


Rīgas Tehniskā universitāte 

 RTU deviņās fakultātēs iespējams apgūt daudzpusīgu 
izglītību augstajās tehnoloģijās un inženierzinātnēs, kā arī 
sociālajās un humanitārajās zinātnēs.  

 

Mūsdienīga, starptautiski pazīstama un prestiža 
vienīgā daudznozaru tehniskā universitāte Latvijā; 

 



Rīgas Tehniskā universitāte  mērķtiecīgi attīsta savu 
infrastruktūru, Ķīpsalā būvējot Latvijā pirmo studentu pilsētiņu;  

visa mācību gada garumā iespējams piedalīties dažādos 
pasākumos. 



Darba devēju IETEIKTĀKĀ  
Latvijas augstskola  



RTU struktūra 

Satversmes 
sapulce 

Studiju 
prorektors 

Finanšu 
prorektors 

Zinātņu 
prorektors 

Administratīvais 
direktors 

Filiāles un RBS 9 fakultātes 

Rektors Senāts 





Fakultātes  

Arhitektūras un pilsētplānošanas 
fakultāte 

Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultāte 

Būvniecības inženierzinātņu 
fakultāte 

E-studiju tehnoloģiju un 
humanitāro zinātņu fakultāte 

Elektronikas un 

telekomunikāciju fakultāte 

Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultāte 

Inženierekonomikas un vadības 

fakultāte 

Mašīnzinību, transporta un 

aeronautikas fakultāte 

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 

fakultāte 



Rīgas Tehniskās universitātes 
inženierzinātņu vidusskola  

Pirmā Latvijā vispārējās vidējās izglītības mācību iestāde, ko izveidojusi 
universitāte; 

inženierzinātņu vidusskola īpašu uzmanību velta ar inženierzinātnēm 
saistītu mācību priekšmetu apguvei un praktiskai pētnieciskajai darbībai, 
izziņas procesam. 

mācību darbā tiek izmantotas 21. gadsimta moderno 
tehnoloģiju sniegtās iespējas; 

mācības notiek ne tikai klasēs, bet arī RTU auditorijās un 
pētnieciskajās laboratorijās;  

 



Rīgas Biznesa skola 
 

Dibināta 1991. gadā, sadarbojoties RTU, Bufalo 
universitātei un Otavas universitātei ; 

RBS nodrošina kvalitatīvu un mūsdienīgu apmācību 
dažāda līmeņa vadītājiem. 











RTU Studentu parlaments (RTU SP) 

Organizācija, kas pārstāv 
studentu intereses RTU;  

semināri, sporta un kultūras 
pasākumi; 

 

vairāk kā 300 aktīvi; 

dažādi projekti. 



sadarbība ar Latvijas un ārzemju studentu 
organizācijām; 

ikviens, kurš iesaistās RTU Studentu parlamentā, var 
izvēlēties sev interesējošu jomu, kā pilnveidot sevi un 
attīstīt savas spējas, tādējādi palīdzot attīstīties arī RTU 
studentu dzīves kvalitātei. 

 



Studentu pārstāvniecība  



RTU SP 
struktūra 

Prezidents 

ASN 

ISC 

VIN 

SN 

SAN 

ZN 

FN 

KSN 

VICE 
9 FSP vadītāji 



Projekti  







Tehniskās jaunrades dienas  

Tiek rīkots jau astoto gadu pēc kārtas, kopā pulcējot 
gandrīz 5000 dalībnieku no visiem Latvijas reģioniem; 

Tehnisko jaunrades dienu ietvaros, braucot uz dažādām 
skolām Latvijas novados, dodam iespēju skolēniem, 
dažādos vecumos, izmēģināt zinātniskas un tehniskas 
darbnīcas, kurās apgūt praktiskās zināšanas.  

 



Mērķis un izvirzītie uzdevumi  

Projekta mērķis irRosināt bērnu un jauniešu interesi par 
tehnisko jaunradi un inženierzinātnēm;  

 

projekta uzdevumi ir:  

• Vidēji 150 skolēnu vienā izbraukumā;  

• Sniegt iespēju Latvijas skolēniem iepazīt zinātni no cita skata 
punkta; 

• Popularizēt zinātni jauniešu vidū. 

 



Mērķauditorija 

 

Vairāk kā 3000 Latvijas skolu skolēni bez vecuma ierobežojuma; 

 

Tehnisko jaunrades dienu mērķauditoriju var izšķirt divās kategorijās: 

•  pasākuma organizatori;  

• apmeklētāji. 

 

sacensību apmeklētāji: jaunieši, kuriem ir vēlme iepazīt zinātni no cita 
skatapunkta nekā tas tiek pasniegts grāmatās.  



Darbnīcas 

“Robotikas darbnīcā” būs iespēja izveidot , ko jaunu un 
nebijušu. 

“Elektrostacijā” jaunieši veidos gaismas kubus jeb tā 
saucamos "metamos kauliņus".  

“Ķīmijas laboratorijās” dalībnieki varēs iepazīties 
ar ķīmijas brīnumiem, kas pieejami ikvienam. 

“Mehānikas praktikumā” paredzēts konstruēt katapultas 
un pārbaudīt māju izturību zemestrīču laikā.  

 



TJD STATISTIKA  

Vienā skolā pulcējas vairāk kā 150 skolēnu; 

 

Daudzas no darbnīcām noslēdzas ar sava veida sacensībām. 

pēdējo gadu laikā  4 izbraukumos tika aptvertas 8 pilsētas; 

 



Organizatori „Tehniskās 

jaunrades dienas” 

organizatori ir Rīgas 

Tehniskās 

universitātes 

Studentu 

parlamenta un 

robotikas kluba 

aktīvisti  

 



Atskats no iepriekšējā 
gada 










