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RĪGAS TEHNISKĀ 
UNIVERSITĀTE (RTU) 
IR MŪSDIENĪGA, 
STARPTAUTISKI 
PAZĪSTAMA UN PRESTIŽA 
VIENĪGĀ DAUDZNOZARU 
TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
LATVIJĀ.
RTU mērķtiecīgi attīstās, lai 
kļūtu par trešās paaudzes 
universitāti, kas nodrošina 
ne tikai augstas kvalitātes 
izglītību, bet arī izcilu 
pētniecību un inovāciju un 
tehnoloģiju pārnesi, tādējādi 
zinātnes sasniegumus 
iedzīvinot praksē. 

APSVEROT 
INŽENIERTEHNISKO 
ZINĀTŅU STUDIJU 
IESPĒJAS, TU VARI 
IZVĒLĒTIES KĀDU NO RTU 
DEVIŅĀM FAKULTĀTĒM:

Arhitektūras un 
pilsētplānošanas fakultāti

Datorzinātnes un 
informācijas tehnoloģijas 
fakultāti 

Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultāti

Materiālzinātnes un
lietišķās ķīmijas fakultāti 

Būvniecības 
inženierzinātņu fakultāti 

Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultāti

Inženierekonomikas un 
vadības fakultāti 

E-studiju tehnoloģiju un 
humanitāro zinātņu
fakultāti 

Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultāti

Līdztekus rūpēm par studiju 
kvalitāti RTU mērķtiecīgi 
attīsta arī savu infrastruktūru, 
Ķīpsalā būvējot Latvijā pirmo 
studentu pilsētiņu. Pēc 
būvniecības pabeigšanas tā kļūs 
par Baltijas reģionā modernāko 
inženierzinātņu studiju centru, 
kur būs koncentrētas RTU 
fakultātes, moderns laboratoriju 
korpuss, Zinātniskā bibliotēka un 
administratīvās ēkas. 

Šajās fakultātēs Tu apgūsi 
daudzpusīgu izglītību 
augstajās tehnoloģijās un 
inženierzinātnēs, kā arī 
sociālajās un humanitārajās 
zinātnēs. RTU piedāvātās 
studiju programmas ir 
starptautiski akreditētas.
RTU iegūtās izglītības kvalitāti 
apliecinājuši arī Latvijas 
darba devēji, reflektantiem 
RTU iesakot kā prioritāro 
augstākās izglītības iestādi 
Latvijā.  

RTU mērķtiecīgi strādā, 
skolēniem piedāvājot dažādus 
atraktīvus projektus un 
tādējādi parādot,

CIK EKSAKTĀS ZINĀTNES
VAR BŪT AIZRAUJOŠAS.

RTU jau vairākus gadus 
organizē Bērnu un jauniešu 
universitāti, kurā aicina 
piedalīties sākumskolas 
un pamatskolas skolēnus, 
piedāvājot viņiem ar praktisko 
eksperimentu palīdzību iepazīt 
matemātikas, fizikas un ķīmijas 
likumus. 

Savukārt, ja eksaktās zinātnes 
vēlies apgūt padziļināti un 
jau vidusskolā sagatavoties 
inženierzinātņu studijām, Tevi 
gaida RTU Inženierzinātņu 
vidusskola, kur īpaši talantīgi 
jaunieši augstā līmenī apgūst 
eksaktos mācību priekšmetus
un angļu valodu. Vidusskolā
mācības 10. klasē
2015./2016. mācību gadā sāka 
24 skolēni, un 2016./2017. mācību
gadā vidusskola gaida jaunus
10. klases audzēkņus.
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1. KLĀTIENĒ
jebkuras augstskolas 
uzņemšanas punktā, uzrādot:

personu apliecinošu 
dokumentu
vidusskolas atestātu
sekmju izrakstu
CE sertifikātus
olimpiāžu rezultātus 

▶  aktivizējot izvēlni 
«Pieteikties 2. kārtai» 
portālā www.latvija.lv

▶  pa tālruni 67089003

▶  klātienē jebkurā no 
  uzņemšanas punktiem

2. ELEKTRONISKI
portālā www.latvija.lv, 
izmantojot:

internetbanku
elektronisko parakstu
portāla lietotājvārdu
un paroli

Līdz noteiktam datumam 
dodies uz jebkuru no
augstskolu uzņemšanas 
punktiem, uzrādi visus 
nepieciešamos dokumentus
un apstiprini pieteikumu.

SVARĪGI! 

Ja nepieteiksies 2. kārtai, 
Tu izstāsies no vienotās 
uzņemšanas un zaudēsi 
iespēju iegūt studiju vietu.

Par abu kārtu rezultātiem 
uzzināsi portālā www.latvija.lv, 
saņemsi arī īsziņu un e-pastu. 
Ja rezultāti ir apstiprinoši – 
URRĀ, TU ESI RTU STUDENTS! 

IEGAUMĒ!

Pēc CE sertifikātu saņemšanas 
seko līdzi informācijai
www.rtu.lv par uzņemšanas 
datumiem! 

KĀ KĻŪT PAR RTU 
STUDENTU?

Kontakti:
Kaļķu iela 1–121, Rīga, LV-1658
Tālrunis: 67089319
E-pasts: uznemsana@rtu.lv
www.rtu.lv/uznemsana
www.latvija.lv

Uzņemšana pilna laika 
pamatstudiju programmās 
notiek konkursa kārtībā pēc 
centralizēto eksāmenu (CE) 
aprēķinātā ranga rezultātiem.
 
Nepilna laika studiju 
programmās ieskaita 
bez CE sertifikāta vai 
iestājpārbaudījumu 
kārtošanas, kad veikta pirmā 
iemaksa. 

Jau sesto gadu studijām vari 
pieteikties daudz vienkāršāk – 
vienotā pieteikšanās sistēmā 
portālā www.latvija.lv, kur 
dokumentus var iesniegt 
11 augstākās izglītības 
iestādēs. Konkurss vienotajā 
uzņemšanā norisinās
divās kārtās. 

PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM PIETEIKŠANĀS
KONKURSAM UZ
STUDIJU VIETĀM 

1. KĀRTA 2. KĀRTA 

a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.
e.



3

APRĒĶINI
SAVU
RANGU

REFLEKTANTS
PIEDALĀS KONKURSĀ 
PĒC APRĒĶINĀTĀ RANGA 
SKAITĻA. 

Lai varētu iestāties RTU pilna 
laika dienas (D) studijās, 
reflektants (topošais 
students), pretendējot uz 
budžeta vietām, piedalās 
konkursā ar ranga skaitli, 
ko aprēķina pēc centralizēto 
eksāmenu (CE) un izglītības 
dokumentos norādītajām gala 
atzīmēm.

Konkurss notiek, balstoties
uz aprēķināto ranga skaitli.
Ja nav iegūta budžeta vieta, 
var studēt RTU maksas 
studiju vietās.

Nepilna laika studijās rangu 
neaprēķina, jo studijas ir tikai 
par maksu.

1. PIEMĒRS

Vairis iesniedza dokumentus 
studiju programmai 
«Būvniecība»:

CE:
matemātika  80 %
angļu valoda  70 %

Atzīmes atestātā:

Rangs:
(80 x 1 + 70 x 0,79) +
(6 + 6 + 9 + 8 + 6) : 1000 =
135,335

2.PIEMĒRS 

Sandra iesniedza
dokumentus studiju 
programmai «Arhitektūra»:

CE:
matemātika  85 %
fizika   70 %

Atzīmes atestātā:

Atzīmes
iestājpārbaudījumos: 
zīmēšanā 8

Rangs:
(85 x 1 + 70 x 1 + 8 x 15) +
(7 + 6 + 8 + 9 + 5) : 1000 =
275,035

Ranga skaitļa aprēķināšanā 
izmanto CE procentus 
(vidējā vērtība no visām 
vērtējuma sadaļām) un gala 
atzīmes vidējās izglītības 
dokumentā (matemātikā, 
fizikā, informātikā, svešvalodā, 
ķīmijā).

PIEMĒRI

RANGA APRĒĶINĀŠANA

Izglītības dokumenta atzīmju 
summu dala ar 1000.

Saskaita abas summas un 
iegūst reflektanta ranga 
skaitli.

matemātika 6 fizika 6
informātika 9 svešvaloda 8
ķīmija 6

1
matemātika
fizika
ķīmija

0,79
svešvaloda
latviešu valoda

15 zīmēšanas
iestājpārbaudījums

matemātika 7 fizika 6
informātika 8 svešvaloda 9
ķīmija 5

CE iegūtos vidējos procentus 
reizina ar koeficientiem

un saskaita.
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KARJERAS
CENTRS

Kontakti:
Āzenes iela 6 (1. stāvs), Rīga
Tālrunis: 67089025
E-pasts:karjera@rtu.lv
www.karjera.rtu.lv 
     /karjerasCentrs

laikā Tev būs iespēja: 

▶  izpētīt savas stiprās puses 
un spējas

▶  noteikt tieši Tev 
piemērotās studiju
programmas

▶  izstrādāt individuālo
lēmuma pieņemšanas 
plānu

▶  uzdot konsultantam
jautājumus par jomu, kas 
Tevi interesē, un darba 
iespējām

▶  saņemt informāciju par 
darba tirgus aktualitātēm

Karjeras konsultants Tev 
palīdzēs atrast piemērotas 
studijas, lai izvēlētajā jomā vari 
studēt ar prieku. Konsultācijas 
laikā Tev būs iespēja paplašināt 
zināšanas gan par RTU
programmām, gan par savām 
spējām, gan par darba iespē-
jām un izdarīt izvēli apzināti.

Tu vari apmeklēt arī:

▶  uzņēmējdarbības interesentu 
forumu «Biznesa sula», 
kurā katru ceturksni vairāki 
uzņēmēji dalās pieredzē ar 
topošajiem uzņēmējiem

▶ RTU Karjeras dienu 
2016. gada 3. martā, kurā 
iespējams uzrunāt darba 
devējus un iepazīties ar darba 
tirgus prasībām

▶ dažādus seminārus visa gada 
garumā par visdažādākajām 
tēmām

▶ angļu valodas klubu, kur 
reizi nedēļā notiek sarunas 
angļu valodā, lai praktizētu 
valodas prasmes

RTU Karjeras centrs veicina 
sadarbību un komunikāciju 
starp augstskolu, studentiem, 
darba devējiem un RTU 
absolventiem, kā arī palīdz 
jauniešiem integrēties darba 
tirgū un veidot profesionālo 
karjeru.

Tev kā topošajam studentam 
ir iespēja saņemt konsultācijas 
par piemērotas programmas 
izvēli un apmeklēt RTU Karjeras 
centra izglītojošās karjeras 
nodarbības.

STUDIJU IZVĒLES
KONSULTĀCIJAS

Informāciju par tuvākajiem 
pasākumiem var uzzināt 
karjera.rtu.lv
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SAGATAVOŠANAS
KURSI

Sagatavošanas kursi palīdz 
sagatavoties CE un veiksmīgām 
studijām RTU, kā arī padziļināt 
zināšanas konkrētā mācību 
priekšmetā. Lai kļūtu par kursu 
dalībnieku, RTU mājaslapā 
jāaizpilda elektronisks 
iesniegums un jāsamaksā kursu 
dalības maksa.

Fizikas un matemātikas 
kursu jauno grupu 
veidošana notiks janvārī. 
Kursu sākums februārī.

Sagatavošanas kursos 
matemātikā tiek atkārtotas 
un papildinātas zināšanas 
vidusskolas kursa apjomā, lai 
sagatavotos matemātikas CE. 
Vielas apguvei tiek izmantoti 
iepriekšējo gadu CE un citi 
uzdevumi. Eksāmenā algebras 
un ģeometrijas satura tēmu 
īpatsvara attiecība ir 3:2,
tātad – lielāka uzmanība 
tiek pievērsta algebras 
uzdevumiem.

Sagatavošanas kursi 
matemātikā notiks:

RTU Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultātes 
telpās, Rīgā, Āzenes ielā 12, 
102. auditorijā, ceturtdienās no 
plkst. 17 līdz 19.50.

Kursu sākums 8. oktobrī

Kontakti:
Sagatavošanas kursu nodaļas 
vadītāja Loreta Juškaite

Kaļķu iela 1–408,
Rīga, LV-1658

Tālruņi: 28258852, 67089309
E-pasts: loreta.juskaite@rtu.lv
www.kursi.rtu.lv

Sagatavošanas kursi zīmēšanā 
palīdzēs sagatavoties 
iestājpārbaudījumiem 
zīmēšanā Arhitektūras un 
pilsētplānošanas fakultātē, 
kā arī Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultātes 
studiju programmā «Materiālu 
tehnoloģija un dizains». 

Nodarbības notiks:

no oktobra līdz maijam 
Rīgā, Ķīpsalas ielā 6, 4. stāvā, 
zīmētavā:
trešdienās no plkst. 16.30 līdz 
18.30, sestdienās no plkst. 11 līdz 
13 un no plkst. 13.30 līdz 15.30

Pieteikšanās nodarbībām, 
ierodoties personīgi un izpildot 
reģistrācijas anketu.
 
Sīkāka informācija Arhitektūras 
un pilsētplānošanas fakultātes 
dekanātā: 

Tālrunis: 67089212
E-pasts: apf@rtu.lv

Sagatavošanas kursi ķīmijā 
palīdzēs sagatavoties 
ķīmijas CE.

Nodarbības notiks:

no 1. novembra līdz 1. maijam 
RTU Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultātes
telpās, Rīgā, P. Valdena ielā 3.

Informācija par pieteikšanos:
asoc. prof. Inna Juhņeviča

Tālruņi: 29175634, 67089117 
E-pasts: inna.juhnevica@rtu.lv 

FIZIKAS SKOLOTĀJIEM
Semināri un kursi
«Kā gatavoties fizikas CE?»
 
Prognozējamais sākums
2. novembris

ATKLĀTĀS NODARBĪBAS 
12. KLASES SKOLĒNIEM
«Kā gatavoties fizikas CE?»
 
Prognozējamais sākums
3. oktobris un 6. februāris

FIZIKA MATEMĀTIKA ZĪMĒŠANA

ĶĪMIJA

Sagatavošanas kursos fizikā 
tiek analizēti uzdevumi par 
vidusskolas kursa fizikas 
tēmām. Kursu dalībnieki 
aizpilda dažādus testus un 
rēķina uzdevumus. Īpaša 
uzmanība tiek pievērsta 
iepriekšējo gadu CE jautājumu 
un uzdevumu apguvei, analizēts 
un izstrādāts pētniecības 
laboratorijas darbs.

8 MĒNEŠU KURSI
8 mēnešu sagatavošanas kursi 
fizikā notiks:

RTU Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultātes 
telpās, Rīgā, P. Valdena 
ielā 3/7, 213. auditorijā, 
trešdienās no plkst. 17
līdz 19.50.

Kursu sākums 7. oktobrī

FIZIKA SESTDIENĀS
Sagatavošanas kursu 
nodarbības sestdienās notiks:

RTU Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultātes 
telpās, Rīgā, Āzenes ielā 12, 
105. auditorijā. Tās plānotas trīs 
reizes mēnesī no plkst. 10 līdz 14.

Kursu sākums 10. oktobrī
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STIPENDIJAS
UN KREDĪTI

Uz stipendijas saņemšanu var pretendēt 
visi studējošie, kuri studē valsts budžeta 
finansētajās studiju vietās un atbilstoši 
RTU Studiju rezultātu vērtēšanas nolikuma 
prasībām pirmajā reizē ir nokārtojuši visus 
paredzētos pārbaudījumus iepriekšējā sesijā 
un kuriem nav akadēmisko parādu.

Uz stipendiju var pieteikties līdz katra 
semestra pirmā mēneša 10. datumam.

▶  IKMĒNEŠA STIPENDIJU,
ko piešķir bakalaura studiju 
programmas, profesionālās 
augstākās izglītības 
programmas, maģistra studiju 
programmas studentam – 
10 mēnešu gadā (stipendiju 
nepiešķir jūlijā un augustā) 

▶  IKMĒNEŠA STIPENDIJU, 
ko piešķir doktora studiju 
programmas studentam – 
11 mēnešus gadā (stipendiju 
nepiešķir augustā) 

▶  VIENREIZĒJU 
STIPENDIJU,
kas visa semestra laikā 
nepārsniedz ikmēneša 
stipendijas apmēru 

▶  PAAUGSTINĀTU 
STIPENDIJU,
kas nepārsniedz ikmēneša 
stipendijas divkāršu apmēru

▶  grūtniecības atvaļinājuma 
laikā stipendijai var pieteikties 
ārpus noteiktā stipendiju 
konkursa

Ja diviem vai vairāk 
studējošajiem ir
vienlīdzīgas sekmes,
prioritārā secībā tiek ņemta 
vērā šo studējošo piederība 
šādām sociālajām grupām: 

1.  invalīds, bārenis vai bez 
vecāku gādības palikušais 

2. studējošais, kura ģimenei, 
ar kuru viņam ir nedalīta 
saimniecība, uz stipendiju 
konkursa norises brīdi 
piešķirts trūcīgās ģimenes 
statuss 

3. studējošais no ģimenes, kurā 
ir trīs vai vairāk bērnu 

4. studējošais, kura ģimenē ir 
viens vai vairāki bērni 

STUDĒJOŠAJAM NO STIPENDIJU FONDA VAR PIEŠĶIRT 
KĀDU NO ŠĀDIEM STIPENDIJU VEIDIEM:

Ikmēneša stipendiju 
konkursa kārtībā uz vienu 
semestri piešķir 
studējošajiem, 
pamatojoties uz sesijā 
iegūtajām atzīmēm.

Ikmēneša stipendija 
bakalaura studiju 
programmas, profesionālās 
augstākās izglītības 
programmas studējošajam ir 
99,60 EUR.
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RTU Attīstības fonds ir organizācija, kas 
sadarbojas ar dažādiem uzņēmumiem, 
organizācijām un privātpersonām un piedāvā 
stipendijas studentiem, realizē dažādus 
projektus un rūpējas par RTU kā modernas 
izglītības, zinātnes, kultūras un sporta centra 
attīstību.

Nozīmīgu daļu RTU Attīstības fonda darbībā 
ieņem stipendiju piešķiršana studentiem. 
Sadarbojoties ar atbalstītājiem, tiek piedāvātas 

ŠĀDAS STIPENDIJAS:

▶  par praksi uzņēmumā

▶  par zinātniskā darba izstrādāšanu 
atbalstītājam interesējošā un svarīgā tēmā

▶  par sasniegumiem sportā

▶  par labām sekmēm mācībās

Papildus augstāk minētajām stipendijām
12. klases absolventiem, kuri plāno nākamajā 
gadā būt RTU pirmā kursa studenti, ir iespēja 
pieteikties arī atbalsta stipendijai «Topošais 
profesionālis». Stipendijas mērķis – atbalstīt 
skolēnus, kuriem nepieciešams papildu 
materiālais nodrošinājums studijām, kuri ir 
uzrādījuši izcilas sekmes mācībās un vēlas studēt 
pamatstudiju programmās RTU.

Stipendiju konkursi tiek izsludināti dažādos 
laikos visa gada garumā. Sekojiet informācijai 
RTU Attīstības fonda mājaslapā 
www.fonds.rtu.lv un sociālajos tīklos 
www.facebook.com/RTUAttistibasfonds un 
www.twitter.com/fonds_RTU

Kontakti:
Kaļķu iela 1–418, Rīga, LV-1658
Tālrunis: 67089879
E-pasts: fonds@rtu.lv
www.fonds.rtu.lv

Students var pieteikties un saņemt studiju 

kredītu (studiju maksas segšanai) un studējošā 
kredītu (ikmēneša sociālajām vajadzībām) vai 
abus kredīta veidus vienlaikus.

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI: 

▶  pieteikuma anketa (pieejama mājaslapā vai 
saņemama Kaļķu iela 1–120 A, Rīga)

▶  pase

▶  studiju kredīta pieprasītājiem – dokuments, 
kas apliecina, ka par studijām vismaz daļēji   
ir samaksāts

Kad saņemts apstiprinājums no RTU Kredītu 
piešķiršanas komisijas un IZM Studiju un zinātnes 
administrācijas, jādodas uz banku slēgt kredīta 
un galvotāja līgumus.

Kontakti:
Kaļķu iela 1–120 A, Rīga, LV-1658
Tālrunis: 67089465
E-pasts: krediti@rtu.lv

RTU ATTĪSTĪBAS FONDA 
STIPENDIJAS

STUDIJU UN STUDĒJOŠĀ KREDĪTI AR 
VALSTS VĀRDĀ SNIEGTU GALVOJUMU
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Varbūt Tu jau kopš bērnības 
zini, ka būsi inženieris, bet 
varbūt vēl zīlē nākotni kafijas 
biezumos un nespēj pieņemt 
lēmumu, kur studēt, par ko 
kļūt. RTU durvis ik dienu ir 
atvērtas tiem, kam galva 
pilna pārgalvīgām idejām 
un netrūkst arī drosmes un 
uzņēmības sapņus pārvērst 
īstenībā.

Atnāc, ieraugi, iztaujā, 
aptausti un sajūti RTU kā 
savējo, vienīgo, īsto!

RTU ATVĒRTO DURVJU
DIENA

17.10.2015. un 09.04.2016.
Ķīpsalā

PROJEKTS «SEKO
STUDENTAM»

26.–30.10.2015.
Pieteikšanās līdz 14.10.2015.

14.–25.03.2016.
Pieteikšanās līdz 03.03.2016. 

www.sekostudentam.rtu.lv

RTU PASĀKUMI
SKOLĒNIEM

Atvērto durvju dienas notiks 
arī RTU filiālēs ārpus Rīgas.

Seko informācijai RTU un filiāļu 
mājaslapās!

21. STARPTAUTISKĀ
IZGLĪTĪBAS IZSTĀDE
«SKOLA2016»

26.–28.02.2016.

Starptautiskajā izstāžu centrā 
«BT1» Ķīpsalā

MAKARONU TILTU BŪVES 
SACENSĪBAS «STIKS»

26.03.2016.
www.stiks.lv
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ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS 
DARBU KONKURSS 
VIDUSSKOLĒNIEM «PASAULE 
PIEPRASA TEHNISKOS 
PRĀTUS!»

Konkursa uzvarētajiem naudas 
balvas un iespējas studēt RTU 
budžeta vietās ārpus konkursa.

Pieteikšanās līdz 30.11.2015., 
aizpildot www.rtu.lv/nacunstude 
atrodamo elektronisko 
pieteikuma anketu.
Konkursa fināls 19.03.2016.

RTU SKOLĒNU KAUSS ŠAHĀ

2016. gada aprīļa beigās
RTU Lielā aula, Kaļķu iela 1, Rīga
Kontakti:
E-pasts: egons.lavendelis@rtu.lv 
Tālrunis: 29876891

RTU SKOLĒNU KAUSS BRIDŽĀ

2016. gada aprīļa beigās 
RTU Lielā aula, Kaļķu iela 1, Rīga
Kontakti:
E-pasts: ilze.birzniece@rtu.lv
Tālrunis: 29138157

RTU SKOLĒNU KAUSS
100 LAUCIŅU 
STARPTAUTISKAJĀ
DAMBRETĒ

2016. gada aprīļa beigās RTU, 
201. telpa, Kaļķu iela 1–201, Rīga
Kontakti:
E-pasts: jlelis@latnet.lv
Tālrunis: 29556340

BALVAS
Uzvarētāji tiek apbalvoti ar 
diplomiem un vērtīgām balvām. 
Naudas balvas tiek izsniegtas 
dāvanu kartes veidā, ko var 
izmantot, maksājot studiju 
maksu RTU, maksājot par RTU 
sagatavošanas kursiem vai 
saņemt stipendiju, kad balvas 
ieguvējs ir iestājies RTU.

RTU SPORTA KLUBS
Meža iela 1 A,
Rīga, LV-1048
Kontakti:
E-pasts: sportaklubs@rtu.lv
Tālrunis: 67089307
www.rtu.lv

RTU PRĀTA SPĒLES 
SKOLĒNIEM 2016

«EKSPLOZĪVI UN KREATĪVI»
OLIMPIĀDES

02.–06.05.2016.

OLIMPIĀDES
Olimpiāde jaunajiem ķīmiķiem - 
februāra pirmā pilnā nedēļa.
Elektronikas olimpiāde 
skolēniem – aprīļa beigas/maija 
sākums.
www.rtusp.rtu.lv
 

RTU TAVĀ SKOLĀ

Visu mācību gadu Latvijas 
skolās notiek informējošs 
seminārs «RTU Tavā skolā».

Pieteikt semināru var,
sazinoties ar Lauru Mesteri.
E-pasts: laura.mestere@rtu.lv
Tālrunis: 67089891
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RTU fakultātes
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Arhitektūras un
pilsētplānošanas 
fakultāte (APF)

Ķīpsalas iela 6,
Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67089212
E-pasts:apf@rtu.lv
www.apf.rtu.lv 

Arhitektūra
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Arhitektūras un
pilsētplānošanas fakultāte (APF)

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA 
VIETAS
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītība

Pilna 
laika

20

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds arhitektūrā

Matemātikā un fizikā 
vai svešvalodā (angļu, 
vācu vai franču). Papildus 
jākārto iestājpārbaudījums 
zīmēšanā – ģeometrisku 
ķermeņu sarežģītas telpiskas 
kompozīcijas un cilvēka 
portreta konstruktīvs 
zīmējums, kā arī ģeometrisku 
ķermeņu kompozīcijas telpiska 
grafiska analīze

Absolventiem ir iespējas 
turpināt studijas profesionālajā 
studiju programmā 
«Arhitektūra» vai citās augstākā 
līmeņa studiju programmās

Tu varēsi strādāt par arhitekta 
palīgu un sertificēta arhitekta 
vadībā veikt dažādus uzdevumus. 
Lai iegūtu patstāvīgas arhitekta 
prakses tiesības, Tev jāturpina 
studijas profesionālajā studiju 
programmā «Arhitektūra»

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI 
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Bakalaura studiju 
programma ir pirmā no 
divām secīgi apgūstamām 
studiju programmām, 
kuras kopumā nodrošina 
izglītību, kas nepieciešama 
profesionālās patstāvīgās 
prakses tiesību iegūšanai 
arhitektūrā. Studējot šajā 
programmā, Tu iegūsi 
augstāko izglītību, kas 
ļaus Tev spert pirmos soļus 
arhitekta profesijā. Tu varēsi 
sākt praktisko darbību 
sertificēta arhitekta vadībā 
vai arī turpināt studijas 
arhitekta profesionālās 
kvalifikācijas iegūšanai

ARHITEKTŪRA

3,5 
gadi

Pilna laika
studijām

Arhitekta profesijai 

nepieciešamās 
pamatzināšanas un prasmes: 
arhitektūras kompozīcija, 
projektēšana, mākslas vēsture, 
arhitektūras vēsture, zīmēšana 
un citi mākslas prieksmeti, 
ēku tipoliģija, 
tēlotājģeometrija, 
inženiertehniskie priekšmeti, 
socioloģija, politoloģija, 
angļu un/vai vācu valoda
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Būvniecība
(specializācija:
Transportbūves)

Būvniecība

Ģeomātika

Siltuma, gāzes un 
ūdens tehnoloģija

Transportbūves

Ķīpsalas iela 6 A/B,
Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67089112
E-pasts: bf@rtu.lv
www.bf.rtu.lv 

Būvniecības
inženierzinātņu 
fakultāte (BIF)
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pirmā
līmeņa
profesionālo
studiju
programma

Vispārējā vidējā izglītība 
vai četrgadīgā profesionālā 
vidējā izglītība. Nepilna 
laika (neklātienes) studijās 
studē studenti ar inženiera 
kvalifikāciju, ar bakalaura un 
maģistra grādiem 

Pilna laika un
nepilna laika
(neklātienes) 

30

Nepilna laika
studijām 
(neklātienes)

3,5 
gadi

Pilna 
laika
studijām

3 
gadi

Padziļināti Tu apgūsi 
transportbūvju virzienam 
atbilstošus tehniskos un 
ekonomiskos priekšmetus: 
transportbūves, autoceļu 
būvniecība, ceļu ekspluatācija, 
mūsdienu datorprogrammu 
lietošana utt., kā arī humanitāros 
un sociālos priekšmetus

Būvdarbu organizatora 
transportbūvēs kvalifikācija

Studijas bakalaura 
profesionālo studiju 
programmā «Transportbūves» 
(studiju ilgums 1,5 gadi)

Programma sagatavo darba 
tirgus prasībām atbilstošus 
ceturtā līmeņa profesionālās 
kvalifikācijas būvdarbu 
organizatorus transportbūvēs, 
Tu varēsi veikt sarežģītu 
izpildītāja darbu, kā arī 
organizēt un vadīt būvdarbus 
atbilstoši likumdošanai

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču)

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Apgūstot programmu, 
Tu būsi augsti kvalificēts 
speciālists, kurš gatavs 
darba tirgum gan kā 
būvdarbu vadītājs, gan kā 
projektētājs

Būvniecības inženierzinātņu 
fakultāte (BIF)

BŪVNIECĪBA
(specializācija: Transportbūves)
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Studējot šajā programmā, 
Tu iegūsi profesionālo 
augstāko izglītību 
būvniecības nozarē un 
varēsi strādāt par inženieri

BŪVNIECĪBA

PROGRAMMAS 
VEIDS
UN LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

Pilna laika
studijām

Nepilna laika
studijām
(neklātiene)

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītība

Pilna laika un
nepilna laika
(neklātienes) 

150

4,5 
gadi

5 
gadi

Vispārizglītojošos studiju
kursus: būvmateriāli, 
būvmehānika, būvdarbu 
tehnoloģija u. c., kā arī 
humanitāros un sociālos 
priekšmetus

Profesionālais bakalaura 
grāds būvniecībā un inženiera 
kvalifikācija būvniecībā

Studijas radniecīgās 
maģistra profesionālo studiju 
programmās

Absolvējot programmu, Tu būsi 
izpildījis profesijas standarta 
«Ēku būvinženieris» izvirzītās 
prasības un būsi sagatavots 
būvinženiera profesijai 

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču)

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Būvniecības inženierzinātņu 
fakultāte (BIF)
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Programma paredzēta 
ģeodēzistu, mērnieku, 
kartogrāfu sagatavošanai. Tā 
ir vienīgā šāda programma 
Latvijas augstskolās, kas 
sagatavos Tevi profesionālai 
darbībai ģeodēzijā, 
mērniecībā, kartogrāfijā, 
zemes pārvaldībā, zinātniskai 
pētniecībai šajos virzienos, kā 
arī pedagoģiskajam darbam

PROGRAMMAS 
VEIDS
UN LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

Pilna laika
studijām

Nepilna laika
studijām
(neklātiene)

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītība

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes) 

20

4,5 
gadi

5 
gadi

Akadēmiskie un programmai 
atbilstoši speciālie priekšmeti: 
ģeodēzija, inženiergeodēzija, 
kartogrāfija, globālās 
pozicionēšanas sistēmas. 
Īpaša uzmanība tiek pievērsta 
praktiskajiem darbiem un 

Profesionālais bakalaura 
grāds ģeomātikā un inženiera 
kvalifikācija ģeodēzijā un 
kartogrāfijā

Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču)

Studijas radniecīgās 
maģistra profesionālo studiju 
programmās

Tu varēsi strādāt par mērnieka 
palīgu, ģeodēzistu un 
kartogrāfu

PAMATLIETAS, KO APGŪSI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

ĢEOMĀTIKA

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM

profesionālajai praksei. 
Apgūstot programmu, Tev būs 
jāizvēlās viena no trīs
specializācijas jomām: 
ģeodēzija, mērniecība vai 
kartogrāfija

Būvniecības inženierzinātņu 
fakultāte (BIF)
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Studējot šajā programmā, Tu 
apgūsi ēku inženiersistēmas, 
kā arī apdzīvoto vietu
infrastruktūras elementus: 
siltumapgādes, 
aukstumapgādes, gāzes 
apgādes, ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmas. 
Programma sagatavo 
inženierus un pētniekus 
siltuma, gāzes un ūdens 
inženiersistēmu jomā

SILTUMA, GĀZES
UN ŪDENS
TEHNOLOĢIJA

PROGRAMMAS 
VEIDS
UN LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

Pilna laika
studijām

Nepilna laika 
(neklātienes 
un vakara) 
studijām 

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Pilna laika, 
nepilna laika 
(neklātienes)
un nepilna
laika (vakara)

30

5 
gadi

6 
gadi

Apkures, dzesēšanas, gaisa 
kondicionēšanas, ventilācijas, 
gāzes apgādes, aukstā un
karstā ūdens apgādes, 
kanalizācijas un ugunsdzēšanas 
iekārtas un sistēmas, balstoties
galvenokārt uz plūsmas 
mehāniku, tehnisko 
termodinamiku, būvniecības 
siltumfiziku, akustiku un 

Profesionālais bakalaura 
grāds siltuma, gāzes un ūdens 
inženiersistēmās un inženiera 
kvalifikācija siltuma, gāzes un 
ūdens tehnoloģijā

Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču)

Studijas radniecīgās maģistra 
profesionālo studiju programmās

Tu būsi inženieris vai pētnieks 
siltuma, gāzes un ūdens 
inženiersistēmu jomā, kurš 
varēs strādāt privātajos un 
pašvaldību uzņēmumos, kas 
nodrošina pilsētu un citu 
apdzīvoto vietu
infrastruktūru – siltumapgādi, 
gāzes apgādi, ūdensapgādi 
un kanalizāciju, ēkās iebūvēto 
inženiersistēmu nepieciešamo 
modernizāciju, ekspluatāciju 
un apkopi. Varēsi veikt ēku 
inženiersistēmu projektēšanu 
un montāžas darbu vadīšanu

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītība

Būvniecības inženierzinātņu 
fakultāte (BIF)

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM

gaismas tehniku, lietišķo 
klimatoloģiju, ūdens ķīmiju, 
mikrobioloģiju un cilvēka 
psihofizioloģiju
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TRANSPORTBŪVES

PROGRAMMAS 
VEIDS
UN LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

Pilna laika
studijām

Nepilna laika
studijām
(neklātiene)

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā izglītība 
vai četrgadīgā profesionālā 
vidējā izglītība, vai pirmā 
līmeņa profesionālā 
augstākā izglītība 
transportbūvēs, vai tam 
pielīdzināma izglītība

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes) 

50

4,5 
gadi

5 
gadi

Tu apgūsi mūsdienu 
datorprogrammu lietošanu, 
padziļināti apgūsi 
transportbūvju virzienam 
atbilstošus tehniskos un 
ekonomiskos priekšmetus: 
būvmehānika, autoceļu 
projektēšana, tilti un 
inženierbūves

Profesionālais bakalaura grāds 
transportbūvēs un 
inženiera kvalifikācija 
transportbūvēs

Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču)

Studijas radniecīgās maģistra 
profesionālo vai akadēmisko 
studiju programmās

Tu būsi kvalificēts speciālists, 
kurš varēs projektēt ceļus, 
tiltus un citas transportbūves, 
vadīt būvprojektus, uzturēt 
šīs būves ekspluatācijas 
kārtībā, varēsi veikt 
konstrukciju aprēķinus, 
pārzināt būvniecības materiālu 
tehnoloģiju un būvdarbu 
vadīšanu, varēsi organizēt un 
vadīt būvlaukuma resursus 
profesionālā un no izmaksu 
viedokļa efektīvā veidā, kā 
arī varēsi veikt būvniecības 
un ekspluatācijas procesa 
plānošanu un uzraudzību

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Būvniecības inženierzinātņu 
fakultāte (BIF)

Apgūstot programmu, 
Tu būsi konkurētspējīgs 
inženieris transportbūvju 
nozarē, kurš var praktiski 
strādāt savā profesijā, kā
arī būsi sagatavots 
patstāvīgai zinātniskās 
pētniecības darbībai

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM
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Datorzinātnes 
un informācijas 
tehnoloģijas 
fakultāte (DITF)

Datorsistēmas
(specializācija: Lietišķo
datorsistēmu
programmatūra) 

Automātika un
datortehnika

Datorsistēmas 

Informācijas
tehnoloģija

Intelektuālas
robotizētas
sistēmas

Finanšu
inženierija

Daugavgrīvas iela 2,
Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67089512
E-pasts: ditf@rtu.lv
www.ditf.rtu.lv
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītība Pilna laika Pilna laika

studijām

15

3 
gadi

Programmu veidošanu un 
atkļūdošanu, kā izvēlēties 
problēmas risināšanai 
adekvātus algoritmus, 
metodes, programmproduktus 
un līdzekļus, programmatūras 

Programmētāja kvalifikācija

Bakalaura vai otrā līmeņa 
augstākās profesionālās 
izglītības programmās

Varēsi strādāt informācijas 
tehnoloģijas uzņēmumos vai 
citu uzņēmumu IT nodaļās kā 
datubāzu, informācijas un citu 
sistēmu programmētājs

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču)

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Studējot šajā programmā, 
Tu iegūsi pirmā līmeņa 
profesionālo augstāko 
(koledžas) izglītību lietišķo
datorsistēmu 
programmatūrā un varēsi 
strādāt par programmētāju

DATORSISTĒMAS
(specializācija: Lietišķo
datorsistēmu programmatūra) 

Pirmā līmeņa 
profesionālo 
studiju
programma

Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultāte (DITF)

izstrādes vides un rīkus, 
prasmes sagatavot 
programmatūras 
dokumentāciju, algoritmu 
realizēšanu, lietojot 
programmēšanas valodu, 
programmas koda analīzi, 
lietotāja interfeisa realizēšanu 
un esošās sistēmas analīzi
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītībaPilna laika

95

Pilna laika
studijām

3 
gadi

Datorzinātnes un datorvadības 
pamatzināšanas un prasmes, 
programmēšanu, datubāzu vadī-
bas sistēmas, operētājsistēmas 
u. c.  Attēlu apstrādes un dator-
grafikas virzienā apgūsi dažādus 
datorgrafikas algoritmus un to 
programmēšanu, attēlu apstrādes 
lietojumprogrammatūru, prasmes 
projektēt un izstrādāt tīmekļa 
lapas, 3D grafikas modelēšanas 
pamatus un video animācijas 
veidošanu. Datortīklu un sistēmas 
tehnoloģijas virzienā apgūsi 
mūsdienīgu datortīklu darbību un 
veidošanas principus, datortīklu 

Inženierzinātņu bakalaura grāds 
datorvadībā un datorzinātnē

Studijas radniecīgās maģistra 
akadēmisko vai profesionālo 
studiju programmās

Pēc studiju beigšanas Tu varēsi
strādāt par datorsistēmu un 
datortīklu administratoru, 
datortehnikas inženieri, 
sistēmu inženieri un arhitektu,
par automātikas speciālistu 
uzņēmumos ar automatizētām 
ražošanas līnijām, par 
datorgrafiķi un citās nozares 
profesijās. 
Gandrīz visi vecāko kursu 
studenti atbilstoši savai 
specialitātei strādā Latvijas, 
kā arī pasaules vadošajos 
IT uzņēmumos

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai franču)

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Apgūstot programmu, Tu 
būsi kvalificēts speciālists 
ar augstāko izglītību 
datorgrafikas, datorvadības 
un datortīklu jomā, kurš 
spēj izvēlēties, izveidot, 
integrēt, lietot, ieviest 
un uzturēt lietotājam 
piemērotus automātikas un 
datortehnikas tehnoloģijas 
risinājumus uzņēmumu 
un organizāciju problēmu 
risināšanai

AUTOMĀTIKA
UN DATORTEHNIKA

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju
programma

Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultāte (DITF)

un sistēmu tehnoloģiju lietošanas 
iemaņas; spēsi izprast arhitektūru 
un infrastruktūru, vadīt un uzturēt 
datortīklus, apgūsi dažāda veida 
tīklu un sistēmu modelēšanu 
un datu analīzi. Datorvadības 
sistēmas virzienā apgūsi diskrētās 
vadības metodes, ko realizē 
mašīnās un mehānismos iebūvētie 
mikroprocesori un programmēja-
mie loģiskie kontrolleri industrijā, 
lauksaimniecībā, transportā, 
medicīnā, apkalpojošā sfērā u. c. 
Apgūsi robotizācijas iemaņas, ko 
realizē ar programmējamiem, 
adaptīviem un mākslīgā 
intelekta teorijā balstītiem 
intelektuālajiem robotiem
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītībaPilna laika

136

Pilna laika
studijām

3 
gadi

Prasmi izvēlēties problēmas 
risināšanai adekvātus 
algoritmus (tai skaitā – 
mākslīgā intelekta), metodes, 
programmproduktus un 
līdzekļus, programmatūras 
izstrādes vides un rīkus, 
programmu veidošanu 
un atkļūdošanu, labu 
programmēšanas stilu, 
sistēmu analīzi un 
projektēšanu, IT nozares 

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds datorvadībā un 
datorzinātnē

Studijas radniecīgās maģistra 
akadēmisko vai profesionālo 
studiju programmās

Varēsi strādāt informācijas 
tehnoloģijas uzņēmumos 
vai citu uzņēmumu IT 
nodaļās programmatūras 
izstrādes projektos, ieņemot 
dažādus amatus, piemēram, 
programmētājs, testētājs, 
dokumentētājs

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču)

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Studējot šajā programmā,
Tu iegūsi akadēmisko augstāko 
izglītību informātikas 
nozarē ar zināšanām 
programminženierijā,
datorsistēmu izstrādē,
sistēmu analīzē, datubāzu
pamattehnoloģijās un mākslīgā 
intelekta pamatos un kā 
speciālists varēsi piedalīties 
programmatūras izstrādē

DATORSISTĒMAS 

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju
programma

Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultāte (DITF)

standartus, profesionālo 
terminoloģiju, spēju apgūt 
profesionālo literatūru 
svešvalodā, projektu izstrādi 
un vadīšanu, kā arī strādāšanu 
kolektīvā, darba grupas 
vadīšanu, darba plānošanu 
un koordinēšanu
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītībaPilna laika

136

Pilna laika
studijām

3 
gadi

Inženierzinātņu principus 
un metodes, informācijas 
tehnoloģijas teorētiskos 
pamatus, tai skaitā 
algoritmizāciju, datu struktūras, 
diskrēto matemātiku, sistēmu 
teoriju un datoru arhitektūru, 
uzņēmumu un organizāciju 
datorsistēmu, datortīklu, 
datubāzu un programmatūras 
izstrādi, uzņēmuma IT 

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds datorvadībā un 
datorzinātnē

Studijas radniecīgās maģistra 

Tu varēsi kļūt par informācijas 
tehnoloģijas konsultantu, 
lietojumprogrammatūras 
izstrādātāju, informācijas 
tehnoloģijas pārvaldnieku 
un sistēmu analīzes un 
modelēšanas speciālistu. 
Varēsi strādāt informācijas 
tehnoloģijas risinājumu 
izstrādes un ieviešanas 
uzņēmumos un organizācijās, 
kā arī uzņēmumos, kuros 
izmanto sarežģītus 
informācijas tehnoloģijas 
risinājumus

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču)

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Studējot šajā programmā, 
Tu iegūsi inženierzinātņu 
bakalaura akadēmisko 
izglītību un varēsi 
strādāt par informācijas 
tehnoloģijas speciālistu 

INFORMĀCIJAS
TEHNOLOĢIJA

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju
programma

Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultāte (DITF)

sistēmu darbības plānošanu 
un nodrošināšanu, sarežģītu 
sistēmu modeļu izstrādi un 
analīzi, liela apjoma kvantitatīvo 
datu strukturēšanu un analīzi un 
elektroniskā biznesa risinājumu 
izstrādi un integrēšanu 
atsevišķās sistēmās 

–

akadēmisko vai profesionālo 
studiju programmās
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā izglītība 
vai četrgadīgā profesionālā 
vidējā izglītība, ir jābūt 
apguvušam fiziku, ķīmiju, 
algebru un ģeometriju 
atbilstoši vidējās izglītības 
prasībām

Pilna laika

18

Pilna laika
studijām

3 
gadi

Problēmu formulēšanu 
automatizētu un robotizētu 
sistēmu terminos, problēmu 
risinājumu izstrādi, izmantojot 
modernus automātikas un 
elektriskās piedziņas elementus, 
automātisku vai robotizētu 
sistēmu vadības algoritmu 
izstrādi, programmatūras 
izstrādi automātisku vai 
robotizētu iekārtu vadībai un 

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds datorvadībā un 
datorzinātnē

Studijas maģistra akadēmisko 
studiju programmā 

Varēsi strādāt par jaunāko 
automātikas un robotikas 
speciālistu uzņēmumos ar 
automatizētām ražošanas 
līnijām, kā arī kļūt par robotu 
apkalpošanas vai izstrādes 
inženieri. Ņemot vērā sniegto 
zināšanu specifiku, bez 
grūtībām varēsi veikt citu 
tehnisku programmēšanas, 
izstrādes vai apkalpošanas 
darbu

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču)

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Viena no jaunākajām 
inženierzinātņu 
programmām RTU 
un pirmā šāda veida 
programma Baltijas 
valstīs. Tā nodrošina 
mūsdienām atbilstošas 
zināšanas un iemaņas, kas 
nepieciešamas ražošanas 
automatizācijas un 
robotikas inženierim

INTELEKTUĀLAS
ROBOTIZĒTAS 
SISTĒMAS

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju
programma

Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultāte (DITF)

koordinācijai, prasmi nošķirt 
problēmas, kas jārisina ar 
aparatūras līdzekļiem, no tām, 
kas jārisina ar programmatūras 
līdzekļiem, problēmu 
identificēšanu, kuru risināšanā 
iespējams izmantot robotizētas 
intelektuālas sistēmas

«Intelektuālas robotizētas 
sistēmas» vai citā RTU 
realizētā un pēc satura līdzīgā 
studiju programmā

–
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pirmā līmeņa 
profesionālā 
augstākā izglītība 
datorsistēmu 
jomāPilna laika

24

Pilna laika
studijām

1,5
gadi

Programmatūras 
izstrādi (sistēmu analīzi, 
projektēšanu, kodēšanu, 
testēšanu), ieviešanu un 
uzturēšanu, programmatūras 
dokumentācijas sagatavošanu 
atbilstoši programmatūras 
inženierijas standartu 
prasībām, programmatūras 

Profesionālais bakalaura 
grāds datorsistēmās un 
programmēšanas inženiera 
kvalifikācija

Studijas radniecīgās maģistra 
profesionālo studiju programmās

Varēsi strādāt informācijas 
tehnoloģijas uzņēmumos 
vai citu uzņēmumu IT 
nodaļās programmatūras 
izstrādes projektos, ieņemot 
dažādus amatus, piemēram, 
programmētājs, testētājs, 
dokumentētājs

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču)

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Apgūstot programmu, Tu 
būsi augstas kvalifikācijas 
speciālists – programmēšanas 
inženieris ar profesionālām 
zināšanām programmēšanas 
valodās, programmatūras 
izstrādes tehnoloģijās, datu 
struktūrās un algoritmos, 
datubāzu pamattehnoloģijās, 
datorsistēmu uzbūvē un 
funkcionēšanā. 
Programmas otrajā kursā 
uzņem tikai pirmā līmeņa 
(koledžas) profesionālo 
studiju absolventus, kuriem ir 
programmētāja kvalifikācija

DATORSISTĒMAS 

Bakalaura 
profesionālo 
studiju
programma

Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultāte (DITF)

projektējuma aprakstu, prasību 
specifikāciju, uzturamās 
sistēmas dokumentācijas un 
kodu analīzi un uzlabošanu, 
programmatūras izstrādes 
vides un rīkus, prasmi izvēlēties 
problēmas risināšanai 
adekvātus algoritmus, metodes, 
programmproduktus un 
līdzekļus 
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā vidējā 
izglītībaPilna laika

14

Pilna laika
studijām

4 
gadi

Finanšu un aktuāra problēmu 
identificēšanu, biznesa procesu 
analīzi un vērtspapīru portfeļa 
un investīciju optimizēšanu, 
izmantojot IT, finanšu plūsmas 
analīzi, modelēšanu un 
prognozēšanu, ar finanšu analīzi 
saistītu sistēmu projektēšanu, 
finanšu ieguldījumu ienesīguma 
noteikšanu, spēju risināt 
ekonomiskus un sociālus 

Profesionālais bakalaura grāds 
finanšu inženierijā un finanšu 
analītiķa kvalifikācija

Studijas aktuāra, finanšu 

Varēsi strādāt par 
finanšu inženieri bankās, 
apdrošināšanas sabiedrībās, 
investīciju fondos, pensiju 
fondos, līzinga sabiedrībās, 
citās institūcijās, kur 
nepieciešamas IT, finanšu 
matemātikas un statistikas 
zināšanas. Finanšu analītiķi 
strādā par aktuāriem, 
aktuāru palīgiem, kredītrisku 
statistikas analītiķiem un 
biznesa analītiķiem

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 
IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču)

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Fokusējoties uz informācijas 
tehnoloģijām, programma 
iekļauj ekonomikas, 
datorzinību, matemātikas un 
aktuārzinību un ekonomikas 
priekšmetus

FINANŠU
INŽENIERIJA

Bakalaura 
profesionālo 
studiju
programma

Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultāte (DITF)

uzdevumus finanšu plūsmu 
statistiskajā analīzē, 
apdrošināšanas tirgus analīzi, 
prasmes lietot finanšu analīzes 
un inženierijas modernās 
metodes un matemātiskās un 
statistiskās datorprogrammas 

analītiķa, statistiķa un citās 
līdzīgās maģistra studiju 
programmās
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Elektronikas un 
telekomunikāciju 
fakultāte (ETF)

Elektronika un 
mobilie sakari

Telekomunikācijas

Transporta
elektronika un 
telemātika

Āzenes iela 12,
Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67089245
E-pasts: etf@rtu.lv
www.etf.rtu.lv 
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Vispārējā 
vidējā izglītība 
vai četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītība

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes) 

70

Programma ietver priekšmetus, 
kas nodrošina: elektronikas 
jomas apguvei nepieciešamo 
fundamentālo zinātņu – 
matemātikas, fizikas, ķīmijas –
sapratni; datormācību un tās 
lietojumu visos elektronikas 
priekšmetos, elektronikas 
pamatpriekšmetu – ķēžu aprēķini, 
signālu teorija, radioviļņu 
izplatīšanās, elektronu un 
pusvadītāju ierīces – izpratni un 
lietošanu; analogo un ciparu 
elektronisku ierīču izstrādes iemaņu 

Tu varēsi strādāt elektronikas 
uzņēmumos, kas izstrādā 
un ražo sistēmas, iekārtas 

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds elektrozinātnē

Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai franču)

Maģistra akadēmisko un 
profesionālo studiju programmās 
tajā pašā vai radniecīgā zinātņu 
nozarē vai apakšnozarē

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

KARJERA 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

ELEKTRONIKA UN
MOBILIE SAKARI

Apgūstot programmu, 
Tu iegūsi akadēmisko 
pamatizglītību 
elektronikas nozarē un 
būsi konkurētspējīgs 
speciālists darba tirgū

Pilna laika
studijām

Nepilna laika
studijām
(neklātiene)

3
gadi

4 
gadi

ieguvi; mūsdienu elektronisku 
sistēmu izveides izpratni – mobilās 
sistēmas un digitālā televīzija

un aparatūru, kurās izmanto 
daudzveidīgas elektroniskās 
komponentes, kā arī organizācijās, 
kas nodarbojas ar datortehnikas 
izmantošanu, informācijas apstrādi 
un pārraidi, automatizāciju, 
sadzīves un medicīnas tehnikas 
ekspluatāciju un remontu. 
Absolventi strādā tādos 
uzņēmumos kā: «Latvenergo», 
«Lattelecom», «Latvijas Valsts 
radio un televīzijas centrs», 
«LMT», «Tele2», «Mikrotīkls», 
«HansaMatrix», «Volburg», «UAV 
Factory», «iRobot», «SAF Tehnika», 
«Baltic Scientific Instruments», 
«Rohde&Schwartz», «Agilent», 
«Anritsu» un var iesaistīties dažādu 
sistēmu mezglu projektēšanā un 
izgatavošanā, eksperimentālā 
pārbaudē, elektronisku sistēmu 
ekspluatācijā un apkopē

Elektronikas un telekomunikāciju
fakultāte (ETF)

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

(Var apgūt kā brīvās izvēles priekšmetu)
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PROGRAMMAS 
VEIDS
UN LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītībaPilna laika

140

Pilna laika
studijām

3 
gadi

Fundamentālo zinātņu pamatus 
(matemātiku, fiziku, ķīmiju), 
profila teorētiskos priekšmetus 
(teletrafika teoriju, signālu
teorijas pamatus un 
elektrosakaru teoriju) un 
speciālās
disciplīnas (telekomunikāciju 
sistēmas, kā arī elektromērījumus 
sakaru tehnikā, datoru 
tehnoloģijas telekomunikācijās, 
telekomunikāciju sistēmu 
ciparu iekārtas)

Inženierzinātņu bakalaura grāds 
elektrozinātnē

Maģistra akadēmisko studiju 
programmā «Telekomunikācijas» 
vai radniecīgā zinātņu nozarē vai
apakšnozarē

Tu varēsi strādāt par 
telekomunikāciju uzņēmumu 
konsultantu, projektētāju, tehniķi, 
telekomunikāciju sistēmu analīzes 
un uzraudzības speciālistu, kā arī 
par telekomunikāciju risinājumu 
izstrādes un ieviešanas speciālistu 

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu
vai franču)

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Elektronikas un
telekomunikāciju
fakultāte (ETF)

Latvijas lielākajās elektronikas 
un telekomunikāciju nozares 
organizācijās («Lattelecom», 
«Latvenergo IT un 
telekomunikācijas», «Latvijas 
Valsts radio un televīzijas 
centrs», «Tele2», «LMT», 
«BITE», «Citrus Solutions» u. c.), 
telekomunikāciju iekārtu 
ražošanas uzņēmumos («SAF 
Tehnika», «Mikrotīkls» u. c.), 
kā arī pasaulē atpazīstamu 
firmu pārstāvniecībās («EXFO», 
«Agilent technologies», 
«Corning», «ADVA» u. c.). 
Strādājot vislabāk var 
izjust mūsdienu pasaules 
izaicinājumu – sekot līdzi 
pārmaiņām, nemitīgi attīstīt 
savas spējas, papildināt 
zināšanas un būt globālās 
informācijas sabiedrības 
aktīvam loceklim

Apgūstot programmu, 
Tu iegūsi akadēmisko 
pamatizglītību 
inženierzinātņu nozares 
telekomunikāciju 
apakšnozarē un būsi 
konkurētspējīgs 
speciālists modernajā
darba tirgū

TELEKOMUNIKĀCIJAS

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 
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Apgūstot programmu, Tu 
būsi modernajā darba tirgū 
konkurētspējīgs speciālists 
transporta sakaru un 
transporta radioelektronikas 
jomās, kurš spēj analizēt 
radiotehniskā aprīkojuma 
darbību, projektēt telemātikas 
ierīces un sistēmas

TRANSPORTA 
ELEKTRONIKA UN 
TELEMĀTIKA

PROGRAMMAS 
VEIDS
UN LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

Pilna laika
studijām

Nepilna laika
studijām
(neklātiene)

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītība

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes) 

33

4 
gadi

5 
gadi

Programma ietver priekšmetus, 
kas nodrošina: elektronikas 
jomas apguvei nepieciešamo 
fundamentālo zinātņu – 
matemātikas, fizikas, ķīmijas – 
zināšanu sapratni; datormācību 
un dažādu tās lietojumu 
elektronikā un transportā apguvi, 
elektronikas fundamentālo
pamatpriekšmetu – ķēžu teorija, 
signālu teorija, elektronu ierīces, 
regulēšanas teorijas,
datortīklu – izpratni un 

Profesionālais bakalaura grāds 
transporta elektronikā un 
telemātikā un elektronikas 
inženiera kvalifikācija

Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču)

Studiju programmas absolventi 
var turpināt studijas maģistra 

Transporta elektronikas 
un telemātikas inženieri 
nepieciešami lielajām 
transporta organizācijām: 
«Latvijas Dzelzceļš», «Rīgas 
Satiksme», «Latvijas Gaisa 
satiksme» u. c., kā arī 
daudzajām Latvijas auto 
pārvadātāju firmām un 
Nacionālajiem bruņotajiem 
spēkiem

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

lietošanu; ciparu elektronisku 
ierīču un mobilo sakara ierīču 
lietošanas transporta vadības 
sistēmās iemaņu ieguvi; 
mūsdienu telemātikas sistēmu 
izveides izpratni – transporta 
elektroniskās sistēmas, 
intelektualās transporta sistēmas

Elektronikas un
telekomunikāciju 
fakultāte (ETF)

akadēmisko studiju programmā 
«Transporta datorvadības, 
informācijas un elektroniskās 
sistēmas» un profesionālā 
maģistra studiju programmā 
«Transporta elektronika un 
telemātika» vai radniecīgā zinātņu 
nozarē vai apakšnozarē

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 
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Enerģētikas un 
elektrotehnikas 
fakultāte (EEF)

Enerģētika un 
elektrotehnika 
(specializācija:
Elektroapgāde un
elektroiekārtas)

Vides zinātne

Enerģētika un 
elektrotehnika

Elektrotehnoloģiju 
datorvadība

Adaptronika

Āzenes iela 12/1,
Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67089901
E-pasts: eef@rtu.lv
www.eef.rtu.lv
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS
2015./2016.
STUDIJU GADĀ NEPIECIEŠAMĀ 

IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pirmā līmeņa 
profesionālo 
studiju 
programma

Vispārējā 
vidējā izglītība 
vai četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītībaPilna laika

Elektrisko sadales tīklu 
vienkāršoto režīmu 
aprēķināšanu, strādāšanu ar 
specializētajām programmām 
un datu sistēmām, informācijas 
par elektroenerģijas patēriņu 
un sadales tīkla režīmu 
apkopošanu, elektroapgādes 
tīkla pamatiekārtu tipu un 

Elektrosistēmu tehniķa 
kvalifikācija

Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču)

Studijas bakalaura studiju 
programmas «Enerģētika un 
elektrotehnika» otrajā kursā

Pēc studijām varēsi strādāt 
ikvienā uzņēmumā, valsts 
vai pašvaldības iestādē, kur 
ir nepieciešama elektrisko 
sistēmu vai tīklu elektroiekārtu 
izbūve vai ekspluatācija, 
vai uzraudzība atbilstoši 
ceturtā līmeņa profesionālās 
kvalifikācijas prasībām

PAMATLIETAS, KO APGŪSI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

ENERĢĒTIKA UN
ELEKTROTEHNIKA
(specializācija: Elektroapgāde
un elektroiekārtas)

Programma nodrošina 
studentus ar profesionālām 
zināšanām specialitātē, 
sagatavojot vispusīgus 
elektroiekārtu tehniķus. 
Tā veidota sadarbībā 
ar AS «Latvenergo», un 
praktiskās nodarbības 
notiek «Latvenergo» 
mācību centrā

18

Pilna laika
studijām

2
gadi

parametru izvēlēšanās 
principus, elektromontieru 
darba uzskaites veikšanu un 
darbu uzdevumu noformēšanu, 
elektroiekārtu montāžu un to 
darbības uzraudzību

Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultāte (EEF)

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 
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Procesu un tehnoloģiju 
analīzi un vērtēšanu no 
inženiertehniskā, ekonomiskā, 
vides un sociālā viedokļa, 
sistēmas izpratni un tās 
elementu būtību, sakarību 
starp elementiem, jaunu 
materiālu izstrādāšanu un 
intelektuālās vērtības radīšanu 
vides zinātnē, izpratni par 

Vides zinātņu bakalaura grāds

Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču)

Studijas maģistra studiju 
programmā «Vides zinātne» vai 
citās programmās radniecīgā 
zinātņu nozarē vai apakšnozarē

Pēc studijām Tu varēsi strādāt 
vides auditoru kompānijās un 
vides konsultāciju uzņēmumos, 
vides tehnoloģiju uzņēmumos, ar 
vides aizsardzību tieši nesaistītos 
uzņēmumos, kur nepieciešami 
vides speciālisti, pārtikas ražošanas 
uzņēmumos, atkritumu pārstrādes 
un apsaimniekošanas uzņēmumos

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

VIDES ZINĀTNE

Apgūstot programmu, 
Tu kļūsi par plaša profila 
un augstas kvalifikācijas 
speciālistu ar sistēmisku 
domāšanu un izpratni, 
kurš ir spējīgs sekot vides 
tehnoloģiju evolūcijai un 
sekmīgi piedalīties videi 
draudzīgu tehnoloģiju 
ieviešanā

–PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS
2015./2016.
STUDIJU GADĀ NEPIECIEŠAMĀ 

IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Vispārējā 
vidējā izglītība 
vai četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītībaPilna laika

31

Pilna laika
studijām

3 
gadi

vides pārvaldības sistēmām, 
vides standartiem, audita 
shēmām, ekosertifikāciju un 
ekomarķēšanu, piedalīšanos 
zinātniskās izpētes projektos un 
konsultēšanu zaļo tehnoloģiju, 
klimata pārmaiņu, atkritumu 
apsaimniekošanas, tīrākas 
ražošanas, siltumapgādes, 
energoefektivitātes jomās, 
datorrīku un modelēšanas 
instrumentu lietošanu izglītības 
un zinātniskos projektos

Enerģētikas un 
elektrotehnikas 
fakultāte (EEF)

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 
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–PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS
2015./2016.
STUDIJU GADĀ NEPIECIEŠAMĀ 

IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Vispārējā 
vidējā izglītība 
vai četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītība

Pilna laika un 
nepilna laika 
(vakara un
neklātienes) 

125

Elektrisko tīklu un sistēmu, 
elektrisko mašīnu un aparātu 
darbības analīzes metožu 
lietošanu un analīzi, izmantojot 
datortehniku un atbilstošu 
programmatūru, teorētisko 
zināšanu izmantošanu 
konkrētu uzdevumu 

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds elektrozinātnē

Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču)

Studijas profesionālajā 
inženieru programmā vai 
maģistrantūrā

Pēc studijām Tu varēsi strādāt 
jebkurā uzņēmumā vai 
iestādē, kurā ir uzstādītas 
elektrotehniskās iekārtas 
vai arī kas nodarbojas ar 
elektroenerģijas ražošanu, 
pārvadi un sadali, vai arī 
ar elektrotehnisko iekārtu 
ražošanu un realizāciju

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

ENERĢĒTIKA UN 
ELEKTROTEHNIKA

Pilna laika
studijām

Nepilna laika
studijām
(vakara un
neklātiene)

3
gadi

4 
gadi

formulēšanai un risināšanai 
ar elektroenerģētiku un 
elektrotehniku saistītās jomās, 
pētījumu par elektrotehnisko 
iekārtu darbību plānošanu 
un veikšanu, izpratni par 
ekonomiskās darbības 
pamatiem

Enerģētikas un 
elektrotehnikas 
fakultāte (EEF)

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

Studējot šajā programmā, 
Tu iegūsi pamatzināšanas 
par elektroenerģētikas 
un elektrotehnikas 
nozares teorētiskajiem un 
praktiskajiem jautājumiem
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS
2015./2016.
STUDIJU GADĀ NEPIECIEŠAMĀ 

IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Vispārējā 
vidējā izglītība 
vai četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītība

Pilna laika un 
nepilna laika
(neklātienes) 

Teorētisko zināšanu 
matemātikā un fizikā lietošanu 
praktisku elektrotehnisko 
uzdevumu risināšanā, 
datortehnikas izmantošanu 
gan uzdevumu risināšanā, 
gan automatizācijas 
sistēmu izveidē, izpratni 

Profesionālais bakalaura 
grāds elektrotehnikā un 
elektroinženiera kvalifikācija

Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču)

Studijas radniecīgās maģistra 
akadēmisko vai profesionālo 
studiju programmās

Pēc studijām varēsi strādāt 
par elektroinženieri ikvienā 
uzņēmumā, veicot atbilstošus 
pienākumus elektrisko 
tehnoloģiju ekspluatācijā, 
izveidē un projektēšanā

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

ELEKTROTEHNOLOĢIJU 
DATORVADĪBA

Pilna laika
studijām

Nepilna laika
studijām
(vakara un
neklātiene)

4
gadi

5 
gadi

45

par elektrotehnisko iekārtu 
uzbūvi, darbības principiem un 
automatizāciju, elektrotehnisko 
iekārtu un to automatizācijas 
uzdevumu risināšanu 
projektēšanas līmenī, izpratni 
par elektroenerģētiskajiem 
procesiem, izpratni par 
ekonomiskās darbības pamatiem

Enerģētikas un
elektrotehnikas
fakultāte (EEF)

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

Studējot šajā programmā, 
Tu iegūsi pamatzināšanas 
elektrisko tehnoloģiju 
darbības teorētiskajos un 
praktiskajos aspektos, 
energoelektronikas iekārtu 
projektēšanā, elektrisko 
tehnoloģiju automatizācijā 
un automatizācijas 
sistēmu praktiskajā 
izveidē, izmantojot 
mikroprocesoru tehniku
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Teorētisko zināšanu 
matemātikā, fizikā, bioloģijā 
un programmēšanā lietošanu 
praktisku elektrotehnikas un 
automatizācijas uzdevumu 
risināšanā, izpratni 
par elektrotehnikas un 
adaptronikas iekārtu uzbūvi 
un darbības principiem, 

Profesionālais bakalaura 
grāds elektrotehnikā un 
elektroinženiera kvalifikācija

Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču)

Studijas radniecīgās maģistra 
akadēmisko vai profesionālo 
studiju programmās

Pēc studijām Tu varēsi strādāt 
par elektroinženieri ikvienā 
uzņēmumā, tai skaitā – 
medicīnas iestādēs, veicot 
atbilstošus pienākumus 
elektrisko tehnoloģiju 
projektēšanā, ekspluatācijā 
un apkalpē

PAMATLIETAS, KO APGŪSI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

ADAPTRONIKA

elektrotehnisko iekārtu un 
adaptronikas uzdevumu 
risināšanu projektēšanas līmenī, 
izpratni par biomimikriju, 
izpratni par ekonomiskās 
darbības pamatiem

Enerģētikas un
elektrotehnikas
fakultāte (EEF)

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS
2015./2016.
STUDIJU GADĀ NEPIECIEŠAMĀ 

IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Vispārējā 
vidējā izglītība 
vai četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītība

Pilna laika un 
nepilna laika 
(vakara un
neklātienes) 

25

Pilna laika
studijām

Nepilna laika
studijām
(vakara un
neklātiene)

4,5
gadi

5,5
gadi

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

Studējot šajā programmā, 
Tu iegūsi pamatzināšanas 
elektrisko tehnoloģiju 
darbības teorētiskajos un 
praktiskajos aspektos, 
kā arī projektēšanas 
un izstrādes prasmes 
adaptronikas 
jomā - adaptīvās 
elektrotehnoloģijās uz 
mikroprocesoru tehnikas 
bāzes elektrotehnikā, 
industriālajā elektronikā, 
mehatronikā un medicīnā



38

Tehniskā tulkošana

E-studiju
tehnoloģiju un
humanitāro
zinātņu fakultāte
(ETHZF)

Kronvalda bulvāris 1,
Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67089604, 
67089501
E-pasts: ethzf@rtu.lv
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA 
VIETAS
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma 

Vispārējā 
vidējā izglītība 
vai četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītībaPilna laika 

3

Noteiktas tehniskās nozares 
terminoloģiju izvēlētajā 
valodā, secīgās un rakstiskās 
tehnisko/zinātnisko tekstu 
tulkošanas iemaņas, kā arī 
akadēmiskās rakstīšanas un 
pētniecības darba prasmes.

Profesionālais bakalaura 
grāds tehniskajā tulkošanā 
un tehniskā tulka referenta 
kvalifikācija

Svešvalodā (angļu vai vācu) un 
latviešu valodā

Maģistra profesionālo studiju 
programma «Tehniskā 
tulkošana» vai citas maģistra 
profesionālo studiju 
programmas

Varēsi strādāt tulkošanas 
birojos, uzņēmumos, 
ārvalstu projektos, Latvijas 
valsts un pašvaldību 
iestādēs, Eiropas Savienības 
institūcijās (pēc papildu 
kvalifikācijas iegūšanas), kā 
arī privātajos uzņēmumos 
Latvijā un ārzemēs

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

TEHNISKĀ
TULKOŠANA 

Šajā studiju programmā tiek 
apmācīti tehniskie tulkotāji 
visās RTU pārstāvētajās 
inženierzinātņu un sociālo 
zinātņu jomās. Tu izkopsi 
savas zināšanas dzimtajā 
valodā un svešvalodās, attīstīsi 
komunikācijas prasmes 
multikulturālā vidē, iegūsi 
pamatzināšanas izvēlētajā 
inženierzinātnes jomā, apgūsi 
un praktiski pilnveidosi 
tulkošanas iemaņas

Pilna laika
studijām

4
gadi

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

E-studiju tehnoloģiju
un humanitāro zinātņu 
fakultāte (ETHZF)
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Inženierekonomikas 
un vadības fakultāte 
(IEVF)

Cilvēku resursu 
vadīšana 

Nekustamā
īpašuma
pārvaldība

Uzņēmējdarbība
un vadīšana

Ekonomika

Visaptverošā
kvalitātes vadība 

Drošības
inženierija

Muitas un nodokļu 
administrēšana 

Reģionālās
attīstības un
pilsētekonomikas 
inženierija

Starptautisko
ekonomisko sakaru
organizēšana un 
vadīšana

Uzņēmējdarbības 
loģistika

Kalnciema iela 6,
Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67089394
E-pasts: ievf@rtu.lv
www.ievf.rtu.lv 
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas tikai par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītība

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes 
un vakara)

–

Personāla un biroja vadīšanai 
nepieciešamās zināšanas un 
prasmes. Tiksi sagatavots par 
augsti kvalificētu personāla vai 

Personāla speciālista vai biroja 
administratora kvalifikācija

Bakalaura vai otrā līmeņa 
augstākās profesionālās 
izglītības programmās vadības 
un ekonomikas jomā 

Varēsi strādāt ikvienā Latvijas 
uzņēmumā, valsts vai 
pašvaldības iestādē, kas veic 
ekonomisko vai komercdarbību

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA 

Divi CE pēc izvēles – 
matemātikā, fizikā, svešvalodā 
(angļu, vācu vai franču) vai 
latviešu valodā 

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

STUDIJU TURPINĀJUMS 

KARJERA

Programma veidota 
sadarbībā ar Latvijas 
uzņēmējiem un Personāla 
vadības asociāciju, un tā 
sniedz vispusīgas 
zināšanas par personāla 
vadību

CILVĒKU RESURSU
VADĪŠANA 

Pirmā
līmeņa 
profesionālo 
studiju 
programma

Inženierekonomikas 
un vadības fakultāte 
(IEVF)

biroja vadīšanas speciālistu, 
kurš spēj nodrošināt 
dokumentu lietvedību, veikt 
administratīvo un vadības 
darbu 

Pilna laika
studijām

Nepilna laika 
studijām
(neklātienes
un vakara)

2
gadi

2,5
gadi
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītība

Pilna laika 
un nepilna 
laika (neklā-
tienes)

4

Prasmes un iemaņas vadībā, 
administrēšanā un nekustamo 
īpašumu pārvaldībā. 
Apgūsi gan lietvedību, 
gan apdrošināšanu, gan 
energoefektivitāti namu 
apsaimniekošanā

Namu pārvaldnieka kvalifikācija

Bakalaura vai otrā līmeņa 
augstākās profesionālās 
izglītības programmās vadības 
un ekonomikas jomā

Varēsi strādāt par namu 
pārvaldnieku valsts budžeta 
un pašvaldību iestādēs, 
komercsabiedrībās, 
nevalstiskajās, 
starptautiskajās un 
nacionālajās organizācijās, 
kas darbojas nekustamo 
īpašumu apsaimniekošanā un 
pārvaldīšanā

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

Divi CE pēc izvēles – 
matemātikā, fizikā, svešvalodā 
(angļu, vācu vai franču), 
latviešu valodā

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

STUDIJU TURPINĀJUMS 

KARJERA

Studiju programma 
izveidota sadarbībā ar 
nozares profesionālajām 
organizācijām tā, lai Tu iegūtu 
vispusīgas zināšanas namu 
pārvaldībā, prastu tās lietot 
praksē. Programma sniedz 
profesionālas zināšanas namu 
pārvaldnieka specialitātē

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 
PĀRVALDĪBA 

Pirmā
līmeņa 
profesionālo 
studiju
programma

Inženierekonomikas
un vadības fakultāte
(IEVF)

Pilna laika
studijām

Nepilna laika 
studijām
(neklātiene) 

2
gadi

2,5
gadi
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas tikai par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītība

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes 
un vakara)

Profilam atbilstošus nozares 
teorētiskos pamatkursus 
un nozares profesionālos 
specializācijas kursus, 
tostarp ekonomiku, finanses, 
nodokļus, tirgzinību

Grāmatveža vai tirgzinību 
un tirdzniecības speciālista 
kvalifikācija

Bakalaura vai otrā līmeņa 
augstākās profesionālās 
izglītības programmās vadības 
un ekonomikas jomā

Atbilstoši interesēm un 
iegūtajai kvalifikācijai
varēsi strādāt uzņēmumā, 
valsts iestādē vai dibināt un 
vadīt savu uzņēmumu

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

Divi CE pēc izvēles – 
matemātikā, fizikā, svešvalodā 
(angļu, vācu vai franču) vai 
latviešu valodā

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

STUDIJU TURPINĀJUMS 

KARJERA

Apgūstot programmu, 
Tu iegūsi kvalifikāciju 
tirgzinību un tirdzniecības un 
grāmatvedības jomā, kā arī 
prasmes plānot un prognozēt 
uzņēmuma efektīvu un 
racionālu darbību atbilstoši 
noteiktajiem mērķiem, 
ekonomiskajai videi un darba 
tirgus situācijai

UZŅĒMĒJDARBĪBA
UN VADĪŠANA

Pirmā
līmeņa 
profesionālo 
studiju
programma

Inženierekonomikas
un vadības fakultāte
(IEVF)

Pilna laika
studijām

Nepilna laika 
studijām
(neklātienes
un vakara)

2
gadi

2,5
gadi

–
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–PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītība

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes un 
vakara)

11

Sociālo zinātņu bakalaura grāds 
vadībzinātnē

Maģistra akadēmisko un 
profesionālo studiju programmās

Varēsi strādāt par dažāda 
līmeņa vadītāju un ekonomikas 
speciālistu gan valsts iestādēs 
un institūcijās, bankās, gan arī 
privātajos uzņēmumos, kā arī 
veidot savu uzņēmumu 
un vadīt toPAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

Divi CE pēc izvēles – 
matemātikā, fizikā, svešvalodā 
(angļu, vācu vai franču) vai 
latviešu valodā

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

STUDIJU TURPINĀJUMS 

KARJERA

Studiju programma veidota tā, 
lai tiktu veicinātas studējošo 
analītiskās spējas un sekmēta 
zinātniskās pētniecības darba 
prasmju apguve, spēja formulēt 
problēmas un rast ceļu to 
risināšanai. Studiju laikā Tu 
apgūsi zināšanas un prasmes 
par mūsdienu uzņēmējdarbības 
vadības teorijām, metodēm un 
to izmantošanu praksē

UZŅĒMĒJDARBĪBA
UN VADĪŠANA

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju
programma

Inženierekonomikas
un vadības fakultāte
(IEVF)

Pilna laika
studijām

Nepilna laika 
studijām
(neklātienes
un vakara) 

3
gadi

4
gadi

Profilam atbilstošus nozares 
teorētiskos pamatkursus 
un nozares profesionālos 
specializācijas kursus: 
ekonomika, biznesa datu 
analīzes tehnoloģijas, 
uzņēmuma vadīšana, biznesa 

plānošana, projektu vadīšana, 
grāmatvedība, finanšu pamati



45

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītība

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes 
un vakara)

16

Profilam atbilstošus nozares 
teorētiskos pamatkursus 
un nozares profesionālās 
specializācijas kursus: 

Sociālo zinātņu bakalaura 
grāds ekonomikā

Maģistra akadēmisko 
un profesionālo studiju 
programmās vadības, 
administrēšanas, ekonomikas 
u. tml. jomās

Varēsi strādāt valsts, 
pašvaldību un starptautiskās 
institūcijās, komercsabiedrībās 
un nevalstiskajās organizācijās

PAMATLIETAS, KO APGŪSI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

Divi CE pēc izvēles – 
matemātikā, fizikā, svešvalodā 
(angļu, vācu vai franču), 
latviešu valodā

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

STUDIJU TURPINĀJUMS 

KARJERA

Programma sagatavo 
speciālistus, kuru zināšanas 
un kompetence ļauj 
pieņemt lēmumus, plānot 
un koordinēt ekonomiskos 
procesus. Studējot Tu 
pilnveidosi prasmi izmantot 
teorētiskās zināšanas 
konkrētu uzdevumu 
formulēšanai un risināšanai 
ekonomikā, pētniecības 
darba iemaņas un prasmes 
izmantot datortehniku un 
atbilstošās datorprogrammas

EKONOMIKA

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju
programma

Inženierekonomikas
un vadības fakultāte
(IEVF)

Pilna laika
studijām

Nepilna laika 
studijām
(neklātienes
un vakara)

3
gadi

4
gadi

mikro un makro ekonomiku 
starptautisko ekonomiku, 
matemātiku, uzņēmējdarbības 
ekonomiku, tirgzinību, 
grāmatvedību, Eiropas 
Savienības ekonomiskās 
politikas aktualitātes
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā vidējā 
izglītība

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

25

Zināšanas par kvalitātes 
vadības sistēmām un 
standartiem, resursu 
pārvaldību, organizācijas 
darbības un pārvaldības procesu 
sakārtošanu, ražošanas 
un pakalpojumu kvalitātes 
nodrošināšanu, atbilstības 

Profesionālais bakalaura grāds 
kvalitātes vadībā un procesu 
kvalitātes vadības inženiera 
kvalifikācija

Maģistra akadēmisko un 
profesionālo studiju programmās 

Varēsi strādāt gan par 
kvalitātes vadītāju, kvalitātes 
inženieri un kvalitātes vadības 
sistēmu speciālistu jebkuras 
tautsaimniecības nozares 
uzņēmumā neatkarīgi no tā 
darbības veida un lieluma, gan 
arī kā pašnodarbināta persona 
vai individuālais komersants

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

Divi CE pēc izvēles – 
matemātikā, fizikā, svešvalodā 
(angļu, vācu vai franču), latviešu 
valodā

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

STUDIJU TURPINĀJUMS 

KARJERA

Programma paredzēta 
kvalitātes vadības un 
atbilstības novērtēšanas 
speciālistu sagatavošanai 
dažādu nozaru uzņēmumiem. 
Tu varēsi specializēties vienā 
no virzieniem: transports vai 
būvniecība

VISAPTVEROŠĀ
KVALITĀTES VADĪBA

Bakalaura 
profesionālo 
studiju
programma

Inženierekonomikas
un vadības fakultāte
(IEVF)

Pilna laika
studijām

Nepilna laika 
studijām
(neklātienes)

4
gadi

5
gadi

novērtēšanu, monitoringu un 
kvalitātes mērīšanu, analīzi un 
uzlabošanu

vadības, administrēšanas, 
ekonomikas u. tml. jomās
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016.  
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā izglītība 
vai četrgadīgā profesionālā 
vidējā izglītība, vai pirmā
līmeņa augstākā 
profesionālā izglītība cilvēku 
resursu vadīšanas jomā

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes 
un vakara)

12

Zināšanas, prasmi un 
kompetenci cilvēku resursu 
vadīšanas jomā. Spēsi 
noteikt, izvērtēt, vadīt un 
pilnveidot organizācijas 
personāla vadības procesus 
un to mijiedarbību ar citiem 
procesiem uzņēmumā, definēt 

Profesionālais bakalaura grāds 
iestāžu darba organizācijā un 
vadībā un personāla vadītāja 
kvalifikācija

Maģistra akadēmisko un 
profesionālo studiju programmās

Varēsi strādāt gan par 
personāla vadītāju vai 
personāla nodaļas vadītāju 
jebkuras tautsaimniecības 
nozares organizācijā vai 
uzņēmumā neatkarīgi no tās 
darbības veida un lieluma, gan 
arī kā pašnodarbināta persona 
vai individuālais komersants

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

Divi CE (pēc izvēles) 
matemātikā, fizikā, svešvalodā 
(angļu, vācu vai franču) vai 
latviešu valodā

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

STUDIJU TURPINĀJUMS 

KARJERA

Programma sniedz personāla 
vadīšanai nepieciešamās 
zināšanas un prasmes un 
sagatavo tautsaimniecības 
prasībām atbilstošus, 
starptautiski konkurētspējīgus 
un dinamiskus speciālistus. 
Apgūstot programmu, 
Tu varēsi veikt darbus, kas 
saistīti ar personāla vadīšanas 
procesu un sasniegto rezultātu 
analīzi, problēmas apzināšanu, 
uzņēmuma personāla 
vadīšanas mērķu formulēšanu

CILVĒKU RESURSU 
VADĪŠANA 

Bakalaura 
profesionālo 
studiju
programma

Inženierekonomikas
un vadības fakultāte
(IEVF)

Pilna laika
studijām

Nepilna laika 
studijām
(neklātienes
un vakara) 

4
gadi

5
gadi

organizācijas mērķus un 
noteikt īstenojamos personāla 
vadības pilnveides pasākumus
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītībaPilna 

laika

Darba aizsardzības, 
inženierzinātņu, ekonomikas, 
vadībzinātnes, arodveselības 
pamatus un vides zinātnes 
studiju priekšmetus. 
Papildus apgūsi arī zināšanas 

Profesionālais bakalaura grāds 
darba aizsardzībā un darba 
aizsardzības vecākā speciālista 
kvalifikācija

Maģistra profesionālo 
studiju programmā «Darba 
aizsardzība» 

Varēsi strādāt par darba 
aizsardzības vecāko speciālistu 
un ugunsdrošības un civilās 
aizsardzības speciālistu 
uzņēmumos un iestādēs, kā arī 
pildīt valsts darba inspektora 
pienākumus Valsts darba 
inspekcijā

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

Divi CE pēc izvēles – 
matemātikā, fizikā, svešvalodā 
(angļu, vācu vai franču) vai 
latviešu valodā

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

STUDIJU TURPINĀJUMS 

KARJERA

Apgūstot programmu, Tu 
iegūsi zināšanas par Eiropas 
Savienības un Starptautiskās 
darba organizācijas prasībām 
darba aizsardzības jomā, 
kā arī darba aizsardzības, 
ugunsdrošības un civilās 
aizsardzības likumdošanu 
un šo jomu darbības 
īstenošanu organizācijās

DROŠĪBAS
INŽENIERIJA

Bakalaura 
profesionālo 
studiju
programma

Inženierekonomikas
un vadības fakultāte
(IEVF)

15

Pilna laika
studijām

4
gadi

ugunsdrošībā un civilajā 
aizsardzībā, lai uzņēmumā 
vai iestādē varētu pildīt arī 
atbildīgā par ugunsdrošību un 
civilo aizsardzību funkcijas
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016. 
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā izglītība 
vai četrgadīgā profesionālā 
vidējā izglītība, vai 
pirmā līmeņa augstākā 
profesionālā izglītība 
muitas un nodokļu 
administrēšanas jomā

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

27

Līdztekus nozares vispārējiem 
teorētiskajiem mācību 
priekšmetiem iegūsi zināšanas 
profesionālos specialitātes 
kursos, kas saistīti ar muitas 
un nodokļu administrēšanu, 
loģistiku, tiesībām, 
uzņēmējdarbību

Profesionālais bakalaura 
grāds muitas un nodokļu 
administrēšanā un nodokļu 
ekonomista vai muitas 
iestādes struktūrvienības 
vadītāja kvalifikācija

Maģistra akadēmisko 
un profesionālo studiju 
programmās vadības, 
administrēšanas, ekonomikas 
u. tml. jomās

Varēsi veikt VID muitas vai 
nodokļu struktūrvienību 
darbinieka vai vadītāja funkcijas, 
kā arī strādāt gan transporta 
loģistikas, gan muitas brokeru 
un ražošanas uzņēmumos un 
iestādēs, kas nodarbojas ar ārējo 
ekonomisko darbību

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

Divi CE pēc izvēles – 
matemātikā, fizikā, svešvalodā 
(angļu, vācu vai franču), 
latviešu valodā

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

STUDIJU TURPINĀJUMS 

KARJERA

Programma attīstīta 
sadarbībā ar Pasaules Muitas
organizāciju un Valsts 
ieņēmumu dienesta (VID) 
nodokļu un muitas iestādēm 
tā, lai Tu iegūtu vispusīgas 
zināšanas par šo iestāžu 
darbību un prastu tās 
izmantot praksē. Šī ir unikāla 
studiju programma Latvijā, un 
arī Eiropas Savienībā analogas 
programmas faktiski nav

MUITAS UN NODOKĻU 
ADMINISTRĒŠANA

Bakalaura 
profesionālo 
studiju
programma

Inženierekonomikas
un vadības fakultāte
(IEVF)

Pilna laika
studijām

Nepilna laika 
studijām
(neklātienes)

4
gadi

5
gadi
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā izglītība vai 
četrgadīgā profesionālā vidējā 
izglītība, vai pirmā
līmeņa augstākā profesionālā 
izglītība nekustamā īpašuma 
pārvaldībā

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

10

Prasmes un iemaņas 
nekustamā īpašuma 
pārvaldībā, nekustamā 
īpašuma darījumu vadīšanā un 
nekustamā īpašuma vērtēšanā

Profesionālais bakalaura grāds 
nekustamā īpašuma pārvaldībā 
un nekustamā īpašuma 
ekonomista vai nekustamā 
īpašuma pārvaldnieka, vai 
nekustamā īpašuma vērtētāja 
kvalifikācija

Maģistra akadēmisko un
profesionālo studiju programmās 
vadības, administrēšanas, 
ekonomikas u. tml. jomās

Varēsi strādāt par nekustamā
īpašuma ekonomistu, 
pārvaldnieku vai nekustamā 
īpašuma vērtētāju valsts budžeta
iestādēs, komercsabiedrībās, 
nevalstiskajās, starptautiskajās 
un nacionālajās organizācijās, 
kas darbojas dažādu īpašumu 
jomās

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

Divi CE pēc izvēles – 
matemātikā, fizikā, svešvalodā 
(angļu, vācu vai franču), latviešu 
valodā

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

STUDIJU TURPINĀJUMS 

KARJERA

Programma garantē 
teorētisko zināšanu un
praktisko iemaņu 
kopumu par būvniecību, 
būvuzņēmējdarbību, 
nekustamo īpašumu, kas ļaus 
Tev sākt nekustamā īpašuma 
ekonomista vai nekustamā 
īpašuma pārvaldnieka, 
vai nekustamā īpašuma 
vērtētāja profesionālo 
darbību

NEKUSTAMĀ 
ĪPAŠUMA
PĀRVALDĪBA

Bakalaura 
profesionālo 
studiju
programma

Inženierekonomikas
un vadības fakultāte
(IEVF)

Pilna laika studijām
(nekustamā īpašuma
ekonomista vai nekustamā 
īpašuma pārvaldnieka
kvalifikācija)

Pilna laika studijām 
(nekustamā īpašuma 
vērtētāja kvalifikācija)

Nepilna laika studijām 
(neklātienei) (nekustamā 
īpašuma ekonomista vai 
nekustamā īpašuma pār-
valdnieka kvalifikācija)

Nepilna laika studijām 
(neklātienei) (nekustamā 
īpašuma vērtētāja 
kvalifikācija)

4
gadi

4,5
gadi

5
gadi

5,5
gadi
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītība

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

10

Studiju priekšmetus, kas 
saistīti ar reģionu attīstību 
un pilsētekonomiku, to 
saimniecību un infrastruktūru, 
kā arī sociālās un tiesiskās 
jomas priekšmetus. 

Profesionālais bakalaura 
grāds reģionālās attīstības un 
pilsētekonomikas inženierijā un 
attīstības plānošanas inženiera 
kvalifikācija

Maģistra akadēmisko un
profesionālo studiju programmās 
vadības, administrēšanas, 
ekonomikas u. tml. jomās

Varēsi strādāt par attīstības 
plānošanas inženieri valsts, 
pašvaldību un starptautiskās 
institūcijās, komercsabiedrībās 
un nevalstiskajās organizācijās 

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 
IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

Divi CE pēc izvēles – 
matemātikā, fizikā, svešvalodā 
(angļu, vācu vai franču), latviešu 
valodā

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

STUDIJU TURPINĀJUMS 

KARJERA

Programmā Tu apgūsi 
inženierzinātņu, ekonomikas, 
vadībzinātnes un vides 
zinātnes studiju priekšmetus. 
Tu būsi gatavs darbam jebkurā 
tautsaimniecības nozares 
uzņēmumā, kura darbība 
saistīta ar attīstības
plānošanas jomu

REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS 
UN PILSĒTEKONOMIKAS 
INŽENIERIJA

Bakalaura 
profesionālo 
studiju
programma

Inženierekonomikas
un vadības fakultāte
(IEVF)

Pilna laika
studijām

Nepilna laika 
studijām
(neklātienes)

4
gadi

5
gadi

Apgūsi arī padziļinātas 
zināšanas par teritoriju 
attīstības ekonomiskiem un 
inženiertehniskiem aspektiem 
un urbanizācijas procesa 
ietekmi uz reģionu attīstību
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā 
izglītība vai četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītība 
uzņēmējdarbībā un 
vadīšanā

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

7

Izpratni par globalizācijas 
procesiem, starptautisko tirgu 
un tā darbību, ES organizāciju 
un funkcijām, zināšanas par 
starptautiskajiem 
ekonomiskajiem sakariem, 
kā arī uzņēmējdarbības 
organizēšanu un vadīšanu, 
ekonomiku, 

Profesionālais bakalaura grāds 
starptautisko ekonomisko 
sakaru vadīšanā un ārējo sakaru 
struktūrvienības vadītāja 
kvalifikācija

Maģistra akadēmisko un 
profesionālo studiju programmās 
vadības, administrēšanas, 
ekonomikas u. tml. jomās

Varēsi veidot savu karjeru 
ES institūcijās, ministrijās, 
vēstniecībās, starptautiskās 
uzņēmējdarbības, tirdzniecības 
un starptautisko uzņēmumu 
tīklu jomā, dažādos 
ražošanas, tirdzniecības un 
pakalpojumu uzņēmumos, 
starptautisku mārketinga 
stratēģiju veidošanā, eksporta 
un tirdzniecības nodaļās un 
struktūrvienībās, kā arī attīstīt 
un meklēt jaunas tirgus iespējas 
un sadarbības partnerus visā 
pasaulē

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

Divi CE (pēc izvēles) matemātikā, 
fizikā, svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču) vai latviešu valodā

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

STUDIJU TURPINĀJUMS 

KARJERA

Programma veidota, 
lai sagatavotu augsta 
līmeņa speciālistus un 
struktūrvienību vadītājus 
starptautisko ekonomisko 
sakaru organizācijas un 
vadīšanas jomā. Uzsvars 
studiju procesā tiek likts uz 
profesionālo un praktisko 
kompetenču pilnveidošanu, 
pamatojoties uz jomas 
specifiku, starptautiskā 
darba tirgus prasībām, 
zinātnes sasniegumiem un 
teorētiskajām zināšanām

STARPTAUTISKO
EKONOMISKO SAKARU
ORGANIZĒŠANA UN 
VADĪŠANA

Bakalaura 
profesionālo 
studiju
programma

Inženierekonomikas
un vadības fakultāte
(IEVF)

Pilna laika
studijām

Nepilna laika 
studijām
(neklātienes)

4
gadi

5
gadi

starptautisko tirdzniecību un 
mārketingu
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā izglītība 
vai četrgadīgā profesionālā 
vidējā izglītība, vai pirmā
līmeņa augstākā 
profesionālā izglītība 
uzņēmējdarbībā un vadīšanā

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

15

Iemācīsies veidot savu 
uzņēmumu, spēsi tirgus 
situācijai atbilstoši noformulēt 
savu ideju un pamatot tās 
īstenošanu ar ekonomiskiem 
aprēķiniem, izstrādāt 
mārketinga plānu, prognozēt 

Profesionālais bakalaura grāds 
uzņēmējdarbībā un vadīšanā un 
ekonomista kvalifikācijaPAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

Divi CE pēc izvēles – 
matemātikā, fizikā, svešvalodā 
(angļu, vācu vai franču) vai 
latviešu valodā

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

Maģistra akadēmisko un 
profesionālo studiju programmās

STUDIJU TURPINĀJUMS 

Varēsi strādāt dažādās biznesa 
struktūrās, valsts un pašvaldību 
iestādēs, bankās, ražošanas un 
tirdzniecības uzņēmumos, kā 
arī veidot savu uzņēmumu un 
vadīt to

KARJERA

Studējot šajā programmā, Tu 
kļūsi par ekonomistu, kurš var 
veikt darbus, kas saistīti ar 
ekonomisko procesu analīzi, 
problēmas apzināšanu, 
lēmumu pieņemšanas 
sagatavošanu, mērķu 
formulēšanu, to sasniegšanas 
ceļu prognozēšanu, 
plānošanu un īstenošanu

UZŅĒMĒJDARBĪBA
UN VADĪŠANA

Bakalaura 
profesionālo 
studiju
programma

Inženierekonomikas
un vadības fakultāte
(IEVF)

Pilna laika
studijām

Nepilna laika 
studijām
(neklātienes)

4
gadi

5
gadi

turpmākos ieņēmumus un 
pārdot savu ideju investoriem
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā izglītība 
vai četrgadīgā profesionālā 
vidējā izglītība, vai 
pirmā līmeņa augstākā 
profesionālā izglītība 
uzņēmējdarbībā un vadīšanā

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

10

Uzņēmējdarbība, loģistika, 
transporta ekonomika, 
terminālu un noliktavu 
saimniecības organizēšana, 
muitas darbība, piegādes 
ķēžu vadība, starptautiskā 
tirdzniecība, kravu un pasažieru 
pārvadājumu vadība, bīstamo 
kravu pārvadājumu vadība. Tu 
iegūsi prasmi strādāt komandā, 
pieņemt lēmumus, vadīt 

Profesionālais bakalaura grāds 
uzņēmējdarbības loģistikā un 
loģistikas struktūrvienības 
vadītāja kvalifikācija

Maģistra akadēmisko 
un profesionālo studiju 
programmās vadības, 
administrēšanas, ekonomikas 
u. tml. jomās

Varēsi strādāt par loģistikas 
struktūrvienības vadītāju 
uzņēmumos, kas nodarbojas 
ar loģistiku, starptautiskajiem 
un nacionālajiem kravu vai 
pasažieru pārvadājumiem, 
vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības 
uzņēmumos, ražošanas un 
pakalpojumu sniegšanas 
uzņēmumos, uzglabāšanas 
un noliktavu saimniecības 
uzņēmumos, kā arī valsts un 
pašvaldību institūcijās, kuru 
darbība ir saistīta ar transporta 
un/vai loģistikas nozari vai 
paredz loģistikas pakalpojumu 
vadību un organizāciju

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA Divi CE pēc izvēles matemātikā, 

fizikā, svešvalodā (angļu, vācu 
vai franču) vai latviešu valodā 

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

STUDIJU TURPINĀJUMS 

KARJERA

Programma veidota, lai 
sagatavotu vecākos speciālistus 
un struktūrvienību vadītājus 
loģistikas, uzglabāšanas un 
transporta ekonomikas jomā 
atbilstoši globālā darba tirgus 
prasībām. Uzsvars studiju 
procesā tiek likts uz 
profesionālo un praktisko 
kompetenču un spēju 
pilnveidošanu, pamatojoties uz 
jomas specifiku, tehnoloģijām, 
zinātnes sasniegumiem un 
teorētiskajām zināšanām

UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
LOĢISTIKA

Bakalaura 
profesionālo 
studiju
programma

Inženierekonomikas
un vadības fakultāte
(IEVF)

Pilna laika
studijām

Nepilna laika 
studijām
(neklātienes)

4
gadi

5
gadi

projektus, kā arī prezentēšanas 
un komunikācijas prasmes
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Darbadevēju 
pieprasītākā
augstākās
izglītības iestāde
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Mašīnzinību, transporta 
un aeronautikas 
fakultāte (MTAF)

Inženiertehnika,
mehānika un
mašīnbūve  

Siltumenerģētika
un siltumtehnika 

Aviācijas
transports

Transporta
sistēmu
inženierija 

Dzelzceļa
elektrosistēmas

Dzelzceļa
transports

Ezermalas iela 6 K,
Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67089708
E-pasts: tmf@rtu.lv
www.tmf.rtu.lv 

Automobiļu
transports

Inženiertehnikas 
dizains

Mašīnu un aparātu 
būvniecība

Medicīnas
inženierija un fizika

Mehatronika
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016. 
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītība

Pilna laika

15

Tu apgūsi fundamentālo 
zinātņu un nozares teorētiskos 
priekšmetus, kā arī dizaina 
un jaunu produktu izstrādes 
pamatus, materiālu 
izgatavošanas tehnoloģiju un 
iekārtu iespējas, projektēšanas 

Tu varēsi strādāt projektēšanas 
un/vai dizaina jomā kā 
patstāvīgs (pašnodarbināts) 
speciālists, kā arī darboties 
projektēšanas un dizaina 
birojos vai mazos un vidējos 
uzņēmumos, iekļaujoties 
speciālistu darba grupās kā 
inženieru un dizaineru palīgs

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču)

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

Rasētāja dizainera kvalifikācija

Turpināt studijas Tu varēsi 
radniecīgās bakalaura studiju 
programmās

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA 

STUDIJU TURPINĀJUMS 

KARJERA

Apgūstot programmu, Tu 
kļūsi par speciālistu – tehniķi, 
kurš spēj strādāt patstāvīgi 
vai iekļauties jaunu inovatīvu 
izstrādājumu veidotāju darba 
grupās un kura zināšanas 
un prasmes aptver dizaina, 
projektēšanas un
izgatavošanas sfēras

INŽENIERTEHNIKAS 
DIZAINS

Pirmā līmeņa 
profesionālo 
studiju 
programma

Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultāte (MTAF)

Pilna laika
studijām

2
gadi

tehnisko līdzekļu – CAD, DTP 
u. c. programmatūru – praktisko 
lietošanu u. c.
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016. 
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītībaPilna laika

40 –

Tu apgūsi akadēmiskā 
bakalaura fundamentālos un 
pamatizglītības priekšmetus: 
matemātiku, fiziku, ķīmiju, 
datormācību, materiālzinātni, 
teorētisko mehāniku, materiālu 
pretestību u. c., kā arī speciālos 
priekšmetus: skaitlisko analīzi 
inženiermehānikā, mašīnu 
dinamiku un stiprību, procesu 

Inženierzinātņu bakalaura grāds 
mašīnzinātnē

Studijas Tu varēsi turpināt 
divgadīgā pilna laika 
maģistrantūrā līdzīga 
nosaukuma programmā vai 
MTAF citās maģistrantūras 
programmās

Tu varēsi strādāt gan vietējos, 
gan starptautiskos projektos, 
kur nepieciešama pieredze 
mehānisku sistēmu stiprības 
un ilgizturības aprēķinos, 
mašīnu projektēšanā, enerģijas 
iegūšanas tehnoloģijās, 
robotikā, kvalitātes vadībā, 
bioinženierijā, kosmonautikā, 
šķidruma mehānikā, ūdens 
apgādē, mašīnu un mehānismu 
apkopes plānošanā, patēriņa 
produktu dizainā, piesārņojuma 
kontrolē un jaunu materiālu 
mehāniskajā sintēzē

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA 
Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču)

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

STUDIJU TURPINĀJUMS 

KARJERA

Apgūstot programmu, Tu 
kļūsi par speciālistu, kurš
orientēts uz šobrīd augstāko 
ekonomikas attīstības
līmeni – starptautisko jeb 
globālo saimniekošanas 
sistēmu mehānikas un
mašīnzinību jomā

INŽENIERTEHNIKA,
MEHĀNIKA UN 
MAŠĪNBŪVE

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultāte (MTAF)

Pilna laika
studijām

3
gadi

vadības metodes un līdzekļus, 
cieta deformējama ķermeņa 
mehāniku u. c.
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016. 
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītība

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes) 

27

Tu apgūsi fundamentālo zinību 
priekšmetus: matemātika, fizika, 
inženierķīmija, materiālmācības, 
siltumapmaiņa utt., nozares 
pamatpriekšmetus un 
specializējošos priekšmetus: 
tehniskā termodinamika, 
siltumizmantojošās iekārtas, 
siltumtehnisko aprēķinu 
programmnodrošinājums, 

Profesionālais bakalaura 
grāds siltumenerģētikā un 
siltumtehnikā un inženiera 
kvalifikācija siltumenerģētikā 
un siltumtehnikā

Tu varēsi turpināt studijas 
maģistra profesionālo 
studiju programmā 
«Siltumenerģētika un 
siltumtehnika» vai radniecīgās 
maģistra profesionālo studiju 
programmās

Siltumenerģētikas un 
siltumtehnikas bakalauri un 
inženieri nepieciešami siltuma 
un elektroenerģijas ražošanas, 
pārvadīšanas un sadales 
uzņēmumos, piemēram, 
termoelektrostacijās, 
koģenerācijas stacijās, 
siltumapgādes sistēmu nozares 
vadošajos uzņēmumos Latvijā:. 
AS «Latvenergo», AS «Rīgas 
Siltums», «Rīgas TEC-1», «Rīgas 
TEC-2», AS «Liepājas Enerģija», 
AS «Inspecta Latvija» utt.

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA 

Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču)

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

STUDIJU TURPINĀJUMS 

KARJERA

Apgūstot programmu, Tu 
kļūsi par siltumenerģētikas 
un siltumtehnikas nozares 
speciālistu ar darba tirgum 
atbilstošu izglītības līmeni, kas 
pārzina primāro energoresursu –
kurināmā, hidroresursu, vēja 
enerģijas, saules starojuma
u. c. – piesaisti un izmantošanu 
energoapgādes mērķiem. 
Siltumenerģijas ražošanas, 
pārvadīšanas, sadales un 
racionālas izmantošanas 
tehnoloģijas ir sarežģīts, visas 
dzīves nozares aptverošs 
process, kuru Tu apgūsi, studējot 
šajā programmā

SILTUMENERĢĒTIKA 
UN SILTUMTEHNIKA

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultāte (MTAF)

Pilna laika
studijām

Nepilna
laika
studijām

4
gadi

5
gadi

siltumapgādes sistēmas u. c.
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016. 
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītībaPilna laika 

64

Tu apgūsi fundamentālo zinātņu 
un aviācijas nozares teorētiskos 
un speciālos priekšmetus: 
lidmašīnu aerodinamika, 
helikopteru aerodinamika, 
konstrukcija un sistēmas; 
aviācijas dzinēju teorija; 
gāzturbīndzinēju konstrukcija; 
virzuļdzinēju konstrukcija; 
gaisakuģu sakari un navigācija, 
t. sk. globālā navigācijas satelītu 
sistēma (GNSS); gaisakuģu 

Profesionālais bakalaura 
grāds aviācijas transportā 
un gaisakuģu tehniskās 
ekspluatācijas inženiera 
mehāniķa vai gaisakuģu 
tehniskās ekspluatācijas 
avionikas inženiera kvalifikācija

Tu varēsi turpināt divu gadu 
studijas maģistra profesionālo 

Tu varēsi strādāt par gaisakuģu 
ekspluatācijas inženieri visās 
pasaules lidostās, inženieri 
konstruktoru lidaparātu un 
aviācijas sistēmu ražošanas 
uzņēmumos, inženieri aviācijas 
remonta uzņēmumos, pētnieku 
pētniecības centros, gaisa 
transporta loģistikas speciālistu 
loģistikas kompānijās

PAMATLIETAS, KO APGŪSI IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA 

Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču)

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

STUDIJU TURPINĀJUMS 

KARJERA

Programma nodrošina 
aviācijas transporta nozarei 
nepieciešamo profesionālo 
izglītību, apgūstot to, 
Tu saņemsi visā pasaulē 
atzītu sertifikātu un kļūsi 
par starptautiska līmeņa 
atzītu speciālistu gaisakuģu 
mehānisko iekārtu, dzinēju un 
avionikas sistēmu tehniskās 
ekspluatācijas darbu veikšanai, 
kā arī gaisa transporta sistēmu 
darbības organizēšanai 
analīzei un aviācijas tehnikas 
projektēšanai

AVIĀCIJAS
TRANSPORTS

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultāte (MTAF)

Pilna laika
studijām

4
gadi

automatizētās vadības sistēmas; 
integrālā modulārā 
avionika; gaisakuģu un 
dzinēju tehniskā ekspluatācija; 
gaisakuģu elektrisko sistēmu 
tehniskā ekspluatācija u. c.

studiju programmā «Aviācijas 
transports» vai radniecīgās 
maģistra profesionālo studiju 
programmās
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016. 
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītībaPilna laika

48

Tu apgūsi fundamentālo zinību 
priekšmetus, nozares pamat-
priekšmetus un specializējošos 
priekšmetus: noliktavu loģisti-
ka, intermodālie pārvadājumi,
pasažieru pārvadājumu orga-
nizācija, vadības datorizētās 
sistēmas transportā, transporta 
sistēmu funkcionēšanas pamati, 
transporta vadības diskrētie 
modeļi, datorizētā projektēšana 
mašīnbūvē, transporta līdzekļu 

Profesionālais bakalaura grāds 
transportsistēmu inženierijā 
un transportsistēmu inženiera 
kvalifikācija

Tu varēsi turpināt divu gadu 
studijas maģistra profesionālo 

Tu varēsi strādāt sauszemes, 
jūras un gaisa loģistikas 
transporta uzņēmumos, 
organizācijās, pētniecības 
un izglītības iestādēs, kurās 
veic kravu un pasažieru 
pārvadājumu loģistisko un 
tehnisko nodrošinājumu, 
izstrādāšanu un uzturēšanu, 
visa veida transporta 
līdzekļu, kravu celšanas un 
transportēšanas mehānismu 
projektēšanu un ražošanu

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA 

Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču)

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

STUDIJU TURPINĀJUMS 

KARJERA

Apgūstot programmu, Tu 
kļūsi par transporta sistēmu 
inženieri un spēsi risināt 
plašu, sarežģītu, tehnoloģiski 
ietilpīgu jautājumu spektru, 
kas ir saistīts ar kravu 
pārstrādes tehnoloģisko 
procesu organizāciju 
transporta terminālos, 
informācijas tehnoloģiju 
ieviešanu transportā un to 
izmantošanu, transporta 
sistēmu optimizāciju, 
plānošanu un prognozēšanu, 
visa veidu transporta 
līdzekļu, kravu celšanas un 
transportēšanas mehānismu 
ekspluatāciju un remontu, 
jaunu mašīnu un mehānismu 
projektēšanu un ražošanu

TRANSPORTA 
SISTĒMU
INŽENIERIJA

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultāte (MTAF)

Pilna laika
studijām

4
gadi

remonta tehnoloģijas pamati, 
statistiskās metodes transportā, 
transportmašīnu uzbūve, trans-
porta sistēmu funkcionēšana, 
transporta terminālu uzbūve, 
automatizētās projektēšanas un 
konstruēšanas pamati, darbu 
mehanizācijas un automatizāci-
jas līdzekļi transportā, transporta 
loģistika u. c.

studiju programmā 
«Transporta sistēmu 
inženierija» vai radniecīgās 
maģistra profesionālo studiju 
programmās
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016. 
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītība

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

15

Tu apgūsi fundamentālos un 
vispārizglītojošos priekšmetus, 
nozares kopējos priekšmetus 
un dzelzceļa elektrosistēmas 
nozares virzienu specializējošos 
priekšmetus: elektrotehnikas 
tehniskie pamati, tehniskā 
mehānika, materiālzinības, 
dzelzceļa transporta tehnisko 

Profesionālais bakalaura grāds 
dzelzceļa elektrosistēmās un 
inženiera kvalifikācija dzelzceļa 
elektrosistēmās

Absolventi var turpināt 
studijas maģistra profesionālo 
studiju programmā «Dzelzceļa 
elektrosistēmas» vai 
radniecīgā RTU Enerģētikas 
un elektrotehnikas fakultātes 
maģistra studiju programmā

Tu varēsi strādāt dzelzceļa 
transporta uzņēmumos un 
organizācijās, kā arī pētniecības 
un izglītības iestādēs, kas veic 
efektīvu dzelzceļa transporta 
tehnoloģisko sistēmu un 
procesu izstrādāšanu un 
uzturēšanu

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA 
Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču)

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

STUDIJU TURPINĀJUMS 

KARJERA

Apgūstot programmu, 
Tu iegūsi profesionālo 
pamatizglītību dzelzceļa 
transporta elektrosistēmu 
apakšnozarē

DZELZCEĻA
ELEKTROSISTĒMAS

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultāte (MTAF)

Pilna laika
studijām

4,5
gadi

sistēmu drošība, transporta 
iekārtu datorprojektēšana u. c.
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016. 
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītība

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes) 

22

Tu apgūsi fundamentālos un 
vispārizglītojošos priekšmetus, 
nozares kopējos priekšmetus 
un dzelzceļa transporta 
nozares virzienu specializējošos 
priekšmetus: plūsmas 
mehānika, teorētiskā mehānika, 
mašīnbūves rasēšana, 
materiālu tehnoloģija, dzelzceļa 

Profesionālais bakalaura 
grāds dzelzceļa transportā 
un inženiera profesionālā 
kvalifikācija dzelzceļa 
transportā

Tu varēsi strādāt dzelzceļa 
transporta uzņēmumos un 
organizācijās, kā arī pētniecības 
un izglītības iestādēs, kas veic 
efektīvu dzelzceļa transporta 
tehnoloģisko sistēmu un 
procesu izstrādāšanu un 
uzturēšanu

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA 

Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču)

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

STUDIJU TURPINĀJUMS 

KARJERA

Programma sniedz profesionālo 
pamatizglītību dzelzceļa 
transporta nozarē, studējot 
programmā, Tu apgūsi dzelzceļa 
transporta tehniku, sliežu ceļu 
saimniecības un pārvadājumu 
tehnoloģijas un to organizāciju

DZELZCEĻA
TRANSPORTS

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultāte (MTAF)

Pilna laika
studijām

4,5
gadi

ritošā sastāva – lokomotīvju, 
vagonu saimniecība (remonts 
un apkope), sliežu ceļu 
iekārtošanas un ekspluatācijas 
tehnoloģijas un mašīnas, 
pārvadājumu organizēšana 
(kravas un pasažieru) un 
apkalpojošo (stacijas, remonts, 
sakari) uzņēmumu darbība u. c.

Absolventi var turpināt 
studijas maģistra profesionālo 
studiju programmā «Dzelzceļa 
transports» vai radniecīgās 
maģistra profesionālo studiju 
programmās
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītība

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes) 

45

Programmā Tu apgūsi automobiļu 
mehāniku, automobiļu 
elektriskās un elektroniskās 
ierīces, automobiļu 
remontu, materiālzinības, 
mašīnu elementus, 
mašīnbūvniecības tehnoloģiju, 
transporta ekonomiku, 
autopārvadājumus u. c.

Profesionālais bakalaura 
grāds automobiļu transportā 
un inženiera kvalifikācija 
automobiļu transportā

Studijas var turpināt RTU 
maģistra profesionālo 
studiju programmā 
«Automobiļu transports» vai 
citā maģistrantūras studiju 
programmā, kur uzņemšanas 
nosacījumos kā iepriekšējā 
izglītība paredzēta šī profesionālā 
bakalaura izglītība

Tu varēsi strādāt transporta, 
ražošanas un projektēšanas 
uzņēmumos un organizācijās, 
pētniecības un izglītības 
iestādēs, kā arī uzņēmumos un 
organizācijās, kas nodarbojas ar 
kravu un pasažieru pārvadājumu, 
transporta līdzekļu tehniskās 
ekspluatācijas, remonta, 
tirdzniecības, autosporta 
un ceļu satiksmes drošības 
nodrošināšanas un uzlabošanas 
darbu organizāciju, veikšanu, 
vadību un uzraudzību 

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA 

Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču)

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

STUDIJU TURPINĀJUMS 

KARJERA

Apgūstot programmu, 
Tu kļūsi par 
autotransporta 
inženieri – automobiļu 
transporta tehnisko,
tehnoloģisko un 
organizatorisko 
procesu izstrādātāju, 
ieviesēju un vadītāju

AUTOMOBIĻU 
TRANSPORTS

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultāte (MTAF)

Pilna laika
studijām

Nepilna laika 
studijām
(neklātiene)

4,5
gadi

5
gadi
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016. 
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītība

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes) 

40

Tu apgūsi fundamentālos un 
vispārizglītojošos priekšmetus, 
nozares kopējos priekšmetus un 
nozares virziena specializējošos 
priekšmetus: elektrotehnika un 
elektronika, teorētiskā mehānika, 
mašīnu un aparātu elementi, 
datorizētā projektēšana mašīnu 
un aparātu būvē u. c.

Profesionālais bakalaura grāds 
mašīnu un aparātu būvniecībā 
un mehānikas inženiera 
kvalifikācija

Turpināt izglītību Tu varēsi 
maģistra akadēmisko studiju 
programmā «Ražošanas 
tehnoloģija», kā arī citās 
mašīnbūves inženieru 
maģistrantūras programmās

Tu varēsi strādāt 
metālapstrādes, mašīnbūves, 
projektēšanas, transporta, 
celtniecības, tirdzniecības 
un citos tautsaimniecības 
uzņēmumos, kuru darbība 
saistīta ar iekārtu, ierīču, 
mašīnu projektēšanu, 
pētniecību, ražošanu, 
pilnveidošanu, realizāciju un 
remontu

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA 

Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču)

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

STUDIJU TURPINĀJUMS 

KARJERA

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultāte (MTAF)

Pilna laika
studijām

Nepilna
laika
studijām

4
gadi

5
gadi

Programmā ir trīs 
specializācijas: tehnoloģiskā un 
projektēšanas; metalurģijas; 
spiedapstrādes specializācija. 
Apgūstot programmu, 
Tu iegūsi profesionālas, 
praktiskai lietošanai derīgas 
mehānikas inženierim 
nepieciešamās zināšanas, 
prasmes un kompetences

MAŠĪNU UN 
APARĀTU
BŪVNIECĪBA
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016. 
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītībaPilna laika

38

Tu apgūsi fundamentālos 
inženierzinātņu priekšmetus, 
nozares teorētiskos, informācijas 
tehnoloģijas un profesionālās 
specializācijas priekšmetus, kā 
arī humanitāros un sociālos, 
ekonomikas un vadības 
priekšmetus: medicīnas fizikas 
pamati, anatomija un fizioloģija, 
medicīniskā informātika, 

Profesionālais bakalaura grāds 
medicīnas fizikā un medicīnas 
fizikālo tehnoloģiju inženiera 
profesionālā kvalifikācija

Tu varēsi turpināt studijas otrā 
līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības (maģistra) studiju 
programmās «Medicīnas 
inženierija un fizika» un 
«Nanoinženierija», un citās, arī 
maģistra akadēmisko studiju 
programmā

Medicīnas fizikālo tehnoloģiju 
inženieris projektē un pilnveido 
medicīniskās iekārtas, 
aparātus un instrumentus; 
pārzina iekārtu fizikālos 
un tehniskos darbības 
principus, to izgatavošanas un 
konstruēšanas tehnoloģijas 
u. c. Medicīnas fiziķis: spēj 
veikt radiācijas tehnoloģiju 
plānošanu un uzraudzību; spēj 
veikt pacienta un personāla 
dozimetriju, kā arī piedalās 
citās inženiera darbībās

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA 
Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču)

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

STUDIJU TURPINĀJUMS 

KARJERA

Apgūstot programmu, Tu 
kļūsi par medicīnas fizikas 
un medicīnas fizikālo 
tehnoloģiju inženieri, kurš 
pārzina jaunākās medicīnas 
tehnoloģijas, kas balstās uz 
jaunākajiem sasniegumiem 
nanotehnoloģijā, fizikā 
tai skaitā kodolmedicīnā. 
Programma tiek īstenota 
sadarbībā ar Rīgas Stradiņa 
universitāti

MEDICĪNAS
INŽENIERIJA UN 
FIZIKA

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultāte (MTAF)

Pilna laika
studijām

4,5
gadi

medicīniskie instrumenti un 
iekārtas un to projektēšana u. c.
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS 
UZŅEMŠANAI
2015./2016. 
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītībaPilna laika

30

Programmā ir trīs apmācību 
bloki: mehānika, elektronika 
un datortehnika. Tu apgūsi 
fundamentālos inženierzinātņu 
priekšmetus, mehatronikas 
teorētiskos un speciālos 
priekšmetus: elektrotehnikas 

Profesionālais bakalaura grāds 
mehatronikā un mehatronikas 
inženiera kvalifikācija

Studijas Tu varēsi turpināt 
programmā «Ražošanas 
tehnoloģija» vai radniecīgās 
maģistra profesionālo studiju 
programmās

Tu varēsi strādāt 
tautsaimniecības 
nozarēs, kurās tiek veikta 
elektromehānisku iekārtu 
vadība ar integrētu 
elektronikas un datortehnikas 
lietošanu

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA 

Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču)

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

STUDIJU TURPINĀJUMS 

KARJERA

Apgūstot programmu, 
Tu iegūsi profesionālas, 
praktiskai lietošanai derīgas 
mehatronikas inženierim 
nepieciešamās zināšanas, 
prasmes un kompetences. 
Mehatronika apvieno 
trīs nozares – mehāniku, 
elektroniku un datortehniku. 
Šādi speciālisti ir pieprasīti 
un strādā ar sarežģītām 
tehnoloģiskajām mašīnām, 
kurās apvienoti visi minētie 
elementi, un šādas mašīnas 
mūsdienās izmanto arvien 
plašāk, piemēram, roboti

MEHATRONIKA

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultāte (MTAF)

Pilna laika
studijām

4,5
gadi

teorētiskie pamati, 
energoelektronika, mašīnu 
un aparātu būves tehnoloģija, 
elektriskās piedziņas vadība u. c.
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Materiālzinātnes 
un lietišķās ķīmijas 
fakultāte (MLĶF)

Ķīmija

Ķīmijas
tehnoloģija

Materiālzinātnes

Materiālu
tehnoloģija un 
dizains

Apģērbu un
tekstila
tehnoloģijas

Paula Valdena iela 3/7,
Rīga, LV–1048
Tālrunis: 67089249
E-pasts: mlkf@rtu.lv
www.mlkf.rtu.lv
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA 
VIETAS
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Vispārējā 
vidējā izglītība 
vai četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītībaPilna laika 

36

Vispārīgā ķīmija, analītiskā 
ķīmija, organiskā ķīmija, 
neorganiskā ķīmija, fizikālā 
ķīmija, bioloģiskā ķīmija, 
ķīmisko vielu pārvaldība, 
fizika, kristalogrāfija, 
materiālzinību pamati. Ja 
izvēlēsies specializēties ķīmijā, 

Dabaszinātņu bakalaura grāds 
ķīmijā

Ķīmijā vai matemātikā un 
fizikā vai svešvalodā (angļu, 
vācu vai franču)

Studijas radniecīgās maģistra 

Tev būs iespēja strādāt ķīmijas 
nozarē vai ar to saistītos 
uzņēmumos, kas nodarbojas 
ar ķīmisko procesu realizāciju, 
arī pētniecības testēšanas vai 
kontroles laboratorijās, kur 
tiek radītas un pārbaudītas 
jaunas tehnoloģijas, materiāli 
un produkti

PAMATLIETAS, KO APGŪSI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

ĶĪMIJA

Studējot šajā programmā, 
Tu iegūsi zināšanas 
neorganiskās, analītiskās, 
fizikālās, organiskās un citās 
ķīmijas apakšnozarēs un 
apgūsi praksē nepieciešamās 
prasmes, kas ļaus veidot 
karjeru ķīmiķa profesijā 
vai turpināt studijas 
maģistrantūrā

Pilna laika
studijām

4
gadi

padziļināti apgūsi fizikālo ķīmiju 
un rūpniecisko organisko ķīmiju, 
savukārt restaurācijas un 
konservācijas virziena studenti 
apgūs dažādus teorētiskos un 
praktiskos kursus šajā nozarē 

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultāte (MLĶF)

akadēmisko vai profesionālo 
studiju programmās
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA 
VIETAS
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Vispārējā 
vidējā izglītība 
vai četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītībaPilna laika 

81

Tu apgūsi ķīmijas tehnoloģijas 
nozarei raksturīgās 
pamatzināšanas ķīmijā 
(vispārīgajā, neorganiskajā, 
organiskajā, analītiskajā un 
fizikālajā), matemātikā un 
fizikā, kā arī ķīmijas tehnoloģijas 
pamatprincipus (materiālu un 

Inženierzinātņu bakalaura grāds 
ķīmijas tehnoloģijā

Ķīmijā vai matemātikā un 
fizikā vai svešvalodā (angļu, 
vācu vai franču)

Studijas radniecīgās 
maģistra akadēmisko studiju 
programmās

Tu varēsi strādāt visdažādāko 
nozaru uzņēmumos – visur, kur 
nepieciešami inženierzinātņu 
speciālisti, kas pārzina ķīmiskos 
procesus, spēj nodrošināt to 
kvalitāti, spēj izstrādāt jaunas 
metodes un iekārtas, radīt, 
projektēt un ieviest jaunas, 
inovatīvas tehnoloģijas. Šādas 
zināšanas vajadzīgas, arī 
strādājot dažādu materiālu un 
produktu testēšanas, kvalitātes 
kontroles un zinātniskajās 
laboratorijās

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

ĶĪMIJAS TEHNOLOĢIJA

Studiju programma paredzēta 
speciālistu sagatavošanai 
ķīmijas, biotehnoloģijas, 
farmācijas, kosmētikas, 
pārtikas, būvmateriālu, 
keramikas, degvielu, koksnes 
pārstrādes, tekstilmateriālu un 
citiem ražošanas uzņēmumiem, 
attiecīgajām kvalitātes kontroles 
un pētniecības laboratorijām, 
zinātniskajām iestādēm un 
tirdzniecības uzņēmumiem. 
Programma ietver ķīmijas 

Pilna laika
studijām

4
gadi

un ķīmijas tehnoloģijas 
teorētisko pamatu un 
praktisko iemaņu apguvi. 
Tu varēsi izvēlēties vienu no 
piedāvātajiem virzieniem: 
bioloģiski aktīvās vielas un 
to zāļu formas; biomateriālu 
ķīmija un tehnoloģija; 
polimēru materiālu ķīmija un 
tehnoloģija; silikātu materiālu 
ķīmija un tehnoloģija; vides 
inženierzinības; vispārējā 
ķīmijas tehnoloģija 

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

enerģijas bilanci, siltuma un 
masas pārneses procesus, 
ķīmisko reakciju kinētiku

Materiālzinātnes 
un lietišķās ķīmijas 
fakultāte (MLĶF)
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA 
VIETAS
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Vispārējā 
vidējā izglītība 
vai četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītībaPilna laika 

25

Matemātika, fizika, ķīmija, 
materiālzinātne, vielas 
uzbūve, materiālu struktūra 
un īpašības, materiālu izvēles 
principi, materiālu reciklēšana, 
ekoloģija u. c.

Inženierzinātņu akadēmiskais 
bakalaura grāds materiālzinātnē

Ķīmijā vai matemātikā un 
fizikā vai svešvalodā (angļu, 
vācu vai franču)

Studijas radniecīgās maģistra 
akadēmisko vai profesionālo 
studiju programmās

Tu varēsi veidot karjeru 
ražošanas uzņēmumos kā 
kvalitātes dienesta speciālists, 
būvuzņēmumos kā materiālu 
kvalitātes eksperts, materiālu 
ražošanas, testēšanas un 
pētniecības iekārtu izplatītāju 
uzņēmumos kā eksperts, 
materiālu testēšanas 
laboratorijās un materiālu 
sertifikācijas iestādēs kā 
eksperts, valsts dienestos kā 
materiālu eksperts

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Pilna laika
studijām

3
gadi

MATERIĀLZINĀTNES

Studiju programma Tev sniegs 
teorētiskās pamatzināšanas 
un profesijai nepieciešamās 
praktiskās iemaņas 
materiālzinātnēs, kā arī 
nodrošinās pētniecības darba 
pamatiemaņu apgūšanu ar 
materiālu dizainu, ražošanu, 
kvalitātes novērtēšanu u. c. 
saistītās nozarēs.

Tu iemācīsies izprast kopsakaru 
starp materiālu sastāvu, 
uzbūvi, apstrādes un pārstrādes 
apstākļiem, tehnoloģiskajām un 
ekspluatācijas īpašībām, apgūsi 
materiālu efektīvas reciklēšanas 

metodes un paņēmienus un 
ar tiem saistītās ekoloģiskās 
problēmas. 

Absolvējot šo programmu, 
pārzināsi dažādu materiālu 
ieguves tehnoloģiskos 
procesus un iekārtas, 
pratīsi izmantot svarīgākās 
materiālu īpašību 
novērtēšanas un kvalitātes 
testēšanas eksperimentālās 
metodes un iekārtas, 
orientēsies materiālu 
ražošanas kvalitātes 
pārvaldības un vides 
pārvaldības jautājumos

Materiālzinātnes 
un lietišķās ķīmijas 
fakultāte (MLĶF)

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA 
VIETAS
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ 
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Vispārējā 
vidējā izglītība 
vai četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītībaPilna laika 

65

Materiālzinību pamati, 
grafiskā analīze, tēlotājmāksla, 
lietišķo kompozīciju veidošana, 
amatniecības un mākslas 
vēsture, amatniecības 
un dizaina stratēģija, 
matemātika, ekonomika. 
Studiju procesā svarīgi 

Profesionālais bakalaura grāds 
materiālu tehnoloģijā un 
dizainā un produktu dizainera 
kvalifikācija

Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču), iestājpārbaudījums 
zīmēšanā

Studijas radniecīgās 
maģistra profesionālo studiju 
programmās

Varēsi strādāt par produktu 
dizaineri gan individuāli, gan 
uzņēmumos, dizaina studijās, 
darbnīcās, varēsi nodibināt 
savus dizaina uzņēmumus 
un izveidot mazsēriju vai 
rūpnieciskās kolekcijas

PAMATLIETAS, KO APGŪSI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

MATERIĀLU TEHNOLOĢIJA 
UN DIZAINS

Studiju programma Tev sniegs 
zināšanas un praktiskās iemaņas, 
kas nepieciešamas darbam 
tehnoloģiju un dizaina jomā. 
Studijas ietver visu produkta 
izgatavošanas ciklu, sākot no 
specializācijai atbilstošo produktu 
koncepcijas, tirgus izpētes, 
kompozicionālo, konstruktīvo 
un tehnoloģisko risinājumu 
izstrādes materiālu studijām līdz 
to izgatavošanai, reklāmas un 
pārdošanas stratēģijas izvēlei 

Pilna laika
studijām

4
gadi

elementi ir darbs ar krāsām, 
formām, tekstūrām, apjomiem, 
telpu, vizualizāciju veidošanu 
dažādās produktu attīstības 
fāzēs. Katrai specializācijai ir 
tai atbilstoši obligātās izvēles 
priekšmeti

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

Materiālzinātnes 
un lietišķās ķīmijas 
fakultāte (MLĶF)
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PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA 
VIETAS
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

(Studijas iespējamas arī par maksu)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Vispārējā 
vidējā izglītība 
vai četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītība

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

35

Materiālzinību pamati, 
tekstilķīmija, tēlotāja 
ģeometrija un inženiergrafika, 
inženierķīmija, modes tirgzinība 
un prečzinību pamati, tērpu 
vizuālās mākslas pamati, 
apģērbu kvalitātes vadība, kā arī 
katrai specializācijai atbilstoši 
profilējošie priekšmeti

Profesionālais bakalaura grāds 
apģērbu un tekstila tehnoloģijā 
un inženiera kvalifikācija 
apģērbu un tekstila ražošanā

Matemātikā un fizikā vai 
svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču)

Studijas radniecīgās 
profesionālo studiju 
programmās

Tu varēsi veidot karjeru 
tekstila un apģērbu 
ražošanas uzņēmumos gan 
kā konstruktors, dizaineris, 
tehnologs, gan ražošanas 
organizators un vadītājs. 
Tāpat iespējams strādāt valsts 
iestādēs un tirdzniecības 
organizācijās

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

APĢĒRBU UN TEKSTILA 
TEHNOLOĢIJA

Studiju programma aptver 
dažādas ar atšķirīgām tekstila 
un apģērbu tehnoloģijām 
saistītas jomas, ietverot arī 
inženierzinātņu pamatus. Tev 
būs iespēja specializēties vienā 
no četriem studiju virzieniem: 
tekstila tehnoloģijas, 
apģērbu tehnoloģija, apģērbu 
konstruēšana vai tekstila un 
apģērbu patēriņzinības

Pilna laika
studijām

Nepilna 
laika studijām 
(neklātiene)

4
gadi

5
gadi

Materiālzinātnes 
un lietišķās ķīmijas 
fakultāte (MLĶF)

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 
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RTU filiāles
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Cēsu filiāle (CF)

Piebalgas iela 3,
Cēsis, LV-4101
Tālrunis: 64119002 
64119003
E-pasts: rtucf@rtu.lv 
cesis@rtu.lv
www.cf.rtu.lv
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CF ĪSTENOTĀS 
PAMATSTUDIJU 
PROGRAMMAS

Uzņēmējdarbība 
un vadīšana

Vides zinātne

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 43. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 34. lapaspusē

Pirmā līmeņa 
profesionālo 
studiju 
programma

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pilna laika

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pilna laika

2
gadi

3
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

5

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

4

1.–2. kurss jāmācās filiālē

1. kurss jāmācās filiālē,
2.–3. kurss Rīgā
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CF īstenotās pamatstudiju 
programmas

Enerģētika un 
elektrotehnika

Materiālu tehnoloģija 
un dizains

Elektrotehnoloģiju 
datorvadība

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 35. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 73. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 36. lapaspusē

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pilna laika

Pilna laika un 
nepilna laika 
(klātienes)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

4
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

5

1.–2. kurss jāmācās filiālē, 
3.–4. kurss Rīgā

STUDIJU 
ILGUMS

Pilna laika studijām
1.–4. kurss jāmācās filiālē

Nepilna laika studijām 
1.–5. kurss jāmācās filiālē

4
gadi

5
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

8

Pilna laika
studijām

Nepilna laika
studijām (klātienes)   

–

Pilna laika un 
nepilna laika 
(klātienes)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

STUDIJU 
ILGUMS

Pilna laika studijām
1.–3. kurss jāmācās filiālē

Nepilna laika studijām 
1.–4. kurss jāmācās filiālē

3
gadi

4
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

14

Pilna laika
studijām

Nepilna laika
studijām (klātienes)   

–
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Smilšu iela 90,
Daugavpils, LV-5410
Tālrunis: 65443708
E-pasts: daugavpils@rtu.lv
www.df.rtu.lv

Daugavpils
filiāle (DF)
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DF ĪSTENOTĀS 
PAMATSTUDIJU 
PROGRAMMAS

Automātika
un datortehnika

Datorsistēmas

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 22. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 23. lapaspusē

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pilna laika

Pilna laika

3
gadi

3
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.  
STUDIJU GADĀ

9

17

1.–2. kurss jāmācās filiālē,
3. kurss Rīgā

1.–2. kurss jāmācās filiālē,
3. kurss Rīgā
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DF īstenotās pamatstudiju 
programmas

Elektronika
un mobilie sakari
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 29. lapaspusē

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

3
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

4

1. kurss jāmācās filiālē, 
2.–3. kurss Rīgā

Enerģētika
un elektrotehnika

Informācijas
tehnoloģija 

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 35. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 24. lapaspusē

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pilna laika un nepilna 
laika (neklātienes un 
vakara)

Pilna laika

3
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI 
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI 
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

34

17

1.–2. kurss jāmācās filiālē, 
3. kurss Rīgā

Pilna laika studijām
1.–2. kurss jāmācās filiālē,
3. kurss Rīgā

Nepilna laika studijām 
1.–3. kurss jāmācās filiālē, 
4. kurss Rīgā

3
gadi

4
gadi
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DF īstenotās pamatstudiju 
programmas

Inženiertehnika,
mehānika un mašīnbūve 

Telekomunikācijas 

Automobiļu transports

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 58. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 30. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 64. lapaspusē

Bakalaura 
akadēmisko
studiju 
programma

Bakalaura 
akadēmisko
studiju 
programma

Bakalaura 
profesionālo
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

STUDIJU 
ILGUMS

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pilna laika

Pilna laika

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

3
gadi

3
gadi

4,5
gadi

5
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

10

5

9

1.–1,5 kurss jāmācās filiālē,
2.–3. kurss Rīgā

1. kurss jāmācās filiālē,
2.–3. kurss Rīgā

Pilna laika studijām
1.–1,5. kurss jāmācās filiālē, 
2.–4,5. kurss Rīgā

Nepilna laika studijām
1.–2. kurss jāmācās filiālē, 
3.–5. kurss Rīgā
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DF īstenotās pamatstudiju 
programmas

Būvniecība

Dzelzceļa
elektrosistēmas 

Dzelzceļa transports 

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 16. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 62. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 63. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

STUDIJU 
ILGUMS

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika 
(neklātienes)

5
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI 
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI 
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

–

–

13

Nepilna laika studijām 
1. kurss jāmācās filiālē, 
2.–5. kurss Rīgā

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

Pilna laika studijām
1.–2. kurss jāmācās filiālē, 
3.–4,5 kurss Rīgā

Pilna laika studijām 
1.–1,5. kurss jāmācās filiālē, 
2.–4,5. kurss Rīgā

Nepilna laika studijām 
1.–2,5. kurss jāmācās filiālē, 
3.–4,5. kurss Rīgā

Nepilna laika studijām 
1.–2. kurss jāmācās filiālē, 
3–5. kurss Rīgā

4,5
gadi

4,5
gadi

4,5
gadi

5
gadi

(Studijas tikai par maksu)

(Studijas tikai par maksu)
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DF īstenotās pamatstudiju 
programmas

Elektrotehnoloģiju
datorvadība

Mašīnu un aparātu 
būvniecība

Mehatronika

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 36. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 65. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 67. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

STUDIJU 
ILGUMS

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pilna laika

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI 
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI 
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

5

4

10

1.–2. kurss jāmācās filiālē, 
3.–4. kurss Rīgā

1.–2. kurss jāmācās filiālē, 
3.–4. kurss Rīgā

4
gadi

4
gadi

Pilna laika

Pilna laika

1.–3,5 kurss jāmācās filiālē, 
4.–4,5 kurss Rīgā

4,5
gadi
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DF īstenotās pamatstudiju 
programmas

Siltuma, gāzes un 
ūdens tehnoloģija

Siltumenerģētika
un siltumtehnika

Būvdarbu vadīšana

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 18. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 59. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

STUDIJU 
ILGUMS

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika 
(neklātienes)

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI 
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI 
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

–

7

–

1.–2. kurss jāmācās 
filiālē, 3.–6. kurss Rīgā

6
gadi

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

Pilna laika studijām
1.–2. kurss jāmācās 
filiālē, 3.–4. kurss Rīgā

Pilna laika studijām 
1.–2,5. kurss jāmācās 
filiālē

Nepilna laika studijām 
1.–2,5. kurss jāmācās filiālē,
3.–5. kurss Rīgā

Nepilna laika studijām 
1.–3. kurss jāmācās filiālē

4
gadi

2,5
gadi

5
gadi

3
gadi

(Studijas tikai par maksu)

(Studijas tikai par maksu)
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Vānes iela 4,
Liepāja, LV–3405 
Tālrunis: 63484922
E-pasts: liepaja@rtu.lv
www.lf.rtu.lv

Liepājas filiāle (LF)
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LF ĪSTENOTĀS 
PAMATSTUDIJU 
PROGRAMMAS

Datorsistēmas
(specializācija: Lietišķo datorsistēmu
programmatūra)

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Programmā ir trīs virzieni:
1) programmēšana;
2) datorsistēmu un tīklu 

administrēšana;
3) mehatronisko iekārtu un 

robottehnikas datorvadība.

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 21.lapaspusē

Pirmā līmeņa 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pilna laika

3
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

17

Pilnībā tiek īstenota 
filiālē

Uzņēmējdarbība
un vadīšana
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Programmā ir trīs virzieni:
1) ekonomika, grāmatvedība un 

nodokļi;
2) uzņēmējdarbības loģistika un 

transporta ekonomika;
3) mārketings un tirdzniecība.

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 43. lapaspusē

Pirmā līmeņa 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI 
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

10

Pilna laika un 
nepilna laika 
(vakara)

Pilna laika studijām
Pilnībā tiek īstenota 
filiālē

Nepilna laika (vakara) studijām
Pilnībā tiek īstenota 
filiālē

2
gadi

2,5
gadi
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LF īstenotās pamatstudiju 
programmas

Būvdarbu vadīšana
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pirmā līmeņa 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pilna laika un 
nepilna laika 
(vakara)

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI 
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

18

Pilna laika studijām
Pilnībā tiek īstenota 
filiālē

Nepilna laika (vakara) studijām
Pilnībā tiek īstenota 
filiālē

2
gadi

3
gadi

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

Enerģētika
un elektrotehnika Pilns programmas apraksts 

pieejams bukleta 35. lapaspusē

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI 
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

7

Pilna laika studijām
1.–2. kurss jāmācās 
filiālē, 3. kurss Rīgā

Nepilna laika studijām
1.–2. kurss jāmācās filiālē,
3.–4. kurss Rīgā

STUDIJU 
ILGUMS 3

gadi
4

gadi

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika 
(neklātienes)

Būvniecība
(specializācija: Transportbūves) 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 15. lapaspusē

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pirmā līmeņa 
profesionālo 
studiju 
programma

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI 
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

STUDIJU 
ILGUMS

Nepilna laika studijām 
Pilnībā tiek īstenota 
filiālē

3,5
gadi

–

(Studijas tikai par maksu)
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Inženiertehnika,
mehānika un mašīnbūve Pilns programmas apraksts 

pieejams bukleta 58. lapaspusē

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI 
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

7

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pilna laika

STUDIJU 
ILGUMS

1.–2. kurss jāmācās
filiālē, 3. kurss Rīgā

3
gadi

LF īstenotās pamatstudiju 
programmas

Telekomunikācijas
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 30. lapaspusē

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pilna laika

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI 
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

5

1.–2. kurss jāmācās 
filiālē, 3. kurss Rīgā

3
gadi

Uzņēmējdarbība
un vadīšana Pilns programmas apraksts 

pieejams bukleta 53. lapaspusē

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI 
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

7

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

STUDIJU 
ILGUMS

Pilna laika studijām
Pilnībā tiek īstenota 
filiālē

Nepilna laika studijām
Pilnībā tiek īstenota 
filiālē

4
gadi

5
gadi
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LF īstenotās pamatstudiju 
programmas

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 36. lapaspusē

Mehatronika
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 67. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI 
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

5

Pilna laika

Pilnībā tiek īstenota 
filiālē

4,5
gadi

Elektrotehnoloģiju
datorvadība 
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI 
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

8

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

Pilna laika studijām 
1.–2. kurss jāmācās 
filiālē, 3.–4. kurss Rīgā

Nepilna laika studijām 
1.–3. kurss jāmācās filiālē, 
4.–5. kurss Rīgā

4
gadi

5
gadi

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 65. lapaspusē

Mašīnu un aparātu 
būvniecība
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

4
gadi

5
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

5

Pilna laika studijām 
1.–2. kurss jāmācās 
filiālē, 3.–4. kurss Rīgā

Nepilna laika studijām 
1.–3. kurss jāmācās filiālē, 
4.–5. kurss Rīgā
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LF īstenotās pamatstudiju 
programmas

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 51. lapaspusē

Reģionālās attīstības un 
pilsētekonomikas inženierija
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI 
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

5

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

Pilna laika studijām 
1.–2. kurss jāmācās 
filiālē, 3.–4. kurss Rīgā

Nepilna laika studijām 
1. kurss jāmācās filiālē, 
2.–5. kurss Rīgā

STUDIJU 
ILGUMS 4

gadi
5

gadi

Siltuma, gāzes
un ūdens tehnoloģija 
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 18. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika 
(neklātienes) 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 16. lapaspusēBūvniecība 

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI 
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

–

Nepilna laika 
(neklātienes)

1.–2. kurss jāmācās 
filiālē, 3.–5. kurss Rīgā

5
gadi

(Studijas tikai par maksu)

STUDIJU 
ILGUMS

1.–2. kurss jāmācās 
filiālē, 3.–6. kurss Rīgā

6
gadi

–
BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI 
2015./2016.
STUDIJU GADĀ
(Studijas tikai par maksu)
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Apģērbu un tekstila
tehnoloģija

LF īstenotās pamatstudiju 
programmas

Siltumenerģētika
un siltumtehnika
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 59. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI 
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

5

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

Pilna laika studijām
1.–2. kurss jāmācās 
filiālē, 3.–4. kurss Rīgā

Nepilna laika studijām
1.–2. kurss jāmācās filiālē, 
3.–5. kurss Rīgā

4
gadi

5
gadi

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 73. lapaspusē

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

4
gadi

5
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

7

Pilna laika studijām 
1.–2. kurss jāmācās 
filiālē, 3.–4. kurss Rīgā

Nepilna laika studijām 
1.–3. kurss jāmācās 
filiālē, 4.–5. kurss Rīgā
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Kuldīgas iela 55,
Ventspils, LV-3601
Tālruņi: 63624710, 63624375
E-pasts: vineta.gobina@rtu.lv 
gunta.rasa@rtu.lv
www.vf.rtu.lv

Ventspils
filiāle (VF)
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VF ĪSTENOTĀS 
PAMATSTUDIJU 
PROGRAMMAS

Būvniecība

Cilvēku resursu vadīšana 
(specializācija: Biroja administrēšana)

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 16. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 41. lapaspusē

Pirmā līmeņa 
profesionālo 
studiju 
programma

Pirmā līmeņa 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

3
gadi

2
gadi

3,5
gadi

2,5
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

4

Pilna laika studijām
1. kurss jāmācās filiālē, 
2.–3. kurss Rīgā

Pilna laika studijām
1.–2. kurss jāmācās filiālē

Nepilna laika studijām 
1. kurss jāmācās filiālē, 
2.–3,5. kurss Rīgā

Nepilna laika studijām 
1.–2,5. kurss jāmācās 
filiālē

–

(Studijas tikai par maksu)
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–

(Studijas tikai par maksu)

Datorsistēmas

Elektronika un 
mobilie sakari

Enerģētika
un elektrotehnika 

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 23. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 29. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 35. lapaspusē

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

STUDIJU 
ILGUMS

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pilna laika

Pilna laika

Pilna laika un 
nepilna laika
(neklātienes un vakara)

3
gadi

3
gadi

3
gadi

4
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

5

5

1. kurss jāmācās filiālē, 
2.–3. kurss Rīgā

1. kurss jāmācās filiālē, 
2.–3. kurss Rīgā

Pilna laika studijām
1. kurss jāmācās filiālē, 
2.–3. kurss Rīgā

Nepilna laika studijām 
1. kurss jāmācās filiālē, 
2.–4. kurss Rīgā

VF īstenotās pamatstudiju 
programmas
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Inženiertehnika,
mehānika un mašīnbūve

Telekomunikācijas

Vides zinātne

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 58. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 30. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 34. lapaspusē

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

STUDIJU 
ILGUMS

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pilna laika

Pilna laika

3
gadi

3
gadi

3
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

9

5

3

1. kurss jāmācās filiālē, 
2.–3. kurss Rīgā

1. kurss jāmācās filiālē,
2.–3. kurss Rīgā

1. kurss jāmācās filiālē,
2.–3. kurss Rīgā

VF īstenotās pamatstudiju 
programmas

Pilna laika
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Pilna laika

Pilna laika

Automobiļu transports

Finanšu inženierija

Adaptronika

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 64. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 27. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 37. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

STUDIJU 
ILGUMS

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika
(neklātienes)

5
gadi

4
gadi

4
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

–

3

4

1. kurss jāmācās filiālē,
2.–5. kurss Rīgā

1. kurss jāmācās filiālē, 
2.–4. kurss Rīgā

1. kurss jāmācās filiālē,
2.–4. kurss Rīgā

VF īstenotās pamatstudiju 
programmas

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ
(Studijas tikai par maksu)
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Rīgas Biznesa
skola (RBS)

Skolas iela 11, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67089800
E-pasts: info@rbs.lv
www.rbs.lv
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VADĪŠANA 
STARPTAUTISKOS 
UZŅĒMUMOS

Programma veidota, balstoties uz Eiropas un 
ASV vadošo biznesa skolu – BI Norvēģijas 
Biznesa skolas (BI Norwegian Business School) 
un Bufalo Universitātes Vadības skolas 
(University at Buffalo School of Management) – 
studiju programmām, un paredz iespēju iegūt 
dubulto diplomu, vienu gadu mācoties kādā no 
sadarbības augstskolām. 
Studiju programma tiek īstenota angļu valodā

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA 
VIETAS
2015./2016.
STUDIJU
GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma Vispārējā vidējā 

izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītība

Pilna laika

Studenti ar izcilām sekmēm un 
piedalīšanos ārpusstudiju 
aktivitātēs kandidē uz RBS 
stipendiju pilnas vai daļējas mācību 
maksas apjomā. RBS stipendiju 
saņem līdz 10 % studentu. Lai 
kandidētu uz stipendiju, studijām 
jāpiesakās agrajā uzņemšanā līdz 
2016. gada aprīlim

RBS
programma 

Dubultais 
diploms no Bufalo 
Universitātes

Dubultais diploms no 
BI Norvēģijas Biznesa 
skolas

3 
gadi

4 
gadi

3 
gadi

Sociālo zinātņu bakalaura 
grāds starptautisko 
uzņēmumu vadīšanā

Angļu valoda un matemātika, 
kā arī jānokārto TOEFL vai 
IELTS tests

Pēc programmas pabeigšanas 
iespējams studijas turpināt gan 
RBS MBA programmā, gan citu 
augstskolu maģistra programmās

Pieteikšanās studijām RBS 
notiek atsevišķi no RTU 
sistēmas, un dokumenti tiek 
pieņemti divos posmos – agrajā 
uzņemšanā (2016. gada aprīlis) 
un regulārajā uzņemšanā 
(2016. gada jūlijs). 
Sīkāku informāciju par 
pieteikšanās termiņiem un 
iesniedzamajiem dokumentiem 
skatīt www.rbs.lv

Pēc studijām Tev pavērsies 
karjeras iespējas dažādās 
jomās – personāla vadībā, 
finansēs, reklāmā, loģistikā
u. c. – gan vietēja mēroga, gan 
starptautiskās kompānijās. 
Studiju laikā Tev būs iespēja 
darboties biznesa ideju 
inkubatorā StartUp Lab un 
izveidot pašam savu uzņēmumu. 
Katram RBS studentam studiju 
laikā tiek piešķirts mentors, kurš 
palīdz profesionāli pilnveidoties 
un sniedz idejas un atbalstu 
studentu biznesa plāniem

PAMATLIETAS, KO APGŪSI 

PIETEIKŠANĀS

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI 
(CE) PILNA LAIKA STUDIJĀM 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Tu apgūsi uzņēmējdarbību, 
finanses, ekonomiku, vadības 
metodes, likumdošanu, 
starpkultūru komunikāciju, 
investīcijas, mārketingu. Programma
 

sniedz respektablu izglītību 
starptautiskajā uzņēmējdarbībā 
un zināšanas par to, kā veidot 
sociāli atbildīgu biznesu
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Neklātienes
un vakara
studijas RTU

RTU neklātienes 
un vakara studiju 
programmās 
uzņemšana ir bez CE 
sertifikātiem

Neklātienes un 
vakara studijas ir 
par maksu
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Ķīpsalas iela 6 A/B,
Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67089413
E-pasts: nvsd@rtu.lv
www.nvsd.rtu.lv

INŽENIERZINĀTŅU 
STUDIJU
PROGRAMMAS

Enerģētika
un elektrotehnika
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 35. lapaspusē

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika 
(neklātiene 
un vakara)

4
gadi

Elektronika
un mobilie sakari
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 29. lapaspusē

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika 
(neklātiene)

4
gadi

Būvniecība
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 16. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika 
(neklātiene)

5
gadi

Neklātienes un vakara 
studijas RTU

Automobiļu transports
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 64. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika 
(neklātiene 
un vakara)

5
gadi
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Dzelzceļa
elektrosistēmas
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 62. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika 
(neklātiene)

5
gadi

Transportbūves
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 19. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika 
(neklātiene)

5
gadi

Elektrotehnoloģiju
datorvadība
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 36. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika 
(neklātiene 
un vakara)

5
gadi

Neklātienes un vakara 
studijas RTU
Inženierzinātņu studiju 
programmas

Dzelzceļa transports
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 63. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika 
(neklātiene)

5
gadi

Ģeomātika
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 17. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika 
(neklātiene)

5
gadi
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Siltuma, gāzes
un ūdens tehnoloģija
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 18. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika 
(neklātiene 
un vakara)

6
gadi

Transporta elektronika 
un telemātika
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 31. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika 
(neklātiene)

5
gadi

Siltumenerģētika
un siltumtehnika
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 59. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika 
(neklātiene)

5
gadi

Neklātienes un vakara 
studijas RTU
Inženierzinātņu studiju 
programmasMašīnu un aparātu 

būvniecība
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 65. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika 
(neklātiene)

5
gadi
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Cilvēku resursu vadīšana 
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 41. lapaspusē

Pirmā 
līmeņa 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika 
(neklātiene)

2,5
gadi

Nekustamā
īpašuma pārvaldība
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 42. lapaspusē

Pirmā 
līmeņa 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika 
(neklātiene)

2,5
gadi

Uzņēmējdarbība
un vadīšana
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 43. lapaspusē

Pirmā 
līmeņa 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika 
(neklātiene)

2,5
gadi

Kalnciema iela 6,
Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67089394
E-pasts: ievf@rtu.lv
www.ievf.rtu.lv

VADĪBZINĀTNES 
UN EKONOMIKAS 
STUDIJU
PROGRAMMAS
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Uzņēmējdarbība
un vadīšana
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 44. lapaspusē

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika 
(neklātiene 
un vakara)

4
gadi

Neklātienes un vakara 
studijas RTU
Vadībzinātnes un 
ekonomikas studiju 
programmas

Ekonomika
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 45. lapaspusē

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika 
(neklātiene 
un vakara)

4
gadi

Cilvēku resursu
vadīšana 
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 47. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika 
(neklātiene)

5
gadi

Muitas un nodokļu
administrēšana
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 49. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika 
(neklātiene)

5
gadi
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Starptautisko
ekonomisko sakaru
organizēšana un vadīšana
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 52. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika 
(neklātiene)

5
gadi

Neklātienes un vakara 
studijas RTU
Vadībzinātnes un 
ekonomikas studiju 
programmas

Nekustamā
īpašuma pārvaldība
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 50. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika 
(neklātiene) (nekustamā 

īpašuma 
ekonomista vai 
nekustamā 
īpašuma 
pārvaldnieka 
kvalifikācija)

(nekustamā 
īpašuma 
vērtētāja 
kvalifikācija)

5
gadi

5,5
gadi

Reģionālās attīstības
un pilsētekonomikas
inženierija
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 51. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika 
(neklātiene)

5
gadi
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Visaptverošā
kvalitātes vadība
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 46. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika 
(neklātiene)

5
gadi

Neklātienes un vakara 
studijas RTU
Vadībzinātnes un 
ekonomikas studiju 
programmas

Uzņēmējdarbības
loģistika
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 54. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika 
(neklātiene)

5
gadi

Uzņēmējdarbība
un vadīšana
PROGRAMMAS 
VEIDS UN 
LĪMENIS 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 53. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika 
(neklātiene)

5
gadi

Ja tiek nokomplektēta studētgribētāju grupa neklātienes studijām
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SASNIEGUMI

30
 m

in
.

2006. gadā robotu entuziasti 
izveidoja RTU Robotikas 
klubu, tā mērķis ir popularizēt 
robotiku un inženierzinātnes 
jauniešu vidū. Robotika ir 
aizraujoša joma, kas sevī ietver 
mehāniku, programmēšanu un 
elektroniku. 

RTU katru gadu tiek rīkotas 
robotu būves entuziastu un 
inženieru sacensības – Latvijas 
Robotikas čempionāts.

Robotzivs projektu izstrādājuši 
RTU Mehānikas institūta 
zinātnieki sadarbībā ar 
pētniekiem no Lielbritānijas, 
Itālijas un Igaunijas. Projekta 
mērķis bija radīt zemūdens 
robota prototipus ar 
netradicionālu (bez propellera) 
piedziņu, kurā izmantota 
zivs astes svārstību kustība. 
Robotzivs var tikt izmantota 
zemūdens objektu apsekošanā 
gan dienas, gan nakts laikā 
ostās, ezeros un dažādās ūdens 
krātuvēs, ūdens piesārņojuma 
kontrolē, daudzrobotu sistēmu 
sadarbības izstrādāšanā, 
mikrorobotu izstrādāšanā 
medicīnā, kā arī militāros 
nolūkos.

1. Pasaulē ātrākais līnijsekotājs 
(Bridge Racer). 1. vieta 
lielākajās sacensībās Eiropā un 
ASV; līnijsekotāja uzdevums ir 
pēc iespējas ātrāk nobraukt pa
trasi – melnu līniju, kas uzvilkta 
uz balta fona.

2. Mini sumo robots (Tilt). Divus 
gadus pēc kārtas uzvarējis 
Eiropas čempionāta robotu 
lielcīņā. Eiropas čempionātā 
mini sumo – 2. vieta, ASV – 
1. vieta.

3. Mega sumo robots (Firebolt). 
1. vieta Eiropas čempionātā 
Austrijā; sumo robotu 
uzdevums ir līdzīgi kā sumo 
cīkstoņiem - izgrūst vienam 
otru no ringa, izmantojot 
sensorus, prātu un spēku.

RTU
Robotikas 
klubs

Robotzivs

Conelum

1. 
2. 

3. 

RTU ROBOTIKAS KLUBA 
SASNIEGUMI

RTU studijas noris radošā gaisotnē, kur iegūtās 
zināšanas, eksperimentu pieredze, dalība dažādos 
pētījumos un projektos rezultējas pasaules 
līmeņa sasniegumos. Studē RTU, piedalies jaunos 
zinātnes atklājumos un ievies tos dzīvē!

«Conelum» ir pirmais 
tehnoloģiju uzņēmums, 
kas radies RTU un savā 
darbībā izmanto RTU 
izpētītas metodes nevēlamu 
mikroorganismu konstatēšanai 
pārtikas produktos. Ik 
dienu pārtikas ražotāji un 
dzērienu kompānijas veic 
mikrobioloģiskas pārbaudes, 
lai noteiktu specifiskus 
mikroorganismus produktos 
un to ražošanas iekārtās. 
Pašlaik industrijā izmantotās 
metodes mikroorganismu 
pārbaudīšanai prasa laiku, 
kas pārsniedz 24 stundas, 
bet «Conelum» izstrādātā 
metode ļauj noteikt baktēriju, 
sēnīšu un pelējuma klātbūtni 
produktā tikai
30 minūšu laikā.
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RTU zinātnieki izpētījuši, 
kā radīt polimēru 
nanokompozītmateriālu no 
lietotām PET pudelēm un 
kompaktdisku matricām. 
Izmantojot šo metodi, 
iespējams šos izstrādājumus, 
kas ārkārtīgi lēni sadalās dabā, 
otrreizēji pārstrādāt noderīgā 
jauna tipa materiālā, kas 
izmantojams dažādu ierīču 
korpusu izgatavošanai, kā arī 
tehnisko ierīču iepakošanai.

2013. gadā RTU Studentu 
biznesa inkubatorā 
maģistrants Mārtiņš Līsmanis 
piedalījās ar biznesa ideju par 
personalizēta funkcionālo 
apģērbu ražošanas uzņēmuma 
izveidi.

Pašlaik «MINTprint» ir auduma 
apdrukas uzņēmums, kas ar 
tekstila apdrukām nodrošina 
Latvijas modes zīmolus, 
apģērbj Latvijas sporta 
komandas dalībai čempionātos 
un palīdz jaunajiem 
uzņēmējiem izstrādāt jaunus 
produktus. Ražošanā tiek 
izmantota sublimācijas 
tehnoloģija, nodrošinot 
pilnkrāsu druku uz auduma, 
kas ļauj attēlot smalkas 
detaļas un veidot niansētas 
krāsu pārejas. 

www.mintprint.lv

«Catchbox» ir bezvadu 
mikrofons, kas iebūvēts 
mīkstā auduma kubā, lai to 
konferencēs varētu «mētāt» 
no viena runātāja pie nākamā. 
«Catchbox» mikrofons ir 
instruments izglītotājiem, 
pasākumu rīkotājiem un 
profesionāliem runātājiem, 
lai palīdzētu pasākumā 
iejusties un iesaistīties tā 
apmeklētājiem. To uzstādīt 
un lietot ir vienkāršāk nekā 
profesionālu skaņu aparatūru. 
Tehniski «Catchbox» sastāv 
no bezvadu mikrofona un 
sensora, kas mikrofonu 
atslēdz, kamēr tas lidojumā 
ceļo pie runātājiem (lai, tam 
nokrītot, skaļruņos netiktu 
atskaņots troksnis). Viens 
no «Catchbox» veidotājiem 
ir RTU Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultātes 
absolvents Miķelis Studers. 

www.getcatchbox.com

Nano-
kompozīti 
no PET
pudelēm
un CD
matricām

MINTPrint

Catchbox

4. 5. 

6. 
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«Erasmus+» ir jaunā Eiropas 
Savienības (ES) atbalsta 
programma izglītības, 
apmācības, jaunatnes un 
sporta jomā, kas sākusi 
darboties 2014. gadā un ilgs 
līdz 2020. gadam.

Tā apvieno vairākas ES 
programmas, kas veiksmīgi 
darbojušās līdz šim.

Starptautiskā 
studentu 
mobilitāte ir mobilitāte 
starp «Erasmus+» programmas 
valstu un noteiktu «Erasmus+» 
partnervalstu augstākās 
izglītības institūcijām 
(AII - ārpus ES). 
Tā paredz studentu apmaiņas 
iespējas

ERASMUS+

Kontakti:
RTU Starptautiskās sadarbības 
departamenta Starptautiskās 
mobilitātes nodaļa,
Kaļķu iela 1–302, Rīga, LV-1658

Tālrunis: 67089314, 67089055
E-pasts: evita.miscuka@rtu.lv,
jolanta.jurevica@rtu.lv
www.rtu.lv/erasmus 

Kontakti:
RTU Ārzemju studentu 
departamenta Starptautisko 
projektu nodaļa
Kaļķu iela 1-312, Rīga, LV-1658

Tālrunis: 67089185
E-pasts:  anete.beinarovica@rtu.lv

34 programmas 
valstis
▶ ES 28 dalībvalstis;

▶ Eiropas Ekonomiskās 
zonas dalībvalstis – Islande, 
Norvēģija, Lihtenšteina;

▶ ES kandidātvalstis – 
Turcija, bijusī Dienvidslāvijas 
Maķedonijas Republika;

▶ Starptautiskās RTU
studentu mobilitātes 
apstiprināto valstu 
saraksts – Maroka, Alžīrija, 
Tunisija, Ēģipte, Baltkrievija, 
Ukraina, Krievija, Meksika, 
Brazīlija, Panama, Salvadora, 
Hondurasa, Indija, Šrilanka, 
Malaizija, Butāna, Nepāla, 
Dienvidāfrikas Republika, 
Bosnija un Hercegovina, 
Kosova, ASV, Dienvidkoreja.

STRĀDĀT PRAKSĒ
uz RTU partneraugstskolām, 
saņemot 
«Erasmus+» stipendiju.

Tā ir Tava iespēja iegūt 
starptautisku studiju un 
darba pieredzi, jaunus 
draugus un uzturēties vidē, 
kurā saplūst dažādu valstu 
kultūras un valodas.

RTU studenti, 
sākot no 2. studiju gada,

VAR DOTIES 
STUDĒT
VAI 

«ERASMUS+»
PROGRAMMĀ PIEDALĀS

MOBILITĀTE UZ 
PROGRAMMAS VALSTĪM (ES)

STARPTAUTISKĀ RTU 
STUDENTU MOBILITĀTE 
«ERASMUS+» PROGRAMMĀ 
(ĀRPUS ES)
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RTU KULTŪRAS 
CENTRS

RTU Kultūras centrs Tev 
piedāvā iespēju iesaistīties 
kādā no 10 kultūras 
kolektīviem vai trīs interešu 
klubiem, savu ārpus studiju 
laiku pavadīt radoši un 
aizraujoši, ienesot dzīvē ne 
vien iknedēļas balss, ķermeņa 
vai gara treniņu, bet arī jaunus 
draugus, piedzīvojumus un 
emocijas. RTU studenti jūtas 
droši uz lielajām skatuvēm, 
piedalās Vispārējos latviešu 
Dziesmu un Deju svētkos, 
Baltijas studentu dziesmu un 
deju svētkos «Gaudeamus» 
un piedalās starptautiskos 
konkursos un festivālos.

VĪRU KORIS «GAUDEAMUS»

«Gaudeamus» jau 55. sezonu 
satiekas labākās vīru balsis 
Latvijā. Koris savas darbības 
laikā sniedzis vairāk nekā 
800 koncertu dažādās Eiropas 
valstīs, ASV, Austrālijā, 
Dienvidāfrikā un Ķīnā, 
uzstājoties arī pasaulslavenās 
koncertzālēs. 

Mākslinieciskais vadītājs:
Ivars Cinkuss
          ivars.cinkuss@gmail.com

STUDENTU TEĀTRIS «SPĒLE»

«Spēle» piemērota ikvienam, 
kurš vēlas teatrāli izpausties. 
Tā ir iespēja iemācīties ķermeņa 
plastiku, eleganti improvizēt, 
turklāt vēl izvingrināt balsi 
un piedalīties dažādos teātra 
festivālos.

Režisors:
Romans Grabovskis 
          romansgrabovskis@inbox.lv

STUDENTU PŪTĒJU
ORĶESTRIS «SPO»

«SPO» koncertdarbībai un 
sadzīvei raksturīgs dzīvesprieks 
un entuziasms. Viņu spēkos 
ir atskaņot dažādu žanru un 
gadsimtu skaņdarbus.
Diapazons plešas no baroka līdz 
džezam.  

Mākslinieciskais vadītājs:
Māris Martinsons 
          maris.martinsons@ltv.lv 

TAUTAS DEJU ANSAMBLIS 
«VEKTORS»

«Vektors» ir viens no 
vadošajiem Tautas deju 
ansambļiem Latvijā. Tas 
ir dinamisks, atraktīvs un 
iemāca mīlēt deju. Mēdz 
teikt, ka «Vektoru» ir grūti 
sajaukt ar kādu citu ansambli, 
tā māksliniecisko sniegumu 
raksturo patīkama vienkāršība, 
dabiskums un centieni atklāt 
dejas sižetu. 

Mākslinieciskais vadītājs:
Uldis Šteins 
          vektors.tda@gmail.lv

Kontakti:
Kaļķu iela 1–216, Rīga, LV-1658
Tālrunis: 67089477
E-pasts:kultura@rtu.lv
www.kultura.rtu.lv
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RTU SIEVIEŠU KORIS
«DELTA» 

Mākslinieciskā vadītāja:
Inta Eizenberga-Cērmane
          sigitaaudeja@inbox.lv

STUDENTU TEĀTRIS 
«KAMERTONIS»
(KRIEVU VAL.) 

Mākslinieciskā vadītāja,
režisore:
Ludmila Stančika
          ludmila.stancik@mail.ru  

POSTFOLKLORAS GRUPA 
«VECPILSĒTAS DZIEDĀTĀJI»

Mākslinieciskā vadītāja:
Rūta Abaja
          abajruta@gmail.com

ĶĪPSALAS DEJU KLUBA
KURSI 

Mūsdienu dejas un balles dejas 

Vadītāja:
Baiba Ērgle
          baiba.ergle@gmail.com 

CEĻOTĀJU KLUBS, 
PSIHOLOĢIJAS KLUBS 
«MEKLĒJUMU
LABORATORIJA», «3 X 3» 
DANČU KLUBS

          kultura@rtu.lv 

RTU STĪGU ANSAMBLIS 
«GAIVA»  

Mākslinieciskā vadītāja:
Dzidra Pelēķe
          kultura@rtu.lv 

RTU JAUKTAIS KORIS
«VIVERE»  

Mākslinieciskais vadītājs:
Gints Ceplenieks
          korisvivere@gmail.com 

RTU VOKĀLĀ GRUPA
«JAUNA NIANSE»  

Mākslinieciskā vadītāja:
Dace Kravale
          dkravale@gmail.com

RTU BIGBENDS  

Mākslinieciskais vadītājs:
Jānis Amantovs
          janistrumpet@gmail.com  
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Kontakti:
Meža iela 1 A, Rīga

Sporta klubs:
E-pasts: sportaklubs@rtu.lv
Tālrunis: 67089307
www.sportaklubs.rtu.lv

Sporta katedra:
E-pasts: sportakatedra@rtu.lv 
Tālrunis: 67089382
www.sports.rtu.lv 

RTU jau izsenis tiek dēvēta 
par sportiskāko augstākās 
izglītības iestādi Latvijā. Sports 
RTU Tev piedāvā ne tikai 
obligātās sporta nodarbības 
pirmkursniekiem, bet arī – 
iespēju pilnveidot savas spējas 
izlašu komandās.

RTU ik gadu norisinās vairāki 
nozīmīgi sporta notikumi, 
kuros var iesaistīties visi 
studenti: Rektora kausa posmi 
un noslēguma sporta diena 
RTU atpūtas un sporta bāzē 
«Ronīši», Rudens sporta diena, 
Nakts turnīri basketbolā un 
volejbolā. Savukārt viens 
no spilgtākajiem RTU izlašu 
sportistu notikumiem ir 
Latvijas Universiāde, kurā 
piedalās valsts universitāšu 
studenti. Izlašu sportisti – 
studenti piedalās arī Rīgas, 
Latvijas čempionātos, SELL 
studentu sporta spēlēs un 
dažāda mēroga sacensībās 
Latvijā, Eiropā un pasaulē.

Studenti ir aicināti papildināt 
RTU izlases komandas, ja 
pirms studijām, mācoties 
skolā, nopietni nodarbojušies 
ar kādu no sporta veidiem. 
Veiksmīgākajiem sportistiem 
RTU sniedz dažāda veida 
atbalstu, ja tas nepieciešams 
(eksāmenu sesijas 
pagarinājumus, individuālos 
studiju plānus). 

IZLAŠU SPORTS
LABĀKAJIEM

Pirmā kursa pilna laika 
studentiem sporta nodarbības 
RTU ir obligātas. Tās notiek 
pēc nodarbību saraksta 
mācībspēku vadībā. Tu vari 
izvēlēties vienu no šiem 
obligātajiem sporta veidiem:

OBLIGĀTĀS SPORTA 
NODARBĪBAS 
PIRMKURSNIEKIEM

FLORBOLS 

BASKETBOLS

FUTBOLS

VOLEJBOLS

KARSĒJKOMANDA

VIEGLATLĒTIKA

BASKETBOLS 

FUTBOLS

VOLEJBOLS

VIEGLATLĒTIKA

PELDĒŠANA

BOKSS

CĪŅA

AEROBIKA

ATLĒTISKĀ VINGROŠANA

ĀRSTNIECISKĀ
VINGROŠANA

LABĀKAJIEM SPORTISTIEM 
ir iespēja studēt 
budžeta vietās.

Vairāk informācijas: 
sportaklubs@rtu.Lv

SPORTS RTU



117

RTU
STUDENTU 
VIESNĪCAS

Kontakti:
RTU Studentu viesnīcu nodaļa
Āzenes iela 6/8, Rīga
Tālruņi: 67089395, 67089479, 67089041
E-pasts: anna.teivane@rtu.lv,
iveta.sverzicka@rtu.lv, laimdota.sakuna@rtu.lv

NEESI NO RĪGAS? 

Zini, ka šis būs aktuāls 
jautājums, sākot studijas. 
Tāpēc iepazīstinām Tevi ar RTU 
Studentu viesnīcu nodaļas 
(RTU SVN) sagatavoto 
informāciju, kas palīdzēs 
veiksmīgi iekārtoties nākamajā 
mājvietā – vienā no septiņām 
studentu viesnīcām (kādreiz 
sauktas par kopmītnēm, 
studentu valodā «kojas»). 

▶ Iekārtoties varēsi tikai SVN 
noteiktajos iekārtošanās 
datumos un laikos. Tos 
atradīsi www.rtu.lv

▶ Iekārtošanās dienā būs 
jāslēdz īres līgums Tev 
piešķirtajā dienesta viesnīcā 
un jāparaksta istabas 
pieņemšanas-nodošanas akts 
un drošības noteikumi

IEGAUMĒ!
Ja nenoslēgsi īres līgumu 
noteiktajos iekārtošanās 
datumos, zaudēsi iespēju 
dzīvot «kojās» un iemaksāto 
nodrošinājuma naudiņu.

IEKĀRTOŠANĀS

KĀ DABŪT VIETU «KOJĀS»?

Iestāšanās anketā atzīmē 
ar krustiņu, ka vēlies dzīvot 
dienesta viesnīcā.

Gaidi, kad tiksi ieskaitīts 
pirmajā kursā. To tu 
ieraudzīsi ORTUS (RTU 
iekšējā portālā).

Šo informāciju redzēs arī 
SVN, kas izskatīs Tavu 
atbilstību dienesta viesnīcas 
piešķiršanas kritērijiem 
(tie atrodami RTU mājaslapā, 
sadaļā «Studentu viesnīcas»).

Gaidi uzaicinājumu savā 
e-pastā, kuru norādīji RTU 
pieteikumā, iemaksāt 
nodrošinājuma naudu 30 EUR 
(atlikusī drošības nauda 
20 EUR apmērā būs jāmaksā 
pie īres līguma parakstīšanas 
piešķirtajās «kojās»). Tā būs 
jāiemaksā noteiktā laikā un 
apliecinās, ka tiešām vēlies 
dzīvot «kojās».

Ja tomēr pārdomāsi, tad 
šo naudu nemaksā un uz 
e-pasta uzaicinājumu 
neatsaucies. 

Informāciju par Tev 
piešķirtajām kopmītnēm 
varēsi uzzināt 10 dienu laikā 
ORTUS sadaļā «Rīkojuma 
vēsture» vai arī piezvanot pa 
tālr.: 67089395, 6708904.

Ja nenoslēgsi īres līgumu līdz 
norādītajam datumam, tad 
nodrošinājuma naudu (30 EUR) 
un vietu kopmītnēs Tu zaudēsi.

ATCERIES, ka priekšroka 
būs BUDŽETA GRUPAS 
STUDENTIEM. Maksas 
studentiem pēc studiju 
apmaksāšanas tiks
piešķirtas tikai pāri
palikušās brīvās vietas.

▶ Gultasveļas noma

▶ Ledusskapja noma

▶ Veļas mašīnas pakalpojumu       
 izmantošana

PAPILDU PAKALPOJUMI 
DIENESTA VIESNĪCĀS

▶ Īres nauda par pirmo mēnesi

▶ 7 EUR par ieejas karti 
(izņemot studentu dienesta 
viesnīcu Laimdotas ielā 2 A)

▶ Drošības nauda 20 EUR

▶ Pase

▶ Dzīves vietas deklarācijas 
kopija

▶ Divas fotogrāfijas (3x4 cm)

▶ Papildu samaksa par 
dienesta viesnīcas gultas 
veļas izmantošanu

KAS TEV BŪS VAJADZĪGS?

▶ Burtnieku ielā 2 A
▶ Olaines ielā 4
▶ Āzenes ielā 6/8
▶ Meža ielā 5
▶ Indriķa ielā 8 A
▶ Laimdotas ielā 2 A

RTU STUDENTU DIENESTA 
VIESNĪCAS RĪGĀ ATRODAS

1

2

3

4

5

6

7

8
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▶  studentu interešu 
aizstāvēšana RTU 
lēmējinstitūcijās

▶  studiju kvalitātes
pārraudzība

▶  dažādu sociālo lietu
risinājumi

▶  studiju, zinātnes, sporta 
un kultūras pasākumu 
organizēšana

▶  sadarbība ar Latvijas un 
ārzemju studentu organizācijām

RTU SP STUDENTI VAR 
DARBOTIES ŠĀDĀS JOMĀS:

RTU STUDENTU 
PARLAMENTS (RTU SP) – 
STUDENTI, KURIEM RŪP 
STUDENTI.

RTU SP ir īstā vieta tiem 
studentiem, kuri studiju laikam 
vēlas piešķirt pievienoto 
vērtību. SP pulcē kuplu skaitu 
aktīvu studentu no visām 
fakultātēm, apvienojot visu 
fakultāšu un filiāļu studentu 
pašpārvaldes. Ikviens, kurš 
iesaistās SP, var izvelēties 
sev interesējošo jomu, kurā 
pilnveidoties un attīstīt savas 
prasmes, tādējādi uzlabojot arī 
RTU studentu dzīves kvalitāti. 
Arī Tu vari iesaistīties RTU SP!

▶  Seminārs vecāko RTU kursu
studentiem «SoLis»

▶  Spageti tiltu konstruēšanas
sacensības «STiKS»

▶  Projektu konkurss
«Iniciatīvas fonds»

▶  «SP Akadēmija» RTU 
1. un 2. kursa studentiem 

▶  Plostu kontruēšanas
sacensības «Plostu rallijs»

▶  Sporta spēles «Ronīšos»

▶  Iesvētības un fukšu balle

▶  RTU SP Gada balva

▶  Elektromobiļu sacensības

▶  Ziemassvētku balle

▶  Pasākumi skolēniem 

▶  Sacensības starp 
fakultātēm, filiālēm

▶  Citi lieliski pasākumi

RTU SP ORGANIZĒTIE 
PASĀKUMI

Kontakti:
Āzenes iela 8, Rīga, LV-1048, 
Tālrunis: 26113110
E-pasts: info@rtusp.lv
www.rtusp.rtu.lv

twitter: @rtusp
Facebook: /RTUSP
Instagram: @rtu_sp
YouTUBE: RTU Studentu 
parlaments

SEKO LĪDZI AKTUALITĀTĒM:

RTU
STUDENTU
PARLAMENTS 
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Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultātē darbojas ar VAS 
«Latvenergo» finansiālo atbalstu 
labiekārtota studentu radošā 
darbnīca, kuras mērķis ir 
attīstīt studentu praktiskās 
iemaņas elektronikā un 
elektrotehnikā un veicināt 
padziļinātu interesi par šīm 
jomām gan mūsu esošajiem, 
gan topošajiem studentiem.

Darbnīcā no nodarbībām 
brīvajā laikā jaunieši pēc savas 
iniciatīvas, konsultējoties ar 
atbilstošajiem mācībspēkiem, 
nodarbojas ar elektronisko 
un elektrotehnisko shēmu 
maketu izveidi, iespiesto 
plašu projektēšanu, shēmu 
lodēšanu un testēšanu, 
kā arī mikrokontrolleru 
programmēšanu.

Kontakti:
Āzenes iela 12/1, 219. kab.

Artūrs Paugurs 
Tālrunis: 29346179
E-pasts: arturs.paugurs@rtu.lv

Oskars Bormanis 
Tālrunis: 25604113 
E-pasts:
oskars.bormanis_1@rtu.lv

EEF «LATVENERGO» 
STUDENTU LABORATORIJA Ar izciliem panākumiem 

RTU Robotikas kluba 
dalībnieki katru gadu 
piedalās starptautiskās 
robotu būves sacensībās 
(Robotex, Pasaules 
robotikas čempionātā 
Robotchalennege, All Japan 
Robot Sumo Tournament 
International u. c.)  
Robotikas klubā tiek gaidīts 
ikviens, kurš ir gatavs 
jauniem izaicinājumiem, 
attīstot un pilnveidojot 
praktiskas iemaņas robotu 
būvē un to lietošanā zinātnē, 
rūpniecībā un arī izklaides 
industrijā.

RTU 
FAKULTĀŠU 
INTEREŠU KLUBI

DITF paspārnē darbojas RTU 
Robotikas klubs, kas apvieno 
robotikas entuziastus 
kopīgiem mērķiem:

Kontakti:
Sētas iela 1
223. kab. un 225. kab.
E-pasts:
robotikas.klubs@gmail.com

RTU ROBOTIKAS KLUBS

▶  veicināt robotikas
interesentu kustības attīstību 
Latvijā

▶  veicināt zinātnisko un
pētniecības darbību mākslīgā 
intelekta, plānošanas un 
modelēšanas, daudzaģentu 
sistēmu, «sense-act» sistēmu, 
elektronikas, elektrotehnikas, 
mehānikas un citos radniecīgu 
zinātņu laukos

▶  veicināt diskusijas sabiedrībā
par robotiku un veidot 
sabiedrībā izpratni par to

▶  organizēt pieredzes un
zināšanu apmaiņu robotikas 
zinātnes jomā 

▶  popularizēt robotiku,
starpdisciplināru zinātņu 
nozari, un inženierzinātnes

!
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RTU Tenisa klubs

RTU FAKULTĀŠU KARTE
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RTU Tenisa klubs

Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte (APF)
RTU MLĶF Dizaina tehnoloģiju institūts 
Ķīpsalas iela 6, Rīga

Būvniecības inženierzinātņu fakultāte (BIF) 
Vakara un neklātienes studiju departaments
Ķīpsalas iela 6 A un 6 B, Rīga

Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte (ETF) 
Āzenes iela 12, Rīga

Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte (EEF)
Āzenes iela 12, k-1, Rīga

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu  fakultāte 
(ETHZF)
Kronvalda bulvāris 1, Rīga

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF)
Paula Valdena iela 3/7, Rīga

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas
 fakultāte (DITF) 
Daugavgrīvas iela 2, Sētas iela 1, Rīga

Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF)
 Kalnciema iela 6, Rīga

RTU administrācija
Kaļķu iela 1, Rīga

RTU Inženierzinātņu vidusskola
Kronvalda bulvāris 1, Rīga

RTU Studentu servisa centrs 
Āzenes iela 6, Rīga

RTU Studentu viesnīca 
Āzenes iela 8, Rīga

RTU Studentu viesnīca
Āzenes iela 6, Rīga

RTU Studentu viesnīca 
Meža iela 5, Rīga

RTU Studentu parlaments
  Āzenes iela 8 (ieeja no Āzenes ielas 12 puses), Rīga

RTU Zinātniskā bibliotēka
Paula Valdena iela 5, Rīga

RTU Ķīpsalas peldbaseins 
Ķīpsalas iela 5, Rīga

RTU Tenisa klubs 
Kronvalda bulvāris 3, Rīga

RTU Sporta klubs un Sporta katedra 
Meža iela 1 A, Rīga
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Bauskas iela

Satiksmes
iela

Satiksmes
iela

ZIEPNIEKKALNS BIŠUMUIŽA

CENTRS

RTU MTAF Dzelzceļa transporta 
institūts
Indriķa iela 8 A, Rīga

RTU Rīgas Biznesa skola
Skolas iela 11, Rīga

Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultāte (MTAF)
Ezermalas iela 6 K, Rīga

RTU MTAF Aeronautikas institūts
Lomonosova iela 1 A, k-1, Rīga

RTU Studentu viesnīca
Olaines iela 4, Rīga

RTU Studentu viesnīca
Indriķa iela 8 A, Rīga

RTU Studentu viesnīca
Burtnieku iela 2 A, Rīga

RTU Studentu viesnīca
Laimdotas iela 2 A, Rīga
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RTU
ZINĀTNISKĀ
BIBLIOTĒKA 

RTU studenti bibliotēkā gan 
mācās, gan pavada brīvo laiku 
kopā ar studiju biedriem un
draugiem.

MŪSU DEVĪZE:
NO BIBLIOTĒKAS
LĪDZ ZINĀŠANĀM!

RTU Zinātniskā bibliotēka ir 
viena no piecām valsts nozīmes 
bibliotēkām ar plašu drukāto 
un elektronisko informācijas 
resursu klāstu un dažādiem 
pakalpojumiem.

Bibliotēka piedāvā: 

1. grāmatas, datubāzes un citus 
elektroniskos resursus;

2. palīdzēt apgūt informācijas 
meklēšanas prasmes;

3. drukāt un skenēt 
dokumentus;

4. piekļuvi internetam;
5. telpas mācībām un brīvajam 

laikam;
6. ekskursiju pa bibliotēku;
7. nobeiguma darbu iesiešanu;
8. attālinātu piekļuvi 

e-resursiem, izmantojot RTU 
portālu ORTUS.

Kontakti: 
Paula Valdena iela 5,
Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67089146; 67089102
E-pasts: uzzinas@rtu.lv;  
biblioteka@rtu.lv
www.rtu.lv/biblioteka
www.rtuzb.blogspot.com
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Bērnu pieskatīšana ir maksas 
pakalpojums, un cenas ir 
atkarīgas no laika perioda, ko 
bērns pavada spēļu istabā. 
Minimālais laiks bērna 
pieskatīšanai ir 30 minūtes.
Bez vecāku apciemojuma 
bērnus iespējams atstāt līdz
četrām stundām.

Ar bērnistabas darba laiku var 
iepazīties mājaslapā
www.rtusp.lv/bernistaba

SVARĪGI!

Vecākiem iepriekš jāsaskaņo 
vēlamais bērnu
pieskatīšanas laiks, zvanot
pa tālruni: 27896260.

BĒRNU SPĒĻU
ISTABA     LĀCĪTIS
INTEGRĀLIS

Kontakti: 
Bērnu spēļu istaba
«Lācītis Integrālis»,
Ķīpsalas iela 8,
Rīga, LV-1048
Tālrunis: 27896260
E-pasts: bernistaba@rtusp.lv
www.rtusp.lv/bernistaba

Bērnu spēļu istabā «Lācītis 
Integrālis», RTU kompleksā 
Ķīpsalā, profesionālas auklītes 
rūpējas par bērnu labsajūtu. Bet 
vecāki ar jebkura veida mobilo 
ierīču palīdzību tiešsaistē var 
vērot, kā bērniem klājas. Šim 
nolūkam vecāki tiek nodrošināti 
ar lietotājvārdu un paroli, lai 
trešajām personām liegtu 
pieeju tiešsaistei.

Spēļu istabā gaidīti bērni 
vecumā no 3 līdz 7 gadiem. 
Iepriekš vienojoties, var atstāt 
arī mazākus bērnus. 

RTU Studentu 
parlaments ir parūpējies, 
lai RTU studenti un 
darbinieki, kam ir bērni, 
varētu pilnībā nodoties 
studijām vai darbam, 
nelauzot galvu, kas 
pieskatīs mazuļus. 
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RTU
DIZAINA
FABRIKA 

«the LAB» ir atvērta 
darbdienās no
plkst. 10 līdz 17.

«the LAB» interesentiem ir 
pieejami vairāki uzņēmuma 
«Mass Portal» 3D printeri, kā arī 
datori modeļu sagatavošanai. Ar 
FFF (Fused Filament Fabrication) 
tehnoloģiju iespējams 
izgatavot funkcionālas 
daļas, kā arī demonstrācijas 
modeļus no dažādiem 
materiāliem, piemēram, PLA, 
ABS u. c. termoplastikātiem 
visdažādākajās formās un 
krāsās.

Laboratorijā esošo aprīkojumu 
studenti var izmantot paši, ja 
ir noklausījušies un sekmīgi 
pabeiguši iekārtu drošas 
lietošanas apmācības kursu. 
Visi «the LAB» pakalpojumi 
ir bez maksas, taču katram 
pašam jāsedz 3D printēšanas 
izejmateriālu izmaksas atbilstoši 
iztērētā materiāla daudzumam.

Nākotnē RTU Dizaina fabrika 
būs moderns, ar jaunākajām 
tehnoloģijām aprīkots 
prototipēšanas komplekss. 
Jau drīzumā apmeklētāji varēs 
strādāt ar CNC frēzēšanas 
iekārtu, elektronikas 
prototipēšanas aprīkojumu, 
kā arī līmplēvju griešanas 
aprīkojumu (ploteri). Tiks 
piedāvāti vairāki apmācības 
kursi un rīkoti ar 3D printēšanu 
un ātro prototipēšanu saistīti 
pasākumi.

Kontakti: 
Ķīpsalas iela 6,
Rīga, LV-1048
Tālruņi: 29478951; 20477540
E-pasts:
guntis.kulikovskis@rtu.lv;
charles.busmanis@rtu.lv
www.rtudesignfactory.com

RTU Dizaina fabrika ir iecerēta 
kā vieta, kurā RTU darbinieki 
un studenti, izmantojot ātrās 
prototipēšanas aprīkojumu, var 
savas idejas pārvērst taustāmos 
objektos. Šobrīd darbu ir 
sākusi «the LAB» – pirmā RTU 
Dizaina fabrikas atvērtā tipa 
laboratorija.
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2. 19. gadsimta izgudrotājs 
Nikola ... (uzvārds)

4. Nodarbība augstskolā
9. Latvijas trešā lielākā

pilsēta
10. Ķīmiskais elements Fe
11. RTU žurnāls “Jaunais ...“
13. Sporta veids
19. Elektriskās strāvas

stipruma mērvienība
22. Uzņēmuma “Virgin“ 

izveidotājs (uzvārds)
23. Mobilo telefonu ražotājs
24. Latvijas augstākais kalns
25. H2SO4
26. Automobiļu ražotājs

1. Populāra “draugiem.lv“
spēle

2. Informācijas mērvienība
3. Telekomunikāciju

uzņēmums Latvijā
5. Datora sastāvdaļa
6. Datoru operātājsistēma
7. Zemes pavadonis
8. Latvijas pirmais prezidents
12. Latviešu mūzikas grupa
14. Latviešu tautas eposa 

varonis

15. Igaunijas galvaspilsēta
16. Instruments mazu objektu 

apskatei
17. Uzņēmuma “Apple“ 

izveidotājs (uzvārds)
18. Sociālais tīkls
19. Portatīvo datoru ražotājs
20. Mobilo telefonu ražotājs
21. Studentu ārzemju 

 apmaiņas programma








