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Valdes loceklis, kurš ir bijis Valdē pārskata gada ietvaros un kurš ir devis 
lielu ieguldījumu nodaļas, amata vai organizācijas attīstībā.



Mārtiņš, kā sporta nodaļas vadītājs, ir bijis ļoti labs piemērs mums visiem, 
īpaši FSP kultūras un sporta nodaļu vadītājiem, kādiem mums ir jābūt. Sēdes 
ar ļoti labu atmosfēru, uz kurām gribējās iet ar prieku acīs. Piesaistītais biedru 
skaits sporta nodaļas čatā ir pāri 130 cilvēkiem. Mārtiņš ir tiešām ir ieguldījis 
lielu daļu sevis amatā. Stratēģiskie pasākumi ir labi izplānoti, idejas no tiem ir 
attīstījušās un izaugušas līdz pamatīgiem projektiem, kā, piemēram, “Pacel 
pulsu” un “Sporta skoliņa”. Mārtiņš ir saprotošs un dod iespēju attīstīties 
pāpārējiem biedriem, kuriem vēl nav pieredzes, un pēc paveiktā darba vienmēr 
uzslavē. Mārtiņš uzturēja labu kontaktu ar RTU sporta centru un centās 
saglabāt Rektora kausa integritāti.

Ģirts Tutāns
Ģirts no malas šķiet tāds ļoti maz dzirdēts valdes loceklis, bet arī kā leģenda, 
kurš pēdējais vadīja Sabiedrisko attiecību nodaļu… Runā, ka joprojām var 
dzirdēt viņa balsi…
Lai vai kā, Ģirts, mūsuprāt, ir “absolute madlad gigachad”, jo patiesībā nav 
nekur nozudis no studentijas un vēljoprojām ikdienā palīdz ar vizuālo 
materiālu izstrādi un vizuālās identitātes nodrošināšanu RTU SP un dažādiem 
pasākumiem.

Mārtiņš Bataitis



Kā iepriekšējais Marketinga nodaļas vadītājs, Vents ne tikai veiksmīgi 
pārskatīja atbalstītāju un sponsoru piesaisti RTU SP, bet arī rīkoja dažādus 
apmācību seminārus Mārketinga nodaļas aktīvistiem, kā piemēram, PR 
triecienseminārs. Viņš arī ir rakstījis daudz scenāriju dažādiem RTU SP video, 
kuru filmēšanā arī pats aktīvi piedalījās. Šī visa rezultātā tika pozitīvi parādīts 
RTU SP tēls gan sociālajos tīklos, gan sadarbībā ar uzņēmumiem.

Viestards Vents Litavnieks

Simis ir vnk nepārspējams. Vienmēr ir atsaucīga, ātri atbild un pieejama 
jebkuram, jebkurā laikā, jebkādā jautājumā. Uz jautājumiem atbild ļoti 
padziļināti un sniedz atbildi par katru sīkāko lietiņu. ZINo nodaļu ir pacēlusi vēl 
neredzētā līmenī, ļoti iesaistījusies aktīvistu piesaistē. Stratēģiskie, ko Simona 
organizējusi ir bijuši vieni no vislabākajiem ,kas pieredzēti. Vienmēr ir jauka un 
pretīmnākoša.
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