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Svarīgākie dokumenti
 Augstskolu likums - regulē visu Latvijas augstākās izglītības iestāžu darbību.

 Rīgas Tehniskās universitātes Satversme - regulē RTU darbību.

 RTU studentu, mācībspēku un darbinieku ētikas kodekss - nosaka normas, 

kas jāievēro attiecībā pret RTU.

 Studiju rezultātu vērtēšanas nolikums - nosaka studiju kursa apguvē 

sasniegto studiju rezultātu vērtēšanu.

 Neizdodas pašam tikt skaidrībā ar šiem dokumentiem? Droši vērsies ar 

jautājumiem Studentu parlamentā, savā fakultātes Studentu pašpārvaldē vai  

dekanātā.

 RTU Struktūra:
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 Rīgas Tehniskās universitātes fakultātes 
un filiāles

Lai zinātu, uz kuru fakultāti Tev jādodas, šeit ir pieejamas adreses: 

• Arhitektūras fakultāte  (AF) - Ķīpsalas iela 6;

• Būvniecības inženierzinātņu fakultāte (BIF) - Ķīpsalas iela 6A/B;

• Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF) -  Daugavgrīvas 

iela 2/Sētas iela 1;

• Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte (ETF) -  Āzenes iela 12;

• Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte (EEF) – Āzenes iela 12/1;

• E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte (ETHZF) -  Kronvalda 

bulvāris 1;

• Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF) - Kalnciema iela 6;

• Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF) - Paula Valdena iela 

3/7;

• Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF) - Ķīpsalas iela 

6A/B;

 

Savukārt ar filiāļu adresēm vari iepazīties šeit:

• Cēsu filiāle – Piebalgas iela 3, Cēsis;

• Daugavpils filiāle – Smilšu iela 90, Daugavpils;

• Liepājas filiāle – Liedaga iela 3, Liepāja;

• Ventspils filiāle – Kuldīgas iela 55, Ventspils.
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Studijas

 Šajā nodaļā Tu varēsi sīkāk iepazīties ar studiju procesu - mācību gada uzbūvi, 

kredītpunktu nozīmi, studiju kursiem, parādu kārtošanu un bibliotēku.

 Sīkāk par studiju kursu vērtēšanu lasi Studiju rezultātu vērtēšanas nolikumā.

Studiju gada uzbūve

 Tavs studiju process tiek iedalīts šādi: 

 Akadēmiskais gads – periods, kura laikā beigsi savas izvēlētās programmas 

attiecīgo gadu. Tas sastāv no diviem semestriem - rudens un pavasara, katrā 16 

studiju nedēļas;  

 Eksāmenu sesija – katra semestra noslēgumā ir eksāmenu sesija, kurā tiek 

vērtētas tavas semestra laikā apgūtās zināšanas. 

 Ar sīkāku gada sadalījumu un savu nodarbību grafiku iepazīsties: ORTUS → 

Studentiem → Grafiki vai nodarbibas.rtu.lv.

 Vai, mācoties RTU, obligāti jāapmeklē visas nodarbības?
 Jā, ar RTU rektora rīkojumu, lai paaugstinātu studiju procesa efektivitāti un 

mazinātu no pirmā studiju gada nesekmības dēļ atskaitīto studentu skaitu, nodarbību 

apmeklēšana pirmā gada studentiem ir obligāta. 

Kredītpunkti

 Kas ir kredītpunkts (KP)?  
 Kredītpunkts ir Tava darba apjoma mērvienība, kas atbilst 40 akadēmisko 

stundu darbam – ietverot gan kontaktstundas (lekcijas, laboratorijas darbi, semināri) 
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https://dokumenti.rtu.lv/index.php/document/doc/88153
https://nodarbibas.rtu.lv/
https://www.rtu.lv/writable/public_files/RTU_par_studiju_kartibu_1_kursa_studentiem.pdf


universitātē, gan patstāvīgo darbu. KP ietekmē vidējo svērto atzīmi (sk. pie sadaļas 

“Stipendijas”). 

 Kā tiek ieskaitīti kredītpunkti?
 Kredītpunkti (KP) tiek ieskaitīti par katru apgūto studiju kursu, ja tas ir nokārtots 

(gala atzīme nav zemāka par 4 (gandrīz viduvēji) vai “ieskaitīts”, ja studiju kursā nav 

paredzēts gala vērtējums ar atzīmi), savukārt, nenokārtojot kursu, tā KP apjoms 

ietekmē maksu par akadēmiskā parāda kārtošanu - jo lielāks KP apjoms, jo vairāk 

jāmaksā.

Izvēles studiju kursi

 Kas ir A, B un C daļas studiju kursi?
 Studiju kursi tiek iedalīti trīs daļās:

• A daļas kursi - obligātie kursi

• B daļas kursi - ierobežotās/obligātās izvēles kursi. Tie Tev ļauj variēt savu 

studiju programmas saturu. Tos var apskatīt RTU studiju programmu 

datubāzē

• C daļas kursi - brīvās izvēles kursi – tas nozīmē, ka vari izvēlēties jebkuru 

studiju kursu no studiju kursu kataloga.

 

 Atceries! Ar jautājumiem par izvēles studiju kursiem savai studiju 
programmai vari  vērsties pie grupas vecākā vai padomnieka. Izvēloties 
izvēles studiju kursus, atceries par KP apjomu!
  

 Kas jāņem vērā, izvēloties izvēles studiju kursus?
 Atceries, ka arī par šiem studiju kursiem tu iegūsi programmā nepieciešamos 

(vai noteiktos) kredītpunktus, tāpēc pievērs uzmanību gan izvēlētā studiju kursa, gan 

kopējam programmā paredzētam kredītpunktu skaitam.
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https://stud.rtu.lv/rtu/vaaApp/sprpub
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 Vai pastāv iespēja nepieteikties izvēles studiju kursam?
 Ja nepieteiksies izvēles studiju kursiem, tie tiks uzskatīti par akadēmiskajiem 

parādiem, par kuriem Tev piemēros sankcijas atbilstoši RTU Senāta lēmumam “Studiju 

rezultātu vērtēšanas nolikums”.

 Vai es drīkstu izvēlēties C daļas studiju kursu citās augstākās izglītības 
iestādēs?  
 Augstskolu likuma 6. pants paredz, ka studentam ir tiesības klausīties lekcijas 

citās augstskolās, fakultātēs, nodaļās, institūtos, kā arī sastādīt un apgūt individuālu 

studiju brīvās izvēles daļu, kas ir iekļauta Tavā studiju maksā.  RTU ir sadarbība ar 

vairākām augstākās izglītības iestādēm, kurās vari apgūt C daļas studiju kursus. 

 Svarīgi! Izvēloties studiju kursus citās augstākās izglītības iestādēs, 
tas jāpieskaņo RTU studiju grafikam.

 Kādi ir pieteikšanās termiņi?  
 RTU pieteikšanās uz C daļas studiju kursiem nākamajam studiju gadam 

(t. i. diviem semestriem) notiek aprīlī – maijā (par precīziem datumiem seko līdzi 

informācijai, ko izsūta lietvede). 

 

 Kā es varu izvēlēties šos studiju kursus?  
 Studiju kursu katalogā Tu vari izvēlēties studiju kursu, kuru vēlies apgūt C daļā. 

Izvēlētā studiju kursu pieteikumu vari iesniegt savas fakultātes dekanātā, aizpildot 

pieteikuma formu vai arī tiešsaistē (izvēloties studiju kursu ir iespēja tam pieteikties).

 Ja Tu izvēlies studiju kursu(-us) citā augstskolā, Tev palīdzēs gan Tavas, gan 

izvēlētās augstskolas lietvedībā.

 Vai ir iespējams mainīt izvēlēto studiju kursu?  
 Pavasara semestrim izvēlēto studiju kursu Tev ir iespēja mainīt rudens semestra 

pirmo divu nedēļu laikā vai, minot objektīvu iemeslu, ar Tavas studiju programmas 

direktora piekrišanu pavasara semestra pirmās nedēļas laikā.
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Studiju kursu un akadēmisko parādu kārtošana

 Kad man ir jākārto starppārbaudījumi, ieskaites un eksāmeni?  
 Starppārbaudījumi, ieskaites un studiju darbi Tev ir jānokārto līdz eksāmenu   

sesijas sākumam mācībspēka noteiktajos termiņos. Eksāmenus kārto sesijas laikā 

atbilstoši eksāmenu grafikam. 

 Starppārbaudījums – pārbaudījums studiju kursa apguves laikā līdz sesijas 

sākumam (kontroldarbs, praktiskā darba un/vai laboratorijas darba nodošana un/ vai 

aizstāvēšana, referāts u.tml.). 

 Ieskaite – studiju rezultātu vērtējuma noteikšanas procedūra, kuru veic 

mācībspēks, pamatojoties uz studējošā iegūtajiem vērtējumiem starppārbaudījumos, 

un kuras rezultātā tiek noteikts vērtējums skalā “ieskaitīts/neieskaitīts”.  

 Eksāmens – pārbaudījuma veids studiju kursā vai tā daļas noslēgumā. 

Mācībspēks izvēlas pārbaudes formu, izmantojot rakstiskas, mutiskas, datorizētas 

pārbaudes formas vai to kombinācijas, par prasībām informējot studiju kursa apguves 

sākumā. 

 Gala vērtējums - studiju kursa novērtējums, ko nosaka no eksāmena vērtējuma 

un ne mazāk kā viena semestra laikā iegūta starppārbaudījuma vērtējuma. 

 Svarīgi! Eksāmena vērtējums nepārsniedz 50% no gala vērtējuma. 
Ja nodarbību apmeklējums ir daļa no studiju kursa vērtējuma, tad tas 
nepārsniedz 15% no gala vērtējuma.

 Sīkāk ar studiju kursu vērtēšanu var iepazīties Studiju rezultātu vērtēšanas 

nolikumā.
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Kas ir akadēmiskais parāds?
 Noteiktajos termiņos neizpildīts/nenokārtots pārbaudījums (ieskaite, eksāmens, 

studiju projekta vai prakses atskaites aizstāvēšana). Akadēmiskais parāds nav 

attiecināms uz vērtējumiem starppārbaudījumos. Izpildīta/nokārtota pārbaudījuma 

atzīmei ir jābūt ne zemākai par (4) “gandrīz viduvēji”, ja tā ir ieskaite – jābūt vērtējumam 

“ieskaitīts”. Eksāmenu sesijā iegūtos akadēmiskos parādus atļauts kārtot līdz tās 

pašas eksāmenu sesijas un sesijas papildlaika beigām (sesijas papildlaiks ilgst 5 

darba dienas pēc eksāmenu sesijas beigām), kā arī nākamā semestra laikā, studiju 

kursa nokārtošanas plānu individuāli saskaņojot ar pasniedzēju. Sīkāk par akadēmisko 

parādu kārtošanu var uzzināt  Akadēmisko parādu kārtošanas nosacījumi un kārtība 

un Studiju rezultātu vērtēšanas nolikumā.

 Akadēmiskā parāda apjoms – studiju kursu apjoms kredītpunktos, kuros 

studējošajam ir akadēmiskais parāds. Lai tiktu pārcelts uz nākamo studiju semestri 

turpinātu studijas RTU, parādu apjoms nedrīkst pārsniegt 9 KP.  

 Sankcijas – maksas noteikšana par akadēmiskā parāda kārtošanu vai studējošā 

atskaitīšana (eksmatrikulācija).  

Akadēmiskā parāda maksas

 Maksas lielums par akadēmisko parādu kārtošanu: 
• par eksāmena kārtošanu no semestra 6. dienas līdz 14. nedēļai (ieskaitot) 

– 20 EUR, sākot ar 15. nedēļu – 80 EUR; 
• par ieskaites kārtošanu no semestra 6. dienas līdz 14. nedēļai (ieskaitot) 

– 10 EUR, sākot ar 15. nedēļu – 40 EUR;  
• par pārbaudījuma „darbs” kārtošanu no semestra 6. dienas līdz 14. 

nedēļai (ieskaitot) – 25 EUR, sākot ar 15. nedēļu – 100 EUR; 
• par eksāmena, kurā saņemts vērtējums 1 (ļoti, ļoti vāji), atkārtotu kārtošanu 

eksāmenu sesijas papildlaikā – 20 EUR;  
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• par studiju kursu gala pārbaudījumu kārtošanu 15 dienu laikā pēc 

eksāmenu grafikā paredzētā termiņa Rīgas Biznesa skolas studentiem 

– 50 EUR;
• par eksāmena kārtošanu sekmības rādītāju uzlabošanai - 20 EUR.

 Detalizētāka informācija par akadēmisko parādu maksām.

Bibliotēka

Bibliotēkas darba laiks:  
	 no	pirmdienas	līdz	ceturdienai	8:30	–	19:00;

	 piektdienās	8:30	–	17:00;

	 sestdienās	10:00	–	15:00.

 Mācību grāmatu izsniegšanu veic Mācību literatūras abonements Paula Valdena 

ielā 3/7 (MLĶF ēka) – 360. telpā (trešais stāvs).

 Kas notiek, ja grāmatu neesmu nodevis(-usi) laikā?  
 Par katru nokavēto dienu Tev tiks aprēķināta kavējuma nauda, kas būs 

jāsamaksā, kad nodosi grāmatu. 

 Diennakts lasītava
 RTU Bibliotēkā no pirmdienas līdz sestdienai (ieskaitot) darbojas 24/7 lasītava, 

kurā vari pavadīt laiku studiju atmosfērā mācoties un pildot uzdotos darbus sev ērtā 

laikā. Lai	 varētu	 izmantot	 24/7	 lasītavas	 pakalpojumus,	 dodies	 uz	ORTUS	 sadaļu	

Bibliotēka	→	RTU	Zinātniskās	bibliotēkas	diennakts	lasītava	→	Pieteikties	piekļuvei	

Zinātniskajai	bibliotēkai,	izveido	pieteikumu	un	gaidi	apstiprinājumu.
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Sports RTU

 Bakalaura līmeņa studentiem savā lietotāja profilā tiks piešķirta virtuālā nauda 

100,00 eiro vērtībā (EUR) – to varēsi tērēt vēlamajām sporta nodarbībām un tā 

automātiski būs pieejama, kad pirmo reizi pieteiksies nodarbībai ar RTU iekšējās 

sistēmas ORTUS lietotāja datiem.

 Visu studiju gadu studentiem ir iespēja izmantot RTU Sporta centra pakalpojumus, 

iemaksājot savā lietotāja profilā naudu, kuru tērēt apmeklējot nodarbības. RTU katram 

studentam piešķir papildus 50% no katras sporta nodarbībām iemaksātās summas!

 Kādus sporta veidus izvēlēties?
 RTU Sporta centrs piedāvā iespēju izvēlēties no sekojošiem sporta veidiem.  

Uz katru nodarbību vari pieteikties atsevišķi.

 Kā pieteikties sporta nodarbībām?
 Rezervēt vēlamās sporta nodarbības var elektroniski jau no 1. septembra RTU 

Sporta centra mājaslapā sports.rtu.lv sadaļā Pieteikties nodarbībām. Ar lietošanas 

noteikumiem un instrukciju vari iepazīties RTU Sporta centra sadaļā “Svarīga 

informācija“.

 Ko darīt, ja netieku uz rezervēto sporta nodarbību?
 Atteikties no sporta nodarbības vari vēlākais 24 stundas pirms nodarbības 

sākuma (par nodarbību samaksāto virtuālo naudu saņemsi atpakaļ pilnā apmērā).

 Kur meklēt palīdzību, ja kaut kas neskaidrs?
 Sazinies ar RTU Sporta centru, lai uzzinātu sev interesējošo par sporta 

nodarbībām un to realizāciju:

 Tālr.:	67089382,	67089307

	 E-pasts:	sports@rtu.lv
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	 Facebook:	RTU	Sports

	 sports.rtu.lv

Vai arī nāc ciemos uz RTU Sporta centru Meža	ielā	1a!

 Vai par sporta nodarbībām tiek skaitīti kredītpunkti?
 Sākot ar 2. studiju gadu, studenti var pieteikties sporta nodarbībām kā C daļas 

studiju kursam un saņemt par to KP.

  

 Kā es varu iesaistīties kādā no RTU sporta izlasēm?
 Studenti ar iepriekšēju sagatavotību tiek aicināti pieteikties RTU sporta komandu 

atlašu treniņiem, kas katru gadu tiek organizēti pirms sezonas sākuma. Lai spēlētu 

RTU studentu izlasēs, jāaizpilda RTU komandu sporta veidu pieteikuma anketa.  

E-studijas

 Kas ir RTU portāls ORTUS?  
 oRTUs.lv ir portāls, kurā Tu vari iegūt informāciju par:

• nodarbību un eksāmenu sesiju grafikiem;

• sesijas rezultātiem;

• studiju materiāliem;

 kā arī:

• lasīt zinātniskās datubāzes;

• iegūt pieeju bezmaksas Microsoft Office;

• sazināties ar pasniedzējiem un citiem RTU studentiem;

• iepazīties ar RTU normatīvajiem aktiem;

• ORTUS sniedz iespēju izmantot arī savu RTU e-pastu!  

Vai	zināji,	ka	“ortus”	latīņu	valodā	nozīmē	-	“jauns	sākums”?
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 Kā es varu piekļūt portālam ORTUS?
 Portālā ORTUS iespējams nokļūt, ieejot tīmekļa vietnē ORTUS.rtu.lv un 

izmantojot lietotājvārdu un paroli, kurus Tu vari iegūt pēc ieskaitīšanas universitātē, 

saņemot īsziņu par pievienošanu RTU personu reģistram. Ja parole nozaudēta, Tu 

vari to atkārtoti saņemt savā mobilajā tālrunī, ievadot datus ORTUS.rtu.lv sadaļā 

“Saņemt/Atjaunot paroli”. Ja mainījusies Tava kontaktinformācija, Tev jādodas uz 

RTU Lietotāju atbalsta centru, Kaļķu iela 1-125, tālr. 67089999, epasts: it@rtu.lv.

 Studentiem pieejamais Eduroam tīkls nodrošina bezmaksas Wi-Fi gan RTU, 

gan arī citās Latvijas un Eiropas universitātēs. (Pieslēgties tīklam vari ar ORTUS 

lietotāja datiem.)

 Ko darīt, ja mācībspēks neievieto materiālus e-studiju vidē? 
 Saskaņā ar RTU Studiju prorektora U. Sukovska 2010. gada 31. augusta rīkojumu 

Nr. 02000-01/70 “Par RTU e-studiju sistēmas izmantošanu studiju priekšmetos” Tev ir 

tiesības lūgt mācībspēku ievietot materiālus e-studiju vidē.

Stipendijas

 Uz stipendiju vari pretendēt, ja studē par valsts budžeta līdzekļiem un Tev nav 

akadēmisko parādu. RTU mājaslapā vari uzzināt  par stipendijām pilnā formā.

 Kādas valsts finansētās stipendijas varu saņemt?
 Ir trīs stipendiju veidi:

•  Ikmēneša stipendija, kas tiek piešķirta uz semestra pieciem mēnešiem 

(jūlijā un augustā stipendijas neizmaksā);

•  Vienreizējā stipendija, kuras apmērs semestrī kopā nepārsniedz  ikmēneša 

stipendijas viena mēneša divkāršu apmēru, tai skaitā Paaugstinātā 

stipendija.
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Ikmēneša stipendija

 Kā es varu saņemt ikmēneša stipendiju?
 Uz ikmēneša stipendijas saņemšanu vari pretendēt tikai tad, ja Tev nav 

akadēmisko parādu un Tu mācies par valsts budžeta finansējumu. Sākot mācības 

RTU, rudens semestra stipendiju piešķir pēc centralizēto eksāmenu un atestāta 

rezultātiem, ar kādiem Tu iestājies RTU. Nākamajos semestros  vērtēs  iepriekšējā 

studiju semestra rezultātus (vidējo svērto atzīmi).

 Ja diviem vai vairāk studējošajiem ir vienlīdzīgas sekmes, tad, prioritārā secībā, 

tiek ņemta vērā šo studējošo piederība šādām sociālajām grupām:

• studenti invalīdi, bāreņi vai bez vecāku gādības palikušie jaunieši;

• studenti, kuru ģimenēm ir piešķirts maznodrošināto statuss;  

• studenti no ģimenēm, kurās audzina trīs vai vairāk bērnu;  

• studējošais, kura ģimenē ir viens vai vairāki bērni.  

 Kā es varu pieteikties stipendijai?
 Katra semestra sākumā Tev jāaizpilda elektroniskā pieteikuma anketa portāla 

ORTUS sadaļā Studentiem → Studiju informācija → Elektroniskā pieteikšanās valsts 

stipendijām.

 Kāds ir pieteikšanās termiņš ikmēneša stipendijai?
 Ikmēneša stipendijai, iesniedzot visus dokumentus, pieteikties vari līdz semestra 

10. darba dienai.

  

 Cik liela ir ikmēneša stipendija?  
 Ikmēneša stipendija ir EUR 99.60.

 Kas ir un kā tiek veidota vidējā svērtā atzīme? 
 Vidējā svērtā atzīme ir līdzīga vidējai atzīmei skolā, tikai tiek ņemts vērā, cik 

daudz kredītpunktu ir attiecīgajam studiju kursam t.i. kredītpunkta īpatsvars. Tātad 
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VS = 
(K * A) + (K * A)+....+(K * A)

K SUM

X1 X2 Xsk

- jo vairāk KP, jo vairāk konkrētā studiju kursa atzīme ietekmēs vidējo svērto atzīmi. 

Vidējo svērto atzīmi aprēķina: 

 

K – kredīpunkti par studiju kursu; 

Ksum – kredītpunktu kopējā summa;

A – atzīme studiju kursā;    

VS – vidējā svērtā atzīme; 

X1 – studiju kurss 1; 

X2 – studiju kurss 2;

Xsk – studiju kursu skaits.

 

Vienreizējā stipendija

 Kā es varu saņemt vienreizējo stipendiju?
 Piešķirot vienreizējo stipendiju, Stipendiju piešķiršanas komisija ņem vērā 

kandidātu sarakstu, kuru veido, ievērojot administrācijas, Studējošo pašpārvaldes, 

Sporta kluba, Studentu kluba, Kultūras centra u. c. organizāciju un struktūrvienību 

ieteikumus.

 Cik liela ir vienreizējā stipendija?
 Vienreizējā stipendija nepārsniedz ikmēneša stipendijas viena mēneša divkāršu 

apmēru – EUR 99.60 – 199.20.

 Kā es varu saņemt paaugstināto stipendiju?
 Kandidātus paaugstinātajai stipendijai izvirza fakultātes dome vai filiāles padome 

par papildus zinātnisko darbu vai īpašiem sasniegumiem, kas veicina universitātes 

mērķu izpildi.
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 Cik liela ir paaugstinātā stipendija?  
 Paaugstinātā stipendija nepārsniedz divkāršu ikmēneša stipendijas apmēru – 

EUR 199.20. 

Dienesta viesnīcas

 Kā es varu pieteikties un samainīt dienesta viesnīcu?
 Dienesta viesnīcai vari pieteikties jau pildot iestāšanās anketu, atzīmējot, ka 

vēlies vietu tajā. Ja vēlies to darīt vēlāk, kā arī, ja vēlies mainīt dienesta viesnīcu uz 

citu, brīvajām vietām var pieteikties, rakstot iesniegumu RTU Dienesta viesnīcu daļai. 

Sīkāk par iekārtošanās kārtību vari lasīt RTU mājaslapā.

Sīkāk par iekārtošanās kārtību vari lasīt ŠEIT.

 Kā es varu atteikties no dienesta viesnīcas?
 Mēnesi pirms vēlies atteikties no savas vietas dienesta viesnīcas, Tev rakstiski 

jābrīdina attiecīgās dienesta viesnīcas administrators.

 Ko darīt, ja rodas jautājumi par manu dienesta viesnīcu? 
 Ar jautājumiem griezies pie savas Dienesta viesnīcas vecākā vai administrācijas.

Kādas dienesta viesnīcas piedāvā RTU un cik tās maksā?

• Āzenes iela 8;

• Āzenes iela 6; 

• Burtnieku iela 2a;

• Laimdotas iela 2a;

• Olaines iela 4;

• Meža iela 5.

ŠEIT pieejama sīkāka informācija par īres maksām studentu viesnīcās.
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http://Sīkāk par iekārtošanās kārtību vari lasīt ŠEIT.
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RTU studentu klubi un kultūras kolektīvi

 RTU un RTU SP nodrošina vairākas saistošas ārpusstudiju aktivitātes, iespējas 

realizēt trakas un ne tik trakas idejas, piedzīvot īstu studenta dzīvi, iesaistoties interešu 

klubos:

• Robotikas Klubs;

• Elektronikas Klubs;

• Latvenergo Radošā Laboratorija;

• Tehniskie amatieri;

• Interešu klubs “Jaunais uzņēmējs”;

• Programmēšanas klubs “Semikods”;

• Interešu klubs “Medicīnas iekārtas”.

 

 Savukārt RTU Kultūras centrs nodrošina iespēju brīvajā laikā pilnveidot savu 

personību un attīstīt talantus, piedāvājot iesaistīties kādā no 12 kultūras kolektīviem:

• Dziedi! - 3 kori, jauniešu ansamblis un postfolkloras grupa;

• Muzicē! - pūtēju orķestris, bigbends un stīgu ansamblis;

• Dejo! - tautas deju ansamblis un deju studija;

• Spēlē teātri! - 2 teātri.

Studentu pārstāvniecība

 Lieliska iespēja pārstāvēt studentu intereses fakultātes, universitātes un pat 

valsts līmenī, vieta personīgai izaugsmei, tādējādi uzlabojot arī RTU studentu dzīvi 

studiju laikā, kā arī ārpus tām.

 Fakultātes studentu pašpārvalde (FSP)
 Īstā vieta tiem studentiem, kuri studiju laikam vēlas piešķirt pievienoto vērtību. 

Ikviens, kurš iesaistās fsp, var izvēlēties sev ineteresējošu jomu, kurā pilnveidoties un 

attīstīt savas prasmes vai arī būt aktīvam un padarīt jautrāku studentu ikdienu.
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https://www.rtu.lv/lv/studijas/arpusstudijas/robotikas-klubs
https://www.rtu.lv/lv/studijas/arpusstudijas/rtu-elektronikas-klubs
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https://www.rtu.lv/lv/studijas/arpusstudijas/kultura/makslinieciskie-kolektivi-un-interesu-klubi/gribi-dejot
https://www.rtu.lv/lv/studijas/arpusstudijas/kultura/makslinieciskie-kolektivi-un-interesu-klubi/gribi-spelet-teatri


 Studentu parlaments (SP)
 SP pulcē kuplu skaitu aktīvu studentu no visām fakultātēm, apvienojot visu 

fakultāšu un filiāļu studentu pašpārvaldes. RTU SP biedri organizē studiju, zinātnes, 

sporta un kultūras pasākumus, veido sadarbību ar Latvijas un ārzemju studentu 

organizācijām, kā arī pārrauga un veido ieteikumus studiju procesa kvalitatīvai norisei.

 Latvijas Studentu apvienība (LSA)
 Latvijas Studentu apvienība pārstāv visu Latvijā studējošo intereses nacionālā 

un starptautiskā mērogā. LSA ir organizācija, kura sastāv no Latvijas augstāko 

izglītības iestāžu studējošo pašpārvalžu biedriem.

RTU Karjeras centrs

 RTU Karjeras centrs dibināts, lai veicinātu sadarbību un komunikāciju starp 

universitāti, studentiem, darba devējiem un RTU absolventiem, kā arī lai palīdzētu 

jauniešiem integrēties darba tirgū un veidot profesionālo karjeru. 

Karjeras centra uzdevumi ir: 

• dibināt un uzturēt kontaktus ar potenciālajiem darba devējiem; 

• konsultēt un informēt vidējās izglītības mācību iestādes par izglītības veidiem, 

programmām un nodarbinātības iespējām pēc konkrētas izglītības iegūšanas 

RTU; 

• paaugstināt studentu un absolventu konkurētspēju darba tirgū, sniegt 

konsultācijas un piedāvāt seminārus par profesionālās karjeras veidošanu; 

• informēt par aktualitātēm darba tirgū, par prakses iespējām Latvijā un ārzemēs; 

• sekmēt studentu sekmīgu adaptāciju augstskolas vidē, nodrošinot vispusīgu 

psiholoģisko atbalstu.

 Vairāk informācijas par Karjeras centru un tā sniegtajām meklē karjera.rtu.lv .
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RTU Attīstības fonds

 Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonda mērķis nemainīgi ir veikt 

sabiedriskā labuma darbību, piesaistīt organizāciju, juridisku un fizisku personu 

ziedojumus un dāvinājumus, lai augstākās tehniskās izglītības iestādes, vispirms 

RTU, veidotu par moderniem izglītības, zinātnes un kultūras centriem Latvijā. Fonds 

nav RTU struktūrvienība, bet ir patstāvīga organizācija.

Fonda galvenie uzdevumi:

• sekmēt augstākās izglītības attīstību Latvijā, kas atbilstu sabiedrības vajadzībām 

un tirgus prasībām;

• veicināt izglītības līmeņa celšanu un jaunu speciālistu sagatavošanu;

• atbalstīt augstskolu attīstības programmu realizāciju, ne tikai izglītības 

iegūšanai, bet arī zinātnisko pētījumu veikšanai;

• piešķirt stipendijas un pabalstus studentiem mācībām, zinātniskajai darbībai, 

arī pasniedzēju un darbinieku kvalifikācijas celšanai.

Vairāk par fondu un tā piedāvātajām iespējām uzzini RTU mājaslapā!

Erasmus+

 Erasmus+ ir augstākās izglītības studentu apmaiņas programma, kas dod 

iespēju uz noteiktu laiku doties studēt vai praksē citā Eiropas valstī, saņemot stipendiju 

ikdienas izdevumu segšanai. Apmaiņas brauciens var ilgt 1 vai 2 semestrus. Prakses 

ilgums ir sākot no 2 mēnešiem.

 Prasības pretendentiem:

• apmaiņas brauciena brīdī jābūt pabeigtam vismaz bakalaura līmeņa 

pirmajam studiju gadam;

• angļu, vācu vai kādas citas ES valsts valoda jāpārvalda tādā līmenī, lai 
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spētu mācīties attiecīgajā svešvalodā;

• nedrīkst būt akadēmiskie parādi;

• vidējā svērtā atzīme līdzšinējās studijās ne zemāka par 6.0.

 RTU partneraugstskolas* un viņu piedāvātās programmas var apskatīt ŠEIT. 

*Pastāv	iespēja	braukt	apmaiņas	programmā	arī	uz	citu	augstskolu,	kas	neatrodas	šajā	sarakstā.	Tādā	

gadījumā	būs	jāslēdz	papildus	līgums,	kas	prasīs	vairāk	laika.

 Vairāk informācijas par studiju mobilitāti, pieteikuma anketu un kontaktinformāciju 

atradīsi ŠEIT.

Biznesa pirmsinkubators RTU IdeaLab

 Šī ir vieta, kur vari realizēt savu biznesa ideju!

 RTU IdeaLAB apvieno jaunos, talantīgos uzņēmējus, mentorus, jaunrades 

entuziastus, mācībspēkus un investorus, nodrošinot vidi jaunu ideju un produktu radīšanā 

vai jau esošo attīstīšanā. 

 IdeaLAB programma tiek īstenota vienu gadu, ietverot grupu darbus un individuālās 

konsultācijas. Programmas noslēgumā, ideju autoriem tiek sniegta iespēja turpināt idejas 

attīstību kādā no nozares inkubatoriem.

Vairāk informācijas atradīsi ŠEIT.

Design Factory

 Design Factory noteikti ir tā vieta, kur vistrakākās un neiedomājamākas idejas tiek 

īstenotas!

 Šeit tev ir iespēja izpausties dažādos veidos:

• Atvērta laboratorija RTU studentiem, darbiniekiem un RTU Dizaina fabrikas 

partneriem ideju testēšanai, prototipēšanai un ieviešanai dzīvē;
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• Vieta, kur apgūt un lietot 3D drukas, lāzergriešanas un gravēšanas iekārtas, 

lodēšanas staciju, vinila griezēju, lielformāta printeri vai vienkārši izurbt, 

salabot vai saskrūvēt;

• Vieta, kur radīt, darīt un smelties iedvesmu;

• Vieta, kur satikt līdzīgi domājošus cilvēkus kopīgu projektu īstenošanai;

Vairāk informācijas atradīsi ŠEIT.

Kontakti

 Nereti gadās situācijas, kad ir nepieciešama informācija, taču nav ne jausmas, kur 

meklēt, pie kā vērsties. RTU Studentu Parlamenta mājaslapā ir pieejami visi kontakti, 

pie kuriem vari droši vērsties, lai atrisinātu jautājumu/problēmu.  
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