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RTU DAUGAVPILS FILIALE SAGATAVO 
-

KVALIFICETUS SPECIALISTUS 
lize UPĪTE 

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Daugavpils 
filiāle ir būtiskākā inženiertehnisko speciālistu kalve 
Latgalē, kur katru gadu tiek piedāvātas arvien jau
nas augstākās izglītības studiju programmas tehnis
kajās zinātnēs. Jaunie inženierzinātņu speciālisti 
Daugavpils filiālē tiek sagatavoti jau vairāk nekā 
47 gadus, daudzi no viņiem strādā visprestižākajos 
un mūsdienīgākajos Latvijas, Latgales novada un 
pašvaldību uzņēmumos, iestādēs un organizācijās. 

RTU Daugavpils filiāle 
patlaban īsteno 13 studiju 
programmas, piedāvājot 
studentiem apgūt zinības 
gan dienas nodaļā, gan ne
klātienē. Kopējais studentu 
skaits tuvojas 500, un ar 
šiem jauniešiem strādā 20 
kvalificēti pasniedzēji. 
«Uzņemšanas plānu izpil
dām katru gadu, palielinās 
arī budžeta vietu skaits -
šogad tādu ir 120. T:īpēc uz 
nākotni, par spīti sarežgīta
jai ekonomiskajai situācijai 
valstī, raugāmies ar opti
mismu,>> saka filiāles direk
tors Guntis Strauttnanis. 
Vaicāts, kuras ir populārā
kās studiju programmas 
studētgribētāju vidū, direk
tors norāda, ka nopietns re
flektantu konkurss ir ener-

ģērikas, elektrotehnikas un 
datorsistēmu programmās. 
Pēdējos gados ievērojami 
pieaudzis to jauniešu skaits, 
kuri izvēlas studēt mehāni
ku. «Pirms pieciem gadiem 
mehāniku pirmajā kursā 
studēja 15-20 studentu. 
Šogad pirmajā kursā bija 40 
studentu, ko uzskatām par 
ļoti labu rādītāju,» stāsta G. 
Strauttnanis. 

Lai iestātos RTU Dau
gavpils filiālē, studētgribētā
jiem jāņem vērā, ka būtisks 
nosacījums ir iegūta vidējā 
izglitiba un izglitibas doku
mentā matemātikā, fizikā, 
ķīmijā, informātikā, latviešu 
valodā, svešvalodā, ekono
mikā un dabaszinātnēs atzī
me nav zemāka par četrām 
ballēm. «Skolēniem Latvijā 

jau 10. klasē jāizvēlas, kur 
viņi mācīsies tālāk, kādu 
specialitāti apgūs, tāpēc gri
bētu aicināt vecāk:us, lai viņi 
savus bēmus mudina apgūt 
visus priekšmetus - gan hu
manitāros, gan eksaktos. Tas 
vēlāk neierobežos iespējas 
iestāties tādā augstskolā, kā
dā viņi patiešām vēlas un kas 
gatavo darba tirgū pieprasī
tus speciālistus,» uzskata G. 
Strautmanis, piebilstot, ka 
inženiertehniskie speciālisti 
ir pieprasīti pat pašreizējos 
saspringrajos darba tirgus 
apstākļos. 

Filiālē studenti pirmajos 
kursos iegūst augstākās iz
glitibas pamatzināšanas, bet 
tālākā specializācija un dip- -� 
lomdarbu aizstāvēšana no- � 
tiek attiecīgajās RTU fakul- f! 
tātēs Rīgā. Dienas nodaļas � -�--::-----------.IL.__._'-'"':.._-------------___J 
studenti mācības Rīgā turpi- GANDARĪTS. RTU Daugavpils filiāles direktors Guntis Strautmanis nākotnē raugās 
na pēc otrā kursa, neklātie- optimistiski un ir gandarīts par studentu skaita pieaugumu atsevišķās studUu programmās, 
nes nodaļas studenti - pēc kas ndz šim nav bUušas tās populārākās 
trešā kursa a bsolvēšanas. 

RTU Daugavpils filiālē 
norit aktīva studentu zināt
niskā un pēmiecības darbība. 
Ik pavasari tiek rīkotas zināt
niski praktiskās konferences 
(šogad konference notika 24. 
aprī!ī), kurās studenti vispā
rējam vērtējumam piedāvā 
teorētiskus un praktiskus pē-

tijumus inženierekonomikā 
un tautsaimniedbas attīsnbā, 
arhitektūrā, būvniecībā, da
torzinātnēs, mehānikā, elek
tronikā, elektrotehnikā un 
materiālzinātnēs. RTU stu-
dentu dzīve nav iedomājama 
arī bez kultūras un sporta 
pasākumiem. 

RTU Daugavpils filiāles 
direktors atklāj, ka nākot
nē filiālē iecerēts izveidot 
pilnu studiju ciklu, lai vis
maz dažu programmu stu
denti diplomu varētu iegūt 
turpat Daugavpili un vi
ņiem vairs nevajadzētu do
ties uz Rīgu. «Es ceru, ka 

tas izdosies! Studijas RTU 
Daugavpils filiālē studen
tiem būs ērtākas, turklāt 
pastāvēs arvien lielāka ie
spēja, ka jaunie un kvalifi
cētie speciālisti paliks strā
dāt savā dzimtajā pil
sētā un novadā,» saka 
G. Strautmanis .• 


