
Uldis Šalajevs 
 

Uldis Šalajevs dzimis 1982.gada 17.novembrī Madonā, 
Madonas novadā, bērnību pavadījis Ļaudonas pagastā, 
2007.gādā ieguvis augstāko profesionālo bakalaura 
grādu informācijas tehnoloģijās Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē (kvalifikācija – 
programmēšanas inženieris) Jelgavā, kā arī 2005.gadā 
studējis Avans Universitātē (‘s-Hertogensbosh pilsētā) 
Nīderlandē „Eiropas projektu semestra” (ERASMUS) 
ietvaros. 

Par labiem, teicamiem un izciliem akadēmiskajiem sasniegumiem un nozīmīgām sabiedriskām 
aktivitātēm gan Ērgļu arodvidusskolas laikā, gan arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
laikā U.Šalajevam nodibinājums „Vītolu fonds” piešķīra a/s „Māras banka” (01.01.2004.-
31.07.2005.) un a/s „Sampo banka” (31.07.2005.-01.06.2006.) stipendijas, savukārt Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte 2006./2007.studiju gadā – Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Senāta stipendiju. Par aktīvo darbību Latvijas studentijas labā 2006.gada 
9.decembrī Latvijas Studentu apvienība  viņam piešķīra balvu „Studentu Gada balva 2006” 
nominācijā „Gada LSA domnieks”. 

Ulda Šalajeva devīze „Paveic ikdienu vismaz vienu labu darbu sabiedrībai un Tu būsi paveicis to 
arī – sev!” – „radās” ārzemēs iegūtās darba pieredzes laikā. 

Uldis Šalajevs uzsāka savu starptautisko karjeru Briselē kā stažieris Eiropas Parlamentā (2009-
2010) Briselē, pēc tam strādāja vairākos Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātos, t.sk., Eiropas 
Ārējas darbības dienestā (EEAS; 2011-2013. gads). No 2013.gada decembra līdz 2015. gada 31. 
maijam, U. Šalajevs strādāja Eiropas Savienības komisāru kabinetos Eiropas Komisijā Briselē, 
savukārt ar 2015. gada 1.jūniju – U. Šalajevs pieņēma darba uzaicinājumu strādāt Eiropas 
Komisijas Preses dienestā (angliski: Spokesperson`s Service) par preses sekretāru, ikdienā 
komunicējot angļu, vācu, franču un krievu svešvalodās. 

Nepilnus piecus gadus pēc pamatstudiju absolvēšanas LLU Uldis Šalajevs ir izveidojis 
atgriezenisko saiti ar savu izglītības iestādi un mecenātisma ideju saglabājis gan sirdī, gan prātā. 
Ulda ideja no stipendiāta kļūt par mecenātu, ziedojot savus paša pelnītos līdzekļus citu jauniešu 
atbalstam, ir unikāla LLU vēsturē.  Viņa dzīvesgājums noteikti ir veiksmes stāsts, ar kuru Uldis 
gatavs dalīties tagad un tūlīt! 

LLU Att īstības fonds 2012. gada 16. janvārī dibināja 
Ulda Šalajeva stipendiju, un 28. janvārī Uldis Šalajevs 
viesojās LLU Attīstības fondā. 

„N ākotnes durvis uz pārtikušu valsti atvērs izglītoti, 
sabiedriski aktīvi, radoši un toleranti bērni un 
jaunieši. Nevilcinieties, dodiet viņiem atslēgas tieši 
tagad!” (Uldis Šalajevs) 


