
1 
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Noderīgās saites, kuras aizvedīs uz studentiem aktuālo informāciju: 

Augstskolu likums 
Rīgas Tehniskās universitātes Satversme 
RTU studentu, mācībspēku un darbinieku ētikas kodekss 
Akadēmisko parādu kārtošanas nosacījumi un kārtība 
oRTUs 
Stipendiju piešķiršanas nolikums 
RTU Dienesta viesnīcu saite 
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1 KAS IR AUGSTSKOLA, RTU, STUDIJAS, STUDENTS? 

 

Uz šiem trim jautājumiem atbildi var sniegt sekojoši dokumenti. Tev, jaunais student, būtu vēlams 

zināt, ka tādi dokumenti eksistē un tur var iegūt sev nepieciešamo informāciju. 

Svarīgākais dokuments, kuru der atcerēties, ja rodas kādas problēmas akadēmiskajos 

jautājums. Šis ir augstākais dokuments, kurš nosaka augstskolu kārtību un to, kas notiek tajā: 

Augstskolu likums 

Ja ir neskaidrs, kas ir RTU un kā šī universitāte strādā, tad palīdzēs Rīgas Tehniskās 

universitātes Satversme 

Lai uzzinātu kas un kā notiek augstskolas iekšienē, to regulē RTU studentu, mācībspēku un 

darbinieku ētikas kodekss 

 

Protams, bez šiem dokumentiem vēl ir daudz dažādu dokumentu un gudru interneta saišu, 

taču, jautājumu gadījumā, vari vērsties pie Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta. 

 

  

2015./2016.studiju gada RTU Studentu parlamenta valde kopā ar RTU rektoru Leonīdu Ribicki 

 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=37967
http://www.rtu.lv/content/view/204/272/lang,lv/
http://www.rtu.lv/content/view/204/272/lang,lv/
http://www.rtu.lv/content/view/205/595/lang,lv/
http://www.rtu.lv/content/view/205/595/lang,lv/
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RTU Studentu parlamenta prezidente  

Evija Kaminska 

E-pasts: evija.kaminska@rtusp.lv 

Tālr.: +371 26227184 

 

 

2 RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES FAKULTĀTES 

 

 Lai zinātu, Tev kur meklēt kādu no RTU fakultātēm, šeit Tev ir pieejamas adreses: 

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF) - Ezermalas iela 6k 

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

Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte  (APF) - Ķīpsalas iela 6 

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte (ETHZF) -  Kronvalda bulvāris 1 

Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte (ETF) -  Āzenes iela 12 

Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte (EEF) - Āzenes 21 K-1 

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF) -  Daugavgrīvas iela 2/Sētas iela 1 

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF) - Paula Valdena iela 3/7 

Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF) - Kalnciema iela 6
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2.1 ĶĪPSALA 
Lai neapmaldītos Ķīpsalas kompleksā, tad Tev palīdzēs šī karte  
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3 STUDIJAS 

 
Studiju process universitātē būtiski atšķiras no mācībām vidusskolā – Tavas zināšanas 

galvenokārt tiks pārbaudītas eksāmenu laikā. Šajā sadaļā Tu vari iepazīties ar informāciju, kas 

palīdzēs vieglāk izprast studiju procesa uzbūvi. 

Lai uzsāktu studijas, Tev noteikti nepieciešamas grāmatas. Tās varēsi iegūt RTU Zinātniskajā 

bibliotēkā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 GRĀMATU IZSNIEGŠANAS LAIKI 
Mācību literatūras abonements atrodas Paula Valdena ielā 3/7 (MLĶF ēka) – 360. (trešais stāvs); 

Bibliotēkas darba laiks grafika laikā:  

darbdienās no 9.00 – 19.00,  

sestdienās no 10.00 – 15.00. 

Kas notiek, ja grāmatu neesmu nodevis(-usi) laikā?  

Par katru nokavēto dienu Tev tiks aprēķināta kavējuma nauda, kas būs jāsamaksā, kad nodosi 

grāmatu. 

4 STUDIJU GADA UZBŪVE 

Kā tiek iedalīts studiju gads?  

Tavs studiju process tiek iedalīts šādi:  

 

 Akadēmiskais gads – līdzīgs posms kā skolas mācību gads, šajā periodā Tu beigsi savas 

izvēlētās programmas attiecīgu kursu. Gads sastāv no diviem semestriem - rudens un 

pavasara. Tie sastāv no 16 studiju nedēļām;  

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

zināšanas, kuras esi apguvis šī semestra laikā. 
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Rudens semestris 01.09.2015.–31.01.2016. 

Ziemas brīvlaiks 21.12.2015.–03.01.2016. 

Ziemas sesija 04.01.2016.–31.01.2016. 

Pavasara semestris 01.02.2016.–22.06.2016. 

Pavasara brīvlaiks 19.03.2016.–28.03.2016. 

Pavasara sesija 30.05.2016.–22.06.2016. 

Vasaras semestris (8 nedēļas) 27.06.2016.–19.08.2016. 

 
Ja Tevi interesē sīkāka informācija par Studiju gala un valsts pārbaudījumiem, tad droši vari 

izglītoties atverot saiti  Studiju gala un valsts pārbaudījumi 

 

4.1 KREDĪTPUNKTI 
 

Kas ir kredītpunkts (KP)?  

Kredītpunkts ir Tava darba apjoma mērvienība, kas atbilst 40 akadēmisko stundu darbam – 

ietverot gan kontaktstundas (lekcijas, laboratorijas darbi, semināri) universitātē, gan patstāvīgo 

darbu.  

 

Kā tiek ieskaitīti kredītpunkti?  

Kredītpunkti tiek ieskaitīti par katru apgūto studiju priekšmetu, ja vērtējums pārbaudījumā 
10 ballu sistēmā nav zemāks par 4 (gandrīz viduvēji) vai «ieskaitīts», ja priekšmetā nav paredzēts gala 
vērtējums ar atzīmi. 

 

Vai mācoties RTU obligāti jāapmeklē visas nodarbības?  

Jā, ar RTU rektora rīkojumu, lai paaugstinātu studiju procesa efektivitāti un mazinātu no pirmā 

kursa nesekmības dēļ atskaitīto studentu skaitu, nodarbību apmeklēšana pirmā kursa studentiem ir 

obligāta. 

 

4.2 IZVĒLES PRIEKŠMETI  
Kas ir B daļas priekšmeti un kas C daļas priekšmeti?  

B daļas priekšmeti ir ierobežotās/obligātās izvēles priekšmeti no studiju programmā nosaukto 
priekšmetu saraksta. Tie ietver specializējošos priekšmetus, kas ļauj diferencēt studiju programmas 
saturu. C daļas priekšmeti ir brīvās izvēles priekšmeti.  

 

Kas jāņem vērā, izvēloties izvēles priekšmetus?  

Atceries, ka arī par šiem priekšmetiem tu iegūsi programmā nepieciešamos (vai noteiktos) 
kredītpunktus, tāpēc pievērs uzmanību gan izvēlētā priekšmeta, gan kopējam programmā 
paredzētam kredītpunktu skaitam.  

 

Vai pastāv iespēja nepieteikties izvēles priekšmetiem?  

Ja nepieteiksies izvēles priekšmetiem, tie tiks uzskatīti par parādiem, par kuriem Tev piemēros 
sankcijas atbilstoši RTU Senāta lēmumam «Studiju rezultātu vērtēšanas nolikums».  

http://www.rtu.lv/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,5222/par_studiju_rezultatu_vertesanas_nolikumu.pdf
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Vai es drīkstu izvēlēties C daļas priekšmetus 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.  

 
Kādi ir pieteikšanās termiņi?  

RTU pieteikšanās uz C daļas priekšmetiem nākamajam studiju gadam (t. i., diviem semestriem) 
notiek aprīlī – maijā (par precīziem datumiem seko līdzi informācijai).  

 

Kā es varu izvēlēties šos priekšmetus?  

Lai pieteiktos uz RTU piedāvātajiem brīvās izvēlēs priekšmetiem, Tev jāmeklē Studiju priekšmetu 
katalogs. Šeit Tu vari izvēlēties priekšmetu, mācībspēku, struktūrvienību. Izvēlētā studiju priekšmeta 
pieteikumu vari iesniegt savas fakultātes dekanātā, aizpildot speciālu pieteikuma formu. Ja Tu 
izvēlies priekšmetu(-us) citā augstskolā, procedūra ir sarežģītāka, katram gadījumam individuāla, jo 
jāsaskaņo lekciju grafiki. Tev palīdzēs gan Tavas, gan izvēlētās augstskolas lietvedībā, kā arī RTU 
Studentu parlamenta Studiju nodaļā.  

 

Vai ir iespējams mainīt izvēlēto studiju priekšmetu?  

Pavasara semestrim izvēlēto studiju priekšmetu Tev ir iespēja mainīt rudens semestra pirmo divu 
nedēļu laikā vai, minot objektīvu iemeslu, ar Tavas programmas direktora piekrišanu pavasara 
semestra pirmās nedēļas laikā. 

 

4.3 AKADĒMISKO PARĀDU KĀRTOŠANA UN SANKCIJAS 
 

Termini, kuri būtu jāzina, lai vieglāk orientētos!  

Akadēmiskais parāds – ir 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».  

 

Akadēmiskā parāda apjoms – studiju priekšmetu apjoms kredītpunktos, kuros studējošajam ir 
akadēmiskais parāds. Lai turpinātu studijas RTU, parādu apjoms nedrīkst pārsniegt 9KP.  

 

Sankcijas – maksas noteikšana par akadēmiskā parāda kārtošanu vai studējošā atskaitīšana 
(eksmatrikulācija).  

 

Starppārbaudījums – pārbaudījums studiju priekšmeta 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».  

 

https://info.rtu.lv/rtupub/disc2/list
https://info.rtu.lv/rtupub/disc2/list
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Eksāmens – pārbaudījuma veids priekšmetā vai tā daļas noslēgumā. Mācībspēks izvēlas pārbaudes 
formu, izmantojot rakstiskas, mutiskas, datorizētas pārbaudes formas vai to kombinācijas, par 
prasībām informējot priekšmeta apguves sākumā. 

 

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. 

 

Ja Tev nepieciešama informācija par studiju lietām, tad noderēs Akadēmisko parādu kārtošanas 
nosacījumi un kārtība 

 

4.4 AKADĒMISKO PARĀDU MAKSAS 

 
Maksas lielums par akadēmisko parādu kārtošanu:  

- par eksāmena kārtošanu no semestra 11. dienas līdz 14. nedēļai (ieskaitot) – 20 EUR, sākot ar 15. 
nedēļu – 80 EUR; 

- par ieskaites kārtošanu no semestra 11. dienas līdz 14. nedēļai (ieskaitot) – 10 EUR, sākot ar 15. 
nedēļu – 40 EUR;  

- par pārbaudījuma „darbs” kārtošanu no semestra 11. dienas līdz 14. nedēļai (ieskaitot) – 25 EUR, 
sākot ar 15. nedēļu – 100 EUR; 

-par eksāmena, kurā saņemts vērtējums 1 (ļoti, ļoti vāji), atkārtotu kārtošanu sesijas papildlaikā – 20 
EUR;  

- par studiju priekšmetu gala pārbaudījumu kārtošanu 15 dienu laikā pēc eksāmenu grafikā 
paredzētā termiņa Rīgas Biznesa skolas studentiem – 50 EUR. 

 

Detalizētāka informācija par parādu maksām 

 

 

 

Pamatinformācija par akadēmisko daļu Rīgas Tehniskajā universitātē 

5 SPORTS RTU 

Kādus sporta veidus es varu izvēlēties? 

  

Sporta veids Vīrieši Sievietes 

Basketbols  x x 

Volejbols x x 

Atlētiskā vingrošana x  

Peldēšana x x 

Vieglatlētika x x 

Ārstnieciska vingrošana x x 

Teniss x x 

http://www.rtu.lv/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,5222/par_studiju_rezultatu_vertesanas_nolikumu.pdf
http://www.rtu.lv/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,5222/par_studiju_rezultatu_vertesanas_nolikumu.pdf
http://www.rtu.lv/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,10678/lang,lv/
http://www.rtu.lv/content/view/2868/1398/lang,lv/
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Bokss x  

Cīņa x  

Telpu futbols x  

Estētiskā vingrošana  x 

Aerobika  x 

 

Kā es varu pieteikties attiecīgajam sporta veidam RTU?  

Sākot studijas, Tu vari izvēlēties kādu no sporta veidiem, kurus piedāvā RTU, vai arī vari 
pieteikties RTU izlases komandā, ja Tev ir bijusi iepriekšēja sagatavotība. Pieteikties attiecīgajam 
sporta veidam vari internetā www.rtu.lv vai sports.rtu.lv sadaļā – Sports. Pieteikšanās notiek no 
ieskaitīšanas brīža studijās līdz pirmajai sporta nodarbībai, kas notiek pirmajā studiju nedēļā 

  

Kur es varu meklēt palīdzību un konsultāciju?  

Palīdzību un konsultāciju par sporta priekšmeta izvēli un realizāciju tu vari saņemt:  

 RTU Sporta katedrā, Rīgā, Ranķa dambī 24A, tālr. 67089382; 
 Savas fakultātes dekanātā. 

 

Cik semestrus man ir jāapmeklē sporta nodarbības?  

RTU pirmā kursa studentiem sporta nodarbības ir obligātas.  

 

Vai ir iespēja mainīt izvēlēto sporta veidu?  

Jā, tāda iespēja ir, iepriekš to saskaņojot ar Sporta katedru.  

 

Vai pastāv iespēja neapmeklēt sporta nodarbības?  

Pirmkursniekiem sporta nodarbības ir obligātas. Veselības problēmu dēļ ir iespēja 
neapmeklēt sporta nodarbības, ja Tev ir ģimenes ārsta izsniegta izziņa par atbrīvojumu no sporta 
nodarbībām, kuru apstiprina RTU sporta ārsts.  

 

Vai par sporta nodarbībām tiek skaitīti kredītpunkti?  

Pirmajā kursā sporta nodarbībām nav kredītpunktu, tā gala vērtējums ir ieskaite. Ja sports 
paliek kā akadēmiskais parāds, tā apjoms ir 2 KP.  

 

Kā es varu iesaistīties kādā no RTU sporta izlasēm?  

Sazinoties ar attiecīgās izlases treneri. Sīkāka informācija RTU Sporta katedrā (tālr. 
67089382) vai RTU Sporta klubā (tālr. 67089307). 

 

Vairāk informācijas par sportu RTU 
 

6 E-STUDIJAS 

 
Kas ir RTU portāls ORTUS?  

oRTUs ir portāls, kurā tu vari iegūt informāciju par savām studijām, piekļūt nodarbību un 

eksāmenu sesiju grafikiem, apskatīt sesijas rezultātus, piekļūt zinātniskajām datubāzēm, lasīt tieši 
Tev paredzētās ziņas un aktuālos notikumus, izmantot RTU forumu kā komunikācijas vidi, strādāt e-

http://sports.rtu.lv/lv/sakumlapa
https://id2.rtu.lv/openam/UI/Login?module=LDAP&locale=lv
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studijās un sazināties ar citiem RTU studentiem, kā arī iepazīties ar RTU normatīvajiem aktiem. 
ORTUS sniedz iespēju izmantot arī savu RTU e-pastu!  

 

Vai zināji, ka «ortus» latīņu valodā nozīmē - «jauns sākums»?  

 

Kas ir RTU e-studiju vide?  

RTU e-studiju vide Tev nodrošina ērtu iespēju piekļūt elektroniskajiem mācību materiāliem 
un testiem, tā noderēs arī elektroniskai mājas darbu nodošanai. Katram studiju priekšmetam ir 
atsevišķa vide, kurā iespējams sadarboties gan ar saviem kursabiedriem, gan arī ar mācībspēku, 
uzzināt, kādas ir studiju priekšmeta tēmas un kādas ir mācībspēka prasības sekmīgai priekšmeta 
nokārtošanai.  

 

Kur es varu saņemt informāciju par portālu ORTUS un e-studiju vidi?  

Lietotāju atbalsta centrā Kaļķu ielā 1-125, tālr. 67089999, e-pasts: it@rtu.lv, skype: 
it.lietotaju.atbalsta.centrs. RTU Lietotāju atbalsta centrs ir centrālais RTU kontaktpunkts, kurā 
iespējams ziņot par problēmām, saņemt jebkādu palīdzību saistībā ar ORTUS, iegūt informāciju, 
sniegt ierosinājumu un saņemt IT konsultācijas pēc pieprasījuma.  

 

Kā es varu nokļūt portālā ORTUS?  

Portālā ORTUS iespējams nokļūt, ieejot interneta adresē 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, e-

pasts: it@rtu.lv.  

 

Kā es varu attālināti nokļūt portālā ORTUS?  

 

Visā RTU ir izvietoti 140 bezvadu interneta piekļuves punkti, tos var izmantot, lietojot ORTUS 

lietotājvārdu un paroli! Meklē tīklus ar nosaukumu RTU-WiFi (ar web autorizāciju), RTU-DOT1X vai 

Eduroam. RTU studentiem ir iespēja izmantot starptautisku augstāko izglītības iestāžu tīklu Eduroam 

(Education Roaming –izglītības viesabonēšana). Eduroam tīkls ir pieejams augstākās izglītības 

iestādēs Eiropā, Austrālijā un Kanādā.  

Tas ļauj RTU studentiem un darbiniekiem, apmeklējot citu akadēmisko institūciju, pieslēgties tīklam, 

izmantojot tos pašus piekļuves datus, kas tiek izmantoti RTU. Latvijā Eduroam tīkls ir pieejams arī LU 

un RSU.  

 

Ko darīt, ja mācībspēks neievieto materiālus e-studiju vidē?  

Saskaņā ar RTU mācību prorektora Ulda Sukovska 2009. gada 7. janvāra rīkojumu Nr. 02000-

01/02 «Par RTU e-studiju sistēmas izmantošanu studiju priekšmetos» Tev ir tiesības lūgt mācībspēku 

ievietot materiālus e-studiju vidē. Saite: "Par RTU e-studiju sistēmas izmantošanu studiju 

priekšmetos" 

 
RTU ir svarīgs Tavs viedoklis!  

mailto:it@rtu.lv
mailto:it@rtu.lv
https://info.rtu.lv/rtupub/disc2/printDisc.17391/RTC601_E-studiju-tehnologijas-(Talmacibas-e-kurss).pdf
https://info.rtu.lv/rtupub/disc2/printDisc.17391/RTC601_E-studiju-tehnologijas-(Talmacibas-e-kurss).pdf
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Lai iegūtu atgriezenisko saiti no studentiem par studiju procesu un paaugstinātu mācībspēku 

ievietoto elektronisko studiju materiālu kvalitāti, RTU ir ieviesta Studentu anketēšanas sistēma, ne 

retāk kā reizi semestrī veicot regulāras studējošo aptaujas par studiju satura un mācībspēku darba 

kvalitāti. Anketas ir anonīmas un netiek personiski saistītas ar katru konkrētu studentu, iegūtie 

rezultāti ir būtiski studiju kvalitātes uzlabošanai, tāpēc izmanto iespēju, lai paustu savu viedokli 

apzinīgi aizpildot aptaujas anketas. Vairāk informācijas meklē www.rtu.lv 

 

7 SOCIĀLAIS ATBALSTS STUDIJĀS 

 
Šajā sadaļā atradīsi informāciju par stipendijām, uz kurām vari pretendēt, ja esi budžeta 

students, kā arī informāciju par iespējām dzīvot RTU dienesta viesnīcā. Ja esi maksas students vai Tev 
ir nepieciešami papildu finanšu līdzekļi, lai varētu studēt universitātē, noderēs informācija par studiju 
vai studējošā kredītu un iespējām saņemt atbrīvojumu no studiju maksas.  

Ja ir vēlme kādu semestri mācīties citā valstī, izlasi informāciju par studentu apmaiņas programmu 

«Erasmus +» un BALTECH iespējām. 

7.1 STIPENDIJAS 
 

Ja vēlies uzzināt par stipendijām pilnā formā, tad klikšķini: Stipendiju piešķiršanas nolikums 

 
 

Kā tiek veidota vidējā svērtā atzīme? 
 

Vidējo svērto atzīmi aprēķina kā visos priekšmetos iegūtu atzīmju un kredītpunktu 
reizinājumu summu dalītu ar programmā apgūto kredītpunktu summu. 
 
K – kredīpunkts; 
Ksum – kredītpunktu kopējā summa; 
A – atzīme priekšmetā; 
VS – vidējā svērtā atzīme; 
X1 – priekšmets 1; 
X2 – priekšmets 2; 
Xsk – priekšmetu skaits; 
 
     X1          X2                 Xsk 
 

𝑽𝑺 =
(𝐊 ∗  𝐀)  +  (𝐊 ∗  𝐀) … + (𝐊 ∗  𝐀) 

𝐊𝐬𝐮𝐦
 

 
 

Kādas valsts budžeta finansētas stipendijas ir iespējamas?  

Ir trīs stipendiju veidi:  

1. ikmēneša stipendija, kas tiek piešķirta uz semestra pieciem mēnešiem (jūlijā un augustā 
stipendijas neizmaksā);  

2. vienreizējā stipendija, kuras apmērs semestrī kopā nepārsniedz ikmēneša stipendijas viena 
mēneša apmēru;  

3. paaugstinātā stipendija, kura nepārsniedz ikmēneša stipendijas divkāršu apmēru.  

http://www.rtu.lv/
http://www.rtu.lv/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,7928/rtu-stipendiju-pieskirsanas-nolikums_17012013.pdf
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7.2 IKMĒNEŠA STIPENDIJA  
Kā es varu saņemt ikmēneša stipendiju?  

Uz ikmēneša stipendijas saņemšanu vari pretendēt tikai tad, ja Tev nav akadēmisko parādu 
un Tu studē par valsts budžeta finansējumu. Sākot studijas RTU, rudens semestra stipendiju piešķir 
pēc centralizēto eksāmenu un atestāta rezultātiem, ar kādiem Tu iestājies RTU. Nākamajos 
semestros sekmes vērtēs pēc iepriekšējā studiju semestra rezultātiem. 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.  
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Kā es varu pieteikties stipendijai?  

Katra semestra sākumā Tev savas fakultātes vai filiāles dekanātā jāiesniedz šādi dokumenti: 

 aizpildīts iesniegums stipendijas saņemšanai (veidlapu vari saņemt savas fakultātes vai 
filiāles dekanātā vai atrast mājaslapā www.rtusp.lv).  

 dokumenti, kas apliecina Tavu piederību kādai no iepriekš minētajām sociālajām grupām. 

 

Kāds ir pieteikšanās termiņš ikmēneša stipendijai?  

Ikmēneša stipendijai, iesniedzot visus dokumentus, pieteikties vari:  

 rudens semestrī – līdz 10. septembrim;  
 pavasara semestrī – līdz 10. februārim.  

Cik liela ir šī stipendija?  

Ikmēneša stipendija ir EUR 99.60  

 

7.3 VIENREIZĒJĀ STIPENDIJA  
Kā es varu saņemt vienreizējo stipendiju?  

Piešķirot vienreizējo stipendiju, Stipendiju piešķiršanas komisija ņem vērā kandidātu 
sarakstu, kuru veido, ievērojot administrācijas, studentu pašpārvaldes, Sporta kluba, Studentu kluba 
u. c. organizāciju un struktūrvienību ieteikumus.  

 

Kādi ir obligātie nosacījumi, lai saņemtu vienreizējo stipendiju?  

 Vienreizējo stipendiju Tu vari saņemt tikai tādā gadījumā, ja:  

 mācies par budžeta līdzekļiem;  
 Tev nav akadēmisko parādu. 

 

Cik liela ir šī stipendija?  

Vienreizējā stipendija nepārsniedz ikmēneša stipendijas viena mēneša apmēru – EUR 99.60.  

7.4 PAAUGSTINĀTĀ STIPENDIJA  
 

Kā es varu saņemt paaugstināto stipendiju?  

Kandidātus paaugstinātajai stipendijai izvirza fakultātes dome vai filiāles padome.  

 

Cik liela ir šī stipendija?  

Paaugstinātā stipendija nepārsniedz divkāršotu ikmēneša stipendijas apmēru – EUR 199.20. 

 

IEVĒRO! 
Pieteikums stipendiju saņemšanai – Savas fakultātes dekanātā līdz 10. septembrim un 10. februārim; 

Pieteikums studiju vai studējošā kredīta saņemšanai – Kredītu piešķiršanas komisijā, Kaļķu 1 -120, 
līdz 10. oktobrim; 

Pieteikums pretendēšanai un studiju maksas atbrīvojumu – RTU Studentu parlamentā jebkurā laikā 
(Āzenes iela 8) 
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7.5 DIENESTA VIESNĪCAS 
 

Kā es varu samainīt savu dienesta viesnīcu? 

Ja dienesta viesnīcā ir atbrīvojusies vieta, Tu vari uz to pretendēt, rakstot iesniegumu RTU 
Dienesta viesnīcu daļai par vēlmi mainīt dienesta viesnīcu. Mēnesi pirms maiņas, ir jāinformē savas 
pašreizējās dienesta viesnīcas administrators. 

  

Kā es varu atteikties no dienesta viesnīcas? 

Mēnesi pirms vēlies atteikties no savas vietas dienesta viesnīcā, Tev rakstiski jābrīdina 
attiecīgās dienesta viesnīcas administrators par savu vēlmi. 

  

Kur atrodas RTU dienesta viesnīcas? 

RTU dienesta viesnīcas atrodas: 

 Āzenes iela 8 un 6 
 Burtnieku iela 2a 
 Indriķa iela 8a 
 Laimdotas iela 2a 
 Olaines iela 4 
 Meža iela 5  
 

Kādas ir RTU dienesta viesnīcu cenas? 

1. RTU dienas nodaļas studentiem viena vieta trīsvietīgā istabā (ieskaitot 2 EUR par internetu):  
 

Burtnieku ielā 2a 50 EUR 

Olaines ielā 4 51 EUR 

Meža ielā 5 55,50 EUR 

Indriķa ielā 8 52,50 EUR 
61,00 EUR 

Laimdotas ielā 2a 53,00 EUR 

 
2. RTU dienas nodaļas studentiem viena vieta divvietīgā istabā (ieskaitot 2 EUR par internetu):   

 

Āzenes ielā 8 116,00 EUR 

Āzenes ielā 6 «A»  145,00 EUR 

Āzenes ielā 6 «B» 116,00 EUR  
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3. RTU studenti akadēmiskā atvaļinājuma laikā un klausītāji, kuri dzīvo dienesta viesnīcā viena 

vieta trīsvietīgā istabā, paraksta vienošanos par īres maksājuma apmēra izmaiņām līdz īres 
līguma termiņa beigām vai arī atbrīvo vietu 10 dienu laikā no rīkojuma datuma par 
akadēmisko atvaļinājumu. Studentiem akadēmiskā atvaļinājuma laikā, klausītājiem, RTU 
vakara un neklātienes nodaļas studentiem (ieskaitot 2,00 EUR par internetu):  
 

Burtnieku ielā 2a 57,00 EUR 

Olaines ielā 4 58,00 EUR 

Meža ielā 5 62,50 EUR 

Indriķa ielā 8 59,50 EUR 
68,00 EUR 

Laimdotas ielā 2a 60,00 EUR 
 

4. RTU studenti akadēmiskā atvaļinājuma laikā un klausītāji, kuri dzīvo dienesta viesnīcā viena 
vieta divvietīgā istabā, paraksta vienošanos par īres maksājuma apmēra izmaiņām līdz īres 
līguma termiņa beigām vai arī atbrīvo vietu 10 dienu laikā no rīkojuma datuma par 
akadēmisko atvaļinājumu. Studentiem akadēmiskā atvaļinājuma laikā, klausītājiem, RTU 
vakara un neklātienes nodaļas studentiem (ieskaitot 2,00 EUR par internetu):  
 

Āzenes ielā 8 123,00 EUR 

Āzenes ielā 6 «A»  152,00 EUR 

Āzenes ielā 6 «B» 123,00 EUR 

 
5. No RTU atskaitītiem studentiem un citiem viena vieta trīsvietīgā istabā (ieskaitot 2,00 EUR 

par internetu):  
 

Burtnieku ielā 2a 65,00 EUR 

Olaines ielā 4  66,00 EUR  

Meža ielā 5 70,50 EUR 

Indriķa ielā 8 67,50 EUR 
76,00 EUR 

Laimdotas ielā 2a 68,00 EUR 

 
6. No RTU atskaitītiem studentiem un citiem viena vieta divvietīgā istabā (ieskaitot 2,00 EUR 

par internetu):  

Āzenes ielā 8 131,00 EUR 

Āzenes ielā 6 «A»  160,00 EUR 

Āzenes ielā 6 «B» 131,00 EUR  

 

Studentiem, kuri izmanto dienesta viesnīcas papildpakalpojumus, noteikta papildu maksa: 
• 2 EUR par tumšo gultas veļu (spilvens, sega, gultas pārklājs); 
• 6,50 EUR par maināmo (3 reizes mēnesī) gultas veļu; 
• par viesu uzturēšanos dienesta viesnīcā no plkst. 23.00–9.00 jāmaksā 4 EUR diennaktī; 
• par remontētu istabiņu + 7 EUR; 
• par mazā/lielā ledusskapja nomu 5,00/6,00 EUR/mēn. 

PVN iekļauts cenā atbilstoši LR likumdošanai. 
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Ko darīt, ja rodas jautājumi par manu dienesta viesnīcu? 

Ar jautājumiem griezies pie savas dienestu viesnīcas vecākā vai administrācijas 

 

Dienesta viesnīcu vecākie: 

 Atradīs atbildes uz jebkuru jautājumu par savu dienesta viesnīcu; 

 Palīdzēs atrisināt jebkuru studenta problēmu, kas saistīta ar Dienesta viesnīcām; 

 Ir zinoši jautājumos par RTU SP aktualitātēm un RTU SP Sociālo lietu nodaļas jaunumiem.  

 

RTU Dienesta viesnīcu saite 

 

8 PRAKSE RĪGAS TEHNISKAJĀ UNIVERSITĀTĒ 

 

Par prakses iespējām vari uzzināt Karjeras centra mājaslapā 

Par darba, stipendiju, prakses iespējām vari uzzināt arī RTU attīstības fonda 
mājas lapā 

 

9 “ERASMUS +” IESPĒJAS 

 

«ERASMUS+» PROGRAMMA 2014. gadā ir sākusi darboties jaunā Eiropas Savienības (ES) atbalsta 
programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā «Erasmus+».  

Tā aizstāj vairākas līdzšinējās ES programmas, aptverot visas izglītības jomas: mūžizglītības 
programmu – “Erasmus” (augstākā izglītība), “Leonardo da Vinci” (arodizglītība), “Comenius” (skolas 
izglītība), “Grundtvig” (pieaugušo izglītība), “Jaunatne darbībā” un piecas starptautiskās programmas 
(“Erasmus Mundus”, “Tempus”, “Alfa”, “Edulink” un programma sadarbībai ar rūpnieciski 
attīstītajām valstīm). Pirmo reizi “Erasmus+” piedāvās ES atbalstu sporta jomā, jo īpaši tautas sporta 
jomā. 

Programmu finansē Eiropas Komisija (EK). Programma ilgs no 2014. līdz 2020. gadam. 

“Erasmus+” programmā piedalās 34 valstis (programmas valstis): 

• ES 28 dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, 
Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, 
Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, 
Vācija, Zviedrija; 

• Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis – Islande, Norvēģija, Lihtenšteina, Šveice*; 
• ES kandidātvalstis – Turcija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika. 

*Šveice programmā piedalās kā partnervalsts 

 
Sākot no 2015./2016. akadēmiskā gada programmā drīkstēs piedalīties arī t. s. partnervalstis 

(pārējās pasaules valstis, kuras nav programmas valstis). Kārtību, kādā tās pievienosies 
“Erasmus+” programmai, Eiropas Komisija noteiks atsevišķi. 

http://www.rtu.lv/content/view/252/335/lang,lv/
http://www.ekarjera.rtu.lv/page
https://www.fonds.rtu.lv/
https://www.fonds.rtu.lv/
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Par programmas īstenošanu Latvijā ir atbildīga Izglītības un zinātnes ministrija, savukārt 
programmas ieviešanu nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūra. 

RTU Starptautiskās sadarbības departaments turpinās organizēt, īstenot un pārraudzīt RTU 
studentu, mācībspēku un darbinieku mobilitāti saistībā ar “Erasmus+” programmas Pamatdarbību 
Nr. 1 (personu mobilitāte augstākās izglītības sektorā), informēs par “Erasmus+” programmas 
aktualitātēm, projektu konkursiem un VIAA organizētiem pasākumiem, kā arī atbalstīs RTU 
piedalīšanos “Erasmus+” aktivitātēs. 

EK mājaslapā 

VIAA mājaslapā 

 

10 KARJERAS CENTRS 

 

RTU Karjeras centrs dibināts 2007. gada oktobrī, lai veicinātu sadarbību un komunikāciju starp 

augstskolu, 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 iespējām 

11 RTU INTEREŠU KLUBI UN KULTŪRAS KOLEKTĪVI 

Rīgas Tehniskās universitātes Kultūras centrs  dibināts 1959. gadā kā Studentu klubs. Savas 

darbības laikā tas ir bagātinājis augstskolas, Rīgas un Latvijas kultūras dzīvi ar daudzveidīgām un 

noturīgām tradīcijām, kultūras projektiem un konkursiem. Centra mērķa auditorija ir augstskolas 

studenti, docētāji, darbinieki, viņu bērni un citi interesenti. 

Populārākie kluba organizētie pasākumi ir pirmkursnieku iepazīšanās svētki, augstskolas un 

fakultāšu jubilejas svinības, valsts svētki, augstskolas studentu erudītu konkurss "RTU Spice", Latvijas 

Studentu teātra dienas, Studentu dzejas dienas un Studentu mākslas dienas, gadskārtu ieražu godi, 

RTU pavasara dziesmotā talka "Iestādīsim dziesmu Likteņdārzā", RTU postfokloras festivāls "Gaviles", 

Latvijas bērnu un jauniešu vokālistu konkurss "Putnu bērni" u.c. 

Sīkāka informācija par interešu klubiem 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://www.viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/es_progr_2007_2013/erasmus/par_erasmus_programmu/
http://karjera.rtu.lv/lv
http://www.rtu.lv/content/view/87/115/lang,lv/
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12 RTU SP INTEREŠU KLUBI  

 

 Aktīvi cilvēki bieži mēdz teikt tā: “Jo vairāk dara – jo vairāk var izdarīt!“. Arī RTU Studentu 

parlaments piekrīt šim apgalvojumam un aicina savu ikdienu izkrāsot, pilnveidojot un attīstot sevi, 

realizējot trakas un varbūt ne tik trakas idejas, piedzīvojot īstu studenta dzīvi, kā arī apzinoties to, ka 

visapkārt IR iespējas – atliek tās izmantot! 

Pašlaik darbojas šādi klubi: 

 EEF Studentu laboratorija 

 Elektronikas klubs 

 Debašu klubs 

 Tehniskie amatieri 

 Datorgrafikas un programmēšanas klubs 

 Student techclub 

 ESTIEM LG Riga 

 Teātra studija “Mikstūra” 

 

Plašāku informāciju par SP interešu klubiem vari uzzināt RTU Studentu 

parlamenta mājas lapā 

13 LATVIJAS STUDENTU APVIENĪBA 

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

starptautiskā mērogā. Organizācija ir nozīmīgs augstākās izglītības politikas veidotāju partneris 

jautājumos, kas skar studējošos. LSA loma ir atrunāta Augstskolu likumā. Organizācija ir Eiropas 

Studentu apvienības (ESU) biedrs. 

Apvienības ilggadējs un nemainīgs sauklis ir „Studentu lieta – taisna un cieta!”. 

Saskaņā ar LR Augstskolu likumu, studējošo pārstāvniecībai un viedokļa paušanai augstskolu 

studējošo pašpārvaldes izveido Latvijas Studentu apvienību. Latvijas Studentu apvienība ir studējošo 

pašpārvalžu koleģiāla apvienība, kurā ietilpst visu akreditēto augstskolu studējošo pašpārvalžu 

pārstāvji. 

Latvijas Studentu apvienība: 

1. Sniedz atzinumus par studējošo intereses skarošo normatīvo aktu projektiem; 

2. Izvirza studējošo pārstāvjus Augstākās izglītības padomē un citās institūcijās normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā; 

3. Nodrošina Latvijas studējošo pašpārvalžu pārstāvību ārvalstīs; 

4. Savas kompetences ietvaros risina citus ar studējošo interešu pārstāvniecību saistītus 

jautājumus. 

http://rtusp.lv/zinatnes-nodala/interesu-klubi/
http://rtusp.lv/zinatnes-nodala/interesu-klubi/
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LSA mājas lapa 

Lai labāk izprastu, kas ir LSA, tad noskaties šo video rullīti 

14 KONTAKTI 

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

kā vērsties. Ceram, ka šī sadaļa palīdzēs atrast atbildīgo RTU SP cilvēku, lai atrisinātu jautājumu / 

problēmu.  

Fakultāšu jautājumus un problēmas palīdzēs atrisināt RTU SP Viceprezidents: 

Ritvars Grēbers 

E-pasts: ritvars.grebers@rtusp.lv 

Tālr.: +371 27857974 

 

Ja ir neskaidrības par studiju jautājumiem, tad droši meklē Agnesi Langi, kura Tev varēs 

palīdzēt RTU SP Studiju nodaļas vadītāja: 

Agnese Lange 
E-pasts: agnese.lange@rtusp.lv 

Tālr.: +371 22424696 

 

Ja ir jautājumi saistībā ar dienesta viesnīcām RTU, stipendijām, kredītiem, tad vislabāk  

šajos jautājumos palīdzību sniegs RTU SP Sociālo lietu nodaļas vadītājs: 

Artūrs Uplejs 
E-pasts: arturs.uplejs@rtusp.lv 

Tālr.: +371 20087893 

 

Ja Tev ir interese un vēlme uzzināt par interešu klubiem, zinātni vai konferencēm un 

semināriem, tad noteikti atbildi sniegs RTU SP Zinātnes nodaļas vadītāja: 

Anda Barkāne 
E-pasts: anda.barkane@rtusp.lv 

Tālr.: +371 27896240 

 

Kontakti ir mūsu ikdiena. Jo vairāk šo kontaktu ir pieejams, jo plašākas iespējas piedāvā 

apkārtējā vide. Arī RTU SP ir savs cilvēks, kurš tieši atbild par šo jomu. Ar LSA un iekšējiem 

jautājumiem strādā RTU SP Ārējo sakaru nodaļas vadītāja:  

Marta Megne 
E-pasts: marta.megne@rtusp.lv 

Tālr.: +371 26247655 

 

Saistībā ar ārzemnieku jautājumiem, apmaiņas braucieniem utt., droši var vērsties pie RTU 

SP Ārējo sakaru nodaļas vadītājas vietnieces: 

http://www.lsa.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=ovVWpCT5Qis
mailto:ritvars.grebers@rtusp.lv
mailto:agnese.lange@rtusp.lv
mailto:arturs.uplejs@rtusp.lv
mailto:anda.barkane@rtusp.lv
mailto:marta.megne@rtusp.lv
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Karīna Plotņikova 
E-pasts: karina.plotnikova@rtusp.lv 

Tālr.: +371 29625678  

Kultūra un sports ir ļoti svarīga sastāvdaļa studiju laikos. Uz visiem jautājumiem par 

pasākumiem, sporta svētkiem, sacensībām palīdzēs rast atbildes RTU SP Kultūras un sporta nodaļas 

vadītājs: 

Dairis Mārtiņš Rijnieks 
E-pasts: dairis.rijnieks@rtusp.lv 

Talr.: +371 27896252 

 

Ja rodas jautājumi par dizainu, plakātiem, RTU SP sociālajiem tīkliem un ar medijiem 

saistītām lietām, iespējām, tad RTU SP Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs: 

Janeks Kalniņš 
E-pasts: janeks.kalnins@rtusp.lv 

Tālr.: +371 26150498 

noteikti atbildēs uz Taviem jautājumiem un kopīgiem spēkiem atrisināsiet problēmas, kuras saistās ar 

sabiedriskajām attiecībām. 

 

Naudas lietas, sponsori, lieli uzņēmumi, ar to visu darbojas RTU SP Finanšu nodaļa. Šāda tipa 

jautājumus noteikti palīdzēs atšķetināt 

Raivo Kalderauskis 
E-pasts: raivo.kalderauskis@rtusp.lv 

Tālr.: +371 26517564 

 

Ja rodas jautājumi par RTU Senātu, fakultāšu domēm, normatīvajiem aktiem, dokumentiem, 

tad atbildes dokumentos palīdzēs spēs atrast RTU SP Normatīvo aktu nodaļas vadītājs: 

Ervīns Patmalnieks 
E-pasts: ervins.patmalnieks@rtusp.lv 

Tālr.: +371 25975520 

 

 

 

  

mailto:karina.plotnikova@rtusp.lv
mailto:dairis.rijnieks@rtusp.lv
mailto::%20janeks.kalnins@rtusp.lv
mailto:raivo.kalderauskis@rtusp.lv
mailto:ervins.patmalnieks@rtusp.lv
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