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Ievads
Rīgas Tehniskās universitātes stratēģijas 
vadmotīvs ir universitātes darbības proaktīva 
sasaiste ar valsts   tautsaimniecības 
vajadzībām, orientācija uz augstu kvalitāti un 
efektivitāti.

RTU darbības pamats ir zinātne, 
inovācijās un sadarbībā ar industriju 
veidots studiju process, kas 
nodrošina Latvijas tautsaimniecībai 
nepieciešamo speciālistu 
sagatavošanu, tādējādi kalpojot par 
pamatu Latvijas ilgtspējīgai attīstībai.

RTU jaunā plānošanas perioda stratēģija 
ir pēctecīgs turpinājums iepriekšējai 
universitātes stratēģijai 2014.–2020. gadam. 
Tā ir izstrādāta, ievērojot mērķus un 
prioritātes, kas noteikti Latvijas attīstības 
plānošanas dokumentos, tai skaitā:

 ∙ Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
līdz 2030. gadam (Latvija 2030);

 ∙ Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 
2021.–2027. gadam (NAP2027);

 ∙ ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķos 
(Dienaskārtība 2030).

Darbs pie stratēģijas izstrādes tika uzsākts 
2019. gada pavasarī ar ārējās vides un RTU 
darbības analīzi. Tās ietvaros tika apzinātas 
attīstības tendences un izaicinājumi, ar 
ko saskaras augstākā izglītība un zinātne 
gan pasaules, gan Latvijas mērogā. Tika 

izstrādāti iespējamie RTU attīstības scenāriji. 
Diskusijas par attīstības scenārijiem un tajos 
iekļautajiem priekšlikumiem notika dažādos 
universitātes līmeņos, iesaistot pēc iespējas 
plašāku RTU personāla pārstāvju loku. Tika 
organizēti vadības stratēģiskie semināri; 
domnīcas, kurās piedalījās zinātnes, studiju un 
valorizācijas jomu eksperti – RTU darbinieki, kā 
arī tika veiktas darbinieku aptaujas.

RTU nākamajā plānošanas periodā izvirza 
4 galvenos mērķus, no kuriem trīs saistīti 
ar universitātes pamatfunkciju īstenošanu: 
izcila zinātne, kvalitatīvas studijas 
un ilgtspējīga valorizācija. Savukārt, 
ceturtais – institucionālā ekselence – ar 
universitātes atbalsta funkciju un iekšējās 
pārvaldības pilnveidi. Institucionālajai 
ekselencei ir definēti 6 apakšmērķi: 
digitalizācija, ilgtspējīga attīstība, efektīva 
finanšu un administratīvā darbība, 
internacionalizācija, komunikācija un 
sadarbība, cilvēkresursu attīstība.

Visiem stratēģijā noteiktajiem 
mērķiem ir definēti konkrēti 
veicamie uzdevumi un rezultatīvie 
indikatori, kas ļaus sekot 
stratēģijas īstenošanai un RTU 
līdz 2025. gadam realizēt tās vīziju 
– starptautiski konkurētspējīga, 
dinamiska un moderna zinātnes un 
tehnoloģiju universitāte.
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Vērtības
Rīgas Tehniskā universitāte ir noteikusi vērtības, kuras ne tikai veicina universitātes mērķu 
un uzdevumu veiksmīgu īstenošanu, bet arī tiek ievērotas, plānojot universitātes attīstību 
un rīcību ikdienā, un ir nozīmīgas ikvienam universitātes darbiniekam un studentam.

 Vērtības Vērtību skaidrojums

Ilgtspējīga
attīstība

Ekoloģiskās, sociālās un ekonomiskās attīstības līdzsvars, 
samērīgi izmantojot pieejamos resursus

Kvalitāte
Augstas kvalitātes rezultātu nodrošināšana visos  universitātē 
īstenotajos procesos, tiecoties uz izcilību – proaktīva rīcība kā 
dzinējspēks

Atvērtība un
sadarbība

Atvērtība jaunām zināšanām, pārmaiņām un izaicinājumiem; 
sadarbība starp dažādām iesaistītajām pusēm

Radošums Spēja radīt oriģinālas jaunas idejas, pieejas un konceptus, kas 
balstīti pētniecībā un inovācijās

Akadēmiskā
brīvība

Brīvība studiju satura veidošanā un zinātniskās izpētes jomās, 
veicinot atvērtas, stabilas vides veidošanos, kurā neatkarīgi 
un cieņpilni domāt, uzdot jautājumus, dalīties idejās, īstenot 
jaunradi un radīt 

Motivācija izzināt
un atklātiba

Būt notikumu līderiem studiju, zinātnes, valorizācijas procesos 
– būt jaunatklājējiem, ne tikai sekotājiem 
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ILGTSPĒJĪGA
ATTĪSTĪBA

KVALITĀTE

ATVĒRTĪBA
UN SADARBĪBA

RADOŠUMS

AKADĒMISKĀ
BRĪVĪBA

MOTIVĀCIJA
IZZINĀT UN ATKLĀT
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Misija

Vīzija
Rīgas Tehniskā universitāte – starptautiski konkurētspējīga, dinamiska un 
moderna zinātnes un tehnoloģiju universitāte.

Veidojam konkurētspējīgu, izglītotu, inovatīvu un radošu nākotni.
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Galvenie indikatori
Indikators 2020. gada dati Mērķi

 2025. gadā
Mērķis

2027. gadā

Absolventu apmierinātība
– gatavība studijas RTU 
ieteikt citiem (indekss skalā 
-100 līdz 100) 

49 55 60

RTU vieta starptautiskajos 
augstskolu reitingos
(QS WUR)

701.-750. vieta Top 600 Top 500

RTU ieguldījums 
tautsaimniecībā 844 milj. EUR 950 milj. EUR 1 mljrd. EUR

RTU STRATĒĢIJA 2021.–2025. GADAM
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Mērķi

Stratēģijas vadmotīvs
Stratēģijas vadmotīvs: Augsta kvalitāte un efektivitāte – RTU darbības proaktīva 
sasaiste ar valsts tautsaimniecības vajadzībām. RTU ir viena no vadošajām Baltijas un 
Ziemeļvalstu reģiona zinātnes un tehnoloģiju universitātēm, kuras darbības pamats ir 
pētniecībā, inovācijās un sadarbībā ar industriju veidota studiju sistēma. RTU sagatavo 
Eiropas un pasaules līmeņa inženierus – līderus: jaunu tehnoloģiju izstrādātājus.

RTU nākamajā plānošanas periodā izvirza 4 galvenos mērķus. Trīs no tiem saistīti ar 
RTU pamatdarbības – studiju, zinātnes un valorizācijas jomās – attīstību un ceturtais 
ir universitātes atbalsta funkciju un iekšējās pārvaldības pilnveide – institucionālās 
ekselences veidošana.

Izcila
zinātne

Ilgtspējīga
valorizācija

Kvalitatīvas
studijas

Institucionālā
ekselence
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1. Mērķis
Izcila zinātne
Zinātniskās darbības starptautiskās konkurētspējas veicināšana un kvalitātes 
paaugstināšana.  Pilnveidot atbalsta sistēmu un veicināt ieguldījumu veikšanu 
aprīkojumā, nodrošinot zinātnes rezultativitātes pieaugumu un starptautiski augsta 
līmeņa rezultātu sasniegšanu.

      Uzdevumi mērķa sasniegšanai

 ∙ Uzsvars uz augsta līmeņa starptautiski atzītām (citētām) publikācijām;

 ∙ Akadēmiskā personāla karjeras ceļa kartes papildināšana ar tenūras profesora 
pozīciju un doktorantu atbalsta modeli;

 ∙ Akadēmiskā  personāla konkurētspējas celšana un zinātnisko rezultātu pieauguma 
veicināšana; 

 ∙ Orientācija uz projektiem, kuri atbilst RTU stratēģiskajām, studiju un zinātnes prioritātēm;

 ∙ Zinātniskās infrastruktūras atjaunošana.

RTU STRATĒĢIJA 2021.–2025. GADAM
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2. Mērķis
Kvalitatīvas studijas
Orientācija uz studijām labi sagatavotu studentu piesaisti. Diferencēts izglītības 
piedāvājums. Elastīgāka pieeja studiju kursu izvēlē un studentu iespējām pāriet no vienas 
studiju programmas uz citu studiju laikā. Jaunu perspektīvu virzienu – mūžizglītības un 
digitalizācijas – attīstība.

      Uzdevumi mērķa sasniegšanai

 ∙ Samazināts studiju programmu skaits un optimizēts studiju kursu piedāvājums;

 ∙ Minimālo prasību studiju uzsākšanai paaugstināšana un talantīgo jauniešu piesaiste 
studijām RTU;

 ∙ Lielāka atlase ārvalstu studentu un sadarbības partneru izvēlē;

 ∙ Uzsvars uz mūsdienīga aprīkojuma izmantošanu un digitalizāciju studiju procesā;

 ∙ Papildu uzsvars uz mūžizglītību un darba spēka pārkvalifikāciju.

RTU STRATĒĢIJA 2021.–2025. GADAM
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3. Mērķis
Ilgtspējīga valorizācija
Proaktīva, skaidra un iesaistoša sadarbība ar industriju. Akadēmiskā personāla un 
studentu iesaiste augsti tehnoloģisku jaunuzņēmumu veidošanā. Atbalsta modeļa un 
mehānismu pilnveide studējošo un personāla iesaistei valorizācijā. Inovāciju prasmju 
attīstība visam RTU personālam.

       Uzdevumi mērķa sasniegšanai

Aktīva ārējā un uz klientu vērstā komunikācija, uzrunājot industrijas pārstāvjus, lai 
veicinātu sadarbību ar RTU; 

 ∙ Plaša studējošo un akadēmiskā personāla iesaiste inovāciju un zināšanu pārneses procesā;

 ∙ Īpašu grantu fondu izveide jaunu produktu radīšanai, kā arī biznesa inkubatoru 
attīstībai;

 ∙ RTU iesaiste un aktīva pārstāvniecība lokālā un starptautiskā inovāciju ekosistēmā, 
pozicionējot RTU kā tehnoloģiju un inovāciju līderi;

 ∙ Valorizācijas atbalsta infrastruktūras izveide un uzturēšana.

RTU STRATĒĢIJA 2021.–2025. GADAM
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       Institucionālās ekselences apakšmērķi:

 ∙ Digitalizācija;

 ∙ Ilgtspējīga attīstība; 

 ∙ Efektīva finanšu un administratīvās darbības attīstība;

 ∙ Internacionalizācija;

 ∙ Komunikācija un sadarbība;

 ∙ Cilvēkresursu attīstība.

Digitalizācija

Ilgtspējīga
attīstība

Efektīva
finanšu un 

administratīvās
darbības
attīstība

Internacionalizācija

Institucionālās
ekselences
apakšmērķi

Komunikācija
un sadarbība

Cilvēkresursu
attīstība

4. Mērķis
Institucionālā ekselence
Ilgtspējīga un mūsdienīga pārvaldība. Efektīva, skaidra un stratēģiskajos mērķos balstīta 
finanšu sistēma. Sakārtota studiju un zinātnes vide. Institucionālajai ekselencei tiek 
definēti 6 apakšmērķi.

RTU STRATĒĢIJA 2021.–2025. GADAM
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    RTU Stratēģijas     
    ieviešanas un kontroles  
    process
RTU stratēģija 2021.–2025. gadam ir veidota kā augstākais RTU attīstības plānošanas 
dokuments. Pārējie universitātes plānošanas un attīstības dokumenti veidojami, vadoties 
no stratēģijā iekļautajiem mērķiem un uzdevumiem.

RTU stratēģijas līmeņi

PAMATFUNKCIJU
UN ATBALSTA
STRATĒĢIJAS
(POLITIKAS)

FAKULTĀŠU
STRATĒĢIJAS*

1. līmeņa

2. līmeņa

*to skaitā RBS, Attālinātais studiju un zinātnes centrs

RTU STRATĒĢIJA 2021.–2025. GADAM
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PAMATSTRATĒĢIJA
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Stratēģijā iekļauto uzdevumu īstenošanas vadībai un uzraudzībai tiek izmantota Stratēģiskās 
plānošanas sistēma, kurā katra kalendārā gada sākumā visi RTU administrācijas darbinieki 
ievada attiecīgā gada sasniedzamos mērķus un uzdevumus. To atbilstību RTU stratēģijai un 
izpildes uzraudzību veic augstāka līmeņa vadītāji.

Otrā līmeņa stratēģija Atbildīgais

Studiju attīstības stratēģija Studiju prorektors

Zinātnes attīstības stratēģija Zinātņu prorektors

Valorizācijas attīstības stratēģija Zinātņu prorektors

Digitalizācijas stratēģija Rektora vietnieks digitalizācijā

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija Attīstības prorektors

Efektīvas finanšu un 
administratīvās darbības attīstības 
stratēģija

Finanšu prorektors, attīstības 
prorektors un administratīvais 
direktors

Internacionalizācijas stratēģija

Rektora vietnieks starptautiskajā 
akadēmiskajā sadarbībā un ārzemju 
studentu apmācībā un Sadarbības 
koordinācijas centra direktors

Komunikācijas un sadarbības 
stratēģija Attīstības prorektors

Cilvēkresursu attīstības stratēģija Administratīvais direktors

RTU STRATĒĢIJA 2021.–2025. GADAM
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RTU fakultāšu stratēģiju izpilde un sasaiste ar RTU kopējo stratēģiju un tajā noteiktajiem 
sasniedzamajiem rezultatīvajiem indikatoriem katru gadu tiek kontrolēta, RTU rektoram 
slēdzot vienošanos ar katras fakultātes dekānu par nākamajā gadā sasniedzamajiem 
rezultatīvajiem rādītājiem 3 grupās: 

 ∙ Studiju process (periodam no septembra līdz augustam);

 ∙ Zinātnes process (periodam no janvāra līdz decembrim);

 ∙ Valorizācijas process (periodam no janvāra līdz decembrim).

Fakultāšu studiju, zinātnes un valorizācijas procesa uzdevumu plānus nākamajam 
akadēmiskajam gadam saskaņā ar fakultātes stratēģiju sagatavo dekāni sadarbībā ar 
dekānu vietniekiem un institūtu direktoriem un tos apstiprina RTU rektors.

RTU STRATĒĢIJA 2021.–2025. GADAM

      Fakultāšu stratēģijas      
      un to īstenošanas                   
      uzraudzība
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RTU nosaka un īsteno stratēģiju, apzinoties pastāvīgi mainīgās iespējas un izaicinājumus, 
kas rodas stratēģijas īstenošanas procesā. Risku vadības process ir saistīts ar 
stratēģiskajiem mērķiem un to īstenošanu, tai skaitā RTU rezultatīvajiem indikatoriem. 
Par risku vadību RTU ir atbildīgs RTU attīstības prorektors, bet risku vadības procesu 
koordinē un uzrauga RTU Risku vadības darba grupa.
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       Risku vadība un
       to uzraudzība
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