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Kļūsti par RTU absolventu asociācijas 
biedru bez maksas 

· 

Rīgas Tehniskās universitātes 
Attīstības fonds, izsaka pateicību 

Latvijas dzelzceļam par sadarbību 

2016.gadā un uzņēmuma sniegto 
atbalstu RTU projektiem. Pateicībā 

par veiksmīgo sadarbību Latvijas 
dzelzefa darbiniekiem ir iespēja bez 
maksas kļūt par RTU Absolventu 

asociācijas biedriem. 

RĪGAS TEHNISKĀ 
UNIVERSITĀTE 

� RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES�T ABSOLVENTU ASOCIĀCIJA

RTU Absolventu asociācijas galve
nais mērķis ir veicināt RTU absolvenut 
mūžizglītību un veidot absolventu 
kontaktu vidi, kā arī aktīvi popularizēt 
un atbalstīt RTU. Visi LDz darbinie
ki, kas ir absolvējuši Rīgas Tehnisko 
universitāti vai Rīgas Politehnisko 
inistitūtu ir aicināti iesaistīties RTU 
Absolventu asociācijā bez maksas. 

Par RTU Absolventu 
asoc1acuu 

Rīgas Tehniskās universitātes 
Absolventu asociācija ir sabiedriska 
organizācija, kas Rīgas Tehniskās 
universitātes paspārnē tika izveidota 
2012. gadā ar mērķi vienot dažādu 
paaudžu RTU absolventus. 

Mūsu darbības pamatā ir: 
• Kontakti - draudzībai, zinātnei, 

uzņēmējdarbībai 
• Zināšanas - semināri, uzņēmu

mu vizītes, kursi, pieredzes apmaiņa, 
mūžizglītība 

• Atbalsts no RTU - zināšanas, pa
kalpojumi, atlaides 

• Atbalsts RTU - absolventu piere
dze, jaunu studentu piesaiste, finan
sējums 

Ko mēs darām? 
Organizējam dažādus izglītojošus, 

sportiskus un iedvesmojošus pasāku
mus absolventiem: 

• Rādām absolventiem RTU labo
ratorijas, RTU jaunās ēkas 

•Organizējam vizītes uz absolven-
tu vadītajiem uzņēmumiem 

• Rīkojam seminārus un kursus 
• Rīkojam sporta sacensības 
• Stāstām par visu, ko augstskola 

absolventiem piedāvā arī pēc absol
vēšanas (karjera, pasākumi, tālākizglī
tība) 

• Meklējam un savienojam absol
ventus - apkopojam un aktualizējam 
kontaktus 

• Piesaistām finansējumu (stipen
dijas studentiem, starptautiski projek
ti) 

•Un, protams, popularizējam RTU.

Ko varam piedāvāt Tev? 
•Atlaides
• Pasākumus (izglītība, sports, iz

klaide) 
• Kontaktu tīklu
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• Regulāru informāciju par RTU at
tīstību, pasākumiem, pakalpojumiem. 

Kļūstot par RTU Absolventu aso
ciācijas biedru varat iegūt biedra 
karti. Tās turētājam ir iespēja sa
ņemt dažādas atlaides vai izman
tot īpašos piedāvājumus pie RTU 
Absolventu asociācijas sadarbības 
partneriem: 

• RTU Ķīpsalas peldbaseins - 20% 
atlaide baseina pakalpojumiem 

• RTU Studentu viesnīca - 30% at
laide viesnīcas pakalpojumiem 



• RTU MBA programma - 10% at
laide studiju maksai MBA programmā 
"Inovācijas un uzņēmējdarbība" 

• RTU Bibliotēka - iespēja izman
tot bibliotēkas pakalpojumus arī pēc 
studiju beigām 

• RTU Tālākizglītības kursi - 5-10% 
atlaide kursiem un semināriem (izņe
mot tos, par kuriem tiek piešķirti kre
dītpunkti) 

• Copy Pro - 10% atlaide kopēša
nai, drukai, iesiešanas darbiem 
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• lkammed-group - 15% atlaide 

obligātās veselības pārbaudei, uguns
drošībai, darba drošības pasākumiem 

• Fitnesa studija 1.stāvs - 15% at
laide T RX, T RX FT un 30 Bosu nodarbī
bām. � 


