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Par studiju procesa organizāciju RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas 
fakultātē no 01.09.2021. 
 
 
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un fakultātes jaunās ēkas nepilnīgu 
materiāli-tehnisko nodrošinājumu, nosaku: 

1. Fakultātes studiju programmu apguvi īstenot attālināti 2021./2022. akadēmiskā 
studiju gada rudens semestrī atbilstoši apstiprinātajiem studiju plāniem. 

2. 2021./2022. akadēmiskā studiju gada rudens semestra sākumā, fakultātes 
Studentu pašpārvaldei informēt fakultātes studējošos par šo rīkojumu. 

3. Pirms 2021./2022. akadēmiskā studiju gada rudens semestra uzsākšanas 
fakultātes studiju plānotājai informēt citu fakultāšu studiju plānotājus par 
nepieciešamību pārplānot studijas, ja tādas ir bijušas ieplānotas Sētas ielas 1 un 
Daugavgrīvas ielas 2 ēkās, sakarā ar to, ka minētās ēkas netiks uzturētas un 
uzkoptas. 

4. Ne retāk, ka vienu reizi mēnesī, pārskatīt šo rīkojumu fakultātes domes sēdē un 
operatīvi veikt izmaiņas studiju plānos, mainoties epidemioloģiskajai situācijai 
valstī un/vai situācijai ar materiāli-tehnisko nodrošinājumu fakultātes jaunajā ēkā. 
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