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IEVADS 
Uzņēmums SIA ’’RTU Inženierzinātņu vidusskola’’ nodarbojas ar vidējās izglītības 

sniegšanas pakalpojumiem talantīgajiem skolēniem. Savu oficiālo darbību SIA ’’RTU 

Inženierzinātņu vidusskola’’ uzsāka 2014. gadā, savukārt sniegt izglītības pakalpojumus dotā 

iestāde uzsāka 2015.gadā. 2015.gadā septembrī mācības IZV 10. klasē sāka pirmie 24 skolēni 

no dažādiem reģioniem - Liepājas, Madonas, Cēsīm, Siguldas, Daugavpils, Rīgas  u.c. 

pilsētām. 2016.gadā studijas RTU Inženierzinātņu vidusskola uzsāka 24 skolēni, svarīgi ir 

atzīmēt, ka RTU rektors akadēmiķis L. Ribickis uzsver, ka ‘’Mūsu mērķis ir ik gadu garantēti 

sagatavot vismaz 24 jaunus zinātņu doktorus’’. RTU Inženierzinātņu vidusskola kopā studē 48 

talantīgi jaunieši.  

 Dotā uzņēmuma misija ir – dot iespēju, jauniešiem iegūt kvalitatīvu, konkurētspējīgu 

vispārējo vidējo izglītību eksakto zinātņu virzienā. Dotās izglītības iestādes uzdevumi ir 

sagatavot vidusskolēnus turpmākām studijām RTU bakalaura un maģistra līmeņa 

inženierzinātņu programmu apguvē un popularizēt inženierzinātnes un eksaktās zinātnes 

jauniešu vidū 

SIA ’’RTU Inženierzinātņu vidusskola’’ piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, lai 

apmierinātu skolēnu velmes un prasības, kā arī skolēni tiek aktīvi iepazīstināti ar 21.gadsimta 

problēmām un to risinājumu, tādā veidā veicinot izglītības un zinātnes attīstību, gan Latvijā, 

gan pasaulē. Šādu diversificētu pakalpojumu klāstu nodrošina,  RTU mācībspēki un nozares 

vadošie pētnieki, kas tiekas ar skolēniem stundās, lai iepazīstinātu ar jaunākajiem atklājumiem 

un pētniecības tematiem. Skolēniem tiek piedāvāti vairāki papildus pakalpojumi, kas ir mērķēti 

uz skolēnu redzesloka un profesionalitātes attīstību.  

SIA ’’RTU Inženierzinātņu vidusskola’’ ir augsta līmeņa izglītības iestāde, kas piedāvā 

savus pakalpojumus talantīgajiem skolēniem, veicina izglītības un zinātnes attīstību. 
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1.Informācija par SIA ‘’RTU Inženierzinātņu vidusskolu’’ 

1.1.Novietojums un telpas 

 

Att. 1.1. SIA’’RTU Inženierzinātņu vidusskola’’ novietojums 

SIA ‘’RTU Inženierzinātņu vidusskola’’ atrodas pilsētas centrā, kas dod dotajai 

izglītības iestādei priekšrocības attiecībā pret citām mācību iestādēm atrodoties piesātināta 

publiskā transporta tīkla vidū. Līdz izglītības iestādei ir viegli nokļūt, jo pie skolas ir vairākas 

publiskā transporta pieturas. (Autobusu pietura pie Nacionālā teātra, kur piestāj vairāki 

publiskā transporti.) 

 

Att. 1.2. SIA ’’RTU Inženierzinātņu vidusskola’’ ēka 

 



RTU Inženierzinātņu  vidusskola  5 

1.2.SIA ‘’RTU Inženierzinātņu vidusskola’’ 

SIA’’RTU Inženierzinātņu vidusskolas’’ misija – Dot iespēju, jauniešiem iegūt 

kvalitatīvu, konkurētspējīgu vispārējo vidējo izglītību eksakto zinātņu virzienā. 

• Atbalstīt Latvijas talantīgos skolēnus, ļaujot iegūt zināšanas, kas nav pieejamas visās 

skolās.  

• Nodrošināt profesionālus mācībspēkus, mūsdienīgu mācību vidi.  

• Veicināt zinātniskā darba pieredzi. 

• Nodrošināt plašas ārpus stundu aktivitātes profesionālās sagatavotības celšanai. 

• Popularizēt inženierzinātnes skolēnu vidū. 

1.3.Papildus iespējas 

• Skolēniem ir iespēja nokārtot atsevišķus RTU studiju kursus. Izvēloties studēt RTU, 

IZV absolventi iegūtos kredītpunktus varēs izmantot, lai apgūtu papildus priekšmetus 

augstskolā. 

• RTU mācībspēki un nozares vadošie pētnieki tiekas ar skolēniem stundās, lai 

iepazīstinātu ar jaunākajiem atklājumiem un pētniecības tematiem. 

• Skolēni tiek sagatavoti starptautiski atzītā IELTS angļu valodas eksāmena kārtošanai, 

kas ļauj pretendēt uz vietu arī labākajās ārvalstu augstskolās. 

• Vasarās skolēni var doties praksē uz kādu no RTU sadarbības partneru uzņēmumiem 

vai RTU pētnieciskajām laboratorijām. 

• Ikviens skolēns var iesaistīties arī tiešsaistes atvērto kursu (MOOC) veidošanā, 

paplašinot sev pieejamo materiālu klāstu un sniedzot iespēju mācīties sev vēlamā vietā 

un laikā. 

• Skolēni iegūst iemaņas zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, apgūs prezentēšanas 

prasmi, kā arī var strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkotajās RTU laboratorijās. 

• Skolēni kopā ar RTU studentiem var darboties Elektronikas, Robotikas klubos, RTU 

Dizaina fabrikā un Radošajās laboratorijās. 

(http://www.izv.lv/) 

Inženierzinātņu vidusskola piedāvā daudzveidīgas interešu izglītības iespējas: 

•     Programmēšanas pulciņš, 

•     Augstākās matemātikas pulciņš, 

•     Adaptronikas pulciņš, 
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•     Bioloģijas pulciņš “Jaunais pētnieks”, 

•     Video filmēšanas pulciņš “Gribu uzņemt filmu”, 

•     Vokālais ansamblis, 

•     RTU studentu kluba organizētie pasākumi, 

•     RTU tautas mākslas kolektīvi, 

•     RTU interešu klubi. 

(http://www.izv.lv/) 

1.4.Mācību process 

IZV īpaša uzmanība tiek veltīta inženierzinātņu apguvei un zinātniski pētnieciskajai 

darbībai, tā attīstot skolēnu kritisko domāšanu un argumentācijas spējas. Mācību procesu skolā 

nodrošina kvalificētu pedagogu komanda, kuriem ir atbilstoša izglītība un profesionālā 

kvalifikācija, prasme strādāt ar jaunākajām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, labas 

svešvalodu zināšanas. Pedagogi izmanto 21. gadsimta sniegtās tehnoloģiskās priekšrocības, 

īstenojot izglītības programmu augstā kvalitātē. (http://www.izv.lv/) 

Mācību process 

• Piedalīšanās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniskajās konferencēs, 

konkursos; starpdisciplināri projekti. 

• IT integrētas visos mācību priekšmetos (visu darbu izstrāde, mācību materiāli, 

prezentācijas u. tml.). 

• Sadarbība ar RTU pētniekiem. 

• Zinātniski pētnieciskā darbība jau no 10. klases. 

• Pastiprināta svešvalodu izmantošana mācību darbā (mācību materiāli, 

prezentācijas u. tml.). 

• Starptautiska sadarbība ar citu valstu skolēniem, tiešsaistē izstrādājot kopīgus 

projektus, izvēršot citas aktivitātes, dodoties apmaiņas un pieredzes vizītēs. 
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Mācību priekšmeti trīs gados 

 

Att.1.3 Mācību priekšmeti trīs gados 

1.5.Aktualitātes 

SIA ‘’RTU Inženierzinātņu vidusskola’’ skolēniem piedāvā lielu apjomu ar izglītības 

iespējām un prasmju attīstīšanas iespējām. Savukārt dotā izglītības iestāde, liek lielu akcentu 

uz zināšanu praktisko pie lietojamību, un situāciju analīzi. 

• Mācību brauciens uz CERN Ženēvā – 2016.gada 7.Novembris 

31. oktobrī, kad RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis kopā ar izglītības un 

zinātnes ministru Kārli Šadurski piedalījās Latvijas valdības un Eiropas kodolpētniecības 

centra (CERN) Zinātniskās un tehniskās sadarbības līguma parakstīšanā, kas norisinājās CERN 

mītnē Ženēvā, Šveicē ,CERN viesojās arī RTU Inženierzinātņu vidusskolas (IZV) 11. klases 

skolēni un skolotāji.  

Vizītes laikā skolēni iepazinās ar CERN kontroles telpām, pētnieciskajām laboratorijām 

pazemē, veica praktiskus darbus un eksperimentus. CERN skolēni iepazinās ar Nobela 

prēmijas laureātu Samuēlu Tingu no Masačūsetas tehnoloģiju institūta un kopīgi 

nofotografējās. 

Pēc darbošanās CERN skolēni devās ekskursijā uz ANO Eiropas galveno mītni. Tur 

apskatīja Ģenerālās Asamblejas zāli, Cilvēktiesību padomes zāli, redzēja gatavošanos padomes 
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sēdei, iepazinās ar citām apspriežu zālēm, apskatīja dažādos dāvinājumus, mākslas darbu 

kolekcijas. (http://www.izv.lv/) 

 

• ArcĢIS pārstāvju viesošanās skolā - 2016.gada 3.Novembris 

RTU IZV skolēniem bija iespēja uzzināt, kas ir ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 

(ĢIS). Mūsdienās ir ļoti populāri dažādus datus un procesus attēlot telpiski (pasaules mērogā), 

tos salīdzināt un vizualizēt mijiedarbību. 

ArcGIS programma ir iekļauta mācību programmās Lielbritānijā, ASV u.c., kā arī 

kļuvusi populāra mūsu kaimiņvalstīs – Lietuvā un Igaunijā. 

Skolā viesojās SIA Envirotech pārstāve Elza Žumbure un demonstrēja ArcGIS 

izmantošanas iespējas. (http://www.izv.lv/) 

• Jauno inženieru nedēļa – 2016.gada 25.oktobris 

Šogad pasākuma temats bija ‘’Futūristiskā pilsētvide”. To izvirzīja skolotāji sadarbībā ar 

skolēnu pašpārvaldi un tas tika izpētīts no dažādiem aspektiem visos mācību priekšmetos. 

1. Ķīmijas stundā skolēni diskutēja par alternatīvo enerģijas ieguvi nākotnē, kas būt videi 

draudzīga un maksimāli efektīva, rezultātā tapa plakāts par kodolreaktoru. 

2. Angļu valodā tapa videomateriāls par tēmu Future city/future life. 

3. Ģeogrāfijā tika apspriesti galvenie nākotnes pilsētu projektēšanas principi, vēsturē – 

izveidots futūristiskās pilsētas makets 

4. Krievu valodā tika pētīta futūristiskā pilsētvide 4 aspektos: nākotnes cilvēks, nākotnes 

pilsēta, nākotnes skola, nākotnes apģērbs, vācu valodā notika diskusija par jaunākajiem 

sasniegumiem dabaszinātnēs, skatu nākotnē. 

5. Ekonomikā tika izveidots plakāts par viedo pilsētu, kas nākotnes cilvēkiem spēs 

nodrošināt augstāku dzīves kvalitāti, gudri izmantojot tehnoloģijas, resursus un 

infrastruktūru, tādejādi nodrošinot ilgtspējīgu pārvaldi un sabiedriski ekonomisko 

vajadzību apmierināšanu. 

6. Fizikā skolēni būvēja nākotnes pilsētu no spageti makaroniem. Bioloģijā –stādīja 

augus, cerībā, ka nākotnē pilsētas būs zaļākas un vide tīrāka.  

(http://www.izv.lv/) 
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2.Potenciālie draudi 

2.1.Dzimstība 

 

Att.2.1 Laulībā un ārpus laulības dzīvi dzimušo skaits – Latvijā no 2001.gada līdz 

2015.gadam (http://www.csb.gov.lv) 

Analizējot iegūtos datus var secināt, ka pateicoties pieaugošai dzimstībai no 2004.gada 

līdz 2008.gadam, pastāv iespēja, ka palielināsies skolēnu skaits. Ņemot vērā, ka RTU 

Inženierzinātņu vidusskola piedāvā savus pakalpojumus tikai skolēniem, kas vēlas studēt 

vidusskolā un to vecums ir 16 gadi, var prognozēt, ka līdz 2023.gadam potenciālo studēt 

gribētāju skaits būs palielinājies, kas var sekmēt uzņēmuma SIA ‘’RTU Inženierzinātņu 

vidusskola’’ darbības attīstību, pie noteikuma, ka migrācija nepalielināsies.  

Savukārt dzimstības samazināšanas 2008.gadā un potenciāla imigrācijas izaugsme 

(Skat.Att.5) var sagādāt problēmas posmā no 2023.gadam līdz 2028.gadam. 
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2.2.Migrācija 

 

Att.2.2. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija no 2001.gada līdz 2015.gadam. 

(http://www.csb.gov.lv) 

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija bija būtiski palielinājusies 2007.gada līdz 

2010.gadam, kas negatīvi ietekmēt visas nozares Latvijas teritorijā, tajā skaitā izglītības nozari. 

Izaugsme migrācijā norāda uz nākamo periodu problēmām iedzīvotāju skaitā. Kas savukārt ir 

viens no problemātiskajiem posmiem izglītības nozarē. Lielākā daļa migrējošo iedzīvotāju, 

pārvācas ar ģimenēm, tādā veidā samazināt potenciālo studēt gribētāju skaitu. Trenda funkcija 

norāda uz pieaugošo iedzīvotāju ilgtermiņa migrāciju. 

2.3.Izglītības iestādēs un izglītojamo skaits 
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Att.2.3 Izglītības iestādes un izglītojamo skaits no 2013.gada līdz 2016.gadam 

(http://www.csb.gov.lv) 

Salīdzinot iegūtos datus par izglītojamo skaitu no 2010.gadam līdz 2016.gadam var 

secināt, ka izglītojamo skaits ir būtiski samazinājies.  

Savukārt pamatskolu beigušo skaits ir palielinājies salīdzinot datus no 2014.gada līdz 

2016.gadam. Vidusskolu beigušo skaits ir būtiski samazinājies, kas negatīvi ietekmē visu 

izglītības nozari. Autors uzskata, ka SIA ‘’RTU Inženierzinātņu vidusskola’’ piedāvā savus 

pakalpojumus pietiekami šauram un specializētiem patērētājiem, tāpēc dotais samazinājums 

vidusskolu beigušo skaitā ietekmēs uzņēmumu mazāk, nekā pārējo izglītības nozari Latvijā, 

kas padarīs doto izglītības iestādi vel ietekmīgāku topošajos gados. 

Tabula 2.1 

Izglītības iestādes un izglītojamo skaits no 2013.gada līdz 2016.gadam 

 
Gads Pamatskolu beigušo skaits (bez speciālajām skolām) 
2010/11 22 344 
2011/12 20 177 
2012/13 17 775 
2013/14 17 111 
2014/15 16 409 
2015/16 16 794 
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3.Masu mediji un interneta vietnes 
Galvenokārt interneta vietnēs un masu mēdijos SIA ‘’RTU Inženierzinātņu 

vidusskola’’ tiek uzskatīta par augsta līmeņa izglītības iestādi ar pietiekami sarežģītu konkursu 

un uzņemšanu. Bieži tiek pieminēti atbalstītāji un ziedotāji, kas atbalstīji izglītības iestādi 

sākumposmos.  Nekādu tiešāku novērtējumi netiek doti. 

1. Inženierzinātņu vidusskola ir Latvijā pirmā vispārējās vidējās izglītības mācību 

iestāde, ko izveidojusi universitāte un kurā Latvijas talantīgākie skolēni varēs 

padziļināti apgūt eksaktos mācību priekšmetus, lai sagatavotos inženierzinātņu 

studijām. Pirmajā gadā skolā būs viena klase ar 22 līdz 25 skolēniem, turklāt 12 

vietu jau rezervēts olimpiāžu uzvarētājiem. Uz šīm vietām pieteikušies 160 

skolēnu no visas valsts, tāpēc konkurss būs 13 pretendentu uz vienu vietu. Pirms 

eksāmena sākuma skolēni Latvijas Radio atzina, ka uz šo skolu nāk, lai 

pārbaudītu savas spējas. 

http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/13-pamatskoleni-pretende-uz-vienu-

vietu-rtu-inzenierzinatnu-vidusskola.a126003/ 

2. Gandarīts par veiksmīgo sākumu ir RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis: 

«Pirmos augļus redzēsim pēc trīs gadiem, kad notiks pirmais izlaidums. Tad 

varēsim gūt pārliecību, vai trīs gadu laikā spējām vēl vairāk jaunos prātus 

piesaistīt inženierzinātnēm. 1. septembrī skolēniem teicu, ka viņus sagaida 

viegls uzdevums – desmit gadu laikā kļūt par zinātņu doktoriem. 

Inženierzinātņu vidusskolā mācās teicamnieki – 24 skolēnu vidējā atzīme, 

beidzot 9. klasi, bija 9,8 balles.». 

http://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/149843-inzenierzinatnu-vidusskola-

macas-izcilnieki.htm 

3. Svarīgs ir ne tikai finansiāls, bet arī morāls atbalsts, tāpēc nobalsot “par” 

inženierzinātņu attīstību varēs īpašā e-platformā, un, sasniedzot 5000 balsis, 

SIA Industry Service Partner IZV ziedos 5000 eiro. Tāpat ikviens tiks aicināts 

kampaņu atbalstīt ar naudas ziedojumu. 

Pērn 62 dienu laikā 415 atbalstītāji IZV ziedoja 165 560 EUR. Atbalstītājiem, 

kas būs ziedojuši vairāk nekā 500 EUR, būs iespēja savu vārdu iegravēt IZV 

ēkas kāpnēs. 

http://skaties.lv/zinatne-un-tehnologijas/zinatne/jauno-macibu-gadu-sak-rtu-

inzenierzinatnu-vidusskola/ 
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4.Secinājumi 

• RTU ir viena no lielākajam universitātes Latvijā, tā ir pietiekoši populārā gan 

Latvijā, gan ārzemēs, sadarbojas ar daudzām citām  universitātēm un 

uzņēmumiem - jauninājumu ieviešanā, potenciālo studēt gribošo dotajā 

izglītības iestāde ir pietiekoši daudz, kas radītu pieprasījumu SIA ‘’RTU 

Inženierzinātņu vidusskolai’’. (Patstāvīgs pieprasījums) Par to liecina, 

patstāvīgs RTU studējošo skaits – Skatīt pielikumā Tab.3.  

• Ņemot vērā migrācijas palielināšanos, dzimstības samazināšanos un izglītības 

iestādēs vidusskolu beigušo skaitu samazinājumu, viens no pasākumiem, ko 

SIA ‘’RTU Inženierzinātņu vidusskola ‘’ var veikt ir attīstīt internacionālu 

izglītības sistēmu. Kas, ļautu palielināt potenciālo talantīgo skolnieku skaitu, kā 

arī nodrošinātu lielāku stabilitāti un neatkarību no vietējā pieprasījuma. 

• Migrācijas palielināšanās, dzimstības samazināšanās un izglītības iestādēs 

vidusskolu beigušo skaitu samazinājums, mazāk ietekmēs SIA ‘’RTU 

Inženierzinātņu vidusskola’’ nekā pārējo izglītības sektoru, dotais uzņēmums 

piedāvā savus pakalpojumus pietiekami šauram un specializētiem patērētājiem. 

Kas atdala to no pārējām vidusskolām, kas piedāvā savu pakalpojumu plašākam 

studējošo skaitam. (Stabila pret riskiem) 

• SIA ‘’RTU Inženierzinātņu vidusskola’’ skolēniem piedāvā lielu apjomu ar 

izglītības iespējām un prasmju attīstīšanas iespējām. Savukārt dotā izglītības 

iestāde, liek lielu akcentu uz zināšanu praktisko pie lietojamību, un situāciju 

analīzi. 

• Analizējot, aktivitātes un aktualitātes autors secina, ka pedagogi izmanto 21. 

gadsimta sniegtās tehnoloģiskās priekšrocības, īstenojot izglītības programmu 

augstā kvalitātē, kā arī izglītības programmā tiek apspriestam 21.gadsimta 

problēmas un to risinājumi. 

• Izglītības iestāde tikai nodibināta, lai samazinātu pieaugošo inženierzinātņu 

speciālistu deficītu. 
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5.KPI 
Informācija, kas sniedzama pārskatā par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem n gadā 

Finanšu mērķi 

Rādītāji 

Fakts gadā 
n–1 

2014.gads 

Plānotais 
pārskata gadā 

n 

Fakts 
pārskata 
gadā n 

2015.gads 

Novirze no 
plānotā 

Stratēģijā minētais finanšu 
mērķis Nr. 1         

Stratēģijā minētais finanšu 
mērķis Nr. 2         

...         

Finanšu rādītāji 

Neto apgrozījums, EUR  33991    142253   

Peļņa, EUR  0    1420   

Peļņa pirms procentu 
maksājumiem un nodokļiem 
(EBIT), EUR 

 0    1420   

Peļņa pirms procentu 
maksājumiem, nodokļiem, 
nolietojuma un amortizācijas 
atskaitījumiem (EBITDA), EUR 

 0    1774   

Bilances kopsumma, EUR  87186   116320   

Pašu kapitāls, EUR  60000   61420   

Pašu kapitāla atdeve (ROE), %  0%    2.34%   

Aktīvu atdeve (ROA), %  0%    1.22%   

Kopējais likviditātes rādītājs  3.21    2.46   

Saistības pret pašu kapitālu, %  45%    68%   

Plānotās pamatdarbības naudas 
plūsmas izpilde, EUR  85544    47894   

Ieguldījumu pamatlīdzekļos un 
nemateriālo ieguldījumu plāna 
izpilde, % 

        

Sadalītās dividendes, EUR   

Vidējā bruto atlīdzība 
(neieskaitot darba devēja veiktās 
valsts sociālās apdrošināšanas 

  



RTU Inženierzinātņu  vidusskola  15 

obligātās iemaksas) uz vienu 
nodarbināto gadā, EUR 

Neto apgrozījums uz vienu 
nodarbināto, EUR   

Valsts budžeta tieši vai netieši 
saņemtais un izlietotais 
finansējums (dotācijas, maksa par 
pakalpojumiem un citi finanšu 
līdzekļi) sadalījumā pa 
finansējuma piešķīruma 
mērķiem, EUR 

  

Citi kapitālsabiedrības stratēģijā 
minētie finanšu rādītāji   

Nefinanšu mērķi 

Rādītāji Fakts gadā 
n–1 

Plānotais 
pārskata gadā 

n 

Fakts 
pārskata 
gadā n 

Novirze no 
plānotā 

Nefinanšu mērķis nr. 1 Apmācīt 24 
jaunos 
inženierus 

Apmācīt 48 
jaunos 
inženierus 

    

Nefinanšu mērķis nr. 2 

  

Būt līderiem 
Latvijas 
vidusskolu 
reitingā mazo 
vidusskolu 
grupā 

    

Nefinanšu mērķis nr.3 

 

Iegūt Latvijas 
olimpiādēs … 
atzinīgas 
vietas 

  

Finanšu mērķis 

  
Noslēgt 
2016.gadu ar 
peļņu 
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PIELIKUMS 
Tabula 1 

Izglītības iestādes un izglītojamo skaits no 2013.gada līdz 2016.gadam 

Gads 
Dzimušo skaits 

Latvija 
2001 19726 
2002 20127 
2003 21151 
2004 20551 
2005 21879 
2006 22871 
2008 24397 
2007 23958 
2009 22044 
2010 19781 
2011 18825 
2012 19897 
2013 20596 
2014 21746 
2015 21979 
 (http://www.csb.gov.lv) 

Tabula 2 

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija no 2001.gada līdz 2015.gadam. 

Gads Izbrauca no 
Latvijas 

2001 24 539 
2002 15 837 
2003 15 647 
2004 20 167 
2005 17 643 
2006 17 019 
2007 15 463 
2008 27 045 
2009 38 208 
2010 39 651 
2011 30 311 
2012 25 163 
2013 22 561 
2014 19 017 
2015 20 119 
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(http://www.csb.gov.lv) 

Tabula 3 

RTU Kopējais studējošo skaits 

2012.gads 2013.gads 2014.gads 2015.gads 2016.gads 

14686 14891 14452 14797 14997 

 (http://www.rtu.lv/lv/universitate/skaitli-un-fakti/studejoso-skaits) 

Tabula 4 

Vispārējie finanšu dati 

Uzņēmums SIA "RTU inženierzinātņu vidusskola" 

Vienotais reģistrācijas nr. 40103765251 

Reģistrēts 04.03.2014 

Nozare NACE2 85.31 Vispārējā vidējā izglītība 

 

Finanšu darbības rādītāji 

Publiski atvasinātais personas līdzdalības 

apmērs 

100% 

Pamatkapitāls EUR 60 000 

Publiski atvasināti personai izmaksātas 

dividendes 

EUR 0  

Ieskaitījumi Valsts budžetā (t.sk. atskaitījumi 

un nodokļu maksājumi) 

EUR 11 730.49 

Publiski atvasinātas personas kapitāldaļu 

turētāja pārstāvis 

Leonīds Ribickis 

Līdzdalība citā kapitālsabiedrībā Nav 
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Tabula 5 

Nodokļu iemaksas budžetā 

Gads 2015 

Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā 42.54 (Tūkst. EUR) 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 14.54 (Tūkst. EUR) 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 

27.95 (Tūkst. EUR) 

 

Tabula 6 

Potenciālie apgrūtinājumi 

Apgrūtinājumi Statuss 

Likvidācijas process Nav 

Aktuāls maksātnespējas process Nav 

Aktuāli kavētie maksājumi Nav 

Aktuāli komercķīlu akti Nav 

Aktuāli nodrošinājumi Nav 

VID Administrētie nodokļu parādi 2016.gada novembra 7.datumā nodokļu 

maksātājam "SIA "RTU inženierzinātņu 

vidusskola" 40103765251" nav VID 

administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas 

kopsummā pārsniedz 150 EUR. 

 


