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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 

 

 

ISC struktūra   
 

Visas lietas, kas tiek apspriestas ISC sanāksmēs, kas notiek ik pēc divām nedēļām, vai nu 

tieši, vai izmantojot tiešsaistes līdzekļus, piemēram, WhatsApp, Zoom  utt. Vienreiz divu 

nedēļu laikā un dažādos 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. 
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Pagājušā gada sasniegumi   
 

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

Pagājušajā gadā ISC projektus  pašreizējās pandēmijas dēļ veica tikai tiešsaistes platformas. 

Tādi projekti kā "Quiz night", "ISC Yoga","WEBDEV", "Shutter Up", "AGL Elections", 

"Worker's rights", "ISC elections"  un "Buddy programme", tikai nosaucot dažus, sasniedza 

nekad neredzētas virsotnes. ISC pagājušajā gadā bija vairākas izmaiņas, un tas bija jāpārbūvē,  

turklāt ISC ir notikušas lielas strukturālas izmaiņas, ka ISC ievēlēja jaunus valdes locekļus 

pēc studentu kopīgām vēlēšanām ortusā.  ISC izdevās iegūt šajās vēlēšanās nepieciešamo 

balsu vairākumu. Tas viss mūs noved pie šī brīža, kad ISC var būt ievēlēti locekļi ar tiesībām 

taisīt un organizēt projektus.  

 

Nākamā gada plāni 

 

Mēnesis  Plānotais notikums/aktivitāte  

Septembris • ISC Saliedēšanās pasākums 

Oktobris 

• Starptautisko studentu Whatsapp  grupu 

izveide 

• ISC Saliedēšanās pasākums  

• Jaunu locekļu uzņēmšana 

• Helovīnā Starptautiskais vakars  

Novembris 
• ISC Saliedēšanās pasākums  

• Starptautiskā nakts - Latvia 

Decembris • ISC Ziemassvētki  

Janvāris 
• Erudīcijas konkurss 

• Starptautiskā nakts 

Februāris • Starptautiskā nakts 

Marts  • Starptautiskā nakts 

Aprīlis • Shutter Up 

Maijs 

• Darba ņēmēju tiesības Latvija 

• WebDev 

 

Jūnijs 
• Kriketa turnīrs 

• Ceļojumu bingo 
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Jūlijs 
• Kriketa turnīrs 

• Ceļojums pa Latviju 

Augusts • Ceļojums pa Latviju 

  

 


