
Sludinājumu portāls www.ekarjera.rtu.lv 

 

UZŅĒMUMIEM - iespēja pašiem pievienot aktuālās darba un prakses iespējas. 

STUDENTIEM - iespēja atrast darba un prakses iespējas, izveidot savu profilu portālā un 

pieteikties sev interesējošai vakancei.  

Ja ir radusies kāda tehniska kļūme, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz karjera@rtu.lv  

Mūsu sludinājumu portāla www.ekarjera.rtu.lv tehniskais atbalsts ir portāla Prakse.lv 

pārstāvis nevis RTU IT dienests. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Atverot sadaļu “Reģistrēties” 

uzņēmumiem ir divas iespējas: 

1. Veidot uzņēmuma profilu  

 

VAI  

 

2. pieslēgties no jau izveidotā 

profila portālā Prakse.lv 

STUDENTIEM ir iespēja pievienoties portālam 

izmantojot ORTUS vai Prakse.lv. 

1. Reģistrējoties caur ORTUS, studentiem 

automātiski profilā pievienojas 

universitātes nosaukums, studiju 

programma, studiju līmenis, e-pasts, 

telefona numurs (studenti savā profilā var 

mainīt informāciju, pievienot bildi, 

pievienot papildus informāciju par sevi 

u.c.). 

Lapas augšējā kreisajā stūrī jāizvēlas poga 

vakances.  

1. 

1.1 

2. 
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Students var pieteikties 

vakancei tur pat portālā. 

Liela izmēra poga “Ievietot 

vakanci” 

Aizpildiet visu nepieciešamo 

informāciju par vakanci. 

Aicinām aprakstīt pēc iespējas 

detalizētāk un pievienot bildi, 

lai studentam būtu skaidrs, 

kur piesakās, kā arī vizuāli 

simpātiskāk.  

Pašā apakšā iespēja izvēlēties “publicēt arī 

prakse.lv” (tas ir maksas pakalpojums). 

Finālā poga “Saglabāt”. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 



No uzņēmumiem bieži saņemam jautājumus par sludinājumu pievienošanu, portāla 

izmantošanu u.c. Komentāri zemāk palīdzēs saprast portāla specifiku. Ja joprojām ir 

kādas neskaidrības, sazināties ar RTU Karjeras centru (karjera@rtu.lv )  

 

 Ja uzņēmumam ir tehniskas problēmas ar sludinājumu pievienošanu, tad informēt 

Karjeras centru(karjera@rtu.lv), īsi aprakstot problēmu.  

 

 Uzņēmumam, publicējot vakanci, ir iespēja atzīmēt, ka papildus vēlas sludinājumu 

izvietot portālā prakse.lv (portālā prakse.lv sludinājumu izvietošana ir maksas 

pakalpojums, ja viņi atzīmē, ka vēlas izvietot arī Prakse.lv, tad pāris dienu laikā 

uzņēmums saņem e-pastu ar informāciju par apmaksas veikšanu, Prakse.lv sazinās ar 

uzņēmumu, vēl pirms rēķina izsūtīšanas). Atgādinām - ekarjera.rtu.lv sludinājumu 

izvietošana ir BEZMAKSAS. 

 

 Uzņēmumi saņem ziņas gan e-pastā, gan savā profilā par jauniem saņemtiem 

pieteikumiem. 

 

 Šobrīd uzņēmumiem nav iespēja saņemt papildus statistiku. 

 

 Ja uzņēmums pievieno sludinājumu savā prakse.lv profilā un norāda nozari, kura 

sakrīt arī www.ekarjera.rtu.lv portālā norādīto nozari, tad vakance ir redzama abos 

portālos.  

 

Portālā www.ekarjera.rtu.lv sludinājumi pievienojas: 

1. No uzņēmumiem, kuri ir reģistrējušies un pievieno sludinājumus; 

2. No prakses.lv; 

3. No NVA. 

 

 

Ja rodas kādi jautājumi, droši sazinaties ar RTU Karjeras centru, rakstot uz e-pastu 

karjera@rtu.lv 
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