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ADMINISTRĀCIJĀ

RTU administrācijas darbinieks (persona, kura ir atbildīga par 
izpildinstitūciju vadīšanu), kurš ir devis lielu ieguldījumu RTU SP, vai FSP vai 

RCS SP attīstībā.



Direktora vietnieks Guntis Spriņģis ir cilvēks, pateicoties kuram DSZC SP 
darbība atkāl ir atjaunota. Rudenī viņš paceļ jautājumu par to, ka DSZC SP 
jābūt un sameklējuši atbildīgu studenti, kura kopā ar viņu atdzīvināja SP 
darbību. Guntis vienmēr ir atbildīgs, draudzīgi nokaņots cilvēks, kurš vienmēr 
gatavs palīdzēt un ir atklāts izaicinājumiem, atsaucīgs. Pie viņa var vērsties 
jebkura laikā, ar jebkādu jautājumu, un ja viņš nezin atbildi, viņš noteikti 
uzzina, precizē un atbild uz to. Guntis vienmēr seko līdzi dažādam aktivitātēm 
unun uzreiz par to paziņo SP. Starp DSZC SP un Guntim ir laba un nepārtraukta 
komunikācija, kas ir ļoti svarīgi un palīdz veiksmīgai sadarbībai.

Armands Sīlītis
RTU Cēsu studiju un zinātnes centra direktors Armands Sīlītis sniedz atbalstu 
un atbildes gan studiju jautājumos gan āŗpus tām. Armands sniedz padomu 
studentu idejām un projektiem, veicina centra attīstību, rūpējas par studentu 
ērtībām, uzklausa un ņem vērā studentu ieteikumus, veido studiju vidi 
patīkamu un ērtu. Armands seko līdzi Cēsu novada, studiju jomu aktualitātēm, 
lai nodotu tās studentiem. Ja ir jautājumi par studijām, centra vai 
universitātes darbību vai tehniskām lietām, Armandam vienmēr ir atbildes, 
taču taču retos gadījumos kad atbilžu nav, Armands zin kur tās meklēt.

Guntis Spriņģis



Artūrs Zeps ir RTU attīstības prorektors un īstens RTU SP patriots līdz pat šai 
dienai. Savos studiju gados Artūrs bija RTU SP prezidents, un, kļūstot par 
Attīstības prorektoru, Artūrs nav zaudēis kontaktu ar Studentu parlamentu ne 
mirkli. Artūrs ir uzticams RTU SP draugs, palīgs un atbalsts brīžos, kad nav 
skaidrs kā tālāk rīkoties. Artūrs savu padomu nav aizliedzis nekad un vienmēr 
būs gatavs atnākt ciemos pie SP, pastāstīt par aktuālo vai vienkārši parunāties 
ar SP par aktuālām tēmām. Atrūrs ir lielisks sadarbības partneris un atbalsts 
brībrīžos, kad nepieciešams lobēt studentu intereses ne tikai universitātes, bet 
arī valstiskā mērogā dažādos studentiem būtiskos jautājumos.

Artūrs Zeps

Studentiem vienmēr ir vajadzīgs motivējošs atbalsts kas viņus motivētu, 
saprastu un ieteiktu kā labāk rīkoties dažādās situācijās. Visi RTU LSZC 
studenti un Studentu pašpārvalde ir ļoti pateicīga direktoram Mārcim 
Priedītim par iegūldīto darbu un atbalstu, lai mēs kā studenti vienmēr 
apzinātos savus mērķus un cīnītos pat tad, kad jau viss liekas pazaudēts.
JaJa Studentu pašpārvaldei rodas kādas problēmas, vienmēr ejam pie direktora 
izstāstam visu situāciju un viņs mums palīdz, iedod kontaktus vai zināšanas 
no savas pieredzes kas palīdz atrisināt problēmu pašu spēkiem. Vienmēr 
atbalsta studentu idejas un ir gatavs palīdzēt katrā situācijā.

Mārcis Priedītis



RTU DITF Dekāna vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā. Ar DITF 
pārvākšanos uz Ķīpsalu, Sarmīte bija tas cilvēks RTU administrācijā, kas 
parūpējas, lai fakultātē būtu izveidtas speciālas vietas, kur studentiem 
atpūsties un mācīties, kā arī lai DITF SP jaunajās telpā nekas netrūktu un tā 
būtu iekārota pēc studentu pašu vēlmēm. Kā arī Sarmīte vienmēr palīdzēs 
atrast telpas studentu pasākumiem.

Sarmīte Jaunpetroviča

BIF SP šī gada draugs ir bijis BIF Dekāns Mārtiņš Vilnītis, kurš vienmēr 
uzklausa visas studentu problēmas un vistrakākās idejas, vienmēr aizstāv 
studentus viskarstākajās diskusijās BIF Domes sēdēs, kamēr citi 
administrācijas cilvēki reizēm steidzas pie virspusējiem pieņēmumiem un 
pārmetumiem studentiem par nekompetenci, Dekāns vienmēr pats ieklausās 
un iedziļinās katrā studentiem svarīgā jautājumā un lūdz to darīt arī pārējos 
BIF administrācijas cilvēkus. Dekāns vienmēr palepojas un padalās ar BIF 
studentustudentu pašpārvaldes sasniegumiem RTU Dekānu padomes sēdēs. Šogad 
Mārtiņš Vilnītis kopā ar BIF SP un studentu korporāciju Tervetia ir nodrošinājis 
papildu fizikas nodarbības, lai samazinātu priekšlaicīgas studiju beigšanas 
riskus. Mārtiņš Vilnītis arī aktīvi iesaistās BIF SP pasākumos, piemēram, 
iefilmējot reklāmas klipu aicinot studentus piedalīties pasākumā “Pacel 
pulsu”, vai arī uztaisot video sveicienus studentiem gan pasākumam “Ieskrien 
studijās”, gan BIF SP pavasara stratēģiskajam.

Mārtiņš Vilnītis


