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RTU studējošais (nav Valdes loceklis), kurš ir aktīvi darbojies RTU SP un ir 
nesis lielu ieguldījumu tā attīstībā.



Aigars Čākurs - reti aktīvs jaunietis, kas iesaistās ne tikai vienā RTU SP nodaļā, 
bet gan vairākās. Viņu spēsi ieraudzīt darbojoties Zinātnes un inovāciju 
nodaļā, kur Aigars aktīvi iesaistēs sēdēs un kārtīgi apmeklē stratēģiskajos 
semināros. ZINo viņa ieguldījums ir arī pie pasākuma “Kā būtu, ja”, kur Aigars 
piesaistīja sponsorus un veidoja mārketinga materiālu - scenārijus komiksam. 
Aigara iesaisti Mārketinga nodaļā nevar noliegt: viņa roka ir bijusi pie teju 
visiem šī gada Mārketinga nodaļas darbiem - sākot no Instagram adventes 
kalendākalendāra veidošanas, sieviešu dienas apsveikuma video līdz pat atbalstītāju 
izklājlapas uzlabošanas un Mārketinga semināra organizēšanas. Tajā pašā 
laikā Aigars ir paspējis piesaistīt sponsorus pārstāvniecības semināram 
“Balss”, kā arī iesaistīties Studentu Parlamenta Akadēmijas simulācijas 
izveidē. Visas viņa aktivitātes ir ļāvušas Aigaram kļūt par jauno RTU SP 
Mārketinga nodaļas vadītāju.

Valentīns Petrusevičs
Valentīns ir mērķtiecīgs un atbildīgs DSZC SP vadītājas palīgs, salīdzinot ar 
citiem SP biedriem, Valentīns ir aktīvākais, vienmēr ir gatavs palīdzēt vadītājai 
dažādu jautājumu risināšanai. Valentīns ir radošs cilvēkš, kuram labi padodas 
datorgrafika, līdz ar to, uz doto brīdi Valentīns nodarbojas ar jauna DSZC SP 
dalībnieku plakata izveidošanu, ka arī izstrāda DSZC SP logotīpa variantus, 
turpmākai apstiprināšanai. Valentīns aktīvi piedālās DSZC un DSZC SP sēdēs, 
ka arī organizē centra sporta pasākumus: basketbola, futbola un galda tenisa 
spēlesspēles DSZC sporta zalē, studentu kopējie skrējieni mežā un Stropu ezera 
trasē, ka arī pavasarī tiks organizēta pirmā un otrā kursa studentu laivu 
sacensības.

Aigars Čākurs



Cilvēku cilvēks, kurš vienmēr bijis atvērts, smaidīgs un ar daudz trakām 
idejām. Tas ir mūsu aktīvists Elvis Znotiņš. Lai gan darbu kā Studiju un 
zinātnes virziena vadītājam Elvim pietiek jau savā fakultātē, viņš ātri vien 
sapratis, ka ar to dzīve neapstājas, un kļuvis par Būvmehānikas kluba vadītāju. 
Paralēli tam gada garumā bijis viens no aktīvākajiem RTU SP Studiju un 
Zinātnes un inovāciju nodaļas aktīvistiem, nekad neatsakot palīdzību nodaļu 
vadītājiem, kā arī aktīvi popularizējot nodaļu darbību un piesaistot jaunus 
aktīvistus.aktīvistus. Elvis var palīdzēt gan ar maziem darbiņiem kā protokolu 
sagatavošanu vai mēbeļu nešanu, gan arī uzņemties smagsvara jautājumus – 
komunikāciju ar administrāciju vai projektu organizēšanu. Elvim laiks ir 
relatīvs jēdziens, jo dienā noteikti ir vairāk par 24 stundām, un viņš noteikti ir 
viens iedvesmas avotiem arī citiem aktīvistiem.

Elvis Znotiņš

Šogad Sindija bija organizatore diviem lielākajiem RTU SP pasākumiem – RTU 
Rudens sporta spēles “Ronīši” un RTU SP 30.dzimšanas diena. Piesakoties 
par galveno organizatoru šiem pasākumiem, Sindija jau parādīja savu degsmi 
un mīlestību par lielo projektu organizēšanu. Organizējot šos pasākumus, 
Sindija ielika ļoti milzīgu darbu un ieguldījumu tajā, lai šos pasākumus varētu 
atcerēties ikviens SP biedrs un citi interesenti. Pie pasākumu organizēšanas ir 
svarīgi dot iespējas ikvienam pierādīt sevi dažādu uzdevumu veikšanā, ko 
SindijaSindija bija arī panākusi. Ieguldot mīlestību tajā, ko Sindija bija darījusi par 
labu Studentu parlamentam šajā gadā, tika noorganizēti tādi pasākumi, kādus 
atcerēsies vēl ļoti ilgu laiku.

Sindija Vītola



Līga darbojās kā EVIF SP vadītāja 20./21. gadā, kā arī aktīvi iesaistījās RTU SP 
Kopsapulcē, ir arī LSA Domnieks. Piedalījusies Studentu līderu foruma 
organizēšanā, rūpējoties par foruma 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 neatbildētus jautājumus un 
vienmēr ir gatvienmēr ir gatava darīt.

Līga Puzule

Ģirts ir viens no prasmīgākajiem vizuālo materiālu veidotājiem RTU SP. Šogad 
veidojis vizuālo tēlu tādiem pasākumiem, kā “Studyfests” un “Kā būtu, ja?”. 
Neskaitot to, viņš ir bijis arī RTU SP valdes loceklis. Laika posmā, kad viņš 
ieņēma Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja amatu, Ģirts pildīja savus 
darba pienākumus ļoti veiksmīgi, papildus palīdzot valdes locekļiem un SP 
aktīvistiem, kad vien tas bija iespējams. Pēc tam, kad nebija vairs RTU SP 
valdes loceklis, Ģirts neuzgrieza muguru šai organizācijai. Viņš RTU SP ir 
palīdpalīdzējis gan lielākos, gan mazākos darbos un pie viņa vienmēr var doties 
pēc padoma vizuāļu veidošanas jautājumos, kā arī dažādu jaunu ideju 
jautājumos, jo šim jaunietim radošā domāšana noteikti ir spēcīgā puse.

Ģirts Tutāns



Kaspars šajā mācību gadā ļoti aktīvi darbojas gan DITF SP, gan RTU SP 
darbībā. Būdams DITF SP vadītājs, viņš pārstāv visas fakultātes studentu 
viedokli gan fakultātes domē, gan runājot ar administrāciju privāti, gan RTU 
Senātā. Kā arī Kaspars ir Kopsapulces delegāts, arī tur viņš aktīvi iesaistās, 
izsaka savu veidokli. Kaspars arī iesaistās RTU SP pasākumu organizēšanā, 
piemēram, SPA un Balss simulāciju veidošanā.

Kaspars Pakulis

Pēteris ir darbojies studiju nodaļā, zinātnes un inovāciju nodaļā, sporta 
nodaļā, mārketinga nodaļā, vides un sociālajā nodaļā. Pēteris ir apmeklējis 
neskaitāmas darba grupas, sporta nodaļā, kā arī studiju nodaļā bija mēneša 
aktīvists, veidoja valentīndienas sveicienu mārketinga nodaļā, sporta nodaļā 
piedalījās pacel pulsu organizatoru komandā, kā arī šobrīd darbojas studentu 
saulgriežu organizatoru komandā.

Pēteris Šlosbergs


