmeklēta konference par uzņēmējdarbību
2012. gads – apmeklēta konference par jaunākajiem materiāliem
un tehnoloģijām
Profesionālā pieredze:
SIA «Solutions»
Izstrādājumu modelēšana, šūšana un pārdošana

Novēlējums:
«Ja tev nav lemts lidot, tad vismaz rāpo ar paceltu galvu!»
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Ilze Žūriņa
Materiālu dizains un tehnoloģija
Maģistra profesionālā studiju programma
E-pasts: ilze.zurina@inbox.lv
Vidējā svērtā atzīme: 9,32

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes:
2015. gads – iegūts profesionālais maģistra grāds materiālu dizainā
un tehnoloģijā
2013.–2015. gads – saņemta mērķstipendija ESF otrās kārtas līdzfinansētā
projekta
«Atbalsts RTU maģistra studiju programmu īstenošanai II»
Sabiedriskās aktivitātes:
2015. gads – Jēkabpils vides mākslas objektu plenēra «Jēkabpils vēsturisko vietu
interpretācija vides mākslas objektos» organizēšana
2014. gads – vizuālā interjera un dizaina noformēšana izstādes «Ķīpsalas dizaina
kods 2014» un modes skatei «Ķīpsalas pavasaris 2014»
2011.–2013. gads – dalība izstādē un konkursā «Gada balva dizainā»
2012. gads – dalība izstādē un konkursā «Zeltas rokas», uzvara nominācijā
«Latvijas suvenīrs» ar darbu «Latvijas poga»
2011. gads – dalība izstādē «RE-NOVĀCIJA» ar darbu «Masīvkoka plaukts»
2011. gads – konkursā «Gada balva dizainā» saņemta balva nominācijā «Inovatīvais dizains» par darbu «Masīvkoka plaukts»
Dalība semināros, konferencēs, kursos:
2011. gads – dalība seminārā mākslas pedagogiem «KoKooMo»
2011.–2014. gads – apgūtas datorprogrammas: CorelDRAW, Adobe Photoshop,
AutoCAD, ArhiCAD, 3DS MAX Design
2011. gads – dalība konferencē «Konkurentspējīga izglītība: radošums, aktivitāte,
līdzdalība»
2001. gads – apmeklēti papīra liešanas kursi
Profesionālā pieredze:
UV «Stockmann»

Novēlējums:
«Sākumā Tevi ignorē, tad par Tevi smejas,
tad ar Tevi cīnās un tad Tu uzvari.»
/Mahatma Gandhi/
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Laima Brauna
Materiālu dizains un tehnoloģija
Maģistra profesionālā studiju programma
E-pasts: laimabrauna@gmail.com
Vidējā svērtā atzīme: 9,38

Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes:
2015. gads – izcili aizstāvēts maģistra darbs
Sabiedriskās aktivitātes:
2015. gads – dalība mākslas izglītības centra «Trīs krāsas» un RTU Dizaina
tehnoloģiju institūta (DTI) studentu rīkotās skaņu rīku un skanošu rotu izgatavošanas darbnīcas bērniem un pieaugušajiem organizēšanā Miera ielas
«Vasarsvētkos»
2014. gads – dalība RTU DTI stenda izveidē izstādē «Design isle»
2014. gads – dalība DITF studentu pašpārvaldes rīkotajās sacensībās «RTU
skrien», iegūta 15. vieta sieviešu kategorijā
2014. gads –RTU DTI modes skates «Ķīpsalas pavasaris 2014» organizatore
2013. gads – dalība «Gada balvā dizainā 2013»
2013. gads – dalība RTU DTI bakalauru darbu izstādē «Ķīpsalas dizaina kods
2013»
Dalība semināros, konferencēs, kursos:
2012. gads – dalība «Tikkurila» seminārā «Krāsas, lakas, beices, eļļas galdniecības izstrādājumiem. Stikla šķiedras tapetes «TASSOGLAS»»
2011. gads – dalība Kaja Ruohonena (Kai Ruohonen, Somija) radošajā darbnīcā –
seminārā mākslas pedagogiem «KoKooMo»
Profesionālā pieredze:
SIA «Arhitekta L. Šmita darbnīca»

Novēlējums:
«Meklē draugus! Ja viņus neatrodi dzīvē gluži tik ideālus kā dzejā, tad
tomēr pasaulē ir draugi, kuru sirdis ir pērles. Zvejo šīs pērles! Krāj viņas
vienu pie otras, un tu reiz sapratīsi, cik liels un brīnišķīgs ir cilvēks, cik
neizsmeļams esi tu pats, cik dziļi un neizsmeļami ir tavi līdzcilvēki!»
/Jānis Poruks/
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Uldis Salna
Materiālu tehnoloģija un dizains
Bakalaura profesionālā studiju programma
E-pasts: uldis.salna@gmail.com
Tālr.: +371 28333767
Vidējā svērtā atzīme: 9,42
Zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes:
2015. gads – ar izcilību pabeigtas profesionālā bakalaura studijas
2015. gads – izstrādāts un teicami aizstāvēts bakalaura darbs ar projekta daļu
«Saliekamā taburete SOLO»
2011.–2015. gads – saņemta RTU ikmēneša stipendija
Sabiedriskās aktivitātes:
2013., 2014. gads – dalība RTU studentu modes skates «RTU Ķīpsalas pavasaris»
iekārtošanā
2013. gads – dalība RTU veloorientēšanās sacensībās «EEF gāziens»
2012., 2013. gads – dalība Rīgas velomaratonā
2012. gads – RTU 150 gadu jubilejas svētku pasākuma «Es Tu RTU» organizators
Dalība semināros, konferencēs, kursos:
2013. gads – apgūts kurss «SolidWorks»
Profesionālā pieredze:
SIA «Ēdeleveiss EG»

Novēlējums:
«Dzīvo tā, it kā tu mirtu rīt. Mācies tā, it kā tu dzīvotu mūžīgi.»
/Mahatma Gandijs/
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