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Sveiki, esmu Enno Ence – 
RTU Absolventu asociācijas 
prezidents, kā arī uzņēmuma 
MILZU! radītājs un vadītājs. 
Pirmkārt, sveicu visus šā gada 
RTU absolventus ar nozīmīga 
dzīves posma noslēgšanu, kas 
katram no jums ieskicē atspēriena 
punkta koordinātas lielo dzīves 
mērķu sasniegšanai. Es esmu 

pārliecināts, ka starp jums ir tie, kas kādu dienu kā 
veiksmīgi uzņēmēji saņems balvas uz dažādu pasākumu 
skatuvēm, kā arī uzņēmēji, kas pārstāvēs Latviju 
dažādās izstādēs un nesīs Latvijas vārdu pasaulē. 
Es ticu, ka starp jums ir tie, kuru idejas un atklājumi 
palīdzēs cilvēku dzīvi padarīt daudz vienkāršāku un 
labāku. Būtiski atcerēties ir arī to, ka studiju laiks nav 
beigas attiecībām ar universitāti, jo šī – absolventa 
un viņa alma mater saikne – ir spēkā tik ilgi, cik abas 
puses viena otrai dod. Kā nekā lielākais prieks pasaulē 
ir dalīšanās prieks. Tāpēc dosim – dalīsimies zināšanās, 
pieredzē, kopā padarot šo pasauli labāku. Turklāt novēlu 
katram no jums atrast to savu MILZU – to lielo, priecīgo, 
bezbailīgo spēku, kas palīdz sasniegt milzu lietas!

Rīgas Tehniskās universitātes Absolventu 
asociācijas valdes priekšsēdētājs
Enno Ence
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Izlaidums mums katram ir 
nozīmīgi svētki. Absolventiem tas 
ir apliecinājums sevis pārvarēšanai 
un viena liela darba posma 
noslēgumam, viņu vecākiem – 
prieks un lepnums par jauniešiem, 
savukārt mācībspēkiem – 
gandarījums par studentu 
paveikto un cerības par sava 
darba turpinājumu. Šogad Rīgas 
Tehniskās universitātes (RTU) 
Lielais izlaidums notiks jau trešo 
reizi, un tā patiešām ir vienreizēja 
iespēja sajust sevi kā daļu no 
mūsu lielās RTU saimes. Jau 
izsenis zināms, ka dalīts prieks ir 
divreiz lielāks prieks. Mūsu Lielajā 
izlaidumā tas ir gandrīz desmit 
tūkstošu vienkopus sapulcējušos 
cilvēku prieks. Tā ir pozitīvās 
enerģijas milzu deva, kas iedvesmo 
līdz pat nākamā studiju gada 
beigām.

Tiksimies Lielajā izlaidumā un 
priecāsimies kopā!

Rīgas Tehniskās universitātes
rektors akadēmiķis
Leonīds Ribickis
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RTU Lielā
izlaiduma
norise
20. jūnijā, «Arēnā Rīga»

Ja esi šī gada absolvents, tad noteikti reģistrējies pasākumam, 
lai varētu apmeklēt savu izlaidumu. 
Viss, kas Tev jāizdara – jaunajā RTU absolventu platformā 
www.rtuconnect.net RTU Lielā izlaiduma pasākumam 
jānospiež poga «Apmeklēšu». Bet 20. jūnijā pie ieejas «Arēnā 
Rīgā», uzrādot savu RTU ID karti, saņemsi absolventam 
paredzēto aproci.

Pirms izlaiduma

Svarīgi!
Lai sniegtu atbildes uz jautājumiem par izlaiduma norisi, RTU 
Absolventu asociācija aicina jaunos absolventus uz sapulci 

19. jūnijā plkst. 10.00 RTU Kaļķu 1, Lielajā aulā. 
Pēc sapulces būs arī iespēja Lielajā aulā saņemt mantijas, 
uzrādot savu RTU ID karti.

Taviem viesiem, ierodoties uz pasākumu, pie ieejas «Arēnā 
Rīga» būs tikai jānosauc sveicamā absolventa fakultāte un arī 
viņi saņems aproci.

Lai piereģistrētu savus viesus, lūdzu, norādi paredzamo 
viesu skaitu un savu absolvējamo fakultāti. 

Reģistrācija izlaidumam, 
aktuālā informācija un 
tiešraide pasākuma dienā
www.rtu.lv/izlaidums
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Atklājot izlaidumu, absolventus sveiks RTU vadība, 
valsts amatpersonas, darba devēji un sadarbības 
partneri. Muzikālus sveicienus būs sarūpējuši gan RTU 
mākslinieciskie kolektīvi, gan grupa «Iļģi» un DJ Monsta. 
Tiks sveikti arī jaunie doktoranti.

Ierodoties «Arēnā Rīga», pie ieejas jāuzrāda sava RTU ID 
karte un saņemsi absolventam paredzēto aproci. Viesiem 
pie ieejas jānosauc tikai sveicamā absolventa fakultāte 
un arī viņi saņems aproci ieejai tribīnēs attiecīgajā zonā. 
Ja mantija Tev jau ir, tad vari doties uz zāli un ieņemt 
vietu savas fakultātes zonā. 

Bet, ja iepriekšējā dienā neesi izņēmis sev mantiju, tad 
«Arēnā Rīga» to varēsi saņemt mantiju zonā (skat. plānu). 
Lai neradītu lieku satraukumu, lūgums ierasties laikus. 
Mantiju vēlams izņemt līdz plkst. 15.30. Mantijas tiks 
izsniegtas, uzrādot RTU ID karti.

Ja apmaksa par mantiju nav veikta iepriekš (līdz 18. 
jūnijam), to varēs veikt turpat mantiju zonā (cena – 10 
EUR, uz vietas apmaksa veicama skaidrā naudā). 

No plkst. 14.00 līdz 15.30 –

ierašanās un mantiju saņemšana

Plkst. 16.00 –

RTU Lielā izlaiduma
atklāšana, svinīgā daļa

Ja rodas jebkādas neskaidrības, vērsieties, lūdzu, pēc 
palīdzības pie brīvprātīgajiem.
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Pēc svinīgās daļas vienlaikus uz deviņām fakultāšu 
skatuvēm notiks diplomu pasniegšana. Fakultātes 
būs sagatavojušas sarakstus ar diplomu izsniegšanas 
kārtību. Tāpēc, jau ierodoties «Arēnā Rīga», lūgums savas 
fakultātes stendā (gaitenī) izliktajā sarakstā atrast savu 
vārdu un noskaidrot, cikos būs jākāpj uz skatuves saņemt 
diplomu.

Brīdī, kad absolventam būs jādodas saņemt diplomu, 
uz attiecīgās skatuves ekrānā parādīsies viņa vārds. 
Svarīgi ir laikus ieņemt vietu pie fakultātes skatuves 
un, ieraugot savu vārdu uz ekrāna, nevilcinoties kāpt uz 
skatuves saņemt diplomu. Diplomu saņemšanas mirkli 
dokumentēs fotogrāfs. 

  Fotogrāfijas pēc izlaiduma būs    
  apskatāmas un pieejamas bez maksas:    
  www.rtu.lv/izlaidums

Diplomu pasniegšanas laikā (apmēram divas stundas) 
absolventi ir lūgti nepamest zāli un aktīvi atbalstīt, kā 
arī sveikt savus studiju biedrus un draugus! Kad visu 
fakultāšu absolventi būs saņēmuši diplomus, atskanot 
muzikālajam sveicienam, visi absolventi vienoti šo brīdi 
atzīmēs, metot gaisā absolventu cepures.

Plkst. 17.00 –

diplomu pasniegšana
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Viesi ir aicināti pievienoties absolventiem. Absolventus varēs 
sveikt gan pie fakultāšu skatuvēm, gan zālē, gan gaiteņos 
fakultāšu zonās. Aicinām izlaidumu svinēt kopā ar saviem 
viesiem turpat «Arēnā Rīga» savas fakultātes zonā vai dejojot 
zālē, kur pēc diplomu pasniegšanas par lielisku gaisotni 
parūpēsies DJ Monsta.

Atstājot «Arēnu Rīga», noteikti atceries nodot savu mantiju 
turpat «mantiju zonā» , uzrādot savu RTU ID karti.

Plkst. 19.00 –

individuāli apsveikumi, neformālā daļa

      Studentu himna*
        GAUDEAMUS IGITUR DE BREVITATE VITAE

Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus,
Post jucundum juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus.

Vivat et respublica
Et qui illam regit,

Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas,

Quae nos hic proteigit!

*Gaudeamus Igitur (no latīņu valodas gavilēsim, līksmosimies) 
ir daudzās valstīs izplatīta akadēmiska dziesma latīņu valodā, 
ko izpilda svinīgos pasākumos, arī izlaidumos, un to uzskata par 
studentu himnu.

Vivat academia,
Vivant professores,
Vivat membrum quodlibet,
Vivant membra quaelibet,
Semper sint in flore!
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Mantijas un
ģērbšanās etiķete
Visi absolventi izlaidumam pošas mantijās. Katrs absolvents 
mantiju varēs saņemt arī dienu iepriekš, 19. jūnija sapulcē RTU 
Kaļķu 1, Lielajā aulā, vai 20. jūnijā tieši pirms izlaiduma sākuma, 
no plkst. 14.00 līdz 15.30 «Arēnā Rīga» mantiju zonā. Aicinām 
absolventus uz izlaidumu ierasties laikus, lai bez steigas un 
satraukuma saņemtu mantijas.

Svarīgi! Mantiju izsniegšana un nodošana būs iespējama, 
uzrādot RTU ID kartes.  Pēc izlaiduma mantijas visiem jānodod 
atpakaļ turpat «Arēnā Rīga» mantiju zonā.

Ērtības labad lūdzam kursu vai grupu vecākajiem iekasēt 
maksājumus un veikt pārskaitījumu līdz 16. jūnijam par 
visiem studiju biedriem uzreiz un nosūtīt sarakstu ar 
absolventu vārdiem un uzvārdiem uz e pastu: alex@
onella.lv (e-pastā jānorāda – fakultāte, grupas numurs/
nosaukums, savs tālruņa numurs, vārds un uzvārds).

Pasākuma norises vietā par mantiju īri varēs maksāt 
skaidrā naudā.

Bez mantijas absolventi izlaidumu apmeklēt nevarēs.

Par nozaudētu/nenodotu mantijas komplektu sods 25 EUR, 
par cepuri vai apkakli – 10 EUR.

Mantijas īre maksā 10 EUR.
Maksājumu ar pārskaitījumu internetbankā 
absolventi var veikt līdz 18. jūnijam:
SIA «ENIDA»
Swedbank Kods: HABA LV 22
Konts: LV82HABA0551043619538
Adrese: Puķu iela 7 k. 4-60, Jūrmala, LV-2008
Reģ. Nr.40103679621
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Miesaskrāsas zeķubikses vai zeķes.

Balts krekls

Melnas krāsas
(uzvalka) bikses.

Obligāti melnas, klasiska stila,
slēgtas laiviņas.

Pie mantijas ir obligātas melnas, 
klasiska stila, slēgtas laiviņu tipa kurpes 
un miesaskrāsas zeķes. Jāpārdomā, ko 
dāma vilks zem mantijas, ņemot vērā 
tērpa piegriezumu. 
Jāuzmanās ar rotaslietām. Jo 
minimalāk un neuzkrītošāk, jo labāk un 
pareizāk. Laulības vai saderināšanās 
gredzens ir atļauts.

Frizūru vislabāk veidot vienkāršu, jo 
galvā būs akadēmiskā cepure. 
Īsu un pusgaru matu īpašniecēm labāk 
piedien brīvi izlaists matu sakārto-
jums.

Savukārt garus 
matus pareizāk 
saspraust elegantā 
mezglā vai copē (bez 
rotājumiem).

Pie mantijas obligātas ir 
melnas kurpes un melnas 
bikses (uzvalka bikses). 
Žaketi zem mantijas var 
nevilkt. Būtu vēlams balts 
krekls un neitrāla kaklasaite. 
Sportiska stila krekls pie 
mantijas nav piemērots.

Kā uzvilkt mantiju 
un cepuri
Mantiju jāuzvelk kā apmetni 
uz pleciem un jāaizpogā 
priekšā trīs pogas. Apkakle 
pogājas pie divām augšējām 
mantijas pogām. Apkaklei ir 
«nespīdīgā» un «spīdīgā» 
puse. Apkakli jāliek ar 
«spīdīgo» pusi uz augšu. 
Cepurei jābūt uzvilktai tā, lai 
rāvējslēdzējs būtu aizmugurē, 
bet spicais stūris – uz priekšu. 
Pušķis sākumā ir cepures 
labajā pusē, bet, diplomu 
saņemot, to pārliek uz kreiso 
pusi. Cepure skaitās uzlikta 
pareizi, ja uz galvas tā ir 
paralēli grīdai, nevis ar 
priekšējo spico stūri «skatās» 
griestos vai grīdā.
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RTU Absolventu asociācija apvieno visus RTU absolventus un 
sniedz viņiem: 
       kontaktus – draudzībai, zinātnei, uzņēmējdarbībai 

       zināšanas – seminārus, vizītes uzņēmumos, kursus,             
       pieredzes apmaiņu, mūžizglītību 

       atbalstu no RTU – pakalpojumus, atlaides 

       iespēju atbalstīt RTU – ar pieredzi, jaunu studentu  
       piesaisti, ziedojumiem

Paldies sponsoriem un atbalstītājiem

Atver iespējas. Iegūsti vairāk. 
www.rtuconnect.net

Lepojies ar savu universitāti un esi 
atpazīstams jebkur‚ kompānijā - pasūti 
RTU nozīmīti! Tā ir skaista un gaumīga, jo 
izgatavota no metāla un pārklāta ar zaļas 
krāsas emalju.
Tāpat piedāvājam Tev īpašu apliecinājumu 
iegātajai izglītībai - rektora parakstītu RTU 
absolventa sertifikātu.
Vairāk: alumnimerch.rtu.lv


