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Fiziska vai juridiska persona (organizācija, uzņēmums vai citas augstskolas 
studējošo pašpārvalde), kas gada laikā ir sniegusi atbalstu RTU SP, FSP vai 

RCS SP iniciatīvām.



MTAF SP jau otro studiju gadu veiksmīgi turpina sadarbību ar organizāciju 
“Free Riga”, kura ir īpašnieki leģendārajai “Mehulandei” jeb MTAF ēkai Viskaļu 
ielā 36a. Šogad kopā tika noorganizēti 2 pasākumi - Nulltā sesija, kuru kopā 
organizēja jau otro reizi un šogad apmeklēja aptuveni 150 apmeklētāji. Ka arī 
pirmo reizi tika noorganizētas Mehu pirmkursnieku iesvētības jeb 
iemehošana, kuru apmeklēja ap 50 pirmkusniekiem. Šis varētu teikt ir Mehu 
netīrākais pasākums un fakts, ka Free Riga atļāva to MTAF SP noorganizēt, 
neizsakotneizsakot nekādas pretenzijas ir tiešām pretimnākoši no viņu puses. Free 
Riga ir uzsākusi sadarbību arī ar RTU SP, maija vidū organizējot semināru 
Solis.
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Cēsu novada uzņēmums SIA LIVONIA atbalsta RTU Cēsu studiju un zinātnes 
centra pasākumus, kā arī studentu pašpārvaldes pasākumus sagādājot 
dāvanas dalībniekiem.
PPagājušā gada pavasarī, kad tika organizēts izaicinājumu konkurss 
uzņēmums atbalstīja CSZC Studentu pašpārvaldi un konkursa dalībniekus 
sagādājot dāvanas, kā arī šogad uzņēmums atbalstīs pašpārvaldes rīkotos 
pasākumus. Uzņēmums ir uzticams un nekad neatsaka ja nepieciešama 
palīdzība. Uzņēmums piedāvā arī prakses vietas studentiem, ko daži no 
studentiem arī izmanto.

SIA Livonia

Uzņēmums ”Caljan” RTU Liepājas Studiju un zinātnes centram pasniedza 
nozīmīgu dāvanu – teleskopiskā konveijera simulācijas stendu laboratorijas 
darbiem. Teleskopiskais konveijers atvieglo cilvēka darbu, kurš, piemēram, 
piepilda kravas automašīnu ar sūtījumiem, proti, uzņēmuma saražotā 
produkcija kravas automašīnā nonāk pa ”slīdošu celiņu”, kura garumu turklāt 
var mainīt. Dāvinātais apmācību stends vairāku studiju programmu 
audzēkņiem, tai skaitā mehatroniķiem un elektrotehnoloģiju datorvadības 
studentiem,studentiem, sniedz praktiskas iemaņas par šādu konveijeru vadības sistēmas 
izveidi.

Uzņēmums “Caljan”



Uzņēmums “Accenture” ir lielākais DITF SP atbalstītājs, sniedzot savu atbalstu 
ikvienā akadēmiska rakstura pasākumā, piedāvājot gan vieslekcijas, 
workshopus, finansiālu palīdzību, vai ko citu, kas tobrīd ir nepieciešams. 
Accenture ir arī daudzu DITF studentu darba vieta, jo prakses iespējas 
uzņēmumā ir ļoti plašas. Šī mācību gada laikā, kad DITF ir tikusi pie jaunas 
ēkas, Accenture ir snieguši iegūldījumugan pašas ēkas tapšanā, domājot par 
studentiem un viņu vajadzībām, gan tieši jaunās DITF SP telpas tapšanā, 
uzklasot studentu uzklasot studentu vēlmes un padarot tās par realitāti.

Accenture

SIA “Mikrotīkls” jau ilgu laiku ir atbalstījis mūsu nozares studentus un 
pašpārvaldes projektus, šis ir viens no pretimnākošākajiem uzņēmumiem, kas 
vairākus gadus pēc kārtas sniedz milzīgu atbalstu mūsu lielākajam 
akadēmiskajam projektam - “Elektronikas olimpiāde”. Elektronikas nozare nav 
ļoti plaša Latvijā, taču tā ir ļoti ienesīga un strauji attīstās, tāpēc, lai veicinātu 
nozares atpazīstamību, paplašinātu interesentu un nākotnes darbinieku 
skaitu, MikroTik mums 2021. gadā olimpiādes rīkošanai ir devis finansiālo 
atbalstuatbalstu 3500 eiro apmērā, kas ir ievērojami lielāks, kā iepriekšējos gadus. Šis 
ir lielākais atbalsts, ko esam saņēmuši no kāda uzņēmuma, kā arī lielākais 
budžets jebkuram ETF SP projektam līdz šim.

SIA Mikrotīkls



Red Bull gadu no gadiem ir bijis viens no mūsu lielākajiem atbalstītājiem. 
Atbalsta ne tikai mūsu pasākumus, bet arī mūsu studentus visa mācību gada 
laikā, kad ir jāuzraksta kursa darbs vai nākamajā dienā ir svarīgs pārbaudes 
darbs. Ne velti pēdējo gadu laikā cilvēkiem Mārketinga nodaļa asociējas ar 
Red Bull, jo viņi atbalsta daudz gan FSP, gan SP projektus, pasākumu 
dalībniekus un organizatorus apgādājot ar enerģijas dzērieniem. Redzot Red 
Bull logo uz kāda pasākuma vizuāļa, ir skaidra viena lieta – pasākums būs 
jaudīgs!jaudīgs! Bez savstarpējas sadarbības Red Bull organizē dažādus jaudīgus 
pasākums studentiem, piemēram, “Red Bull Paper Wings” vai “Red Bull 
Basement.

Red Bull

Ja notiktu aptauja RTU SP biedru vidū – Kas ražo garšīgākās bulciņas 
pasaulē? Tad lielākā daļa noteikti atbildētu Cannelle Bakery. Šis uzņēmums 
atbalsta gandrīz visus gan SP, gan FSP projektus, pasākumu dalībniekus un 
organizatorus apgādājot ar garšīgām bulciņām. Bez šaubām viens no 
atsaucīgākajiem uzņēmumiem ar kādu RTU SP ir sanācis sadarboties, jo ir 
bijušas situācijas, kad Cannelle Bakery pat pāris stundas pirms pasākuma ir 
piekritušas atbalstīt kādu mūsu organizēto pasākumu. Kaut arī Cannelle 
BaBakery bāzējas Saldū un ir jāmēro tāls ceļš, RTU SP biedri tāpat ar lielāko 
prieku dodas pakaļ viņu produkcijai, jo zina, ka saņems vienas no labākajām 
maizītēm spēlē.

Cannelle Bakery



TC Olimpia aktīvi iesaistījās Iedanko 2K21 organizēšanas procesā, nodrošinot 
balvas uzvarētājiem no vairākiem uzņēmumiem, tādiem kā Rimi un Sportland 
dāvinot dāvanu kartes un T-shirt store – aksesuāri ar RTU atpazīšanas zīmēm. 
Tirdzniecības centrs nodrošināja arī basketbola grozus un dīdžeju pasākuma 
laikā. Tāpat TC Olimpia atvēlēja pasākuma norises vietu, tādējādi tas pirmo 
reizi norisinājās pie tirdzniecības centra ieejas, līdz ar to piesaisot arī nejaušu 
garāmgājēju uzmanību. Atbalsts pasākumam tika veikts ne tikai materiālā 
ziņā,ziņā, bet arī izvietojot mūsu sagatavoto reklāmas video rullīti uz viņu āra 
ekrāna. Tāpat TC Olimpia izrādīja gatavību sadarboties arī turpmāk un ne tikai 
Iedanko pasākuma ietvaros, bet arī citos pasākumos.

TC Olimpia


