
2021

PGB
RTU

STUDENTU PARLAMENTA

GADA BALVA 2021

GADA STUDENTU
INTEREŠU PĀRSTĀVIS

RTU studējošais, kurš aktīvi aizstāvējis studējošo intereses Senātā, 
fakultātes Domē, Latvijas Studentu apvienības Domē vai citās institūcijās.



Gada laikā RTU studentu balss izskanējusi dažādās RTU lēmējinstitūcijās un 
visskaļākā balss bijusi tieši RTU SP Prezidentei Anetai Tarasovai. Aneta gada 
laikā pārstāvējusi studentus kā RTU Rektoru padomē, Operatīvās vadības 
padomē, Senātā, Senāta komisijās, Satversmes sapulcē, dažādās iekšējās 
universitātes komisijās un sēdēs, tā arī nacionālā mērogā – Latvijas studentu 
apvienībā, Izglītības un zinātnes ministrijas padomes locekļu atlases komisiju 
sēdēs. Aneta ir cilvēks, kas visa gada garumā bijusi gatava risināt 
visdažādākosvisdažādākos studentu jautājumus, lai kā uzlabotu ikviena studenta ikdienu, 
tā arī pilnveidotu augstākās izglītības sistēmu kopumā. Ikvienam RTU 
studentam būtu jālepojas, ka esam tik plaši pārstāvēti un uzklausīti RTU 
administrācijas lokā, un tieši RTU SP Prezidentei jāizsaka vislielākais paldies 
par veiksmīgās komunikācijas uzturēšanu un spēšanu pielāgoties 
visdažādākajām situācijām un meklēt kompromisu, kad tas nepieciešams.

Simona Granta
Cilvēks, kurš vienmēr ir gatavs uzklausīt un meklēt kompromisu, kā arī ar 
nerimstošu degsmi, interesi un smaidu iesaistās studentu interešu 
pārstāvniecībā, lai atrisinātu kaut par vienu jautājumu vairāk augstākās 
izglītības dimensijās. Tā ir viena no mūsu RTU SP valdes loceklēm - Simona 
Granta. Simona gada gaitā iesaistījusies diskusijās gan organizācijas iekšēju 
jautājumu risināšanā, gan universitātes mēroga jautājumos RTU Senātā un 
Senāta komisijas sēdēs, RTU Zinātnes padomē un domnīcās, kā arī 
DokDoktorantūras grantu atlases komisijā, Satversmes sapulcē un nelielās 
sarunās ar konkrētiem administrācijas pārstāvjiem. Tāpat Simona 
iesaistījusies nacionāla mēroga problēmjautājumu risināšanā Latvijas 
Studentu apvienības darba grupās, Domes sēdēs un Kongresos. Simona 
visnotaļ ir viens no cilvēkiem, kas palīdzējis veicināt aktīvu studentu puses 
viedokļa pārstāvēšanu un uzklausīšanu mūsu universitātē.

Aneta Tarasova



Līga darbojās kā EVIF SP vadītāja 20./21. gadā, kā arī aktīvi iesaistījās RTU SP 
Kopsapulcē, ir arī LSA Domnieks. Lai veiksmīgi papildinātu mūsu fakultātes 
studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumus Līga apkopoja arī visus 
pašpārvaldes veiktos pasākumus laika posmā no 2013. gada, kā rezultātā 
tagad aktīvi uzturam arhīvu ar veiktajiem pasākumiem un dažādu statistiku 
par pašpārvaldes izaugsmi akadēmiskajās, zinātnes un sporta un kultūras 
jomās. Piedalījusies Studentu līderu foruma organizēšanā, rūpējoties par 
forumaforuma dalībniekiem. Tāpat visa gada garumā iedrošinājusi RTU studentus 
iesaistīties un izprast LSA notiekošo. Pašlaik ir arī galvenā organizatore 
studentu pārstavniecības semināram ‘’Balss’’, iesaistās SPA 13 organizēšanā 
un bija arī galvenā organiztore Sper gaisā X14 pirmkursnieku nometnei. Līga 
nekad neatstāj netabildētus jautājumus un vienmēr ir gatava darīt.

Līga Puzule

Artūrs aktīvi darbojas studentijā jau kopš studiju uzsākšanas - darbojies 
ilgstoši FSP valdē, EVIF domē, RTU Satversmes sapulcē, RTU Senātā u.c. 
Fakultātē ir ieviesis sanāksmes studējošajiem un institūtu pārstāvjiem, kuras 
ļauj brīvi izteikt neformālā gaisotnē pozitīvās prakses studiju apguvē, kā arī 
trūkumus; diskutēt ar programmu veidotājiem un akadēmisko personālu, 
tādējādi abpusēji tiecoties uz izcilību studiju jomā. Piedalās pārstāvniecības 
projektu organizēšanā - RTU SP SPA 13, seminārā ‘’Balss’’ un LSA Vizionāru 
SimpSimpozijs. Uzskata studējošo pārstāvniecību kā vienreizēju iespēju pilnveidot 
skatījumu stratēģiskā domāšanā, reizē attīstot argumentācijas prasmes un 
uzsver lielo datu nepieciešamību arī pašpārvaldēs - šāds skatījums iegūts no 
dalības Latvijas Studentu apvienības semināros. Studentijas dēļ viņš ir arī 
nonācis pie secinājuma, ka pārstāvniecība var novest pie jauniem karjeras 
ceļiem, kā rezultātā viņš sācis strādāt RTU Studiju departamentā un viņam tas 
ļoti patīk.

Artūrs Černiševs



Līva, kā studiju virziena vadītāja uzklausīja katru studentu problēmu, gan 
mazu, gan lielu. Gadijumos, kad students vērsās pie Līvas, pat ja risinājumu 
nebija iespējams atrast, viņa parādīja ceļu uz risinājumu, kā arī mierinājumu, 
ka katrai problēmai ir iespēja atrast atbildi. Veidojot aptaujas, lai uzklausītu 
katru, rīkojot pasākumu Studiju Forums, kur bija iespēja uzklausīt ne tikai 
studentus, bet arī mācībspēku, tika uzlabota saite starp studentiem un 
mācībspēku. Līva aktīvi darbojās ne tikai FSP ietvaros, bet arī Studiju Nodaļā, 
kurkur sēdēs pauda savu viedokli kā uzlabot studiju procesu, kādi pasākumi vai 
infografika būtu nepieciešama, lai studentiem būtu skaidrība noslēguma 
darbos, kā arī kā uzlabot komunikāciju studijās.

Līva Beāte Patmalniece


