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2. septembrī
RTU vadība tiekas ar pirmkursniekiem Ķīpsalas kolonādē.

Par RTU Attīstības fonda (AA) izpilddirektori kļūst Anita Straujuma.

3. septembrī 
RTU Arhitektūras fakultātes (AF) Arhitektūras vēstures un 
teorijas katedras vadītājs profesors Jānis Krastiņš un Būvniecības 
inženierzinātņu fakultātes (BIF) Siltuma inženierijas un tehnoloģijas 
katedras vadošais pētnieks profesors Andris Krēsliņš saņem 
Būvindustrijas lielo balvu par mūža ieguldījumu «Pamatakmens».
https://www.vefkp.lv/lv/pasakumi/aktuali/
apbalvojuma-buvindustrijas-liela-balva-ceremonija/655/

10. septembrī
Ķīpsalā, RTU Laboratoriju mājā, Paula Valdena ielā 1, Enerģētikas un 
elektrotehnikas (EEF) Industriālās elektronikas un elektrotehnikas 
institūta zinātnieki prezentē lielu kustību diapazona robotizēto 
simulatoru – Kuka robotu.
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/rtu-
petijumos-piedalisies-ziemeleiropa-vienigais-ipasais-robots-simulators.
a331581/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links

11. septembrī
RTU apmeklē Itālijas vēstnieks Latvijā Sebastjāno Fulči (Sebastiano 
Fulci) un Bergamo Universitātes (Università degli Studi di Bergamo; 
Itālija) delegācija rektora profesora Remo Morcenti Pellegrīni (Remo 
Morzenti Pellegrini) vadībā.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
rtu-plano-attistit-sadarbibu-ar-bergamo-universitati

19. septembrī
Notiek Paula Valdena 11. simpozijs, kura laikā Paula Valdena piemiņas 
medaļu pasniedz RTU profesoram, akadēmiķim, Latvijas Organiskās 
sintēzes institūta (LOSI) direktora vietniekam zinātniskajā darbā 
Aigaram Jirgensonam. Piemiņas medaļa piešķirta arī Rostokas 
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Universitātes (Universitaet Rostock; Vācija) Organiskās ķīmijas 
katedras zinātniskajai līdzstrādniecei un starptautiski pazīstamajai 
ķīmijas vēstures pētniecei Gizelai Bekai (Gisel Boeck), kura to saņem 
24. oktobrī RTU 60. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas 
«Materiālzinātne un lietišķā ķīmija» sēdē.   
https://www.delfi.lv/campus/raksti/
pasniegs-izcila-zinatnieka-paula-valdena-pieminas-medalu?id=51468461

19.–22. septembrī
Kelņē, Vācijā, notiek starptautiskā bērnu mēbeļu, rotaļlietu un 
apģērbu izstāde «Kind + Jugend», kurā Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultātes (MLĶF) Dizaina tehnoloģiju institūta (DTI) studiju 
programmas «Materiālu tehnoloģijas un dizains» studentes Anastasijas 
Ribakas diplomdarbs – daudzfunkcionāls bērnu mēbeļu komplekts 
«Luni» – nominēts konkursam «Kids Design Award 2019».
https://www.kindundjugend.com/events-13/kids-design-award/kids-design-award.
php

https://www.kindundjugend.com/events-13/kids-design-award/participants/
participants.php

23. septembrī
RTU Senāts (sēdes protokola Nr. 632) piešķir RTU Goda absolventa 
nosaukumu AS «Latvenergo» valdes priekšsēdētājam un galvenajam 
izpilddirektoram Ārim Žīguram.

24. septembrī
Briselē parakstīts līgums par Baltijas Biomateriālu ekselences (Baltic 
Biomaterials Centre of Excellence – BBCE ) centra izveidi Latvijā. 
Tā izveidē apvienojušies RTU, LOSI, Rīgas Stradiņa universitāte 
(RSU), RSU Stomatoloģijas institūts, AO Pētniecības institūts Davosā 
(AO Research Institute Davos (ARI); Šveice) un Fridriha Aleksandra 
Erlangenas-Nirnbergas universitātes (Friedrich-Alexander-Universitaet 
Erlangen-Nuernberg) Biomateriālu centrs Vācijā. Līgumu paraksta BBCE 
koordinators RTU profesors Jānis Ločs.
https://lvportals.lv/dienaskartiba/308605-latvija-veidos-baltijas-biomaterialu-
ekselences-centru-2019 

26. septembrī
RTU, Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Kauno technologijos universitetas; 
Lietuva)  un Tallinas Tehnoloģiju universitāte (Tallinna Tehnikaülikool; 
Igaunija) vienojas par zināšanu un inovāciju kontaktpunkta 
«EIT RawMaterials Baltic Hub» dibināšanu, kas palīdzēs Baltijas 
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zinātniekiem un uzņēmumiem radīt konkurētspējīgas inovācijas 
izejmateriālu jomā. 
https://eit.europa.eu/news-events/news/
eit-rawmaterials-opens-new-innovation-hub-baltic-region

Septembrī
RTU prestižās reitingu aģentūras «QS World University Rankings» 
veidotajā «QS Graduate Employability Rankings 2020» pakāpusies par 
100 vietām, ieņemot 201.–250. vietu.
https://www.tvnet.lv/6782385/
lu-un-rtu-pakapjas-augstskolu-absolventu-nodarbinatibas-reitinga

BIF studiju programmas «Transportbūves» studentu komanda – Romāns 
Kornišovs, Miks Mežvēvers un Kārlis Dedumietis – iegūst pirmo vietu 
4. starptautiskajā transportbūvju studentu olimpiādē, kas norisinās 
Minskā, Baltkrievijā. 
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/buvniecibas-
inzenierzinatnu-fakultates-transportbuvju-studenti-uzvar-starptautiska-
olimpiade?fbclid=IwAR1x3e7R-Nd_ZX8fzLGNzkPACrOPeI5qVlyaKtUqXGT
4IE-oMYbUm827p18

RTU Inženierzinātņu vidusskolas (IZV) direktore Solveiga Medne saņem 
«Balvu Cilvēka izaugsmei» par izcilu ieguldījumu izglītībā.
https://www.youtube.com/watch?v=zn7HUG3H5UI&

Vairāku RTU studentu un absolventu darbus augstu novērtē konkursa 
«Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2019» nominācijā 
«Ilgtspējīgākā studentu ideja 2019». Pirmo vietu iegūst AF absolventi 
Rūdis Rubenis un Ritvars Krastiņš, kā arī Andrejs Domkins un «MeKA» 
par ekspozīciju «Viedais koks». Atzinību saņem MLĶF DTI studiju 
programmas «Materiālu tehnoloģijas un dizains» studentes Madaras 
Ārentes izstrādātais reciklēta džinsa kompozītmateriāla lietojums 
paneļu izgatavošanā un studenšu Nadīnas Anijas Pogas un Martas 
Cimdiņas apģērbu kolekcija «COLLISION», kas izveidota no atkārtoti 
izmantotiem materiāliem.
https://www.rtu.lv/lv/af/par-mums/af-zinas/atvert/
rtu-studentu-darbi-augstu-noverteti-ilgtspejigu-ideju-konkursa-1

1.–2. oktobrī 
RTU notiek Elektronikas un elektrotehnikas inženieru institūta diena, 
kurā norisinās Lībekas Lietišķo zinātņu augstskolas (Technische 
Hochschule Luebeck; Vācija), Viļņas Ģedimina tehniskās universitātes 
(Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas; Lietuva), Lundas Universitātes 
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(Lunds universitet; Zviedrija) un Gēvles Universitātes (Högskolan i Gävle; 
Zviedrija) vieslektoru lekcijas un meistarklase.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
rtu-notiks-elektronikas-un-elektrotehnikas-inzenieru-instituta-diena

4. oktobrī
Latvijas Valsts prezidents Egils Levits svinīgā ceremonijā sveic RTU 
IZV skolēnus, kuri piedalījušies starptautiskajās mācību olimpiādēs, un 
viņu pedagogus: par starptautiskajā Genius olimpiādē iegūto bronzas 
medaļu – 12. klases skolnieks Kārlis Rimaševskis (ķīmijas skolotāja 
Laura Fjodorova), par iegūto Atzinības rakstu – 12. klases skolnieks 
Uģis Vēvers (bioloģijas skolotāja Dace Bērtule); par starptautiskajā 
informātikas olimpiādē iegūto bronzas medaļu – 12. klases 
skolnieks Kārlis Šusters (informātikas skolotājs Andrejs Liepiņš); 
par starptautiskajā ekonomikas olimpiādē iegūto bronzas medaļu – 
absolvente Elīza Elizabete Bicāne (ekonomikas skolotāja Līga Kamola); 
par starptautiskajā matemātikas olimpiādē iegūto Atzinības rakstu – 
absolventi Agnis Salmiņš un Artem Ubaidullaev (matemātikas skolotāja 
Inguna Granta).

http://www.izv.lv/2019/10/
valsts-prezidents-sveic-rtu-inzenierzinatnu-vidusskolas-skolenus/

Sešas Latvijas augstskolas – RTU, LU, RSU, Ventspils Augstskola, Liepājas 
Universitāte un Latvijas Jūras akadēmija – sāk īstenot jaunu projektu 
«Inovāciju granti studentiem».
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/sesas-augstskolas-sak-kopigu-
programmu-studentu-uznemejdarbibas-prasmju-pilnveidei/

5.–6. oktobrī
Paplašinot darbību Dienvidāzijā, RTU oktobra sākumā atver divus 
informācijas un studiju centrus – Kolombo (Šrilankā) un Čennajā (Indijā).
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
srilanka-un-indija-atklati-rtu-informacijas-un-studiju-centri

8. oktobrī
RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis un augstskolas Parīzes 
Politikas studiju institūts (Sciences Po; Institut d’études politiques de 
Paris; Francija) starptautisko attiecību vadītājs profesors Didier Mineur 
paraksta līgumu par sadarbību un par studentu apmaiņu Erasmus+ 
projektā. 

Atzīmējot 150 gadu jubileju, kopš Latvijā var iegūt augstāko izglītību 
arhitektūrā, notiek AF Tēlotājmākslas katedras Zelta fonda studentu un 
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mācībspēku darbu izstādes  «Līnija. Forma. Krāsa» un retrospektīvas 
arhitektu diplomprojektu izstādes «No zīmuļa līdz datoram» atklāšana, 
kā arī diskusija par arhitektūras izglītību nākotnē.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
aicinam-svinet-latvijas-arhitekturas-izglitibas-150-jubileju

9. oktobrī
RTU viesojas Pleskavas Valsts universitātes (PVU; Псковский 
государственный университет; Krievija) Krievijā delegācija rektora 
p. i. profesores Nataļjas Iļjinas (Наталья Анатольевна Ильина) vadībā. 
RTU un PVU vienojas par sadarbības veicināšanu studijās un zinātnē.
https://pskgu.ru/page/ad4c15ca-147c-480f-934e-cc43844a726c

10. oktobrī
Notiek trešā RTU Vēstures diena. RTU 60. zinātniskās konferences 
sekcijas «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture» sēdē atklāj RTU IVPC 
trešo zinātnisko žurnālu, kas veltīts 150 gadu jubilejai, kopš Latvijā var 
iegūt augstāko izglītību arhitektūrā. Pēcpusdienā atklāj RTU profesores 
Alīdas Zigmundes zinātnisko monogrāfiju «Ernsts Nauks (1819–1875). 
Rīgas Politehnikuma pirmais direktors» trīs valodās (vācu, angļu un 
latviešu). Pasākumā piedalās E. Nauka mazmazmazmazdēls Edijs 
Volfgangs Nauks (Eddie Wolfgang Nauck) no Vācijas.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/kalendars/atvert/rtu-vestures-
diena-atvers-gramatu-par-rigas-politehnikuma-pirmo-rektoru-e-nauku-copy

11. oktobrī
Atzīmējot RTU 157. gadadienu un godinot augstskolas dibinātāju un 
bijušo rektoru piemiņu, notiek tradicionālā ziedu nolikšana Lielajos, 
Meža un Matīsa kapos Rīgā, bijušo rektoru atdusas vietās. Pasākumā 
piedalījās: E. Nauka mazmazmazmazdēls E. V. Nauks, zinātņu prorektors 
T. Juhna, administratīvais direktors, J. Šlihte, Studentu parlamenta 
prezidente K. Rudoviča, Inženierekonomikas un vadības fakultātes 
(IEVF) profesore M. Šenfelde un RTU IVPC komanda: I. Gudro, 
A. Zigmunde, R. Lapsa, E. Lapsa. 

RTU Zinātniskā bibliotēka saņem dāvinājumā latviešu izcelsmes 
amerikāņu fiziķa Jura Upatnieka pētījumus.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
holografijas-pioniera-jura-upatnieka-zinatniskais-mantojums-nodots-rtu

14. oktobrī          
Notiek RTU 157. gadadienas pasākumi.

60. starptautiskās zinātniskās konferences plenārsēdē pasniedz 
balvas zinātniekiem: titulu «RTU Gada zinātnieks 2019» iegūst 
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https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/holografijas-pioniera-jura-upatnieka-zinatniskais-mantojums-nodots-rtu
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/holografijas-pioniera-jura-upatnieka-zinatniskais-mantojums-nodots-rtu
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BIF Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedras vadītājs profesors 
Aleksandrs Korjakins; balvu «RTU Gada jaunā zinātniece 2019» iegūst 
Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes (ETF) Radioelektronikas 
institūta vadošā pētniece Anna Litviņenko; balvu «RTU Gada 
jaunais zinātnieks 2019» – BIF Materiālu un konstrukciju institūta 
pētnieks Māris Šinka; RTU Gada balvu valorizācijā 2019 saņem MLĶF 
Polimērmateriālu institūta vadošais pētnieks Jānis Zicāns; RTU 
Gada studenta balvu valorizācijā 2019 – Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultātes (MTAF) pētnieks doktorants Jānis Lungevičs.

Senāta svinīgajā sēdē RTU Goda doktora diplomus saņem Hjūstonas 
Universitātes (University of Houston; ASV) profesors Olafs Daugulis un 
Šizuokas Universitātes (University of Shizuoka; Japāna) Elektronikas 
pētniecības institūta direktors, profesors Hidenori Mimura.

Otro reizi RTU sveic labākos mācībspēkus: «Akadēmiskās izcilības 
Gada balvu 2019» piešķir IEVF profesorei Ingai Lapiņai; «Gada 
jaunā mācībspēka Goda nosaukumu 2019» saņem BIF lektors Raivo 
Kalderauskis; A. Litviņenko, IEVF lektore Aleksandra Mihņenoka un BIF 
profesors Modris Dobelis saņem attīstības grantus.

Tiek sumināti RTU mācībspēki, kuri atbalstījuši RTU IZV skolēnus: par 
skolēnu motivēšanu pētniecībai un atbalstu pētniecības darbu izstrādes 
procesā RTU rektora pateicību saņem BIF asociētā profesore Linda 
Mežule, MLĶF vadošā pētniece Dagnija Loča un MLĶF vadošā pētniece 
Inese Mieriņa; par augstākās matemātikas nodarbību organizēšanu un 
vadīšanu pateicību saņem Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas 
fakultātes (DITF) vadošā pētniece Inta Volodko; par nodarbību cikla 
organizēšanu fizikālajā ķīmijā, gatavojot skolēnus olimpiādēm, –  
MLĶF profesore Svetlana Čornaja. 

17. oktobrī
RTU paraksta savstarpējās saprašanās memorandu ar Somijas 
būvmateriālu ražotājuzņēmumu «Peikko Group Corporation». Tā mērķis – 
veidot uzņēmuma sadarbību ar BIF studijās, zinātnē un inovāciju 
radīšanā. Memorandu atbalsta un paraksta arī Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūra (LIAA).
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
rtu-sadarbosies-ar-somijas-uznemumu-peikko-group-corporation

AF docente Dr. arch. Agrita Tipāne saņem SIA «ITERA Latvija» balvu par 
nozīmīgu ieguldījumu jauno arhitektu profesionālās kvalifikācijas un 
prasmju izveidē, dievnamu arhitektūras izpētē, kā arī Rīgas jūgendstila 
muzeja izveidošanā.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
arhitekturas-fakultates-docente-agrita-tipane-sanem-itera-latvija-balvu
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18. oktobrī
Atzīmējot 150 gadu jubileju, kopš Latvijā var iegūt augstāko izglītību 
arhitektūrā, notiek kolēģu atceres diena Pleskodāles, Raiņa, Meža 
un Baltezera kapos, AF domes svinīgā sēde, grāmatas «Arhitektūras 
izglītībai Latvijā 150» atvēršana un arhitektu (sa)lidojums «Zīmuļa 
termiņš».
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/kalendars/atvert/
lielais-arhitektu-salidojums-zimula-termins

Rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis līdz ar 86 vadošo zinātnes 
un tehnoloģiju universitāšu vadītājiem no 33 valstīm piedalās 
sanāksmē, diskutējot par zinātnes un tehnoloģijas izglītības 
izaicinājumiem 21. gadsimtā. 

Gadskārtējā CESAER (Conference of European Schools for Advanced 
Engineering Education and Research) un T. I. M. E. (Top Industrial 
Managers for Europe) notiek Université Paris-Saclay un CentraleSupélec.
https://www.cesaer.org/news/
university-leaders-discuss-the-challenges-of-the-21st-century-354/

18.–20. oktobrī
Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu centrā notiek izstāde «Design Isle 2019», 
kurā piedalās MLĶF DTI, augstskolu konkursā «Dizaina arēna 2019» 
kategorijā «Produktu dizains» iegūstot visas trīs godalgotās vietas.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
rtu-jaunie-dizaineri-triumfe-konkursa-dizaina-arena-2019

22. oktobrī
Atzīmējot MTAF 155. jubileju, notiek fakultātes domes svinīgā sēde. 
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
rtu-masinzinibu-transporta-un-aeronautikas-fakultate-svin-155-jubileju

25. oktobrī
Par jauno RTU Absolventu asociācijas (AA) izpilddirektori iecelta Ieva 
Ķuze, kura iepriekš bija RTU AA projektu vadītāja.

26. oktobrī
Atzīmējot MTAF 155. jubileju, notiek svinīgs sarīkojums Mazajā Ģildē 
un grāmatas «Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei 155» 
atvēršana.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
rtu-masinzinibu-transporta-un-aeronautikas-fakultate-svin-155-jubileju

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/kalendars/atvert/lielais-arhitektu-salidojums-zimula-termins
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/kalendars/atvert/lielais-arhitektu-salidojums-zimula-termins
http://www.cesaer.org/
http://www.time-association.org/
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-jaunie-dizaineri-triumfe-konkursa-dizaina-arena-2019
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-jaunie-dizaineri-triumfe-konkursa-dizaina-arena-2019
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28. oktobrī
RTU Senāts (sēdes protokola Nr. 633):

• pamatojoties uz E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu 
fakultātes (ETHZF) domes lēmumu, par fakultātes dekāni uz otro 
termiņu apstiprina profesori Marinu Platonovu;

• apstiprina RTU Apbalvojumu un diplomu nolikumu;

• apstiprina dāvinājuma – vasaras mājas (UB-03) konstrukcijas, 
materiālus un vasaras mājas uzstādīšanu RTU piederošajā 
nekustamajā īpašumā «Ronīši» – pieņemšanu no SIA «Akords U».

Oktobrī
RTU «QS Emerging Europe and Central Asia (ECCA) 2020» reitingā ieņem 
54. vietu, gada laikā pakāpjoties par trim vietām. ECCA ir Eiropas un 
Centrālāzijas reģionālais augstskolu reitings un pavisam tajā iekļautas 
350 reģiona vadošās augstskolas.
https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2020

Oktobris pasludināts par Zinātnes mēnesi, tajā notiek seši dažādi 
zinātnes tematikai veltīti pasākumi.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
oktobri-rtu-norisinasies-zinatnes-menesis

MTAF students Ņikita Kuzmins iegūst Amerikas latviešu Valijas un 
Modra Galenieku stipendiju.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
rtu-students-iegust-amerikas-latviesu-galenieku-stipendiju

IEVF un RTU Rīgas Biznesa skola (RBS) ceturto gadu pēc kārtas saglabā 
vietu četru palmu līgā «Eduniversal» starptautiskajā universitāšu un 
biznesa skolu reitingā, kurā iekļautas 200 biznesa skolas ar teicamu 
vērtējumu un ievērojamu starptautisko ietekmi. IEVF maģistra 
programma «Inovācijas un uzņēmējdarbība» novērtēta kā labākā 
Austrumeiropā.
www.eduniversal-ranking.com

https://www.delfi.lv/campus/raksti/rtu-inovaciju-un-uznemejdarbibas-magistra-
programma-atzita-par-labako-austrumeiropa?id=51600239&fbclid=IwAR0u1TPZX
s0r7vkUes6NlsVbQxoiDz11yRmFOJVokAbJk21wRJdSrQcHPUc

4.–9. novembrī
Notiek RTU Elektronikas nedēļa.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
rtu-notiks-elektronikai-veltiti-pasakumi
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7. novembrī
Atzīmējot Latvijas muitas simtgadi un muitas izglītības divdesmit piecu 
gadu jubileju, VID Muitas pārvalde un IEVF Starptautisko ekonomisko 
sakaru un muitas institūts (SESMI) organizē konferenci «Vai muita ir 
gatava rītdienai» («Shaping a Smarter Future of Customs»).
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/ar-starptautisku-
konferenci-svin-latvijas-muitas-simto-un-muitas-izglitibas-divdesmit-piekto-
jubileju

8. novembrī
Ar RTU rektora rīkojumu Nr. 01000-1.1-e/187 izveidota RTU Akadēmiķu 
padome.

RTU Mazajā zālē, Kaļķu ielā 1, notiek RTU Konfūcija klases atklāšanas 
ceremonija. RTU Konfūcija klase ir Konfūcija institūta filiāle, un tā 
atrodas ETHZF, Kronvalda bulvārī 1. Pasākumā piedalās Ķīnas Tautas 
Republikas vēstnieks Latvijā Lian Dzjaņcjuaņ (Liang Jianquan), Latvijas 
Universitātes Konfūcija institūta Latvijas puses direktors Pēteris 
Pildegovičs un Ķīnas puses direktors Šan Cjuaņju (Shang Quanyu).
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
rtu-atklas-konfucija-klasi

9. novembrī
Baltijas arhitektūras augstskolu labāko diplomandu konkursā «BAUA 
Awards 19’» AP doktorants Matijs Babris saņem Baltijas Arhitektu 
savienību asociācijas (Baltic Architects Unions Association – BAUA) žūrijas 
atzinību par maģistra darbu «Būves kokos dabas tūrisma veicināšanai. 
Strenču ūdens tūrisma centrs». 
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-doktorants-
matijs-babris-ieguvis-baltijas-arhitektu-savienibu-asociacijas-veicinasanas-balv

11. novembrī
Atzīmējot Latvijas brīvības cīņu simtgadi un godinot cīnītājus, RTU 
Lielajā aulā, Kaļķu ielā 1, notiek vīru kora «Gaudeamus» koncerts 
«Latvijai un drosmei».
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/viru-koris-gaudeamus-lacplesa-diena-
godinas-latvijas-brivibas-cinitajus.a336770/ 

RTU studentu teātris «Kamertonis» (režisore Ludmila Stančika) 
starptautiskā studentu teātru festivālā «Debiut», kas notiek no 11. līdz 
15. novembrim Batumi (Gruzija), iegūst «Grand Prix». 
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
kamertonis-iegust-grand-prize-starptautiskaja-studentu-teatru-festivala-debiut
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11.–23. novembrī
RTU delegācijai atrodoties vizīte astoņās universitātēs trijās 
Latīņamerikas valstīs, rektors akadēmiķis Leonīds Ribicks paraksta 
vispārējās sadarbības līgumu ar Alberta Einšteina universitāti Meksikā 
(Albert Einstein University).

14. novembrī
BIF studentu pašpārvaldes rīkotajās papīra tiltu konstruēšanas 
sacensībās studentu tiltu kategorijā pirmajā vietā ierindojas komanda 
«Šneks» (Mārtiņš Arājs, Linards Hremenkins, Valts Segliņš), kuras 
veidotais tilts spēj noturēt 139,9 kilogramu lielu slodzi.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
stiprako-papira-tiltu-uzbuve-komanda-sneks

15. novembrī
IVPC Vēstures muzeja ekspozīcijas zālē ETHZF Humanitārais institūts 
(HI) atzīmē jubileju «25 + 1» un atklāj zinātnisko monogrāfiju «Skolotāju 
profesionālā identitāte», kuras zinātniskā redaktore ir HI direktore 
asoc. profesore Airisa Šteinberga. 
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/notiks-
zinatniskas-monografijas-skolotaju-profesionala-identitate-atversanas-svetki

18. novembrī
Valsts augstāko apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeni – saņem MLĶF 
profesors, akadēmiķis Valdis Kampars.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
rtu-profesoram-valdim-kamparam-pieskirts-triju-zvaigznu-ordenis

21. novembrī
Par Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) korespondētājlocekļiem ievēl 
DITF asociēto profesori Ēriku Nazaruku, MLĶF asocēto profesoru Andri 
Šutku un vadošo pētnieci Dagniju Loču un BIF vadošo pētnieku Sandri 
Ručevski. 
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/cetri-rtu-
zinatnieki-ieveleti-par-latvijas-zinatnu-akademijas-korespondetajlocekliem

22. novembrī
Atzīmējot Latvijas muitas 100. gadadienu, IEVF SESMI direktors Aivars 
Vilnis Krastiņš un docents Normunds Rudzītis saņem apbalvojumu par 
nozīmīgu ieguldījumu muitas dienesta attīstībā – jubilejas zīmi «Latvijas 
muitai 100».
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-parstavji-
sanem-apbalvojumus-par-nozimigu-ieguldijumu-muitas-dienesta-attistiba
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22.–23. novembrī
Latvijas 30. Universiādes sacensībās peldēšanā RTU peldētāji vīriešu 
konkurencē izcīna pirmo vietu. 
https://www.rtu.lv/lv/sports/sporta-centra-jaunumi/atvert/
rtu-peldetajiem-uzvaras-lauri-universiade

25. novembrī
RTU IZV tiek atzīta par labāko skolu Draudzīgā aicinājuma fonda labāko 
skolu reitingā pilsētu vidusskolu grupā un saņem apbalvojumus vēl 
vairākās nominācijās – par skolēnu sasniegumiem matemātikā, latviešu 
valodā un dabaszinībās.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-
inzenierzinatnu-vidusskola-labaka-pilsetas-vidusskola-draudziga-aicinajuma-
fonda-reitinga

Senāts (protokola Nr. 634) uz otrreizējo termiņu amatā apstiprina 
BIF dekānu profesoru Juri Smirnovu.

Modes dizaineru konkursā «Meringue» MLĶF DTI maģistrante Kristīne 
Zariņa iegūst žurnāla «Pastaiga» balvu.
https://jauns.lv/raksts/pastaiga/360158-apbalvoti-jauno-modes-dizaineru-
konkursa-meringue-uzvaretaji

27. novembrī
RTU viesojas Indonēzijas Ziemeļu Sulavesi provinces parlamenta 
delegācija tā spīkera Andreja Angau (Andrei Angouw) un Latvijas Goda 
konsula Indonēzijā Ajuba Džunusa (Ayub Junus) vadībā. Tikšanās laikā 
RTU rektora vietnieks starptautiskajā akadēmiskajā sadarbībā un 
ārzemju studentu apmācībā I. Tipāns un A. Džunuss paraksta līgumu, 
kurā RTU pauž apņemšanos nodrošināt Indonēzijas augstākās izglītības 
iestādes ar informāciju par studiju iespējām RTU.
https://fsd.rtu.lv/2019/12/02/indonesian-delegation-visits-rtu/

30. novembrī
RTU šahisti pārliecinoši uzvar Latvijas Klubu kausā 2019, iegūstot pirmo 
vietu un sekotājus apsteidzot par četriem punktiem; šāds pārsvars ir 
rekords deviņus gadus ilgajā Latvijas Klubu kausa vēsturē.
https://www.rtu.lv/lv/sports/sporta-centra-jaunumi/atvert/
rtu-pec-sesu-gadu-partraukuma-izcina-latvijas-klubu-kausu-saha 

Novembrī
Lai veicinātu Latvijas zinātnisko institūciju un uzņēmēju sadarbību 
ar Eiropas Kodolpētījumu centru (CERN), iesaistoties zinātniskajos 
pētījumos, eksperimentos un projektos, tiek izveidota starpdisciplināra 

https://www.rtu.lv/lv/sports/sporta-centra-jaunumi/atvert/rtu-peldetajiem-uzvaras-lauri-universiade
https://www.rtu.lv/lv/sports/sporta-centra-jaunumi/atvert/rtu-peldetajiem-uzvaras-lauri-universiade
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https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-inzenierzinatnu-vidusskola-labaka-pilsetas-vidusskola-draudziga-aicinajuma-fonda-reitinga
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https://jauns.lv/raksts/pastaiga/360158-apbalvoti-jauno-modes-dizaineru-konkursa-meringue-uzvaretaji
https://fsd.rtu.lv/2019/12/02/indonesian-delegation-visits-rtu/
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nacionālā CERN darba grupa. Par CERN asociēto dalībvalsti Latvija plāno 
kļūt 2021. gadā. 
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/zinatnieki-
uznemumi-un-valsts-iestades-vienojas-par-ciesu-sadarbibu-tuvinot-latviju-cern

5. decembrī
Zaļās politikas un ilgtspējas reitingā «GreenMetric» RTU ierindojas 
100 zaļāko pasaules augstskolu vidū, ieņemot 93.–95. vietu. 
Kopvērtējumā iegūts vienāds punktu skaits ar divām Spānijas 
augstskolām. Tas ir ievērojams kāpums, salīdzinot ar 2018. gadu, kad 
RTU reitingā ierindojās 128. vietā. RTU ir vienīgā Latvijas augstskola, 
kas reitingā novērtēta tik augstu. 
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-viena-no-
pasaules-100-zalakajam-universitatem?fbclid=IwAR2IJh6I4H6gaRHKClwecDZ
8XE_V9_ePkFWmM8aQkp2ivRF_Kv_h34EgM-M 5. decembrī

MLĶF DTI studiju programmas «Materiālu tehnoloģija un dizains» 
apģērbu dizaina specializācijas 4. kursa studentes Marta Cimdiņa 
un Nadīna Anija Poga ar tērpu kolekciju «Collision», kas izveidota no 
atkārtoti izmantotiem materiāliem, iegūst otro vietu Kauņas Tehnoloģiju 
universitātes studentu pašpārvaldes rīkotajā modes skatē «Dizaino 
Dienas».
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
rtu-dizaina-tehnologiju-instituta-studentes-iegust-otro-vietu-modes-skate-lietuva

8. decembrī
RTU frisbija komanda izcīna 1. vietu Latvijas Studentu čempionātā. 
https://www.rtu.lv/lv/sports/sporta-centra-jaunumi/atvert/rtu-komanda-
izcina-1-vietu-latvijas-studentu-cempionata-frisbija?fbclid=IwAR2x4-
siUM8Pglvh63SkVNtmNdNOSFC1yK_zEAZphCFQ5gSHckLc9STqUcY

11.–13. decembrī
Stratklaidas Universitātes (SU; University of Srtathclyde; Skotija) 
Inženierzinātņu fakultātes pārstāvji – elektronikas un elektrotehnikas 
lektors Džeimss Īrvins (Dr. James Irvine) un Starptautisko attīstību 
vadītāja Dženifera Gazarda ( Jennifer Gazzard) apmeklēja RTU, lai 
parakstītu sadarbības līgumu, kas nodrošina kopīgas maģistra studiju 
programmas ieviešanu elektronikā un telekomunikācijās. Vizīte laikā 
pārstāvji no SU tikās ar RTU rektoru, profesoru Leonīdu Ribicki, ETF 
studentiem un Starptautiskās sadarbības un ārvalstu studentu katedras 
vadību.
https://www.facebook.com/internationalrelationsrtu/photos/pcb.2810019309057
004/2810015445724057/?type=3&theater
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2020/4
12. decembrī
Par izcilu devumu un mūža ieguldījumu Latvijas enerģētikā EEF Vides 
aizsardzības un siltuma sistēmu institūta (VASSI) direktore profesore 
Dagnija Blumberga saņem profesora Alfrēda Vītola vārdbalvu, VASSI 
profesors Ivars Veidenbergs saņem «Gada balvu» par nozīmīgu devumu 
enerģētikā. Apbalvojumus par panākumiem enerģētikā saņem arī RTU 
jaunie zinātnieki: EEF Industriālās elektronikas un elektrotehnikas 
institūta pētnieks Kaspars Kroičs, VASSI pētnieks Vladimirs Kirsanovs 
un jaunie zinātņu doktori Aivis Ašmanis, Viesturs Zimackis, Deniss 
Bezrukovs un Artis Riepnieks. Balvas piešķir Latvijas Zinātņu akadēmija 
(LZA) un «Latvenergo».  Svinīgais balvu pasniegšanas pasākums 
notiek RTU IZV zālē, Kronvalda bulvārī 1.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-zinatnieki-un-
studenti-sanems-latvenergo-un-latvijas-zinatnu-akademijas-balvas-1

14. decembrī
BIF trešā kursa students Lauris Kaufmanis, startējot Oskara Ķibermaņa 
pilotētajā ekipāžā kopā ar Arvi Vilkasti un Matīsu Mikni, izcīna otro 
vietu Pasaules kausa izcīņas pirmajā posmā bobslejā, kas notiek 
Leikplesidā (ASV).
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-students-
startejot-kibermana-bobsleja-ekipaza-izcina-sudrabu-pasaules-kausa-pirmaja-
posma

19. decembrī
Latviešu izcelsmes būvinženiera Gunta Boles balvas saņem 
AF diplomands Raivis Jānis Mucenieks un BIF studente Marta Amoliņa, 
profesora Ivara Strautmaņa prēmiju – AF diplomande Elza Taube.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
noskaidroti-g-boles-balvas-un-i-strautmana-premijas-laureatu

22. decembrī
RTU volejbola komanda «RTU/Robežsardze» kļūst par Latvijas Kausa 
uzvarētājiem.
http://www.reitingi.lv/lv/news/sports/133537-trijos-setos-par-latvijas-kausa-
ieguvejiem-klust-rtu-robezsardze-volejbolisti.html

Decembrī 
Desmit 2019. gada Latvijas zinātnes nozīmīgāko sasniegumu vidū LZA 
nosauc arī RTU zinātnieku izstrādāto jauno līdzstrāvas elektroapgādes 
sistēmu ražošanas industrijai (autori: LZA akadēmiķis Dr. habil. sc. ing. 
Leonīds Ribickis, Dr. sc. ing.  Oskars Krievs, Dr. sc. ing. Pēteris Apse-
Apsītis, Dr. sc. ing. Dāvis Meike, Dr. sc. ing. Andrejs Stepanovs, Mg. sc. ing. 
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https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/noskaidroti-g-boles-balvas-un-i-strautmana-premijas-laureatu
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Ansis Avotiņš, Mg. sc. ing. Armands Šenfelds, Mg. sc. ing. Kristaps 
Vītols, Mg. sc. ing. Maksims Vorobjovs, Mg. sc. ing. Mārcis Priedītis, 
Mg. sc. ing. Artūrs Paugurs, Mg. sc. ing. Oskars Bormanis).
https://www.apollo.lv/6856411/
nosaukti-desmit-2019-gada-nozimigakie-sasniegumi-latvijas-zinatne

 2020
14. janvārī
MLĶF maģistriem piešķir LZA balvas: Mikum Puriņam – Emīlijas 
Gudrinieces vārdbalvu; Renātei Melngailei – Mārtiņa Straumaņa un 
Alfrēda Ieviņa vārdbalvu; Lūkasam Tomasam Lukaševicam – Jauno 
zinātnieku balvu. LZA Jauno zinātnieku balvu piešķir arī RTU IZV fizikas 
skolotājai Virgīnijai Vītolai.
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=5434&Itemid=5
85

17. janvārī
Saeimas Baltiešu zālē notiek izglītības foruma «Izglītības sistēmas 
mērķis: nākotnes perspektīva» pirmā diskusija «Indivīda profesionālās 
attīstības izvēles un tās ietekmējošie aspekti», ko rīko Saeimas Izglītības, 
kultūras un zinātnes komisija, Izglītības un zinātnes ministrija un RTU.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
notiks-izglitibas-foruma-pirma-diskusija

https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/3850-notiks-forums-par-izglitibas-nakotnes-
perspektivu

25. janvārī
Brāļi Andris un Juris Šici triumfē Pasaules kausa izcīņas kārtējā posmā 
kamaniņu sportā divnieku ekipāžu konkurencē. Elīza Cauce dāmu 
sacensībās izcīna trešo vietu. Abas kamanas grezno RTU ģerbonis, jo tās 
uzlabot palīdzējuši RTU zinātnieki, ks ar sportistiem sadarbojas kopš 
2017. gada.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
rtu-zinatnieki-palidz-uzlabot-latvijas-kamaninu-sportistu-inventaru

https://www.lsm.lv/raksts/sports/kamanas/kamaninu-zinatne-
siguldas-trase-un-laboratorijas-kaldina-latvijas-panakumus.
a346025/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links

27. janvārī
Ar RTU Senāta lēmumu (protokola Nr. 636) mainīti RTU Daugavpils 
filiāles, Cēsu filiāles, Liepājas filiāles un Ventspils filiāles nosaukumi; 
apstiprināti RTU Daugavpils (attiecīgi – Cēsu, Liepājas un Ventspils) 
studiju un zinātnes centra nolikumi.
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2020/4
28. janvārī
TU IZV absolventi un pedagogi saņem Draudzīgā aicinājuma fonda 
apbalvojumus: nominācijā «Absolvents» Atzinības rakstu saņem Agnis 
Salmiņš un Artem Ubaidullaev, bronzas medaļu – Elīza Elizabete Bicāne; 
nominācijā «Skolotājs» apbalvota matemātikas skolotāja Inguna Granta 
un ekonomikas skolotāja Līga Kamola.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-
inzenierzinatnu-vidusskolas-absolventi-un-pedagogi-sanem-draudziga-aicinajuma-
fonda-apbalvojumus-1

29. janvārī
MLĶF telpās Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, Eiropas Komisijas 
Izpētes un inovāciju ģenerāldirektorāta (Research & Innovation, 
Widening) pārstāvis Stefans Veiers (Stefan Weiers) un RTU rektors 
akadēmiķis Leonīds Ribickis atklāj Baltijas Biomateriālu ekselences 
centra (Baltic Biomaterials Centre of Excellence – BBCE) projektu.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
baltijas-biomaterialu-ekselences-centra-projektu-atklas-valsts-prezidents 

Janvārī
Pasaules lielākās ūdens profesionāļu organizācijas «The International 
Water Association» (IWA) žurnāls par labāko ūdensapgādes 
pētījumu atzīst RTU zinātnieku  Sanda Dejus, Alīnas Neščereckas, Ģirta 
Kurcalta un Tāļa Juhnas zinātnisko publikāciju «Detection of drinking 
water contamination event with Mahalanobis distance method, using 
on-line monitoring sensors and manual measurement data».
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-zinatnieku-
publikaciju-atzist-par-labako-udensapgades-petijumu?fbclid=IwAR2tBqYO8_
SbjRwLho15b1gUUgKnmy4DSH0BEZWRdN3QOLq_A0jbNDVqefc

Latvijas Badmintona federācijas Gada balvas saņem MLĶF Dizaina 
tehnoloģiju institūta asociētais profesors un RTU Sporta centra treneris 
Uģis Briedis (nominācijā «Seniors 2019») un BIF 4. kursa students Reinis 
Krauklis (nominācijā «Gada spēlētājs 2019»). RTU tiek sumināts arī 
kā 2019. gada Latvijas badmintona reitinga līderis.
https://www.rtu.lv/lv/sports/sporta-centra-jaunumi/atvert/
rtu-badmintonisti-sanem-gada-balvas

2. februārī
RTU badmintonisti izcīna godalgas Latvijas čempionātā: par 
Latvijas čempionu jauktajās dubultspēlēs kļūst ETF 3. kursa 
students Teodors Kerimovs pārī ar Jekaterinu Romanovu; pārī ar Ardi 
Danielu Bedrīti T. Kerimovs izcīna 3. vietu vīriešu dubultspēlēs; par 
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vicečempionu kļūst BIF 4. kursa students Reinis Krauklis, izcīnot 
2. vietu vienspēlēs, 2. vietu dubultspēlēs pārī ar IEVF absolventu Tomu 
Preinbergu un 2. vietu jauktajās dubultspēlēs pārī ar Diānu Stogniju.
https://www.rtu.lv/lv/sports/sporta-centra-jaunumi/atvert/
rtu-badmintonistiem-godalgas-latvijas-cempionata

5. februārī
RTU darba vizītē viesojas Kumamoto Universitātes (Japāna) studiju 
prorektora profesora Dr. Mikio Furushima vadītā delegācija.
https://www.facebook.com/internationalrelationsrtu/photos/pcb.2930141280378
139/2930138500378417/?type=3&theater

13. februārī
RTU apmeklē Meksikas vēstnieks Latvijā Francisco Eduardo del Río 
López un Meksikas Goda konsuls Latvijā Carlos Arredondo Martinez.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
rtu-vizite-viesojas-meksikas-vestnieks

18. februārī
Seši Latvijas vidusskolēni dodas uz pasaulē lielāko zinātnisko 
laboratoriju – Eiropas Kodolpētniecības centru (CERN) Šveicē, lai ēnotu 
piecus RTU zinātniekus.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
sesi-vidusskoleni-enos-rtu-zinatniekus-eiropas-kodolpetniecibas-centra-sveice

24. februārī
Ar RTU Senāta lēmumu (protokola Nr. 637) DITF Datorvadības, 
automātikas un datortehnikas institūta nosaukums mainīts uz Viedo 
datortehnoloģiju institūts.

27. februārī
RTU iepazīšanās vizītē ierodas Itālijas vēstnieks Latvijā Stefāno Taliani 
de Markio (Stefano Taliani de Marchio).
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-rektors-un-
italijas-vestnieks-parruna-turpmakas-sadarbibas-attistibas-virzienus

29. februārī
Latvijas XXX Universiādē RTU badmintonisti izcīna zelta medaļas 
gan kopvērtējumā vīriešu un sieviešu konkurencē, gan individuālajā 
sniegumā.
https://www.rtu.lv/lv/sports/sporta-centra-jaunumi/atvert/rtu-
badmintonistiem-zelta-birums?fbclid=IwAR0Neo8KG9NxER_zehsBOKi_
EQPUGvNAiOFHGMaVMDniUQ3g3NjWRcugxFM
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29. februārī–1. martā
Latvijas čempionātā galda tenisā BIF 4. kursa studente Viktorija 
Majorova pārī ar Diānu Afanasjevu iegūst otro vietu, jauktajās 
dubultspēlēs pārī ar Andreju Čemirtānu – trešo vietu, savukārt sieviešu 
vienspēlēs – ceturto vietu; DITF 2. kursa studente Liāna Zeltiņa pārī 
ar DITF 1. kursa studentu Eduardu Spāģi izcīna trešo vietu jauktajās 
dubultspēlēs.
https://www.rtu.lv/lv/sports/sporta-centra-jaunumi/atvert/
rtu-galda-tenisisti-uzvar-latvijas-xxx-universiade

Latvijas ziemas čempionātā vieglatlētikā ETF students Valērijs 
Valinščikovs iegūst vicečempiona titulu 60 m (6,98 s) un 200 m 
distancē (22,04 s); DITF students Marks Aleksandrs Harčenko iegūst 
vicečempiona titulu kārtslēkšanā (4,40 m); EEF students Kārlis 
Sondors – trešo vietu 60 m barjerskrējienā (8,45 s); MTAF students 
Sandis Rošāns – trešo vietu augstlēkšanā (1,93 m).
https://www.rtu.lv/lv/sports/sporta-centra-jaunumi/atvert/
rtu-vieglatletiem-vicecempionu-gods-latvijas-ziemas-cempionata

Februārī
Latviešu jaunuzņēmuma «Gamechanger Audio» izstrādātais jaunākais 
produkts «LIGHT Pedal» mūzikas industrijas izstādē «Winter NAMM» 
ASV iegūst prestižā žurnāla «Music Radar» balvu par labāko inovāciju 
mūzikas industrijā; «LIGHT Pedal» galvenais izstrādātājs ir kompānijas 
jaunākais inženieris, ETF 3. kursa students Teodors Kerimovs.
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/foto-gamechanger-audio-izstade-asv-
iegust-balvu-par-inovativako-produktu.d?id=51845201&fbclid=IwAR30rvji5ocWgC
nSipnkhMJGcfwmzCNwLQT7RyNOF5BbNqUa-c-ym7rJSP0

RTU tiek atzīta par 24. labāko augstskolu jaunajā «Eiropas 
Inženierzinātņu programmu reitingā 2019» («European Ranking 
of Engineering Programs 2019» – «EngiRank»), kurā izvērtētas 100 
augstākās izglītības iestādes no 13 valstīm, kas Eiropas Savienībai 
pievienojušās pēc 2004. gada. Visaugstāk novērtētais kritērijs RTU ir 
pētniecības efektivitāte, kur RTU atzīta par 7. labāko.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-atzita-par-24-
labako-tehnisko-augstskolu-eiropas-inzenierzinatnu-programmu-reitinga?fbclid=I
wAR1TdtFYZjjZ9jUm6L1FyBq_0UUUVCCbjwgRcm6TOAR6fgMFHbFzKCgy3UI

2. martā
96. Latvijas atklātajā čempionātā peldēšanā MTAF students 
Daniils Bobrovs izcīna medaļas divos peldējumos: sudraba medaļu 200 m 
un bronzas medaļu 100 m brasā.
https://www.rtu.lv/lv/sports/sporta-centra-jaunumi/atvert/
rtu-peldetajiem-personigie-rekordi-latvijas-atklataja-cempionata-peldesana

https://www.rtu.lv/lv/sports/sporta-centra-jaunumi/atvert/rtu-galda-tenisisti-uzvar-latvijas-xxx-universiade
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https://www.rtu.lv/lv/sports/sporta-centra-jaunumi/atvert/rtu-vieglatletiem-vicecempionu-gods-latvijas-ziemas-cempionata
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https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-atzita-par-24-labako-tehnisko-augstskolu-eiropas-inzenierzinatnu-programmu-reitinga?fbclid=IwAR1TdtFYZjjZ9jUm6L1FyBq_0UUUVCCbjwgRcm6TOAR6fgMFHbFzKCgy3UI
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-atzita-par-24-labako-tehnisko-augstskolu-eiropas-inzenierzinatnu-programmu-reitinga?fbclid=IwAR1TdtFYZjjZ9jUm6L1FyBq_0UUUVCCbjwgRcm6TOAR6fgMFHbFzKCgy3UI
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-atzita-par-24-labako-tehnisko-augstskolu-eiropas-inzenierzinatnu-programmu-reitinga?fbclid=IwAR1TdtFYZjjZ9jUm6L1FyBq_0UUUVCCbjwgRcm6TOAR6fgMFHbFzKCgy3UI
https://www.rtu.lv/lv/sports/sporta-centra-jaunumi/atvert/rtu-peldetajiem-personigie-rekordi-latvijas-atklataja-cempionata-peldesana
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10. martā
RTU apmeklē Somijas tekstila, otrreizējās pārstrādes produktu un 
biotehnoloģiju industrijas uzņēmumu un Somijas VTT Tehnisko pētījumu 
centra pārstāvji.
https://inovacijas.rtu.lv/?p=11494

BIF Ceļu un tiltu katedras zinātniskajam asistentam un 
lektoram Dr. sc. ing. Andrim Freimanim piešķir LZA Vitauta Tamuža 
vārdbalvu.
http://www.lza.lv/images/stories/zv/zv591.pdf 

13. martā
Saistībā ar Latvijas valdības izsludināto ārkārtas situāciju valstī, lai 
ierobežotu «Covid-19» vīrusa izplatību, ar RTU rektora akadēmiķa 
Leonīda Ribicka rīkojumu no 13. marta līdz 14. aprīlim atceltas visas 
klātienes studiju nodarbības studentiem, kā arī visi ārpusstudiju 
pasākumi un sagatavošanas kursi. Rektora rīkojums nosaka, ka arī 
darbiniekiem iespēju robežās jānodrošina darbs attālināti, rakstiski 
apliecinot darba drošības un datu aizsardzības pasākumu ievērošanu.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
rtu-no-13-marta-atcel-visas-studiju-nodarbibas

16. martā
Ar RTU rektora rīkojumu Nr. 01000-1.2-e/29 «Par grozījumiem 
2019. gada 18. februāra rīkojumā Nr. 01000-1.2-e/14 «Par 2019./2020. 
akadēmiskā gada studiju darba grafiku»» RTU atcelts pavasara brīvlaiks, 
nosakot pavasara semestri no 27.01. līdz 21.06.2020. Šāds lēmums 
pieņemts, lai varētu turpināt attālināto studiju procesu un kompensētu 
laiku, kas bija nepieciešams attālinātu studiju iesākšanai un īstenošanai.

30. martā
Ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas 2020. gada 11. marta 
paziņojumu, ka «Covid-19» ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un 
pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas 
likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta «e» apakšpunktu, likuma «Par 
ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli» 4. pantu, 5. panta pirmo 
daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu 
un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, lai 
noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus, RTU Senāts 
nolemj (sēdes protokola Nr. 638) no 2020. gada 30. marta līdz brīdim, 
kad valstī izziņotā ārkārtas situācija tiks atcelta, ne ilgāk kā līdz 
2020. gada 1. jūlijam, organizēt darbu attālinātā režīmā, izmantojot 
MS Teams, klātienē piedaloties vienam katras RTU Senātā pārstāvētās 
struktūrvienības senatoram un prorektoriem, kuriem ir Senātā sēdes 
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darba kārtībā iekļauti jautājumi ziņošanai; attālinātā balsošana notiek, 
izmantojot MS Forms vai MS Polly rīkus; lēmumu pieņemšanā klātienes 
un neklātienes balsojums tiek summēts.

Pirmo reizi RTU vēsturē Senāta sēde notiek attālinātā režīmā.

Martā
RTU atzīta par vienu no 500 labākajām pasaules augstskolām 
inženierzinātnēs un tehnoloģijās «QS World University Rankings by 
Subject 2020», kļūstot par vienīgo Latvijas augstskolu, kas iekļauta starp 
līderiem kādā no piecām nozarēm. 
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
rtu-ieklauta-qs-reitinga-top-500-inzenierzinatnes-un-tehnologijas

3. aprīlī
RTU piešķir speciālbalvas 17 labākajiem Latvijas Skolēnu 44. zinātniskās 
pētniecības darbu konferences STEM (science, technology, engineering, 
mathematics – zinātnes, tehnoloģiju, inženierijas un matemātikas) jomu 
zinātniskās pētniecības darbu autoriem.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-apbalvo-
skolenus-labako-zinatnisko-darbu-autorus-stem-jomas?fbclid=IwAR3hq7byx7GXSn
zzkdkhW1DhN9X8HeNXmVDCOK5k8ChIqkj2B_jq0zc7nEw

7. aprīlī
Saistībā ar «Covid-19» saslimšanas dēļ valstī noteikto ārkārtējo situāciju 
ar RTU rektora akadēmiķa Leonīda Ribicka rīkojumu nr. 01000-1.2-
e/30 veiktas izmaiņas studiju grafikā: 2019./2020/ studiju gada 
pavasara semestris – 27.01.2020.–14.08.2020; 2020./2021. studiju gada 
sākums – 14.09.2020.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
rtu-parcel-studiju-semestru-terminus

RTU profesors un Eiropas Kodolpētniecības centra (CERN – European 
Organization for Nuclear Research) zinātniskais līdzstrādnieks Toms 
Torims ievēlēts par CERN Baltijas grupas priekšsēdētāju uz vēl vienu 
termiņu – diviem gadiem.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-profesoru-
tomu-torimu-atkartoti-ievel-par-cern-baltijas-grupas-vaditaju?fbclid=IwAR1p_
ipsxSy5-VX0JAvzUKh_MoSvZDuzAsN0HUuL6xD21QOr8sExb5WFPg4

14. aprīlī
Ar RTU rektora akadēmiķa Leonīda Ribicka rīkojumu Nr. 01000-1.1-e/59 
līdz 2020. gada 12. maijam tiek pagarināts 13.03.2020. rektora rīkojuma 
Nr. 01000-1.1-e/44 «Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem saistībā 
ar «Covid-19» izplatību» darbības laiks.
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https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-parcel-studiju-semestru-terminus
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-parcel-studiju-semestru-terminus
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-profesoru-tomu-torimu-atkartoti-ievel-par-cern-baltijas-grupas-vaditaju?fbclid=IwAR1p_ipsxSy5-VX0JAvzUKh_MoSvZDuzAsN0HUuL6xD21QOr8sExb5WFPg4
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20.–30. aprīlī
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, kā dēļ fakultāšu 
apmeklējums klātienē nav iespējams, tradicionālo RTU Atvēro durvju 
dienu vietā notiek pasākums «Pieslēdzies RTU!», kur tiešsaistē 
iespējams skatīties intervijas ar fakultāšu pārstāvjiem un studentiem un 
uzdod savus jautājumus. Katra diena veltīta vienai no deviņām RTU 
fakultātēm.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
no-20-lidz-30-aprilim-toposie-studenti-tiessaiste-vares-iepazit-rtu

21. aprīlī
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes (DITF) topošās 
ēkas pamatos, RTU Studentu pilsētiņā Ķīpsalā, iemūrē laika kapsulu ar 
RTU rektora akadēmiķa Leonīda Ribicka un četru fakultātes dekānu – 
esošā DITF dekāna profesora Agra Ņikitenko un bijušo dekānu profesoru 
Jāņa Oša (dekāna amatā 1962–1965), Jāņa Grundspeņķa (dekāna 
amatā 1994–2005; 2007–2018) un Ulda Sukovska (dekāna amatā 2005–
2007) – vēstījumu nākamajām paaudzēm.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-iemure-
laika-kapsulu-datorzinatnes-un-informacijas-tehnologijas-fakultates-jaunas-ekas-
pamatos

23. aprīlī
AF 2. kursa maģistrante Madara Glinka iegūst gadskārtējo arhitekta Jāņa 
Alkšņa (1869–1939) stipendiju.

Par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā LZA akadēmiķim, 
DITF profesoram Dr. habil. sc. ing. Jānim Grundspeņķim piešķirts 
Atzinības krusts, un viņš iecelts par Atzinības krusta komandieri.
https://www.president.lv/lv/valsts-apbalvojumi/atzinibas-krusts/jaunakie-
pieskirtie-apbalvojumi#gsc.tab=0

27. aprīlī
Ar RTU Senāta lēmumu (protokola Nr. 639):

• no 2020. gada 1. maija mainīts Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultātes (EEF) nosaukums uz Elektrotehnikas un vides 
inženierzinātņu fakultāte (EVIF), angļu valodā – Faculty of Electrical 
and Environmental Engineering (FEEE);

• izveidots amats – RTU rektora vietnieks digitalizācijā, tā pakļautībā 
norīkojot Informācijas tehnoloģijas departamentu, informācijas 
sistēmu drošības pārvaldnieku un personas datu aizsardzības 
speciālistu;
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• izveidots RTU Digitālo inovāciju centrs un RTU Digitalizācijas 

padome;

• Informācijas tehnoloģijas departamenta IT stratēģiskās attīstības 
nodaļas nosaukums mainīts uz Digitalizācijas attīstības nodaļa;

• RTU Zinātniskā bibliotēka tiek pārcelta studiju prorektora 
pārraudzībā;

• semināra, sporta un atpūtas bāzes «Ronīši» nosaukums mainīts uz 
konferenču, sporta un atpūtas centrs «Ronīši»;

• profesoram Jurijam Merkurjevam piešķirts RTU emeritētā profesora 
nosaukums.

Aprīlī
RTU IZV gūst atzīstamus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs, 
Ķīmijas valsts 61. olimpiādes 3. posmā iegūstot 12 godalgu, Fizikas 
valsts 70. olimpiādes 3. posmā – sešas.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-
inzenierzinatnu-vidusskolas-skoleni-ar-spoziem-panakumiem-piedalas-valsts-
kimijas-un-fizikas-olimpiades

Izvērtējot RTU sniegumu un īstenojot Apvienoto Nāciju Organizācijas 
(ANO) Ilgtspējīgas attīstības 17 mērķu (Sustainable Development 
Goal (SDG) 17) sadarbības programmu, RTU ierindota 101.–200. vietā 
visaugstāk novērtēto augstskolu grupā, kļūstot par visaugstāk novērtēto 
no četrām reitingā «The Times Higher Education Impact Rankings 2020» 
iekļautajām Latvijas augstskolām. 
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-labaka-
latvija-un-viena-no-200-labakajam-augstskolam-pasaule-the-times-higher-
education-impact-rankings-2020

8. maijā
RTU mācībspēki un Latvijas vēstnieks Azerbaidžānas Republikā piedalās 
Azerbaidžānas Valsts muitas akadēmijas videokonferencē.
https://www.mfa.gov.lv/azerbaijan/aktualitates/65974-vestnieks-dainis-garancs-
uzstajas-azerbaidzanas-muitas-akademijas-videokonference

12. maijā
Ievadot 2020. gada Lielo talku, pie AF Ķīpsalā ierok vienu no 
140 biedrības «1836» sagādātajiem stabiem, simboliski iezīmējot ceļu 
apkārt Latvijai.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
rtu-studentu-pilsetina-kipsala-par-godu-lielajai-talkai-atklaj-simbolisku-stabu
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23. maijā
Notiek RTU Studentu parlamenta (SP) kopsapulce, kurā ievēl jaunu 
SP valdi un SP prezidenti Lāsmu Līgu Reisu (DITF).
https://www.rtu.lv/lv/rtusp/par-rtusp/sp-zinas/atvert/ieveleta-jauna-rtusp-vald
e?fbclid=IwAR1VbOFLVQgDvnEjUuerJYwSE9iMU7DU1LUhlGookMPlWKZil7en9oSQ
KLc

25. maijā
Ar RTU Senāta lēmumu (sēdes protokola Nr. 640):

• mainīts semināru, sporta un atpūtas bāzes «Ronīši» nosaukums uz 
konferenču un sporta centrs «Ronīši»;

• Administratīvai dienests pārdēvēts par Administratīvā direktora 
dienestu;

• Personāla un darba vides departaments pārdēvēts par Personāla 
vadības un dokumentu pārvaldības departamentu;

• pamatojoties uz ETF domes 2020. gada 29. aprīļa lēmumu, 
ETF dekāna amatā otro termiņu pēc kārtas apstiprināts profesors 
Jurģis Poriņš;

• reorganizējot BIF Būvzinātnes centru, izveidots Ūdens sistēmu 
un biotehnoloģiju institūts; Būvzinātnes centra Telpiskās un 
reģionālās attīstības plānošanas zinātniskā laboratorija pārveidota 
par Telpiskās un reģionālās attīstības pētījumu centru, un tas 
iekļauts Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūta struktūrā;

• reorganizējot Attīstības prorektora dienestu: mainīts Kvalitātes 
vadības un dokumentu pārvaldības departamenta nosaukums uz 
Kvalitātes vadības un risku pārvaldības departaments; Dokumentu 
pārvaldības nodaļa pārcelta uz Administratīvā direktora dienestu; 
Kvalitātes vadības un risku pārvaldības departamentā izveidots 
Zināšanu vadības centrs;

• izveidota RTU Digitalizācijas padome;

• pamatojoties uz ETHZF domes 2020. gada 12. maija lēmumu, 
fakultātes sastāvā izveidots RTU Starptautiskās izglītības 
pētniecības centrs.

28. maijā
ETF saņem vērtīgu uzņēmuma «OG Baltics», ekskluzīva «Sigfox» partnera 
Latvijā, dāvinājumu – lietu interneta tīkla bāzes staciju. 
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
rtu-kipsala-veidos-lietu-interneta-tiklu-petniecibas-un-studiju-vajadzibam
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18. jūnijā
«L’Oréal Baltic» balvu «Sievietēm zinātnē» saņem MLĶF doktorante Aiga 
Ivdre.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
rtu-doktorante-aiga-ivdre-sanem-l-oreal-baltic-balvu-sievietem-zinatne

Par ieguldījumu speciālistu sagatavošanā arhitektūras un 
pilsētplānošanas jomā un augstākās izglītības un zinātnes attīstībā AF 
zinātņu prodekānei profesorei Sandrai Treijai piešķir Ministru kabineta 
Atzinības rakstu.
https://likumi.lv/doc.php?id=315582&version_date=19.06.2020

Jūnijā
RTU starptautiskajā augstskolu reitingā «U-Multirank» atzīta par vienu 
no 25 vadošajām pasaules universitātēm Open Access Publications jeb 
atvērtās piekļuves publikāciju īpatsvara ziņā. 
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-
liderpozicijas-u-multirank-reitinga-latvija?fbclid=IwAR32KBnCdsrOhemTH
kLE-Hp7JjNHgrzYcMHDmL0DPGW-ja1DWpzQHuzLQSI

RTU starptautiskajā reitingā «QS World University Rankings 2021» iekļūst 
701.–750. vietā, un tas ir augstākais rādītājs no reitingā iekļauto trīs 
Latvijas universitāšu izvērtējuma rezultātiem.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
rtu-latvija-saglaba-liderpozicijas-prestizaja-qs-world-university-rankings

Trešo gadu pēc kārtas RTU iekļauta «Ilgtspējas indeksa» augstākajā jeb 
platīna kategorijā. 
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
rtu-jau-treso-gadu-ieklauta-ilgtspejas-indeksa-novertejuma-platina-kategorija

RTU studenti izcīna dubultuzvaru Latvijas 30. universiādē, iegūstot 
pirmo vietu gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-studenti-
izcina-uzvaru-latvijas-30-universiade?fbclid=IwAR1jOQhDjm3YJUCWKWsonbBURJ
L0Fz2PVWLF8PjMQDJt2eZPAv5lxAvnBe0

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas zinātnes politikas attīstībā un 
īstenošanā RTU zinātņu prorektoram un Latvijas Zinātnes  padomes 
priekšsēdētāja vietniekam akadēmiķim Tālim Juhnam piešķir Izglītības 
un zinātnes ministrijas Pateicības rakstu.
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8. jūlijā
RTU IVPC vadītāja un MLĶF Dizaina tehnoloģiju institūta docente Ilze 
Gudro saņem konkursa–foruma «Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, 
dizainā» balvu «Par ieguldījumu. Sieviete – dizaina veicinātāja 2019».
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
ilze-gudro-sanem-apbalvojumu-par-dizaina-veicinasanu

10. jūlijā
Devīto gadu pēc kārtas RTU tiek atzīta par darba devēju ieteiktāko 
augstskolu Latvijā.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
rtu-jau-devito-gadu-darba-deveju-pati-ieteiktaka-augstskola-latvija

13. jūlijā
RTU sākas jauno studentu uzņemšana 2020./2021/ studiju gadam 
bakalaura un koledžas līmeņa studijām. Šogad tā notiks līdz 
11. augustam.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
uznemsana-rtu-saksies-13-julija

22. jūlijā 
RTU zinātņu prorektors akadēmiķis Tālis Juhna RTU vārdā paraksta 
saprašanās memorandu par Eiropas Digitālās inovācijas centra 
(European Digital Innovation Hub, EDIH) apvienības izveidi. 
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-paraksta-
memorandu-par-eiropas-digitalas-inovacijas-centra-apvienibas-izveidi?fbclid=IwA
R1aNOHWxrCJeNujFV93bCt_oKKscEsFnoZGs56lw_Bm7iSXLMqASFa0lw8

23.–30. jūlijā
Trīs IZV skolēni – Džonatans Miks Melgalvis (11. klase), Edvards Miķelis 
Mežciems un Filips Ēcis (abi 12. klase) Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē, 
kas šogad norisinās attālināti, iegūst bronzas medaļas.
https://www.e-klase.lv/aktualitates/zinas/skoleniem-no-latvijas-starptautiskaja-
kimijas-olimpiade-cetras-bronzas-medalas?id=20308

24. jūlijā
Spilves lidlaukā notiek ceturtais RTU Lielais izlaidums, kurā diplomus 
vienlaikus saņem vairāk nekā 1000 visu RTU fakultāšu absolventi. 
Ievērojot distancēšanās noteikumus, kas saistīt ar epidemioloģisko 
situāciju, izlaidums notiek vēl nebijušā – drive-in – formātā.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
rtu-lielaja-izlaiduma-diplomus-sanems-vairak-neka-1000-absolventu
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25. jūlijā
Notiek RTU IZV trešais izlaidums.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
rtu-inzenierzinatnu-vidusskolu-absolve-24-talantigi-jauniesi

28. jūlijā
MLĶF Dizaina tehnoloģiju institūts rīko pirmo digitālo modes skati 
«Mijiedarbība 2020», kas turpina modes skates «Ķīpsalas pavasaris» 
tradīciju.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
modes-skate-bus-skatamas-rtu-studensu-raditas-terpu-kolekcijas

Jūlijā
RTU sportisti izcīna trešo vietu Latvijas komandu čempionāta galda 
tenisā finālposmā.
https://www.rtu.lv/lv/sports/sporta-centra-jaunumi/atvert/rtu-galda-tenisisti-
tresie-latvijas-komandu-cempionata-finalposma?fbclid=IwAR20d5kapT7DmYt
GUT_Dcj5qIrnxyWNuxmRxbXNBUBv_H-mHTlo7ImmyVoc

1. augustā
Darbu sāk jaunais IZV direktors Aleksandrs Vorobjovs.
http://www.izv.lv/aktualitates/

https://www.facebook.com/rtuizv/photos/rpp.1475079362773091/2643375502610
132/?type=3&theater

13. augustā
RTU IZV ierindojas 2. vietā Ata Kronvalda fonda veidotajā Zvaigžņu 
reitingā.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/
rtu-inzenierzinatnu-vidusskolai-2-vieta-ata-kronvalda-fonda-zvaigznu-reitinga

21. augustā
Lai iepazītu RTU un izzinātu sadarbības potenciālu un virzienus, RTU 
viesojas Mikola Romera Universitātes (Mykolo Romerio universitetas; 
Lietuva) delegācija. 
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-viesojas-
mikola-romera-universitates-delegacija?fbclid=IwAR21qMJC0Tov1LzAwUY9KQwe0
ccmbUVZRslBQ82Nl_7yDhGyqrhECgXNbes

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-inzenierzinatnu-vidusskolu-absolve-24-talantigi-jauniesi
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-inzenierzinatnu-vidusskolu-absolve-24-talantigi-jauniesi
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/modes-skate-bus-skatamas-rtu-studensu-raditas-terpu-kolekcijas
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/modes-skate-bus-skatamas-rtu-studensu-raditas-terpu-kolekcijas
https://www.rtu.lv/lv/sports/sporta-centra-jaunumi/atvert/rtu-galda-tenisisti-tresie-latvijas-komandu-cempionata-finalposma?fbclid=IwAR20d5kapT7DmYtGUT_Dcj5qIrnxyWNuxmRxbXNBUBv_H-mHTlo7ImmyVoc
https://www.rtu.lv/lv/sports/sporta-centra-jaunumi/atvert/rtu-galda-tenisisti-tresie-latvijas-komandu-cempionata-finalposma?fbclid=IwAR20d5kapT7DmYtGUT_Dcj5qIrnxyWNuxmRxbXNBUBv_H-mHTlo7ImmyVoc
https://www.rtu.lv/lv/sports/sporta-centra-jaunumi/atvert/rtu-galda-tenisisti-tresie-latvijas-komandu-cempionata-finalposma?fbclid=IwAR20d5kapT7DmYtGUT_Dcj5qIrnxyWNuxmRxbXNBUBv_H-mHTlo7ImmyVoc
http://www.izv.lv/aktualitates/
https://www.facebook.com/rtuizv/photos/rpp.1475079362773091/2643375502610132/?type=3&theater
https://www.facebook.com/rtuizv/photos/rpp.1475079362773091/2643375502610132/?type=3&theater
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-inzenierzinatnu-vidusskolai-2-vieta-ata-kronvalda-fonda-zvaigznu-reitinga
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-inzenierzinatnu-vidusskolai-2-vieta-ata-kronvalda-fonda-zvaigznu-reitinga
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-viesojas-mikola-romera-universitates-delegacija?fbclid=IwAR21qMJC0Tov1LzAwUY9KQwe0ccmbUVZRslBQ82Nl_7yDhGyqrhECgXNbes
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-viesojas-mikola-romera-universitates-delegacija?fbclid=IwAR21qMJC0Tov1LzAwUY9KQwe0ccmbUVZRslBQ82Nl_7yDhGyqrhECgXNbes
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-viesojas-mikola-romera-universitates-delegacija?fbclid=IwAR21qMJC0Tov1LzAwUY9KQwe0ccmbUVZRslBQ82Nl_7yDhGyqrhECgXNbes
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24. augustā
Svinīgā ceremonijā Rīgas pilī Latvijas Republikas Valsts prezidents Egils 
Levits RTU IZV pasniedz Ata Kronvalda fonda apbalvojumu «Lielā Pūce» 
mazo skolu kategorijā.
https://www.delfi.lv/news/national/politics/
foto-apbalvo-izcilakos-pedagogus.d?id=52404971

27. augustā
Notiek svinīga RTU Talantu programmas atklāšana, kurā piedalās arī 
RTU absolvents (1995), Eiropas Komisijas priekšsēdētājas 
izpildvietnieks ekonomikas un finanšu jautājumos Valdis Dombrovskis.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-jaunaja-
studiju-gada-ipasi-talantigi-jauniesi-studes-pec-individuala-plana-talantu-
programma

29.–30. augustā
RTU IZV skolnieks Atis Krebss iegūst bronzas medaļu Eiropas 
ģeogrāfijas olimpiādē. 
http://www.izv.lv/2020/09/bronzas-medala-eiropas-geografijas-olimpiade/

Augustā
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un noteiktos pulcēšanās 
ierobežojumus saistībā ar «Covid 19», RTU rektora akadēmiķa Leonīda 
Ribicka uzruna RTU mācībspēkiem un darbiniekiem, jauno studiju gadu 
sākot, kas tradicionāli notika augusta beigās, notiek 11. septembrī. 

P. S. Kārtējā studiju gada hronoloģiju tradicionāli datējam no 
1. septembra līdz 31. augustam, taču saistībā ar «Covid-19» vīrusa 
izplatību un epidemioloģiskās drošības pasākumiem valstī 2020./2021. 
studiju gads sākas 14. septembrī. Svarīgākie notikumi, kas norisinājās 
no 2020. gada 1. līdz 13. septembrim, tiks publicēti žurnāla nākamajā 
numurā.
https://www.rtu.lv/lv/muzejs/rtu-vesture/rtu-svarigako-notikumu-hronologija

Rīgas Tehniskās 
universitātes 
svarīgāko 
notikumu 
hronoloģija

https://www.delfi.lv/news/national/politics/foto-apbalvo-izcilakos-pedagogus.d?id=52404971
https://www.delfi.lv/news/national/politics/foto-apbalvo-izcilakos-pedagogus.d?id=52404971
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-jaunaja-studiju-gada-ipasi-talantigi-jauniesi-studes-pec-individuala-plana-talantu-programma
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-jaunaja-studiju-gada-ipasi-talantigi-jauniesi-studes-pec-individuala-plana-talantu-programma
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-jaunaja-studiju-gada-ipasi-talantigi-jauniesi-studes-pec-individuala-plana-talantu-programma

