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Svarīgāko informāciju par aktualitātēm studentijā var atrast:

• Studentu bukletā
– Meklē RTU Studentu parlamenta mājaslapā (rtusp.lv)--> Studiju nodaļa --> 

Buklets.
• Pie savas fakultātes Studentu pašpārvaldes pārstāvja
• Jautājot savas studiju programmas grupas vecākajam un kursa 

padomniekam.

Padomnieki 2018./2019. g.
• Ķīmija – Selva Ķēniņa
• Ķīmijas tehnoloģija – Līva Ģērmane
• Materiālzinātnes – Renāts Konovalovs
• Materiālu tehnoloģija un dizains – Kristīne Ķirse
• Apģērbu un tekstila tehnoloģija – Kristaps Dubults
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RTU Studenta 
parlaments

RTU MLĶ fakultātes 
Studentu pašpārvalde

, 139. telpa

Fakultātes Studentu 
pašpārvaldes vadītāja

Madara Buka
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RTU studē 14672 studenti; 
Pamatstudiju 1. kursā budžetā ieskaitīti 2780 studenti; 
M - 941; D – 89 (kopā 3810).
MLĶF uzņemti 193 studenti; M – 61; D – 11.
RTU studē 2750 ārzemju studentu no vairāk kā 50 valstīm.
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Fakultātes
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RTU Rektors
Leonīds Ribickis
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Mācību prorektors 
Uldis Sukovskis



8Zinātņu prorektors Tālis Juhna
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MLĶF Dekāns 
Māris Turks
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Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte dibināta 1863 g. 
Tā darbojās Rīgas Politehnikumā (1863-1896), Rīgas Politehniskajā institūtā (1896-1919 un 
1958-1990),  Latvijas Universitātē (1919-1944),  Latvijas Valsts universitātē (1944-1958) 
un kopš 1990. gada Rīgas Tehniskajā universitātē.
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Nobeļa prēmijas laureāts 
VILHELMA OSTVALDA
samērā īslaicīgā (1881-1887) 
darbība Rīgas Politehnikumā 
lika pamatus ķīmijas 
zinātniskajām tradīcijām. 
V. Ostvalds Rīgā atklāja 
homogēnās skābju bāzu 
katalīzes likumus, skābju 
vērtības noteikšanas likumu, 
izgudroja viskozimetru, piloša 
dzīvsudraba elektrodu.



12

Nozīmīgāks stereoķīmijā un šķīdumu teorijā bija 
Paula Valdena pētnieciskais darbs Rīgā (1887-
1919).  P. Valdens atklāja organisko 
savienojumu optiskās inversijas parādību (1896, 
Valdena apgriezenība, šī atklājuma sakarā 
P.Valdena vārdu min organiskās ķīmijas mācību 
grāmatās visā pasaulē), autoracemizāciju, lika 
pamatus neūdens šķīdumu elektroķīmijai.

Latvijas Ķīmijas vēstures muzejs 
Rīga, Kronvalda bulvāris 4, II stāvs
https://www.lu.lv/par/strukt/muzejs/kimijas/
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MLĶF struktūra https://www.rtu.lv/lv/mlkf/par-mums-mlkf/fakultates-struktura

Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskā laboratorija

Tehniskās fizikas institūts

Silikātu materiālu institūts

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Neorganiskās ķīmijas institūts
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MLĶF studiju programmas:

BAKALAURU PROGRAMMAS:
KBK0 Ķīmija
KBL0 Ķīmijas tehnoloģija
WBW0 Materiālzinātnes
RWCV0 Apģērba un tekstila tehnoloģija
RWCH0 Materiālu tehnoloģija un dizains

DOKTORU PROGRAMMAS:
KDK0 Ķīmija
KDL0 Ķīmijas tehnoloģija
WDW0 Materiālzinātne
RWDV0 Apģērba un tekstila tehnoloģija

MAĢISTRU PROGRAMMAS:
KMT0 Lietišķā ķīmija
KML0 Ķīmijas tehnoloģija
WMW0 Materiālzinātnes
KMN0 Materiālu nanotehnoloģijas
RWGV0 Apģērba un tekstila tehnoloģija
RWGD0 Materiālu tehnoloģija un dizains
KSF0 Rūpnieciskā farmācija
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Dizaina tehnoloģiju institūts
Ķīpsalas iela 6

Fakultātes galvenā ēka
P. Valdena iela 3/7



17

Dekanāts

Ķīmijas studentu lietvedes: Inta Timma, Ilze Spārīte
P. Valdena 3/7, 269. kab., tālr.: 67089249; e-pasts: mlkf@rtu.lv

Dizaina tehnoloģiju institūta lietvede: Iveta Ābele
Ķīpsalas 6, 223. kab., tālr.: 67089173; e-pasts: iveta.abele@rtu.lv

Dekāna vietniece mācību un zinātniskajā darbā Dr.chem. Ieva Jaunzeme
P. Valdena 3/7, 267. kab., tālr.: 67089220; e-pasts: Ieva.Jaunzeme@rtu.lv

Dizaina tehnoloģiju institūta direktore Dr.sc.ing., asoc. prof. Dana Beļakova
Ķīpsalas 6, 215. kab., tālr.: 26356510, e-pasts: Dana.Belakova@rtu.lv
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ĶĪPSALAS STUDENTU PILSĒTIŅA

https://www.rtu.lv/lv/universitate/kipsalas-studentu-pilsetina
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https://www.rtu.lv/lv/mlkf/studijas-mlkf/lekciju-saraksts-mlkf
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Rudens semestris 03.09.2018.–23.12.2018.

Ziemas brīvlaiks 24.12.2018.–01.01.2019.

Ziemas sesija 02.01.2019.–27.01.2019.

Pavasara semestris 28.01.2019.–26.05.2019.

Pavasara brīvlaiks 15.04.2019.–22.04.2019.

Pavasara sesija 27.05.2019.–22.06.2019.

Vasaras semestris 25.06.2019.–18.08.2019.

2018./2019. Akadēmiskā gada kalendārs
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Profesors
Asociētais profesors
Docents
Lektors
Asistents
Laborants

PASNIEDZĒJS!!!!
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Lekcijas
Laboratorijas darbi
Praktiskie darbi:

Semināri
Kolokviji

Sesija: 
Eksāmens
Ieskaite
Kursa darbs

Kredītpunkti 
ECTS kredītpunkti



24

STUDIJU REGLAMENTS http://www.rtu.lv/content/view/5257/1874/lang,lv/

Kas ir akadēmiskais gads? 
Tas ir ekvivalents jēdziens skolu praksē lietotajam mācību gadam. Akadēmiskais gads ilgst 
no 1. septembra līdz jūnija beigām. 

Kas ir semestris? 
Akadēmiskais gads tiek dalīts divos semestros (pusgados) – rudens un pavasara. 

Kas ir kredītpunkts (KP)? 
Tas ir studenta darba apjoma mērs. Viens kredītpunkts atbilst 40 stundām studenta darba –
ietverot gan kontaktstundas (lekcijas, laboratorijas darbi, praktiskie darbi, semināri) 
universitātē, gan patstāvīgo darbu. 

Kas ir brīvās izvēles priekšmets? 
Katrā studiju programmā ir paredzēti kredītpunkti brīvās izvēles vai tā saucamajiem C daļas 
studiju priekšmetiem. C daļas priekšmetiem atkarībā no studiju programmas tiek atvēlēti no 2 
līdz 6 KP. Studentam ir tiesības brīvi izvēlēties, kādus studiju priekšmetus apgūt. Šos 
priekšmetus drīkst apgūt ne tikai RTU, bet arī citās augstskolās, to iepriekš saskaņojot ar 
studiju programmas direktoru.

Kas ir sesija?
Tas ir pārbaudījumu laiks pēc katra semestra. Rudens semestri noslēdz ziemas sesija, kas 
parasti notiek janvārī, bet pavasara semestri – vasaras sesija, kas notiek maija otrajā pusē un 
jūnijā līdz Līgo svētkiem. 
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STUDIJU REGLAMENTS 

Kas ir sesijas pagarinājums? 
Papildu laiks pārbaudījumu kārtošanai, kuru pēc studenta pieprasījuma piešķir ar fakultātes 
dekāna rīkojumu, ja kavējumi pārbaudījumu kārtošanai ir radušies attaisnotu iemeslu dēļ. 

Kādas ir sankcijas, ja netiek nokārtoti visi eksāmeni?
Studiju rezultātu vērtēšanas nolikums (Senāta lēmums 2010. gada 29. marts, protokols Nr.539) 

Ko nozīmē kontroles veidi – I, E, D? 
«I» ir ieskaite, kur novērtējums var būt «ieskaitīts» vai «neieskaitīts», «E» ir eksāmens, kas 
jānovērtē ar atzīmi no 1 līdz 10 (sākot ar 4, novērtējums ir pozitīvs), «D» – studiju darbs, kas tiek 
veidots priekšmeta apgūšanas laikā, kas jānovērtē ar atzīmi no 1 līdz 10 (sākot ar 4, novērtējums ir 
pozitīvs). Mācībspēks ir tiesīgs pieprasīt studentam aizstāvēt studiju darbu. 

Kas ir akadēmiskais atvaļinājums? 
Ar dekāna rīkojumu piešķirts atbrīvojums no studijām uz laiku līdz 1 gadam. Objektīvu iemeslu 
dēļ students akadēmisko atvaļinājumu var izmantot vienu reizi katrā studiju līmenī. Akadēmiskais 
atvaļinājums tiek piešķirts tikai sekmīgiem studentiem. 

Vai prakse ir obligāta visiem RTU studentiem? 
Prakse ir paredzēta visās profesionālajās studiju programmās, kā arī akadēmiskajā studiju 
programmā «Ķīmijas tehnoloģija». Pēc prakses studentiem jānodod prakses atskaite un tā 
jāaizstāv. 
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STUDIJU REGLAMENTS 

Vai RTU studenti studiju laikā var mainīt studiju programmu, piemēram, pāriet no 
akadēmiskās studiju programmas uz profesionālo? 
RTU studentam ir tiesības mainīt studiju programmu, taču tas negarantē valsts budžeta 
finansētas vietas saglabāšanu. Mainot studiju programmu, jāsaņem piekrišana no abu 
attiecīgo studiju programmu direktoriem, tiek veikta studiju programmu salīdzināšana un, ja 
nepieciešams, papildu jāapgūst atšķirīgie studiju priekšmeti par maksu.

Vai MLĶF studentiem tiek piedāvāta iespēja studēt ārzemēs? 
Ikviens MLĶF students, kas sekmīgi pabeidzis trešo studiju gadu, var pieteikties uz
stipendiju studijām vai prakses veikšanai ārzemēs. 
Starptautiskās sadarbības departaments (SSD) 
https://www.rtu.lv/lv/internacionalizacija/mobilitate
ERASMUS+: https://www.rtu.lv/lv/internacionalizacija/mobilitate/erasmus
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Sports RTU

RTU studenti sporta nodarbībām var pieteikties sev interesējošajā sporta 
veidā tikai elektroniski un sportot pēc elastīga grafika. 
Katrs students var piekļūt savam profilam Sporta centra mājaslapā ar saviem 
RTU iekšējās saziņas tīkla ORTUS lietotāja datiem. Par rezervētajām sporta 
nodarbībām var norēķināties ar virtuālo naudu (vEUR).

Iespējas, kā iegūt virtuālo naudu:
1. Pamatstudiju pirmā kursa pilna laika klātienes studējošo virtuālajos kontos 
līdz katra semestra sākumam tiek ieskaitīti naudas līdzekļi apjomā, kuru 
apstiprina RTU finanšu prorektors (rudens semestrī ir ieskaitīti 100 vEUR).
2. Ikviens RTU studējošais var veikt naudas iemaksu savā virtuālajā kontā. 
Studējošais, kurš iemaksājis savus līdzekļus virtuālajā kontā, no RTU vēl klāt 
iemaksātajam automātiski saņem 50 % no katras veiktās iemaksas summas. 
«SEB», «Citadeles», «Nordea» un «DNB» banku klienti var izmantot reģistrā-
cijas sistēmā iebūvēto piekļuvi internetbankai. Šajā gadījumā naudu virtuālajā 
kontā ieskaita uzreiz. Citu banku klientiem ir iespēja reģistrācijas sistēmā 
sagatavot elektronisku avansa rēķinu un to apmaksāt. Maksājuma mērķī obligāti 
jānorāda saņemtā avansa rēķina numurs, savs vārds, uzvārds un personas 
kods. Šāda maksājuma apstrādes process var aizņemt divas darba dienas.
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Sports RTU
Rezervēt vēlamās sporta nodarbības var RTU Sporta centra mājaslapas 
sadaļā «Pieteikties nodarbībām». 
Studenti ar iepriekšēju sagatavotību tiek aicināti pieteikties RTU sporta 
komandu atlases treniņiem, ko katru gadu organizē pirms sezonas sākuma. 
Lai spēlētu RTU studentu izlasēs, jāaizpilda pieteikuma anketa.
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RTU Zinātniskā bibliotēka

Grāmatu saņemšanas iespējas:

Centrālā bibliotēka (P. Valdena iela 5) – vispārīga rakstura grāmatas, starpbibliotēku 
abonents, lasītavas.

Mācību literatūras abonements (P. Valdena iela 3, 3. st.) – mācību grāmatas.

Ķīmijas filiāle (P. Valdena iela 3, 4. st.) – ķīmijas grāmatas un žurnāli.

Info par bibliotēku
https://www.rtu.lv/lv/studijas/biblioteka

Mācību grāmatu izsniegšana MLĶF studentiem notiek 5. septembrī no plkst. 9.00-19.00.

Lai saņemtu mācību grāmatas, vajadzīga studenta apliecība un nepieciešamās literatūras 
saraksts, kas pieejams fakultātes mājas lapā. 

No 12. septembra grāmatas varēs saņemt 
parastajā kārtībā bibliotēkas darba laikā.

Svarīgi!
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RTU Zinātniskā bibliotēka

https://www.rtu.lv/lv/studijas/biblioteka/vienota-informacijas-meklesana



31Video par kopkataloga lietošanu - https://www.youtube.com/watch?v=Kg1jpE-proQ

RTU Zinātniskā bibliotēka
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Izziņas

Izziņu par studiju uzsākšanu RTU (VID u.c. iestādēm) sagatavošanu piesaka elektroniski
ORTUSā. Par izziņas saņemšanu tiek nosūtīts e-pasts.

Stipendijas

Valsts stipendijai var pieteikties līdz katra semestra pirmā mēneša 10. datumam elektroniski
ORTUSā. 
Informāciju meklēt https://www.rtu.lv/lv/studijas/stipendijas-un-krediti/stipendijas/valsts-
budzeta-stipendija.
Pilns stipendiju piešķiršanas nolikums

Uz stipendiju var pretendēt visi valsts budžeta finansētajās studiju vietās studējošie studenti, 
kuri sekmīgi nokārtojuši visus pārbaudījumus līdz kārtējās eksāmenu sesijas beigu 
datumam. Ieskaites jānokārto līdz semestra beigām!!!

Stāvvieta

RTU Studentu parlaments aicina pieteikties S sērijas atļaujām, kas dod iespēju novietot 
automašīnu stāvvietā pie Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Ķīpsalā. Pieteikties vari 
līdz 7. septembrim aizpildot anketu.
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SADARBOJAS AR UZŅĒMĒJIEM, LAI

KOPĪGI PIEDĀVĀTU TEV STIPENDIJAS
UN APMAKSĀTAS PRAKSES VIETAS

SEKO
MUMS

@RTUAttistibasfonds

www.fonds.rtu.lv
SADARBOJAS AR UZŅĒMĒJIEM, LAI

KOPĪGI PIEDĀVĀTU TEV STIPENDIJAS
UN APMAKSĀTAS PRAKSES VIETAS
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Paldies par uzmanību un lai
mums visiem kopā veicas!
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Īpašās stipendijas:

E.Gudrinieces un A.Ieviņa
S.Hillera 

Sakret
Z-Light

Rīgas Laku un krāsu rūpnīcas
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Grupu vecākie:

Ķīmija RKBK0: Jana Mironova (22484200, j.mironova99@gmail.com)

Ķīmijas tehnoloģija: 
RKBL0 L1 Dāvis Lācis (20427641)
RKBL0 L2 Anna Rubīna (29477281, annarubina123@gmail.com)

Materiālzinātne RWBW0: Rodrigo Dredžels (Sandris Gulbis)

3. Septembrī studentu apliecības, līgumi (2 eks.), izvēles kartiņas un aptaujas
lapas saņemamas pie grupu vecākajiem, bet pēc tam dekanātā.
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Ķīmijas tehnoloģijas programmas studentu dalījums grupās

L1 L2
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Adrešu atšifrējumi: 
Āz – Āzenes iela, Ķīp - Ķīpsalas iela, PV3 – MLĶF (jaunais korpuss), PV7 – MLĶF 
(vecais korpuss), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), E – Ezermalas iela,
In – Indriķa iela, K – Kaļķu iela, Kc - Kalnciema iela, Kr – Kronvalda bulvāris, 
Lo – Lomonosova iela, M – Meža iela, S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
Ve - Ventspils iela
RTU IT lietotāju atbalsta centra e-pasts: it@rtu.lv, Tel.: 67089999

Grupas 
numurs

Rīga
Ķīmijas/ķīmijas 

tehnoloģijas  
virziens

Bakalauri

Tehnoloģija

W materiāl-
zinātnes

K Ķīmija

Pāra nedēļa

8.15+45 min=9.00
Nepāra nedēļa
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Ķīmijas tehnoloģija, ķīmija un materiālzinātnes
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HSP375 Vadības socioloģija
HSP376 Mazās grupas un personības socioloģija
HSP377 Vispārējā socioloģija
HSP380 Apvienotā Eiropa un Latvija

Jāizvēlās viens priekšmets!!!
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Un tagad īsā tūre pa bibliotēkām un 24 h lasītavu


