
RTU Sporta centrs 

• Apmēram 25 sporta veidi RTU sporta bāzēs. 

• 1.kurss izvēlās sportot brīvprātīgi, piesakoties uz katru nodarbību atsevišķi. (Obligātais 

sports atcelts un vairs nebūs sportošana pa fakultātēm).  

• 1.kursam tiek piešķirti 90,00 vERU semestra sākumā (ja gribās sportot arī pēc tam, kad 

nauda beidzās, tad ir iespēja iemakstāt naudu no saviem līdzekļiem RTU kontā un tad, 

ja to neiztērēs, to pārcels uz nākamo semestri).  

• Nauda automātiski būs pieejama (tiks aktivizēta), kad pirmo reizi students pieteiksies 

nodarbībai (ieies savā profilā) ar RTU iekštīkla ORTUS lietotāja datiem, kā arī apstiprinās 

lietošanas noteikumus. 

• Studentiem piedāvāts elastīgs grafiks – pirms vai pēc lekcijām. (Nodarbības lielākoties 

tiek organizētas no plkst. 8.00 līdz 18.00). Nodarbības tiks organizētas attiecīgi pēc 

studentu pieprasījuma un brīvajiem laika logiem.  

• Pieteikties var arī vairākām nodarbībām uz priekšu.  

• Svarīgi par rezervēšanu! Ja students nodarbībai ir tikai pieteicies, bet nav veicis 

apmaksu, tādā gadījumā rezervācija vēl nav veikts un vieta starp nodarbību 

apmeklētājiem – nav aizņemta.  

• Svarīgi par atcelšanu! Virtuālās naudas atgriešana par atceltu rezervāciju notiks šādos 

gadījumos – Ja atcelšana ir veikta 24h pirms nodarbības vai arī nodarbību ir atcēlusi 

administrācija (nepietiekams studentu skaits; trenera prombūtne; sporta bāzes 

nepieejamība). 

• Jebkurš RTU students var veikt naudas iemaksu RTU kontā un apmeklēt jebkuru sporta 

veida nodarbību saskaņā ar grafiku. (Papildināt virtuālo kontu būs iespējams tieši pie 

maksāšanas. Sīkāk lasīt lietošanas instrukcijā un noteikumos).  

• Aptuveni sākot no oktobra, atsevišķos sporta veidos (peldēšanā, volejbolā u.c.) tiks 

piedāvātas nodarbības daždiem meistarības līmeņiem – zems, vidējs, augsts.  

• Sistēma ļauj veikt rezervāciju līdz pat attiecīgās nodarbības sākumam un vēl papildus 10 
minūtes.   

• Sistēma automātiski atcels visas rezervācijas, kurās netiks realizēts minimālais students 
skaits līdz iepriekšējās dienas plkst. 22.00. Studenti un treneri saņems informāciju par 
nodarbības atcelšanu sms veidā.  
 

• Brīvās izvēles kursi (C daļa) un iepriekšējā semestra parādu nokārtošana 

o Vecāko kursa studenti var izvēlēties kādu no sporta nodarbībām kā Brīvās izvēles 

kursu (C daļa), tādā veidā katra semestra sākumā saņemot no augstskolas 

budžeta līdzekļus virtuālajā kontā 70,00 vEUR sākuma summu. (Piemaksa par 

Brīvās izvēles kursa nodarbībām jāveic tajā brīdī, kad līdzekļi ir beigušies (Ja ir 

izvēlēts kāds dārgāks sporta veids)). Lai kurss būtu nokārtots, jāapmeklē 20 

nodarbības. 

o No 1.-10.septembrim studenti var kārtot C daļas parādu saistības bez maksas. 
Pēc 10.septembra studenti var kārtot parādu saistības par maksu, saskaņā ar 

norādīto nodarbības cenrādi, pievienojoties citiem studentiem nodarbībās. 

• Izlase 

o Studenti ar iepriekšēju sagatavotību var aizpildīt elektronisko anketu, norādot 

sporta veidu, sasniegumus un kontaktinfomāciju. (Anketa pieejama šeit - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebLpb5jdJvtu6X6nKvW-

JCfyClHpHDd2hIjbDqrFe5gWLzIg/viewform)  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebLpb5jdJvtu6X6nKvW-JCfyClHpHDd2hIjbDqrFe5gWLzIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebLpb5jdJvtu6X6nKvW-JCfyClHpHDd2hIjbDqrFe5gWLzIg/viewform


 Lietošanas instrukcija 

Šeit soli pa solim parādīts, kā varēsi pieteikties sporta nodarbībām.  

 

1. Lai pieteiktos nodarbībai, dodies uz sadaļu  Sporta nodarbības Pieteikties nodarbībām 

 

2. Izvēlies sporta nodarbību sev ērtā un pieejamā laikā, uzklikšķinot uz tās.  

(Ja vēlies apskatīt sīkāku informāciju par kādu nodarbību, tad vienkārši atliek uziet ar peles kursoru uz tās un  

parādīsies papildinformācija par nodarbības laiku, vietu, treneri, izmaksām un pieejamo vietu skaitu).  

Nodarbības vari atlasīt pēc dažādiem kritērijiem, piemēram, sporta veida, sporta bāzes, trenera utt.  

 

  



 

3. Šeit aplūkojama sīkāka informācija par izvēlēto sporta nodarbību.  

Nepieciešams autorizēties, lai pieteiktos nodarbībai. 

 

  



 

4. Lai autorizētos, nepieciešams ievadīt savu ORTUS lietotājvārdu un paroli.  

 

5. Mājas lapas augšpusē būs pieejama sadaļa “Mans profils”. Pirmo reizi ieejot savā profilā, tiks lūgts piekrist 

“Lietošanas noteikumiem”. Šī ir svarīga informācija, kuru nepieciešams izlasīt.  

Pēc tam šie noteikumi būs pieejami sadaļā “Par mums”  “Svarīga informācija” 

Sadaļā “Mans profils” būs pieejama informācija par lietotāju (vārds, uzvārds, personas kods, dzimums, virtuālā 

konta atlikums, e-pasts un telefona numurs). 

 Telefona numura un e-pasta maiņas gadījumā, lūgums atjaunot informāciju, jo tā nepieciešama mūsu saziņai ar 

Tevi, kā arī informēšanai par nodarbību atcelšanu.  

 

 



6. Sadaļā “Mans profils” varēsi apskatīties visas savas pieteiktās nodarbības un izvēlēties, ko ar tām darīt.  

Atceries, ja nodarbībai esi tikai pieteicies, bet neesi veicis apmaksu, tādā gadījumā rezervācija vēl nav veikts un 

vieta starp nodarbību apmeklētājiem – nav aizņemta.  

Pieteikties var vairākām nodarbībām uz priekšu. 

 

7. Veicot maksājumu, virtuāla nauda tiks noņemta no RTU piešķirtajiem līdzekļiem.  

Ja studentam ir pieejama gan RTU piešķirtā nauda, gan arī personīgi iemaksātā nauda, arī šajā gadījumā vispirms 

nauda tiks noņemta no RTU līdzekļiem.  

1) Ja virtuālajā kontā pietiek līdzekļu, tad students var veikt apmaksu; 

2) Ja virtuālajā kontā nepietiek līdzekļu, tad šeit ir iespēja to papildināt.  

Minimālā iemaksas summa ir 15.00 EUR, kā arī RTU piešķirs no savas puses papildus 50% iemaksātajai summai.  

(Piemērs - Ja esi iemaksājis 15.00 EUR, tad papildus no mums saņemsi 7.50 EUR). 

Swedbank klientiem tiks sagatavots elektronisks rēķins, kuru viņiem būs jāapmaksā un šeit apstrādes process 

noritēs nedaudz ilgāk.  

Reģ. Nr. 3341000709  

RTU konts Nr. LV46TREL915101S000000 

Bankas kods  TREL LV 22 

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda vārds “Sports”, savs vārds, uzvārds un personas kods. 



 

  



8. Svarīgi par atcelšanu! Virtuālās naudas atgriešana par atceltu rezervāciju notiks šādos gadījumos – Ja atcelšana 

ir veikta 24h pirms nodarbības vai arī nodarbību ir atcēlusi administrācija (nepietiekams studentu skaits; trenera 

prombūtne; sporta bāzes nepieejamība). 

Nodarbībai atkārtoti nebūs iespējams pieteikties.  

 

 

 

 

Ja reģistrācija ir notikusi veiksmīgi, tad uz tikšanos nodarbībās! 😊  

 


