2019.gada janvārī

ULDIS ŠALAJEVS, MSc.
 Dzimis 1982.gada 17.novembrī Madonā, Madonas
novadā, bērnību pavadījis Ļaudonas pagastā.
 Izglītība:
 2018.g. septembrī ar izcilību absolvējis angļu
valodā padziļināto maģistratūras programmu
Eiropas ekonomikas integrācijā un attīstībā
prestižajā Briseles Brīvā universitātē (Vrije
Universiteit Brussel, VUB ieņem 188.vietu
pasaules labāko universitāšu sarakstā atbilstoši
www.topuniversities.com);
 2005.g. studējis Avans Universitātē Nīderlandē
(Eiropas projektu semestrī, ERASMUS);
 2007.g. ieguvis augstāko profesionālo bakalaura
grādu inženierzinātņu informācijas tehnoloģijās kā programmēšanas inženieris (Latvijas
Lauksaimniecības universitātē, LLU, Informācijas tehnoloģiju fakultātē, ITF)
 Nodarbošanās: Eiropas Komisijas Preses dienestā Preses sekretārs Briselē (kopš 2015.g.)
 Svešalodas: franču, vācu, angļu, un krievu
Ilggadīgais Latvijas inženierzinātņu studentu atbalstītājs un sabiedriski aktīvais mecenāts Uldis
Šalajevs ir Vidzemnieks ar teju 10 gadu pieredzi Eiropas Savienības iestādēs Briselē darbā ar
dažādiem ES jautājumiem.
U.Šalajeva devīze: “Paveic ik dienu vismaz vienu labu darbu sabiedrībai, un Tu būsi paveicis to arī
sev!” Viņaprāt, “Nākotnes durvis uz pārtikušu Latviju atvērs izglītoti, progresīvi un tālredzīgi
domājoši, sabiedriski aktīvi, radoši un toleranti jaunieši. Latvija būs arī ārpus Eiropas popularitātes
zenītā, pateicoties tieši saviem sasniegumiem zinātnē un tehnoloģiju attīstībā! Tā ir viena no mūsu
iespējām izrauties no nabadzības jūga. Tāpēc nevilcināsimies, dosim jauniešiem atslēgas tieši
tagad!” (U.Šalajevs.).
Teju 10 gadu profesionālā pieredze ar Eiropas jautājumiem Briselē
U.Šalajevs ir stažējies Eiropas Parlamentā (EP) Briselē 2009.-2010.gadā, strādājot ar ES izglītības,
zinātnes, kultūras, jaunatnes, sporta un budžeta jautājumiem. Paralēli praksei Uldis vadīja Eiropas
Parlamenta Stažieru asociāciju (EPSA), organizējot praktikantiem dažādus izglītojošus pasākumus.
U.Šalajevs sadarbojās ar plaša mēroga Eiropas līmeņa sadarbības partneriem dažādās nozarēs. Kopš
2010.g. nogales, U.Šalajevs ikdienā strādā ES institūcijās Briselē ar ES jautājumiem 500 miljonu
Eiropiešu labā. Lielākā viņa darba pieredze ir Eiropas Komisijā (EK) jo īpaši saistībā ar ES
nodarbinātības, sociāliem, reģionālās attīstības, vides, veselības, transporta, budžetu un cilvēkresursu
jautājumiem. U.Šalajevs ir strādājis arī vairākos Eiropas Komisāru birojos, piem., pie ES augstās
pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos, Attīstības komisāra, EK Priekšsēdētāja vietnieces
par ES Digitālās programmas jautājumiem. Divus gadus ir arī strādājis ES diplomātiskajā dienestā
(EĀDD), sadarbojoties ar ES pārstāvniecībām pasaulē. Kopš 2015.g. viņš strādā EK Preses dienestā
par preses sekretāru Briselē, ikdienā komunicējot ar Eiropas līmeņa žurnālistiem par dažādiem ES
jautājumiem angļu, franču, vācu un krievu valodās.
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Viņa hobijs ir palīdzēt citiem cilvēkiem.
U.Šalajeva viens no sssssssssssshobijiem ir nesavtīgi
palīdzēt citiem cilvēkiem. Viņš savā brīvajā laikā pēc
savas iniciatīvas vairāk nekā 6 gadus regulāri sniedz
bezmaksas vieslekcijas jauniešiem Latvijā un ārvalstīs
par darba un prakses iespējām ES iestādēs un
aģentūrās. Tādējādi Uldis aicina interesentus iegūt
starptautiskas zināšanas un darba pieredzi, kuru varētu
izmantot progresīvas Latvijas izveidē. Pašreiz
U.Šalajevs brīvajos brīžos pilda arī ES karjeras
personāla vēstnieka pienākumus.

Tāpat savā brīvajā laikā U.Šalajevs, pildot 3
gadus
(2016.-2018.g.)
starptautiskās
nevalstiskās organizācijas “ONE” Jaunatnes
vēstnieka Beļģijā pienākumus, aktīvi cīnās par
galējās nabadzības izskaušanu pasaulē.
Jaunietis regulāri informē sabiedrību par
sieviešu izglītošanas ietekmi uz jaunattīstības
valstu ekonomikas attīstību. (Organizācijas
“ONE” viens no dibinātajiem ir Īru rokgrupas
“U2” vadošais dziedātājs, pasaulē plaši
pazīstams ar skatuves vārdu “Bono”).
Iepriekš bijis vairāku stipendiju ieguvējs.
Par labiem, teicamiem un izciliem akadēmiskajiem sasniegumiem un nozīmīgām sabiedriskām
aktivitātēm gan Ērgļu arodvidusskolas laikā (1999.-2003.g.), 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
LLU 2006./2007.studiju gadā – prestižo Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senāta stipendiju.
Šīs stipendijas bija liels finansiāls atbalsts viņa augstākās profesionālās izglītības ieguvē Latvijā.
Savukārt par aktīvo darbību Latvijas studentijas labā 2006.gada 9.decembrī Latvijas Studentu
apvienība (LSA) viņam piešķīra balvu “Studentu Gada balva 2006” nominācijā “Gada LSA
domnieks”.
Ulda Šalajeva stipendija no saviem personīgajiem ietaupījumiem.
Nepilnus 5 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!
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LLU Attīstības fonds 2012.gada 16.janvārī dibināja Ulda Šalajeva stipendiju, un 28.janvārī Uldis
Šalajevs viesojās LLU Attīstības fondā.
Ulda Šalajeva stipendija tiek finansēta no viņa
personīgajiem ietaupījumiem, par to nesaņemot nodokļu
atlaides, un to konkursa kārtībā kopš 2012.gada
16.janvāra piešķir vienam stipendiātam uz vienu studiju
semestri (5 kalendārie mēneši), izmaksājot vairāk nekā
€170/mēnesī.
Ulda Šalajeva stipendijas 12 laureāti ir: Maikls
Mūrmanis (2018./2019.; Madonas novads); Elīna
Šterna-Stirne (2017./2018.; Jūrmalā), Agnese Čamane
(2016./2017.; Lielvārdes novads), Alise Trifane
(2016./2017.; Gulbenes novads), Agnese Līva Gilnere
(2015./2016.; Jelgavas novads), Kaspars Romanovskis
(2014./2015.;
Talsu
novads),
Jānis
Bērziņš
(2014./2015.; Ozolnieku novads), Anita Solima
(2013./2014.; Ogres novads), Samanta Jankovska
(2013./2014.; Jelgavas novads), Toms Karaša
(2012./2013.; Bauskas novads), Zane Zeltiņa
(2012./2013.; Madonas novads) un Agnese Gailuma
(2011./2012.; Ozolnieku novads).

Mecenāts Uldis Šalajevs (att. pa labi) pasniedz
savas 11.stipendijas sertifikātu Elīnai ŠternaiStirnei (att. pa kresi).
Foto: LLU, 09.10.2017.

Jūs varat iepazīties vairāk par Ulda Šalajeva ikdienas aktivitātēm vai sazinies ar viņu šeit:
www.facebook.com/UldisSalajevs
www.draugiem.lv
https://www.instagram.com/UldisSalajevs
https://twitter.com/UldisSalajevs
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