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Veiksmīgi realizēts kāds RTU SP projekts, nodaļas projekts vai kopprojekts 
ar citām organizācijām, kas bijis nozīmīgs RTU.



RTU Rudens sporta spēles “Ronīši” vienmēr ir bijis viens no gaidītākajiem RTU 
pasākumiem, sākoties jaunam mācību gadam. It īpaši šogad tie bija vēl vairāk 
gaidīti pēc visiem Covid-19 ierobežojumiem. Šogad klātesošie varēja 2 dienas 
kārtīgi sacensties un izsportoties gan komandu, gan individuālajās 
disciplīnās, kā arī vakara daļā jaudīgi izdejoties vakara ballītē.
Sporta spēles atbalstīja ne tikai visu mīļais “Red Bull”, bet arī “Ādažu čipši”, 
“Laima” un citi lielie sponsori.
ĻotiĻoti daudziem patika, cik jaudīgas bija šīs sporta spēles, tāpēc ir jāuzslavē 
gan galvenais organizators, gan viņa komanda par tik labi un kvalitatīvi 
noorganizētu pasākumu.

Studyfest
Kā pie mums RTU ierasts, jau vairākās studentu paaudzēs ik rudeni notiek 
vērienīgākā balle “Fukšu balle”, bet tad pienāca 2020.gads.
Students nav students, ja nespēj rast risinājumu pat pandēmijas laikā, kad 
ierobežojumi liedz atpūsties ierastajā laikā un vietā.
TTāpēc, 2021.gada 9.septembrī, bārā “CoCo pludmales mājā” pirmo reiz mūsu 
sirdis līksmoja jaunā, vēl neredzētā rudens ballītes konceptā, brīvā dabā, 
Daugavas krasta izveidotā pludmalē ar ko neredzētu - studentu festivālu 
Studyfests! Pludmales smiltis tapa par deju grīdu nepilniem diviem 
tūkstošiem studentu! Tā bija balle, kuru aizvien ir vērts atcerēties! Uz lielās 
skatuves kāpa mūsu platuma grādos skaļākie izpildītāji, ar kuriem, lecot 
dziesmas ritmos, dziedājām līdzi - Transleitera, Rolanda Če, Xantikvariāta, 
Eliota un SingapūEliota un Singapūras satīna lielākajiem hitiem.
Studenti zin, kas ir grandioza ballīte, Studenti tagad arī zin, kas ir “Studyfest”!

Sporta spēles "Ronīši" 2021



RTU SP SN Projekts “Sporta skoliņa” norisinās 3 mēnešu garumā - no 1. marta 
līdz 31. maijam. Pasākuma ideja ir pavisam jauna un tapusi tikai šogad. 
Projekta ietvaros dalībniekiem katru nedēļu ir iespēja apmeklēt kādu 
organizatoru sarūpētu sporta nodarbību vai lekciju, ko vada profesionāļi savā 
jomā. Līdz šim dalībnieki ir piedalījušies gan attālinātajās nodarbībās - 
“vingrošana mājas apstākļos”, lekcija par veselīgu uzturu un lekcija “kā atgūt 
motivāciju”, kā arī vairākās interesantās klātienes nodarbībās, kā piemēram: 
jogā,jogā, zumbā, džudo. Un priekšā ir vēl daudzas aizraujošas nodarbības, 
piemēram, bokss, karseju sports u.c. Lai arī pasākuma organizatoru komanda 
nav liela - tikai 5 cilvēki, visi no viņiem veic nozīmīgu darbu, lai visu 3 mēnešu 
garumā projektu nodrošinātu nemainīgi labu. Jācer, ka “Sporta skoliņa” 
atgriezīsies arī nākamgad un iegūs lielāku atsaucību no dalībnieku vidus.

Sporta skoliņa

Zinātnes festivāls ir ikgadējs divu universitāšu – RTU SP un RSU SP – 
veiksmīgs kopprojekts ar mērķi iedvesmot studentus vairāk iesaistīties 
zinātnē, pētniecībā un valorizācijā. Pasākuma ietvaros noritēja gan zinātnieku 
veiksmes stāstu vakars, gan diskusija ar CERN zinātniekiem, RTU laboratoriju 
dienas, paneļdiskusija par mūsdienās aktuālo jautājumu “Kāpēc ticēt 
zinātnei?” un neliels studentu-uzņēmēju EXPO, kurā prezentēt inovatīvus 
izstrādājumus un dalīties ar veiksmes stāstiem. Projekta ietvaros aizvadīts 24 
stundustundu hakatons, kurā studenti centās izgudrot risinājumus vairākām 
aktuālām problēmām - elektroauto uzlādes staciju risinājumi, saules paneļu 
izsekošanas sistēmas u.c.. Šogad rasti arī inovatīvi risinājumi, kā daļu 
pasākuma aizvadīt attālināti, tostarp tika izveidota hakatona mājaslapa. 
Projekts bijis kā platforma, kas vienojusi studentus ar RTU un RSU 
administrācijas pārstāvjiem, mācībspēkiem, kā arī politikas veidotājiem, 
uzņēmējiem un universitāšu sadarbības partneriem.

Zinātnes festivāls 2021



Mentālā veselība ir ļoti svarīga tēma, kuru ir jāpopularizē studentu vidū. To 
sāka darīt 2021. gada sākumā, rīkojot pasākumu “Mentālas veselības nedēļa”. 
Šis pasākums notika no 01.03.2021. līdz 05.03.2021. Tā laikā varēja gan 
paklausīties nozares speciālistus, gan pastāstīt pieredzes stāstus no 
cilvēkiem, kuri saskārušies ar mentālās veselības problēmam, gan arī anonīmi 
pastāstīt par savām problēmām un jūtām.

Mentālas veselības nedēļa

Projekts “Kā būtu, ja…” šogad norisinājās pirmo reizi un jau ir pierādījis, cik 
plaša un neapstādināta ir studentu iztēle. Pasākuma ideja ir radusies 
2021.gadā viena no Zinātnes un inovāciju nodaļas stratēģiskā laikā un pēc ļoti 
ātri ir sākusies pasākuma organizēšanas process. Pati ideja ieinteresēja visus 
ZINo aktīvistus un tas rādīja vēl lielāku motivāciju izstrādāt jaunu, vēl 
nebijušo, projektu.
PPasākuma pamatā bija vēlme ļaut dalībniekiem iejusties zinātnieku lomā un 
iztēloties kā būtu, ja Zeme sāktu griezties ātrāk, piemēram. Pasākums tika 
novadīts 31. Martā un tika atklāts ar aizraujošu ScienceRocks diskusiju, kurā 
pētnieki, ar savas pieredzes palīdzību, atbildēja uz jautājumu - kā būt 
zinātniekam? Pēc diskusijas tika novadīts pats pasākums, kura ietvaros 
dalībnieki komandās piedalījās dažādās kārtās - “Kas par zinātnieku es 
esmu?”, “Zini vai mini”, “Hronoloģiskā kārta” un, protams, “Kā būtu, ja..” kārta.

"Kā būtu, ja..."


