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Ievads 

 

International Students council (turpmāk ISC) ir studentu padome visiem 

Starptautiskajiem un vietējiem studentiem Rīgas Tehniskajā universitātē (turpmāk RTU). 

Katram RTU studentam ir tiesības piedalīties ISC aktivitātēs un darbos, piemēram: 

organizējot dažāda veida pasākumus starptautiskajiem, kā arī Latvijas studentiem, pārstāvēt 

ārvalstu studentu intereses, uzzināt par jaunām kultūrām un atrast jaunus starptautiskus 

draugus. 

 

ISC mērķi 

 

• Pārstāvēt un darboties starptautisko (tai skaitā ERASMUS) studentu vārdā RTU. 

• Atbalstīt ārvalstu studentu integrāciju un dalību RTU. 

• Veidot ārvalstu studentiem tēmētus pasākumus, vienlaikus sadarbojoties ar citām 

RTU fakultātes studentu padomēm (turpmāk FSP), RTU studentu parlamentu 

(turpmāk RTU SP) ,citu augstskolu studentu padomi vai ISC, kas darbojas kā 

vientuļa vienība. 

• Nodrošināt pastāvīgu angļu tulkotu informācijas plūsmu par RTU, kas ir pieejama 

tikai latviešu valodā. 

• Saziņas uzturēšana ar Ārvalstu studentu departamentu un RTU SP. 

• Darbs ar ārvalstu studentu akadēmiskajiem jautājumiem un mēģinājums sasniegt 

veiksmīgu rezultātu. 

• Drošas vides veidošana, kurā ārvalstu un Latvijas studenti var sadarboties un 

iegūt jaunas pieredzes. 

• Meklējot veidus, kā mācīt Latvijas kultūru un tradīcijas ārvalstu studentiem 
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ISC struktūra 

 

Visas lietas, kas tiek apspriestas ISC sanāksmēs, kas notiek reizi mēnesī, vai 

klātienē, vai izmantojot tiešsaistes līdzekļus, piemēram, WhatsApp, Zoom utt. Vienreiz 

mēnešu laikā  un dažādos citos gadījumos var tikt mainīts, piemēram, eksāmenu jeb 

sesijas laikā, brīvdienas vai citi ārēji cēloņi laikā. Tikšanās laikā ISC vadītājs vai iecelta 

persona informē  ISC locekļus par to, kas notiek RTU pēdējās nedēļās / dienās, tad sākas 

galvenā sanāksmes daļa, kur tiek izplatīta informācija par ISC notikumiem un 

aktivitātēm, tad notiek vispārējas                       diskusijas, bet visas tās tiek fiksētas protokolā un 

galvenie lēmumi tiek pieņemti, balsojot starp dalībniekiem.  

 

RTU ISC sastāv no 8 valdes locekļu amatiem, biedriem un aktīvistiem, šī mācibu 

gada ISC valde sastāv no 7 cilvēkiem: 

 

1. ISC Vadītājs – Andrejs Kavlaks 

2. ISC Vadītajā vietniece – Pelina Binzata 

3. Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja - Doģa Sisli 

4. Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietnieks -  Berats Muslims Canpolots 

5. Sporta un kultūras nodaļas vadītājs – Reinis Zars 

6. Sporta  un kūlturas nodaļas vadītāja vietneice – Amanda Arvizu 

7. Studiju nodaļas vadītājs – Šī pozīcija nav  ienemta. 

8. Studiju nodaļas vadītāja vietniece -  K.G. Senuri N.D. Perara 

 

Pagājušā gada sasniegumi 
 

ISC stāvokli iepriekšējā gadā var aprakstīt tikai ar diviem vārdiem: atklāsme un 

atmaksa.  

ISC iepriekšējo studiju gadā ir daudzi sasniegumi un grūti izvēlēties tieši vienu no 

būtiskākajiem, bet ir vērts minēt dažus 

1. Straujais biedru skaits, ISC aktīvo biedru skaits iepriekšējā semestrī sākumā bija 3, 

un tagad uz biedru sēdēm varam jau novērot virs 20 cilvēkiem un ar katru mēnesi 

jauni cilvēki pievienojas.  

2. ISC “Buddy” programmas attīstība, pa iepriekšējo gadu ļoti labi sagatavojāmies 

jauno studentu pieņemšanai un kopumā šī gada ‘Buddy’ programmā piedalijās virs 
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300 cilvēkiem. 

3. Latviešu valodas lekcijas. Iepriekšējo gadu mēs, ISC noorganizējām 4 mēnešus 

ilgas latviešu valodas lekcijas, kuras kopumā pieteicās virs 200 cilvēkiem un beigās 

apmeklēja virs 35 cilvēkiem, lai gan studentu skaits uz pasākumu beigām bija 

daudz mazāks, tāpat tas tika ļoti novērtēts starp apmeklētājiem. 

4. Tika rīkoti daudzi saliedēšanās pasākumi, ISC Snowman, ISC “Tresure hunt” u.c. 

RTU ISC Vision  

The vision of ISC is the integration of foreign students Latvian students, as well as to 

give the same opportunities to foreign students that are given to local students.  

Nākamā gada plāni 
 
 

Mēnesis Plānotais notikums/aktivitāte 
 

Septembris 
• RTU ISC “Buddy” programmas organizēšana un jauno biedru 

piesaiste  

 
 

Oktobris 

• Starptautisko studentu Whatsapp grupu izveide 

• RTU ISC pirmā biedru sēde 

• RTU ISC jauno biedru balīte 

• Visas Latvijas universitāšu ISC saliedējošais pasākums 

• ISC Helloween pasākums 

 
Novembris • RTU ISC Saliedēšanās pasākums 

• ISC Debates 

 
Decembris • ISC Quiz night 

• Ziemassvētku pasākums 

 
Janvāris • Playoff arēnā sporta sacensības 

• Buddy programmas organizēšana Erasmus studentiem. 

 
Februāris • Galda spēļu vakars 

• Ballītē Erasmus studentiem 

 
Marts • Nacionālo ēdienu vakars 

 
Aprīlis • ISC Travel 

Maijs • Kriketa sporta skola 

 
Jūnijs • Saliedējošais pasākums 

• Ceļojumu bingo 
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Jūlijs • Kriketa turnīrs 

• Ceļojumu bingo 
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Augusts 
• Ceļojums pa Latviju 

 

 

 

 

 

 

 


