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Veiksmīgi realizēts FSP individuāls projekts vai kopprojekts ar citu 
FSP/RCS SP/organizāciju, kas bijis nozīmīgs FSP vai RCS SP savstarpējā 
sadarbībā un attīstībā vai RTU dzīvē, kā arī ir piemērs citām FSP un RCS SP.



Pasākums ir kā tradīcija RTU LSZC. Sakārā ar situāciju valstī galvenajai 
organizatorei šo  pasākumu vajadzēja noorganizēt tā, lai tas nezaudētu savu 
kvalitāti un uzrunātu pēc iespējas vairāk  dalībniekus. Papīra tilti kā jau visiem 
ierasts notiek komandās, taču izvērtējot situāciju sacensībās katrs dalībnieks 
piedalijās individuāli, tiltus būvējot katrs savās mājās.  Rezultāti ir bijuši 
patiesībā ļoti augstvērtīgi, jo tikuši gāzti rekordi gan dalībnieku ziņā, gan arī 
izturētā tilta slodze. Šogad "Papīra tilti 2022" būvēšanas sacensībām 
pieteikušiespieteikušies bija 64 dalībnieki, kas ir rekordliels dalībnieku skaits, kopš 
sacensību aizsākuma Liepājā. Šis gads ir īpašs arī ar jaunu rekordu, kur 
maksimālā tilta izsturētā slodze bija  - 120,500 kg.

Capture the flag
Saprotot, ka visus projektus nevaram pārcelt attālināti un iegūt iepriekšējo 
dalībnieku skaitu, nācās domāt jaunu un attālinātajā sfērā balstītu projektu. Tā 
arī radās ETF SP un DITF SP projekts “Capture the flag”, kas ir pilnībā jauns 
pasākums RTU SP. Ideja bija par kiberdrošības pasākumu, kurā būtu gan 
teorētiskā, gan praktiskā daļa, no kurām gan studenti, gan skolēni iegūtu 
pamatzināšanas kiberdošības sfērā. Pasākums pulcēja 84 dalībniekus no 
dažādām Latvijas skolām un universitātēm, kas cīnījās par galveno balvu 400 
EUREUR no “Schnider Electric”. Komandas pēc lekcijām no “Techspace” ieguva 
pamatzināšanas ielaušanas un drošības pētīšanas metodēs, kuras izmantoja 
uzdevumu pildīšanā hakatonā, kas norisinājās 24h. Varbūt rodas jautājums, 
kāpēc tieši kiberdrošība? Tā ir sfēra ar lielu nozīmi mūsdienās, bez kuras 
neviens no mums nevarētu droši izmantot internetu un sociālos tīklus. Ir 
svarīgi, lai arī jaunieši Latvijā interesētos par šo jomu un to attīstītu, lai radītu 
drošāku vidi mums.

Papīra tilti 2022 (LSZC SP)



Pasākums Bezmiega varā deva unikālu iespēju iepazīt Rīgas apslēptākos 
nostūros, kas bija izkaisīti pa visu Rīgu, iekļaujot ne tikai Rīgas vēsturisko 
centru, bet arī Maskavas forštati un centrālcietumu. Katrā punktā bija jāpilda 
atjautības uzdevumi, kurus būtu jāprot pildīt katram sevi cienošam RTU 
inženierim. Dotajos kontrolpunktos bija nepieciešams iejusties arī detektīva 
lomā, lai atrastu apslēptu kodu, kas deva iespēju pildīt uzdevumus. Šis 
pasākums deva iespēju cilvēkiem saliedēties pēc mājsēdes atcelšanas, un 
sacenstiessacensties ar saviem draugiem, kurš būs ātrākais un veiklākais uzdevumu 
pildītājs. Lai sasniegtu kontrolpunktus, varēja doties izbraucienā ar 
velosipēdu, vai arī pārvietoties ar kājām, sportiskākie jauniešu pat skrēja, 
noskrienot 42 km, kas ir pielīdzināma distance maratonam. Neaizmirstamas 
emocijas pēc pasākuma bija garantētās, kā arī katrs atklāja sev citādu Rīgu.

Bezmiega varā 2021

14. aprīlī FIRST MIR norisinājās pasākums RTU Karaoke Augšāmcelšanās. 
Pasākums nebija noticis 2 gadus, kas iedvesa nelielas bažas organizēšanā un 
tajā vai būs komandas, kuras piedalīsies. Par šo aspektu nebija jāuztraucās, jo 
kopumā pasākumā startēja 10 komandas, kur 6 komandas tika pārstāvētas 
no RTU fakultātēm un pārējās tikai pieaicinātas no citām augstākās izglītības 
iestādēm. Pasākums notika četrās kārtās, kur pirmajā kārtā komandas 
uzstājās ar mājās sagatavotu priekšnesumu un nākamajās kārtās tikai 
izlizlozētas dziesmas atbilstoši kārtas tematikai. Protams, kā katrā nopietnā 
pasākumā bija arī žūrija, kas vērtēja krāšņos priekšnesumus un tās sastāvā 
bija: Normunds Rutulis, Lauris Zalāns, Elīna Gluzunova. Šajā pasākumā 
akcents tika likts arī uz skatītājiem, kuri varēja piedalīties konkursos un laimēt 
balvas, kā arī tie tika ierauti dejās un aktīvā dziedāšanā līdzi. Varam teikt, ka 
RTU Karaoke tiešām augšāmcēlās un ir pelnījusi titulu gada FSP projekts!

RTU Karaoke turnīrs Augšāmcelšanās



Šogad “Būvnieku mēnesis” ir bijis jaudīgākais un saturīgākais ar studijām 
saistītais projekts, sadarbojoties piemēram ar Izglītības un zinātnes ministriju 
un Rīgas Domi projekta mērķis bija parādīt RTU studentiem ar ko nodarbojas 
katra BIF studiju programma, paralēli apskatot dažādus problēmjautājumus 
nozarē. Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora 
vietnieci Diānu Laipnieci, Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju savienības 
Valdes priekšsēdētāju Kasparu Kurtišu un BIF Dekānu Mārtiņu Vilnīti 
tieštiešraides diskusijā RTU facbook lapā tika risināts jautājums par kritisko 
būvniecības speciālistu trūkumu Latvijā, Kamēr ar Rīgas Domes satiksmes 
departamenta direktora p.i. Jāni Vaivodu un Pilsēta cilvēkiem pārstāvjiem, un 
RTU SP VSN vadītāju Denisu Ždanovu tika diskutēts par Vanšu tilta 
rekonstrukcijas vīziju un plāniem. Šim visam paralēli norisinājās dažādas 
vieslekcijas un ekskursijas sadarbībā ar AS “Rīgas siltums”, AS “RERE Grupa” 
un “Latvijas mērnieks”

Būvnieku mēnesis

Konstruēšanas sacensības “Hidro Lifts” ir jauns Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultātes pašpārvaldes rādīts projekts, kas norisinājās 16. 
oktobrī jau otro reizi, bet atšķirībā no pirmās reizes - klātienē. "Hidro Lifts" ir 
projekts, kas pierādīja, ka studenti māk praktiski darboties ne tikai nodarbību 
laikā, bet arī konstruēšanas pasākuma ietvaros. Sacensību mērķis - 4 stundu 
laikā uztaisīt funkcionējošo hidraulisko roku no ierobežota materiālu 
daudzuma. Pēc konstruēšanas posma dalībnieki komandās sacentās savā 
starpā trīs kategorijās - sstarpā trīs kategorijās - svarcelšanā, manevritātē un dizaina kategorijā.
Konstruēšanas posms pierādījis, cik dažāda var būt iztēle diezgan vienkāršam 
mehānismam. Sacensību laikā dalībnieki pārbaudīja hidraulisko roku izturību, 
veiklumu, un centās pārsniegt citu dalībnieku rezultātus.

Hidro Lifts 2021



CSZC SP biedrs Rita aktīvi rīko vieslekcijas studentiem par aktuālām tēmām, 
kā arī organizēja vieslekciju nedēļu studentiem Vidzemes inovācijas nedēļas 
ietvaros, kur aicināja pastāstīt par savu izaugsmi divu jaunuzņēmumu 
vadītāju Keitiju Litti, Swedbank pārstāvjus par finanšu pratību studentiem, 
Ilonu Rulli nekustamo īpašumu projektu vadītāju par karjeras izvēli un 
faktoriem kas jānem vērā, kā arī mūsu pašu studentu Matīsu Dreimani, kas 
stāstīja par savu pieredzi darbā ar Etsy. Šīs vieslekcijas bija studentiem 
noderīgas un intenoderīgas un interesantas un ir atrodamas RTU Cēsu SZC YouTube kanālā.

Vieslekciju nedēļa studentiem (CSZC SP)

"Papīra tilti" ir veiksmīgi uzlabojis savu gan mārketinga, gan norises līmeni. BIF 
SP ir lepni, ka ir spējuši noorganizēt un uzlabot konstruēšanas sacensības arī 
attālinātajā režīmā. Šogad tajās sacentās 128 komandas no kurām 10 bija 
skolēnu, kuras pirmo reizi savā kategorijā piedalījās arī izturīgākā tilta 
konstruēšana, ļaujot topošajiem studentiem izprast konstrukciju izturību. 
Pasākuma reklāmas nepalika neievērotas - par mums stāstīja pat TV3 ziņu 
raidījumā “900 sekundes”, kā arī neizpalika gan pašpārvaldes, gan AS “UPB” 
veidotieveidotie instagram konkursi. Pasākuma galveno balvu, pēc viena gada 
pārtraukuma, atkal ir nodrošinājusi AS “UPB”. Mūsuprāt, ļoti uzteicama un 
skatītājiem daudz baudāmāka bija pasākuma noslēguma jeb tiltu testēšanas 
tiešraide, kas pirmo reizi norisinājās RTU mediju centrā, nodrošinot gan 
testēšanas iekārtas mērījumu, gan kopējo tilta tilta sagraušanas un 
pasākuma vadītāju video filmēšanu.

Papīra tilti (BIF SP)


