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Studējošais, kurš aizvadītā gada laikā guvis izcilus panākumus sportā 
Latvijas, Eiropas vai pasaules mērogā.



Laura - netikai izcila sportiste, bet arī aktīva studente vārda vistiešākajā 
nozīmē. Savas pašpārvaldes vadītāja, kas pārstāv studējošos, organizē 
pasākumus un vēl papildus šim sporto, lai darītu to, kas sirdij viss tuvāk, 
pierādīt sevi florbolā. Šogad Latvijas izlases sastāvā izcīnīja 9.vietu pasaulē. 
Ar savu komandu "Rubene" astoto reizi pēc kārtas kļuva par Latvijas čempioni, 
kā arī par četrpadsmito kārtējo Latvijas čempioni, kā arī sezonas laikā tika 
novērtēta, kā ELVI līgas sievietēm marta mēneša labākā spēlētāja. Jāpiemin 
arīarī tas, ka treniņi tiek aizvadīti Inčukalnā un RTU nepiedāvā sportistiem duālās 
karjeras, līdz ar ko viss Lauras ieguldījums savā nākotnes karjerā, sportistes 
gaitās un papildus darbošanās aktīvi studentijā ir laika menedžments, brīvā 
laika ziedošana un degsme sasniegt jaunas virsotnes. Sportistam izglītība ir 
svarīga, jo karjera sportā nemēdz būt vienīgā un nav bieži sastopami sportisti 
ar augstiem sasniegumiem sportā, kuri arī būtu tikpat aktīvi studentijā. 

Roberts Kļaviņš
Robertu Kļaviņu izcili var raksturot ar 3 vārdiem - apzinība, disciplīna un 
neatlaidība. Jaunietis, kurš spēj visu - labi mācīties un iegūt mācību stipendiju, 
darboties zinātnē - gan RTU VASSI, gan IEEI, gan pie atsevišķiem projektiem. 
Jaunietis ir arī profesionāls sportists, pabeidzis Murjāņu sporta ģimnāziju un 
spēlē “RTU Robežsardze/Jūrmala” komandā. Starpcitu, Roberts ir daļa no RTU 
duālās karjeras. Lai arī jau iepriekš minētais šķiet daudz, jaunietis aktīvi 
iesaistās arī RTU sabiedriskajā dzīvē - ir daļa no RTU Studentu kluba 
''Lat''Latvenergo radošā laboratorija'', kur kopā ar citiem aktīvistiem šī gada maijā 
ieguva 3. vietu "LMT IoT hakatons" TechChill ietvaros. Puisis tekoši runā 
četrās valodās, ir ļoti atvērts un komunikabls. Roberts ir cilvēks, no kura 
iedvesmoties - viņš var parādīt, cik patiesībā daudz var izdarīt 24 stundās, 
paralēli tam visam nodrošinot 8 stundu miegu un pozitīvu atmesfēru sev 
apkārt.

Laura Gaugere



Elza ir izcila orientēšanās sportiste, kas pērn ir pārstāvējusi Latviju pasaules 
junioru čempionātā vidējā distancē iegūstot 15. vietu. Baltijas čempionātā 
Elza bija nepārspējama iegūstot 1. vietu W20 gan individuālajās sacensībās, 
gan stafetē. Viņa ir viena no 15 studentiem kura šajā mācību gadā uzsāka 
studijas RTU par augstskolas līdzekļiem. Pavisam nesen Latvijas 
Orientēšanās federācijas kongresā tika atzinīgi uzteikti Elzas panākumi 
sportā. Šobrīd Elza arī cītīgi studē BIF būvniecības programmā un ir studentu 
pašpāpašpārvaldes biedrs, aizstāvot arī studentu intereses.

Elza Ķuze


