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RTU Zelta fonda nolikums  

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1.  RTU Zelta fonda mērķis ir cildināt izcilākos Rīgas Tehniskās 

universitātes (turpmāk – RTU) absolventus, informēt sabiedrību par viņu 

sasniegumiem un veicināt absolventu karjeras izaugsmi. 

1.2.  RTU Zelta fondu veido RTU absolventu ikgadējo izlašu kopums. 

1.3.  Kopējais RTU Zelta fondā iekļauto absolventu skaits nav ierobežots. 

1.4.  Katrā studiju gadā tiek izveidota absolventu izlase, kurā iekļauj izcilākos 

pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības, bakalaura un maģistra 

studiju programmu gan pilna laika, gan nepilna laika studiju absolventus, tajā 

skaitā ārzemju studentus. 

 

2. Ikgadējā absolventu izlasē iekļaujamo kandidātu atlase 

2.1.  Katrā RTU fakultātē, reģionālajā studiju un zinātnes centrā un Rīgas 

Biznesa skolā (turpmāk – struktūrvienība) ar dekāna vai direktora rīkojumu 

tiek izveidota Zelta fonda komisija (turpmāk – Komisija), kuras sastāvā ir ne 

mazāk kā divi struktūrvienības personāla pārstāvji, no kuriem viens ir 

studējošo pašpārvaldes pārstāvis.  

2.2. Komisija katra semestra noslēgumā, sadarbībā ar studiju programmu 

direktoriem no katras studiju programmas atlasa ne vairāk kā piecus 

izcilākos studiju programmas absolventus, ievērojot šādas minimālās 

prasības: 

2.2.1. vidējā svērtā atzīme visos studiju kursos, ieskaitot studiju 

noslēguma darbu, ir vismaz 7,5; 

2.2.2. aktīva darbība studentu organizācijās, izcili sasniegumi 

zinātnē, sportā un/vai kultūrā; 

2.2.3. aktīva darbība sabiedriskajās aktivitātēs;  

2.2.4. dalība semināros, konferencēs, kursos, apmācībās.  

2.3. Komisijas sēdes protokolu, kurā norādīti arī katra iekļautā absolventu 

izlases kandidāta novērtējumi, Komisija saglabā vismaz vienu gadu.  

2.4. Struktūrvienības absolventu izlases kandidātu sarakstu Komisija 

iesniedz Karjeras atbalsta un pakalpojumu nodaļai, nosūtot uz e-pasta 

adresi karjera@rtu.lv ne vēlāk kā divas nedēļas pirms RTU Lielā izlaiduma. 
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3. Absolventu izlases veidošana 

3.1. Karjeras atbalsta un pakalpojumu nodaļa visiem absolventu izlases 

kandidātu sarakstos iekļautajiem absolventiem 5 (piecu) darba dienu laikā 

pēc informācijas saņemšanas no Komisijām, elektroniski nosūta informāciju 

par iekļaušanu izlasē. Informācija tiek nosūtīta uz katra absolventa e-pasta 

adresi, kas reģistrēta Studiju vadības sistēmā. 

3.2.  Absolventu izlases kandidātiem 10 (desmit) dienu laikā pēc informācijas 

nosūtīšanas jāapstiprina vai jānoraida iekļaušana absolventu izlasē, nosūtot 

e-pasta vēstuli Karjeras atbalsta un pakalpojumu nodaļai uz e-pasta adresi 

karjera@rtu.lv. Ja absolvents piekrīt iekļaušanai izlasē, tad e-pastam 

pievieno savu fotogrāfiju, kas paredzēta publicēšanai. Ja absolvents nevēlas 

publicēt savu kontaktinformāciju, tad par to rakstiski paziņo šajā vēstulē. 

Absolvents, kurš atsakās no iekļaušanas absolventu izlasē, netiek iekļauts 

RTU Zelta fondā.  

3.3. Ja absolvents 3.2. punktā minētajā termiņā nesniedz atbildi Karjeras 

atbalsta un pakalpojumu nodaļai par iekļaušanu absolventu izlasē, tad netiek 

iekļauts RTU Zelta fondā.  

3.4.  Absolventi, kuri iekļauti absolventu izlasē, piekrīt savu personas datu 

publiskošanai.  

 

4. RTU Zelta fonda publicēšana  

4.1.  Informācija par absolventiem, kuri ir iekļauti ikgadējā absolventu izlasē 

tiek publicēta RTU mājaslapā (www.rtu.lv), Karjeras atbalsta un pakalpojumu 

nodaļas mājaslapā (www.studentuserviss.rtu.lv) un portālā ORTUS.  

4.2.  Informācija par ikgadējo absolventu izlasi tiek izsūtīta Karjeras atbalsta 

un pakalpojumu nodaļas sadarbības uzņēmumiem.  

4.3.  Par katru absolventu tiek iekļauta šāda informācija:  

4.3.1. vārds, uzvārds;  

4.3.2. fotogrāfija;  

4.3.3. absolvētās studiju programmas nosaukums;  

4.3.4. vidējā svērtā atzīme; 

4.3.5. kontaktinformācija (e-pasta adrese), ja absolvents nav 

atteicies no tās publicēšanas saskaņā ar šā nolikuma 3.2. 

punktu.;  

4.4. Par RTU Zelta fonda informācijas publicēšanu atbild Karjeras atbalsta 

un pakalpojumu nodaļa.  

 

5. RTU Zelta fonda nolikuma izmaiņas vai darbības pārtraukšana 

5.1.  RTU Zelta fonda nolikumā izmaiņas apstiprina RTU studiju prorektors. 

5.2.  RTU Zelta fonda darbību var pārtraukt RTU studiju prorektors ar 

attiecīgu rīkojumu. 

5.3. Šis nolikums stājas spēkā ar 2022./2023. studiju gada izlases 

veidošanu. 
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RTU studiju prorektors          U. Sukovskis   

  

RTU Karjeras atbalsta un pakalpojumu nodaļas vadītājas p.i. 

  L.H. Gremzde 


