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RTU turpina 
attīstīt 
infrastruktūru, 
Ķīpsalā būvējot 
Latvijā pirmo 
studentu pilsētiņu. 
Tajā paralēli 
spraigam studiju 
un zinātnes 
darbam sevi 
var apliecināt 
gan radošajās 
laboratorijās un 
uzņēmējdarbībā 
– RTU Dizaina 
fabrikā un RTU 
studentu biznesa 
inkubatorā 
«IdeaLAB» –, 
gan dažādos 
mākslinieciskās 
pašdarbības 
kolektīvos, sporta 
aktivitātēs, 
studentu 
pašpārvaldēs un 
parlamentā. 

Rīgas Tehniskā 
universitāte (RTU) 
ir mūsdienīga 
un starptautiski 
pazīstama vienīgā 
daudznozaru 
tehniskā 
universitāte 
Latvijā.

RTU studiju virzienu vari 
izvēlēties deviņās fakultātēs:

Arhitektūras fakultātē

Būvniecības inženierzinātņu 
fakultātē

Datorzinātnes un 
informācijas tehnoloģijas 
fakultātē

E-studiju tehnoloģiju 
un humanitāro zinātņu 
fakultātē

Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultātē

Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultātē

Inženierekonomikas 
un vadības fakultātē

Mašīnzinību, transporta 
un aeronautikas fakultātē

Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultātē
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1. klātienē
jebkuras augstskolas 
uzņemšanas punktā, uzrādot:

personu apliecinošu 
dokumentu

vidējās izglītības 
atestātu vai diplomu 

sekmju izrakstu

CE sertifikātus

olimpiāžu rezultātus

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.

Kā kļūt 
par RTU 
studentu?
Kontakti:
Kaļķu iela 1–121, Rīga, LV-1658
Tālrunis: 67089319
WhatsApp: 28005535
E-pasts: uznemsana@rtu.lv
www.rtu.lv/uznemsana
       rtu_uznemsanas_komisija
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 studiju 
maksas priekšapmaksa.
Jau astoto gadu studijām var 
pieteikties daudz vienkāršāk – 
vienotā pieteikšanās sistēmā 
portālā www.latvija.lv, kur 
dokumentus var iesniegt 12 
augstākās izglītības iestādēs. 
Konkurss vienotajā uzņemšanā 
norisinās divās kārtās.

Pieteikšanās studijām

1. kārta 
 ‣ aktivizējot izvēlni 

«Pieteikties 2. kārtai» portālā 
www.latvija.lv
 ‣ pa tālruni 67089003
 ‣ klātienē jebkurā no 

uzņemšanas punktiem

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 
termiņiem!

Pieteikšanās konkursam 
uz studiju vietām:

2. kārta 

a

a

b

b

c

c

d

e
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Lai varētu iestāties 
RTU pilna laika 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.

Aprēķini
savu rangu

Reflektants
piedalās konkursā 
pēc aprēķinātā ranga 
skaitļa. 

1. piemērs
Mārtiņš iesniedza 
dokumentus studiju 
programmai «Būvniecība»:

CE:
matemātika  80%
angļu valoda  70%
Atzīmes atestātā:
matemātika
informātika
ķīmija
fizika
svešvaloda
Rangs:
(80 x 1 + 70 x 0,75) + (6 + 6 + 9 
+ 8 + 6) : 1000 = 132,535

2. piemērs
Kārlis iesniedza dokumentus 
studiju programmai 
“Transporta elektronika un 
telemātika”:

CE:
matemātika  80%
fizika   70%
Atzīmes atestātā:
matemātika
informātika
ķīmija
fizika
svešvaloda
Rangs:
(80 x 1 + 70 x 1) + (6 + 6 + 9 + 8 
+ 6) : 1000 = 150,039

3. piemērs 
Sandra iesniedza
dokumentus studiju 
programmai «Arhitektūra»:

CE:
matemātika  85%
fizika   70%
Atzīmes atestātā:
matemātika
informātika
ķīmija
fizika
svešvaloda
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). 

Ranga 
aprēķināšana

1
matemātika
fizika
ķīmija

0,75
svešvaloda
latviešu valoda

15 zīmēšanas
iestājpārbaudījums

CE iegūtos vidējos 
procentus reizina ar 
koeficientiem

un saskaita.

Izglītības dokumenta 
atzīmju summu dala ar 
1000

Saskaita abas summas 
un iegūst reflektanta 
ranga skaitli

6
9
6
6
8

6
9
6
6
8

7
8
5
6
9
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Sagatavošanas 
kursi

Lai kļūtu par kursu dalībnieku, 
RTU mājaslapā jāaizpilda 
elektronisks iesniegums un 
jāsamaksā kursu dalības 
maksa.

Fizika

Matemātika

* papildus kursu programmai 
tiek analizēts un izstrādāts 
pētniecības laboratorijas darbs
** jāreģistrējas iepriekš 
mājaslapā

Adrese: 
RTU Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultāte,
P. Valdena iela 3 – 219, Rīga
Laiks: 
Otrdienās plkst. 17.00 – 19.50
Kursu sākums: 
2017. gada 3. oktobris

Adrese: 
Kronvalda bulv. 1 – 234, Rīga
Laiks: 
Trešdienās (3 reizes mēnesī) 
plkst. 17.00 – 19.50
Kursu norise: 
2017. gada 5. oktobris –
2018. gada maijs

Adrese: 
RTU Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultāte,
P. Valdena iela 3 – 219, Rīga
Laiks: 
Trešdienās plkst. 17.00 – 19.50
Kursu sākums: 
2018. gada 7. februāris

Adrese: 
Kronvalda bulv. 1 – 235, Rīga
Laiks: 
Ceturtdienas
plkst. 17.00 – 19.50
Konsultāciju sākums: 
2018. gada 1. marts

Adrese: 
RTU Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultāte, 
Āzenes iela 12 – 116, Rīga
Laiks: 
2 sestdienas mēnesī
plkst. 10.00 – 14.00
Kursu norise: 
 ‣ 2017. gada 7. oktobris – 

2018. gada 27. janvāris +
2 nodarbības maijā
 ‣ 2018. gada 3. februāris – 

26. maijs

Adrese: 
Kronvalda bulv. 1 – 234, Rīga
Laiks: 
Sestdienās (divas reizes mēnesī)
plkst. 10.00 – 14.00
Kursu norise: 
2017. gada 7. oktobris –
2018. gada maijs

8 mēnešu kursi 
darbdienās

8 mēnešu kursi 
darbdienās

4 mēnešu kursi 
darbdienās

Tematiskās konsultācijas 
vidusskolēniem**

Pamatkursa līmenis

4 mēnešu kursi 
sestdienās*

8 mēnešu kursi 
sestdienās

Sagatavošanas kursi 
palīdz sagatavoties CE un 
veiksmīgām studijām RTU, 
kā arī padziļināt zināšanas 
konkrētā mācību priekšmetā. 
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Sagatavošanas kursi zīmēšanā palīdzēs sagatavoties 
iestājpārbaudījumiem zīmēšanā Arhitektūras un pilsētplānošanas 
fakultātē, kā arī Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 
studiju programmā «Materiālu tehnoloģija un dizains» un 
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes studiju 
programmā «Industriālais dizains».

Adrese: 
Ķīpsalas iela 6, Rīga
4. stāvs, zīmētava
Kursu norises laiks: 
2017. gada oktobris –
2018. gada maijs
Trešdienās plkst. 16.30 – 18.30, 
sestdienās plkst. 11.00 – 13.00 
un plkst. 13.30 – 15.30

Ķīmija Zīmēšana

* pirmajā nodarbībā 
nepieciešams nokārtot 
pamatprasmju testu

Adrese: 
RTU 
Kronvalda bulvāris 1 - 234,  
Rīga
Laiks: 
Pirmdienās (2–3 reizes mēnesī) 
plkst. 17.00 – 19.50
Kursu norise: 
2018. gada 5. februāris –  
maijs

Adrese: 
RTU Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultāte, 
P. Valdena iela 3, 
272. auditorija, Rīga

Kursu norise: 
2017. gada 14. oktobris – 
2018. gada 28. aprīlis
Sestdienās no plkst. 10.15 – 
14.45

Informācija par 
pieteikšanos: 
asoc. prof. Inna Juhņeviča
Tālr.: 29175634, 67089117
E-pasts:
inna.juhnevica@rtu.lv

Sīkāka informācija:
Arhitektūras un 
pilsētplānošanas fakultātes 
dekanātā
Tālr.: 67089210
E-pasts: anita.meldere@rtu.lv

Pieteikšanās nodarbībām, 
ierodoties personīgi un 
izpildot reģistrācijas anketu.

Kontakti: 
Sagatavošanas kursu 
nodaļas vadītāja 

Loreta Juškaite 

Kronvalda bulv. 1 – 233 
Rīga, LV – 1010
Tālr.: 28258852, 67089309
E-pasts:
loreta.juskaite@rtu.lv
www.kursi.rtu.lv

Adrese: 
RTU 
Kronvalda bulvāris 1 –  
235. auditorija
Laiks: 
2 sestdienas mēnesī plkst. 
12.30 – 16.30
Kursu norise: 
2018. gada 3. februāris –
maijs

4 mēnešu kursi 
darbdienās

Profilkurss*

4 mēnešu kursi 
sestdienās
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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.

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

1. personai, kurai noteikta 
invaliditāte

2. bārenim vai bez vecāku 
gādības palikušam bērnam līdz 
24 gadu vecuma sasniegšanai

3. studējošajam, kura ģimenei, 
ar kuru viņam ir nedalīta 
saimniecība, stipendiju 
konkursa norises brīdī piešķirts 
trūcīgās ģimenes statuss

4. studējošajam no daudzbērnu 
ģimenes (arī gadījumos, ja 
attiecīgās ģimenes bērni jau 
pilngadīgi, bet vismaz trīs 
no tiem nav vecāki par 24 
gadiem un mācās vispārējās  
vai  profesionālās  izglītības  
iestādē vai  studē  augstskolā 
vai  koledžā pilna laika klātienē)

5. studējošajam, kura ģimenē ir 
viens vai vairāki bērni

  Ikmēneša      
  stipendiju

Piešķir bakalaura studiju 
programmas, profesionālās 
augstākās izglītības 
programmas, maģistra 
studiju programmas 
studentam – 10 mēnešus 
gadā (stipendiju nepiešķir 
jūlijā un augustā). 
Ikmēneša stipendiju konkursa 
kārtībā uz vienu semestri piešķir 
studējošajiem, pamatojoties 
uz sesijā iegūtajām atzīmēm. 
Ikmēneša stipendija bakalaura 
studiju programmas, 
profesionālās augstākās izglītības 
programmas, maģistra studiju  
programmas  studentiem ir 99,60 
EUR.

  Vienreizēju      
  stipendiju

Piešķir par labām sekmēm 
un ieguldījumu studentu 
zinātniskajā un grupas 
vecākā darbā, pašpārvaldes, 
sporta un citās aktivitātēs, 
un kas visa semestra laikā 
nepārsniedz ikmēneša 
stipendijas apmēru.

  Grūtniecības       
  atvaļinājuma laika    
  stipendiju

Piešķir, pamatojoties uz 
darbnespējas lapu, kas 
izsniegta darbnespējas 
apliecināšanu 
reglamentējošajos 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. Šo stipendiju izmaksā 
uzreiz par diviem grūtniecības 
atvaļinājuma mēnešiem.

Studējošajam no

stipendiju fonda
var piešķirt kādu no šādiem 
stipendiju veidiem:
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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 ielā 1–120A, 
Rīgā)
 ‣ pase
 ‣ studiju kredīta 

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

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

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

Attīstības fonda 
stipendija

Studiju un studējošā 
kredīti
ar valsts vārdā sniegtu 
galvojumu

RTU Attīstības fonds 
ir organizācija, kas 
visa gada garumā 
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 
RTU un citu augstskolu 
studentiem. Sadarbojoties ar 
atbalstītājiem, tiek piedāvātas 
šādas stipendijas:
 ‣ par labām sekmēm studijās,
 ‣ par zinātnisko darbu izstrādi 

(tai skaitā studiju noslēguma 
darbi) stipendijas piešķīrēja 
piedāvātā tematā,
 ‣ praktisko iemaņu 

veicināšanai uzņēmumā,
 ‣ par sasniegumiem sportā.

Papildus augstāk minētajām 
stipendijām tiem, kuri plāno 
nākamajā gadā uzsākt studijas 
RTU pamatstudiju pirmajā 
kursā, ir iespēja pretendēt uz 
atbalsta stipendiju «Topošais 
profesionālis». Stipendijas 
mērķis ir atbalstīt pirmā kursa 
studentus, kuri ir uzrādījuši 
izcilas sekmes mācībās, 
vēlas studēt kādā no RTU 
pamatstudiju programmām un 
kuriem nepieciešams papildu 
materiālais nodrošinājums.

2016. gada statistika:
 ‣ vidējais stipendijas apmērs 

mēnesī – 307,19 EUR
 ‣ izsludināti 118 dažādi 

stipendiju un balvu  
konkursi

 ‣ 29 jauni sadarbības 
partneri stipendiju konkursu 
organizēšanā
 ‣ piešķirtas 399 stipendijas 

praktisko iemaņu veicināšanai

Stipendiju konkursi tiek 
izsludināti dažādos laikos 
visa gada garumā. Sekojiet 
informācijai RTU Attīstības 
fonda mājaslapā www.fonds.
rtu.lv un sociālajos tīklos

       RTUAttistibasfonds

       fonds_RTU

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

Izlemt par labu augstskolai, 
kurā studēsi, nav viegli, jo, 
izvēloties tālāko izglītību, 
Tu izvēlies arī vietu, kurā 
pavadīsi nākamos 4 – 5 gadus. 
Pārliecinies, ka šajā vietā varēsi 
iegūt labu izglītību, attīstīt 
savus talantus, labi pavadīt 
laiku un sākt veidot karjeru!

14.04.2018.
Ķīpsalā

12. – 23.03.2018.
www.sekostudentam.rtu.lv

23. – 25.02.2018.
Starptautiskajā izstāžu 
centrā «BT1» Ķīpsalā

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

Pieteikšanās līdz 1.11.2017., 
aizpildot www.rtu.lv/zpd 
atrodamo elektronisko 
pieteikuma anketu. 

Darbus jāiesūta līdz 
1.02.2018. Konkursa fināls 
17.03.2018. 

Iepazīsti RTU, 
apmeklējot 
pasākumus skolēniem!

RTU  
atvērto  
durvju  
diena

Projekts
«Seko studentam»

22. Starptautiskā 
izglītības izstāde 
«SKOLA 2017»

Zinātniskās pētniecības 
darbu konkurss 
vidusskolēniem 
«PASAULE
PIEPRASA
TEHNISKOS
PRĀTUS!»

«ZINOO» sadarbībā ar  
RTU organizē aizraujošas 
karjeras izglītības darbnīcas 
Latvijas skolās – interaktīvas 
un izglītojošas nodarbības, 
kuru mērķis ir praktiski 
parādīt inženierzinātņu 
iespējas un ieinteresēt 
jauniešus apgūt kādu no 
inženierzinātņu nozarēm.

Tehnisko darbnīcu saturs ir 
saistīts ar studiju virzieniem 
Rīgas Tehniskajā universitātē 
un informē jauniešus par 
studiju un karjeras iespējām. 

Nodarbību virzieni ir:
 ‣ Būvniecība un arhitektūra;
 ‣ Datorzinātne, elektronika 

un enerģētika;
 ‣ Mehānika un aeronautika;
 ‣ Ekonomika un humanitārās 

zinātnes;
 ‣ Materiālzinātne un ķīmija.

Papildu informācija par 
projektu un pieteikšanās: 
zinoo.lv/tjd/
Dita Nitiša
Zinātkāres centra 
«ZINOO Rīga» vadītāja
Tālrunis: 28277137

RTU un «ZINOO» 
Tehniskās 
jaunrades dienas
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Par citiem pasākumiem 
lasi RTU mājaslapā sadaļā 
“Aktualitātes bērniem un 
jauniešiem”

Apciemo  
RTU

RTU piedāvā iespēju 
viesoties  
dažādās fakultātēs, 
laboratorijās  
un bibliotēkā iepazīstot 
studiju vidi un studentu 
pilsētiņu. 

Ir iespēja iepazīt: 
 ‣ Arhitektūras fakultāti, 

Dizaina tehnoloģiju institūtu, 
kā arī Dizaina fabriku;
 ‣ Enerģētikas un 

elektrotehnikas fakultāti 
un “Latvenergo” radošo 
laboratoriju;
 ‣ Elektronikas un 

telekomunikāciju fakultāti un 
Elektronikas klubu;
 ‣ Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģijas 
fakultāti, valsts nozīmes 
pētījumu centru IKSA, 
Robotikas klubu. 
Fakultāte piedāvā arī spēli 
«Programmatūras izstrāde», 
kas pieejama skolēnu grupām 
un jāpiesaka 2 nedēļas iepriekš;
 ‣ Inženierekonomikas un 

vadības fakultāti;
• Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultāti. 
Pēc pieprasījuma iespējams 
apmeklēt fakultātes 
laboratorijas:
• Virsmas morfoloģiju 
un struktūras pētīšanas 
laboratorija,

• Ķīmijas tehnoloģijas 
procesu un aparātu mācību 
laboratorija,
• Šūšanas un modes dizaina 
laboratorija,
• Kokapstrādes laboratorija,
• Atjaunojamo degvielu 
sintēzes un pētījumu  
laboratorija,
• Spektroskopijas 
laboratorija,
• Organiskās sintēzes 
laboratorija,
• Bioloģisko aktīvo vielu 
sintēzes laboratorija,
• Polimērmateriālu 
pētīšanas laboratorija,
• Materiālu fizikas 
laboratorija;

 ‣ Laboratoriju māju, 
kurā iespējams apmeklēt 
Mašīnzinību, transporta 
un aeronautikas fakultātes 
Automobiļu ekspluatācijas, 
Motoru, Medicīnas iekārtu, 
Aeronautikas, kā arī citas 
laboratorijas. Ekskursijas 
noslēgumā iespējams uzkāpt 
uz mājas jumta un apskatīt 
RTU helihopteru.
 ‣ RTU Zinātnisko bibliotēku;
 ‣ RTU Studentu parlamentu. 

Vairāk informācijas par 
ekskursijām Rīgas Tehniskajā 
universitātē  
https://goo.gl/rrtdyK 
Pieteikt ekskursijas var, 
sazinoties ar Santu Kazuli.
E-pasts: santa.kazule@rtu.lv
Tālrunis: 67089891

https://goo.gl/rrtdyK
mailto:santa.kazule@rtu.lv
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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

 RTU Karjeras centrs

To laikā Tev būs iespēja: 
 ‣ izpētīt savas stiprās puses 

un spējas
 ‣ noteikt tieši Tev 

piemērotākās studiju 
programmas
 ‣ izstrādāt individuālu 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 savām 
spējām, gan darba iespējām un 
izdarīt izvēli apzināti.

 ‣ Nodarbību cikls «Portfelis», 
kur pusgada garumā ir 
iespēja uzzināt par dažādiem 
uzņēmējdarbības aspektiem, ar 
kuriem dalās jomas speciālisti

 ‣ RTU Karjeras dienu 
2018. gada 1. martā, kurā 
iespējams uzrunāt darba 
devējus un iepazīties ar darba 
tirgus prasībām

 ‣ dažādus seminārus 
visa gada garumā par 
visdažādākajām tēmām
 ‣ darba un prakšu vakanču 

portālu www.ekarjera.rtu.lv

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

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

Studiju 
izvēles
konsultācijas

Tu vari apmeklēt arī:

Informāciju par tuvākajiem 
pasākumiem var uzzināt
www.karjera.rtu.lv. 



13

Pilna laika  
bakalaura un 1. līmeņa  
studiju programmas
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Arhitektūras 
fakultāte
(AF)

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



A
rh

it
ek

tū
ra

s 
un

 p
ils

ēt
pl

ān
oš

an
as

 fa
ku

lt
āt

e

15
Programmas
veids un
līmenis

Budžeta
vietas 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā
iepriekšējā
izglītība

Prakse

Studiju
ilgums un
gada maksa

Programmas
īstenošanas
forma

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Vispārējā vidējā izglītība 
vai četrgadīgā profesionālā 
vidējā izglītība

Pilna laika
(klātiene)

40

Arhitekta profesijai 
nepieciešamās 
pamatzināšanas un prasmes: 
arhitektūras kompozīcija, 
projektēšana, mākslas un 
arhitektūras vēsture, zīmēšana 
un citi mākslas priekšmeti, ēku 
tipoloģija,  pilsētbūvniecības 
un teritoriālplānošanas 
pamati, tēlotājģeometrija, 
inženiertehniskie priekšmeti, 
socioloģija, politoloģija, angļu 
un/vai vācu valoda

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds arhitektūrā

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

Profesionālā studiju 
programma «Arhitektūra»

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, 
kas kopumā nodrošina 
izglītību, kas nepieciešama 
profesionālās patstāvīgās 
prakses tiesību iegūšanai 
arhitektūrā. Iegūtās 
zināšanas un prasmes 
ļaus Tev spert pirmos 
soļus arhitekta profesijā 
un strādāt sertificēta 
arhitekta vadībā vai arī 
turpināt studijas arhitekta 
profesionālās kvalifikācijas 
iegūšanai

Arhitektūra

3,5 gadi

3250 €
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Būvniecība
(specializācija: Transportbūves)

Būvniecība
Ģeomātika
Siltuma, gāzes un 
ūdens tehnoloģija
Transportbūves

Būvniecības
inženierzinātņu 
fakultāte (BIF)

Ķīpsalas iela 6 A/6 B, Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67089112, E-pasts: bf@rtu.lv, www.bf.rtu.lv
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Būvmehāniku, autoceļu 
projektēšanu un būvniecību, 
inženierģeoloģiju, 
transportbūves, ceļu 
ekspluatāciju, mūsdienu 
datorprogrammu lietošanu, 
humanitāros un sociālos 
priekšmetus u. c.

Būvdarbu organizatora 
transportbūvēs kvalifikācija

Studijas bakalaura 
profesionālo studiju 
programmā «Transportbūves»

kā arī būvmateriālu ražošanas 
un tirdzniecības uzņēmumos. 
Viņi plāno būvobjektu 
realizāciju, veido būvstrādnieku 
brigādes, izvēlas atbilstošu 
aprīkojumu, būvmateriālus, 
būvkonstrukcijas, atbild par 
būvobjekta realizācijā iesaistīto 
dalībnieku sadarbību un 
būvdarbu veikšanas kārtību, 
rūpējas, lai būvdarbi tiktu veikti 
atbilstoši projekta, normatīvu 
un standartu prasībām un 
apstiprinātajām tāmēm; 
kontrolē kvalitātes un darba 
drošības prasības; sagatavo 
dokumentāciju un atskaites

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

Studiju programma, 
kuras izveidē piedalījušies 
vadošie Nīderlandes 
augstākās profesionālās 
izglītības eksperti, 
sagatavo kvalificētus 
būvdarbu organizatorus 
vienai no Latvijas straujāk 
augošajām nozarēm – 
ceļu būvniecībai. Studijās 
izmantoti moduļveida 
apmācības elementi. 
Praktiskās iemaņas topošie 
transportbūvju inženieri 
iegūst praksēs vadošajos 
nozares uzņēmumos, 
kas bieži kļūst par viņu 
darbavietām.

BŪVNIECĪBA
(specializācija: Transportbūves)

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā
iepriekšējā
izglītība

Prakse

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Vispārējā vidējā 
izglītība vai četrgadīgā 
profesionālā vidējā 
izglītībaPilna laika (klātiene) 

un nepilna laika 
(neklātiene)*

25

3 gadi

3000 €

Pirmā līmeņa 
profesionālo 
studiju
programma

Pamatlietas, ko apgūsi 

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

Centralizētie eksāmeni 
(CE) pilna laika studijām

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

Pilna laika
studijām

Būvdarbu organizatori 
transportbūvēs strādā valsts 
un pašvaldības iestādēs, 
būvuzraudzības dienestos, 
nekustamā īpašuma 
vērtēšanas un pārvaldīšanas, 

* Informācija par nepilna laika studijām 105. lpp.
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Studējot šajā programmā, 
Tu iegūsi mūsdienu 
prasībām atbilstošu 
profesionālo augstāko 
izglītību un praktiskās 
iemaņas būvniecības 
nozarē, kas ļaus Tev sākt 
darbu un veidot karjeru 
vienā no darba tirgū 
pieprasītākajām profesijām. 
Kļūstot par būvinženieri, Tu 
varēsi plānot, piedalīties, 
organizēt un pārraudzīt 
jaunu ēku būvniecības 
procesus vai esošo ēku 
restaurāciju un pārbūvi.

Būvniecība

Būvmateriāli, būvmehānika, 
būvkonstrukciju projektēšana, 
būvdarbu tehnoloģija, 
apkure, ventilācija un gaisa 
kondicionēšana, ūdens 
apgāde un kanalizācija u. c.

Profesionālais bakalaura 
grāds būvniecībā un inženiera 
kvalifikācija būvniecībā

Studijas maģistra profesionālo 
studiju programmās 
«Būvniecība», «Ģeomātika» vai 
citās radniecīgās programmās

atbilstoši būvprojekta un 
būvnormatīvu prasībām 
saskaņā ar apstiprinātajām 
tāmēm un laika plānu, 
sastāda un kontrolē būves 
izpilddokumentāciju, pārzina 
būvju ekspluatāciju, veic 
zinātniskās pētniecības darbus 
un izstrādā jaunas celtniecības 
inženierzinātņu teorijas un 
metodes

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

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā
iepriekšējā
izglītība

Prakse

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Vispārējā vidējā 
izglītība vai četrgadīgā 
profesionālā vidējā 
izglītībaPilna laika (klātiene) 

un nepilna laika 
(neklātiene)*

90

4,5 gadi

3000 €

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Pamatlietas, ko apgūsi 

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

Centralizētie eksāmeni 
(CE) pilna laika studijām

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

Pilna laika
studijām

Būvinženieri strādā 
būvuzņēmumos, projektē 
ēkas, to rekonstrukciju, 
renovāciju, vada būvprojektus, 
veic konstrukciju aprēķinus, 
pārzina celtniecības materiālu 
tehnoloģijas, dod rīkojumus 
būves realizācijā iesaistītajiem 
dalībniekiem un pārbauda 
šo rīkojumu izpildi, seko, 
lai būvdarbi tiktu veikti 

* Informācija par nepilna laika studijām 103. lpp.
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Tā ir vienīgā studiju 
programma Latvijas 
augstskolās, kas sagatavo 
zinošus un darba 
tirgū konkurētspējīgus 
speciālistus profesionālai 
darbībai ģeodēzijā, 
mērniecībā, kartogrāfijā, 
zemes pārvaldībā, kā arī 
zinātniskai pētniecībai 
un pedagoģiskajam 
darbam šajos virzienos. 
Studentiem jāizvēlas viena 
no specializācijas jomām: 
ģeodēzija, mērniecība vai 
kartogrāfija.

Ģeomātika

Ģeodēzija, inženierģeodēzija, 
kartogrāfija, globālās 
pozicionēšanas sistēmas u. 
c. Īpaša uzmanība veltīta 
praksei

Profesionālais bakalaura 
grāds ģeomātikā un inženiera 
kvalifikācija ģeodēzijā un 
kartogrāfijā

Studijas maģistra profesionālo 
studiju programmā 
«Ģeomātika» vai citās 
radniecīgās programmās

un grafiski aprakstīt Zemes 
virsmu, tās formu un izmērus; 
veido atbalsta punktu tīklu 
būvobjektiem, precīzi norādot 
vietas ēkas pamatiem un 
būvkonstrukcijām; piedalās 
globālās pozicionēšanas 
sistēmu (GPS) atbalsta 
bāzu izvietošanā un precīzu 
koordinātu noteikšanā.
Kartogrāfi apstrādā atsevišķus 
kartes slāņus, vāc aktuālo 
informāciju, tieši sadarbojas ar 
kartes redaktoru

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

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā
iepriekšējā
izglītība

Prakse

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Vispārējā vidējā 
izglītība vai četrgadīgā 
profesionālā vidējā 
izglītībaPilna laika (klātiene) 

un nepilna laika 
(neklātiene)*

15

4,5 gadi

3000 €

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Pamatlietas, ko apgūsi 

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

Centralizētie eksāmeni 
(CE) pilna laika studijām

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

Pilna laika
studijām

Tu vari kļūt par mērnieka 
palīgu, ģeodēzistu vai 
kartogrāfu.
Mērnieka palīgs veic 
uzmērījumus sertificēta 
mērnieka vadībā, patstāvīgi 
apstrādā datus, piedalās 
uzmērīšanas lietas 
sagatavošanā.
Ģeodēzists veic mērījumus un 
aprēķinus, kas ļauj matemātiski 

* Informācija par nepilna laika studijām 104. lpp.
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Programma sagatavo 
siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģiju inženierus, 
kas prot projektēt un 
modernizēt ēku, pilsētu 
un citu apdzīvoto vietu 
siltuma, gāzes, ūdens 
apgādes un kanalizācijas 
sistēmas, rūpēties par to 
ekspluatāciju un apkopi 
un pārraudzīt šo sistēmu 
ierīkošanas darbus vai vadīt 
to dienestu darbu, kuri 
siltuma, gāzes un ūdens 
apgādes sistēmas izmanto 
un apkalpo.

Siltuma, gāzes
un ūdens tehnoloģija

Apkures, dzesēšanas, 
gaisa kondicionēšanas, 
ventilācijas, gāzes un ūdens 
apgādes, kanalizācijas un 
ugunsdzēšanas iekārtas 
un sistēmas, balstoties 
galvenokārt uz plūsmas 
mehāniku, tehnisko 
termodinamiku, būvniecības 
siltumfiziku, akustiku, 
gaismas tehniku, lietišķo 
klimatoloģiju, ūdens ķīmiju, 
mikrobioloģiju un cilvēka 
psihofizioloģiju

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

Studijas radniecīgās 
maģistra profesionālo studiju 
programmās: «Siltuma, 
gāzes un ūdens tehnoloģija», 
«Ģeomātika» u. c.

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

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā
iepriekšējā
izglītība

Prakse

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Vispārējā vidējā 
izglītība vai četrgadīgā 
profesionālā vidējā 
izglītībaPilna laika (klātiene) un 

nepilna laika (klātiene 
un neklātiene)*

25

5 gadi

3000 €

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Pamatlietas, ko apgūsi 

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

Centralizētie eksāmeni 
(CE) pilna laika studijām

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

Pilna laika
studijām

Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģiju inženieri strādā 
privātajos un pašvaldību 
uzņēmumos, kas rūpējas 
par gāzes, ūdens un 
siltumapgādi, kanalizāciju, 
ēkās iebūvēto inženiersistēmu 
modernizāciju, ekspluatāciju 
un apkopi. Viņi projektē 
siltuma, gāzes un ūdens 
apgādes sistēmas, sastāda 
projekta finanšu izdevumu 
tāmes, veic materiālu sagādi 
un būvuzraudzību

* Informācija par nepilna laika studijām 105. lpp.
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Transportbūves
Studiju programma 
izglīto kvalificētus 
un konkurētspējīgus 
transportbūvju inženierus, 
kas var praktiski strādāt savā 
profesijā, plānojot, projektējot 
un organizējot ceļu, tiltu un 
citu transportbūvju izveidi, 
modernizāciju un uzturēšanu. 
Atšķirībā no programmas 
«Būvniecība» (specializācija: 
Transportbūves) absolventiem 
viņi ir sagatavoti arī 
patstāvīgai zinātniskās 
pētniecības darbībai.

Būvmehānika, 
inženierģeoloģija, autoceļu 
projektēšana, tilti, 
inženierbūves, būvmateriāli, 
transporta kustības 
organizēšana, satiksmes 
drošība, pārvadājumu 
un transporta sistēmas, 
hidraulika, hidroloģija, 
hidrometrija, transportbūvju 
estētika, mūsdienu 
datorprogrammu lietošana 
u. c.

Profesionālais bakalaura 
grāds transportbūvēs 
un inženiera kvalifikācija 
transportbūvēs

Studijas maģistra profesionālo 
studiju programmā 
«Transportbūves», maģistra 
akadēmisko studiju 
programmā «Inovatīva ceļu un 
tiltu inženierija» u. c.

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

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā
iepriekšējā
izglītība

Prakse

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

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

Pilna laika (klātiene) 
un nepilna laika 
(neklātiene)*

50

4,5 gadi

3000 €

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Pamatlietas, ko apgūsi 

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

Centralizētie eksāmeni 
(CE) pilna laika studijām

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

Pilna laika
studijām

Transportbūvju inženieri 
projektē ceļus, tiltus un 
citas transportbūves, vada 
būvprojektus, uztur šīs būves 
ekspluatācijas kārtībā, veic 
konstrukciju aprēķinus, 
pārzina būvniecības materiālu 
tehnoloģiju un būvdarbu 
vadīšanu, veic būvniecības 
un ekspluatācijas procesa 
plānošanu un uzraudzību. 
Absolventi var veikt 
zinātniskās pētniecības 
darbus un izstrādāt jaunas 
celtniecības inženierzinātņu 
teorijas un metodes

* Informācija par nepilna laika studijām 104. lpp.
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Datorzinātnes un 
informācijas tehnoloģijas 
fakultāte (DITF)
Datorsistēmas
(specializācija:
Lietišķo datorsistēmu
programmatūra) 

Datorsistēmas

Informācijas 
tehnoloģija

Automātika un datortehnika

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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23Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā
iepriekšējā
izglītība

Prakse

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītība Pilna laika 

(klātiene)

20

3 gadi

1800 €

Studējot šajā programmā, 
Tu iegūsi pirmā līmeņa 
profesionālo augstāko 
(koledžas) izglītību 
lietišķo datorsistēmu 
programmatūrā un 
varēsi strādāt par 
programmētāju. Atšķirībā 
no akadēmiskās bakalaura 
studiju programmas, 
šajā studiju programmā 
ir arī prakse. Taču, lai 
iegūtu bakalaura grādu, 
nepieciešams absolvēt 
bakalaura profesionālo 
studiju programmu 
«Datorsistēmas».

Datorsistēmas
(specializācija: Lietišķo datorsistēmu programmatūra) 

Pirmā līmeņa 
profesionālo 
studiju
programma

Programmu (tajā skaitā 
lietotņu, mājaslapu, uzņēmuma 
lietojumprogrammu) 
veidošanu un atkļūdošanu, 
kā izvēlēties problēmas 
risināšanai adekvātus 
algoritmus, metodes, 
programmproduktus un 
līdzekļus, programmatūras 
izstrādes vides un rīkus, 
prasmes sagatavot Programmētāja kvalifikācija

Bakalaura profesionālajā 
studiju programmā 
«Datorsistēmas» 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

programmatūras 
dokumentāciju, algoritmu 
realizēšanu, lietojot 
programmēšanas valodu (tiek 
apgūti gan programmēšanas 
valodu kopējie pamatprincipi, 
gan arī specifiskas valodas, 
piemēram, Java), programmas 
koda analīzi, lietotāja 
interfeisa realizēšanu un 
esošās sistēmas analīzi, 
programmatūras izstrādes 
procesu kopumā un tā daļām 
izmantojamās metodes
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IT teorētiskos pamatus, 
prasmi izvēlēties problēmas 
risināšanai adekvātus 
algoritmus (tai skaitā – 
mākslīgā intelekta), metodes, 
programmproduktus un 
līdzekļus, programmatūras 
izstrādes vides un rīkus, 
programmu veidošanu un 
atkļūdošanu, sistēmu analīzi 
un projektēšanu, IT nozares 
standartus, profesionālo 

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds datorvadībā un 
datorzinātnē

Studijas radniecīgās maģistra 
studiju programmās, 
piemēram, maģistra 
akadēmisko vai profesionālo 
studiju programmā 
«Datorsistēmas», vai jebkurā 
citā DITF maģistra studiju 
programmā

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

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

Studējot šajā studiju 
programmā, Tu iegūsi 
akadēmisko augstāko 
izglītību informātikas 
nozarē un daudzpusīgas 
zināšanas programmu 
izstrādē: sistēmu 
analīzē, projektēšanā, 
programmēšanā un 
testēšanā.  Papildus 
Tu apgūsi arī datubāzu 
pamattehnoloģijas 
un mākslīgā intelekta 
pamatus. Programmai ir 
piešķirts Eiropas līmeņa 
kvalitātes zīmogs Euro-Inf.

Datorsistēmas 

terminoloģiju, spēju apgūt 
profesionālo literatūru 
svešvalodā, projektu izstrādi 
un vadīšanu, kā arī strādāšanu 
kolektīvā, darba grupas 
vadīšanu, darba plānošanu un 
koordinēšanu

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā 
izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītībaPilna laika 

(klātiene)

130
Bakalaura 
akadēmisko 
studiju
programma

Pamatlietas, ko apgūsi Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

Centralizētie eksāmeni
(CE) pilna laika studijām 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

Studiju
ilgums un 
gada maksa

3 gadi

1800 €
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Studiju
ilgums un 
gada maksa

Studējot šajā programmā, 
Tu kļūsi par augsti kvalificētu 
speciālistu ar augstāko 
izglītību informācijas 
tehnoloģijas (IT) jomā. 
Tu iegūsi vispusīgas zināšanas 
un prasmes datorzinātnē un 
datortehnoloģijās un spēsi 
izvērtēt un izvēlēties piemērotus 
līdzekļus un metodes biznesa 
problēmorientētu IT risinājumu 
modelēšanai, izstrādei un 
ieviešanai. Studiju programmā 
īpaša uzmanība tiek pievērsta 
sistēmu modelēšanai, datu 
analīzei, IT pārvaldībai, projektu 
vadībai un informācijas 
tehnoloģijas lietojumiem.

Informācijas
tehnoloģija

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā 
izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītība

Pilna laika 
(klātiene)

135
Bakalaura 
akadēmisko 
studiju
programma

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 

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds datorvadībā un 
datorzinātnē

Studijas radniecīgās 
akadēmisko vai profesionālo 
maģistra studiju 
programmās, piemēram, 
«Informācijas tehnoloģija» vai 
jebkurā citā DITF maģistra 
studiju programmā

Varēsi strādāt 
par informācijas 
tehnoloģijas konsultantu, 
lietojumprogrammatūras 
izstrādātāju, informācijas 
tehnoloģijas projektu vadītāju 
un sistēmu analīzes un 
modelēšanas speciālistu

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

izstrādi, uzņēmuma IT 
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

3 gadi

1800 €
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Vispārējā vidējā izglītība 
vai četrgadīgā profesionālā 
vidējā izglītība, ir jābūt 
apguvušam fiziku, ķīmiju, 
algebru un ģeometriju 
atbilstoši vidējās izglītības 
prasībām

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. 
Programma balstīta uz to, 
ka studentiem ir iespēja 
teorētiskās zināšanas 
pārbaudīt praksē dažādu 
studiju projektu ietvaros.

Intelektuālas
robotizētas sistēmas

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika 

(klātiene)

21
Bakalaura 
akadēmisko 
studiju
programma

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

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds datorvadībā un 
datorzinātnē

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

Varēsi strādāt par jaunāko 
automātikas un robotikas 
speciālistu uzņēmumos ar 
automatizētām ražošanas 
līnijām, kā arī kļūt par robotu 
apkalpošanas vai izstrādes 
inženieri, 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

robotizētu iekārtu vadībai 
un koordinācijai, prasmi 
nošķirt ar aparatūras un ar 
programmatūras līdzekļiem 
risināmas problēmas, problēmu 
identificēšanu, kuru risināšanā 
iespējams izmantot robotizētas 
intelektuālas sistēmas

Studiju
ilgums un 
gada maksa

3 gadi

1800 €
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Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā 
izglītība

Prakse

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Vispārējā vidējā 
izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītība

Pilna laika 
(klātiene)

90

Datorzinātnes un 
datorvadības pamatzināšanas, 
programmēšanu, datubāžu 
vadības sistēmas, 
datorgrafikas algoritmus 
un to programmēšanu, 
attēlu apstrādes 
lietojumprogrammatūru, 
tīmekļa lapu izstrādi, 3D 
grafikas modelēšanas pamatus, 
video animācijas veidošanu, 
mūsdienīgu datortīklu 
darbību un veidošanas 
principus, datortīklu un 

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds datorvadībā un 
datorzinātnē

Studijas radniecīgās 
akadēmisko vai 
profesionālo maģistra 
studiju programmās, 
piemēram, «Automātika un 
datortehnika» vai jebkurā 
citā DITF maģistra studiju 
programmā

Varēsi strādāt par 
datorsistēmu un 
datortīklu administratoru, 
datortehnikas inženieri, 
sistēmu inženieri un 
arhitektu, automātikas 
speciālistu uzņēmumos ar 
automatizētām ražošanas 
līnijām, datorgrafiķi u.c.

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

sistēmu tehnoloģiju lietošanas 
iemaņas, dažāda veida tīklu 
un sistēmu modelēšanu un 
datu analīzi, diskrētās vadības 
metodes, mikroprocesori, 
programmējamie loģiskie 
kontrolleri, pamata 
robotizācijas iemaņas

3 gadi

1800 €
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Apgūstot programmu, Tu 
būsi kvalificēts speciālists – 
programmēšanas 
inženieris ar profesionālām 
zināšanām datorzinātnes 
pamatpriekšmetos. 
Programmas otrajā kursā 
uzņem tikai pirmā līmeņa 
(koledžas) profesionālo studiju 
absolventus ar programmētāja 
kvalifikāciju.

Programma jau vairākus 
gadus pēc kārtas ir Latvijas 
darba devēju ieteiktākā studiju 
programma portāla prakse.lv 
rīkotajā aptaujā.

Datorsistēmas 

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā 
izglītība

Prakse

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Pirmā līmeņa 
profesionālā 
augstākā izglītība 
datorsistēmu 
jomāPilna laika 

(klātiene)

20
Bakalaura 
profesionālo 
studiju
programma

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

Profesionālais bakalaura 
grāds datorsistēmās un 
programmēšanas inženiera 
kvalifikācija

Studijas radniecīgās 
maģistra profesionālo studiju 
programmās, piemēram, 
«Datorsistēmas» vai citas 
DITF realizētās profesionālās 
maģistra programmas

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

specifikāciju, uzturamās 
sistēmas dokumentācijas un 
kodu analīzi un uzlabošanu, 
programmatūras izstrādes 
vides un rīkus, prasmi izvēlēties 
problēmas risināšanai 
adekvātus algoritmus, metodes, 
programmproduktus un 
līdzekļus

1,5 gadi

1800 €
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Koncentrējoties uz 
informācijas tehnoloģijām, 
programma sevī apvieno 
ekonomiku, datorzinības 
un matemātiku, un 
aktuārzinības, t.i., 
uzņēmuma darbības  
prognozēšanu mainīgā un 
nenoteiktā vidē, balstoties 
uz matemātikas un 
ekonomikas metodēm. 
Programma ir salīdzinoši 
jauna, tomēr ļoti pieprasīta, 
šobrīd tiek veidota 
arī maģistra studiju 
programma «Finanšu 
inženierija».

Finanšu inženierija

Vispārējā vidējā izglītība 
vai četrgadīgā profesionālā 
vidējā pilna laika izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā 
izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma

Pilna laika 
(klātiene)

22
Bakalaura 
profesionālo
studiju
programma

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 

Profesionālais bakalaura grāds 
finanšu inženierijā un finanšu 
analītiķa kvalifikācija

Profesionālā vai akadēmiskā 
maģistra studijas radniecīgās 
ekonomikas, matemātikas un 
IT studiju programmās

Varēsi strādāt par 
finanšu inženieri bankās, 
apdrošināšanas sabiedrībās, 
investīciju fondos, pensiju 
fondos, līzinga sabiedrībās, 
citās institūcijās, kur 
nepieciešamas IT, finanšu 
matemātikas un statistikas 
zināšanas

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

ienesīguma noteikšanu, 
spēju risināt ekonomiskus un 
sociālus uzdevumus finanšu 
plūsmu statistiskajā analīzē, 
apdrošināšanas tirgus analīzi, 
prasmes lietot finanšu analīzes 
un inženierijas modernās 
metodes un matemātiskās un 
statistiskās datorprogrammas

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

4 gadi

1800 €
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Āzenes iela 12, Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67089245, E-pasts: etf@rtu.lv, www.etf.rtu.lv 

Elektronikas un 
telekomunikāciju 
fakultāte (ETF)
Elektronika un mobilie 
sakari
Telekomunikācijas
Transporta elektronika 
un telemātika
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Elektrotehniku, 
elektrodinamiku; analogo 
un ciparu elektroniku, 
mikroelektroniku, mobilo 
sakaru sistēmas, signālu 
apstrādi, elektrobarošanu.
Apgūstot elektronisko ierīču un 
iegulto sistēmu projektēšanu 
un programmēšanu, mobilo 
aplikāciju izveidi, tiek attīstītas 
profesionālās iemaņas

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds elektrozinātnē

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

Maģistra akadēmisko 
un profesionālo studiju 
programmās: «Elektronika», 
«Telekomunikācijas», 
«Transporta elektronika un 
telemātika», «Enerģētika 
un elektrotehnika», 
«Elektrotehnoloģiju 
datorvadība»

Tu varēsi strādāt 
uzņēmumos, kas izstrādā 
un ražo elektroniskās 
sistēmas un aparatūru, 
kā arī organizācijās, kas 
nodarbojas ar datortehnikas 
izmantošanu, informācijas 
apstrādi, pārraidi, 
automatizāciju, sadzīves 
un medicīnas tehnikas 
ekspluatāciju un remontu. 
Piemēram: «Latvenergo», 
«Lattelecom», «LMT», «Tele2», 
«Mikrotīkls», «HansaMatrix», 
«Volburg», «iRobot», «SAF 
Tehnika», «Rohde&Schwartz» 
u. c.

Pamatlietas, ko apgūsi 

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

Elektronika un
mobilie sakari

Apgūstot šo studiju 
programmu, Tu iegūsi 
akadēmisko pamatizglītību 
elektrozinātnē un kļūsi par 
kvalificētu, konkurētspējīgu 
un darba tirgū pieprasītu 
programmēšanas, 
elektronikas projektēšanas 
un ekspluatācijas speciālistu 
un varēsi veikt elektronisku 
sistēmu ekspluatāciju un 
apkopi, kā projektēt un 
izgatavot dažādas iekārtas 
un sistēmu mezglus.

Centralizētie eksāmeni
(CE) pilna laika studijām

Vispārējā vidējā izglītība 
vai četrgadīgā profesionālā 
vidējā izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika un 

nepilna laika 
(neklātienes)* 

50

Pilna laika
studijām

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju
programma

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

3 gadi

1800 €

* Informācija par nepilna laika studijām 103. lpp.
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Fundamentālo zinātņu 
pamatus, teletrafika 
teoriju, signālu teorijas 
pamatus, elektrosakaru 
teoriju, telekomunikāciju 
sistēmas, sakaru virzošas 
sistēmas, mērījumus sakaru 
tehnikā, datoru tehnoloģijas 
telekomunikācijās, 
telekomunikāciju sistēmu 
ciparu iekārtas u. c.

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds elektrozinātnē

Maģistra akadēmisko 
studiju programmā 
«Telekomunikācijas» vai 
radniecīgā zinātņu nozarē

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

Praksē telekomunikāciju 
uzņēmumos un fakultātes 
Telekomunikāciju 
institūtā studenti kopā ar 
pieredzējušiem specialistiem 
pilnveido iegūtās zināšanas 
un vēlāk veido karjeru Latvijas 
lielākajās elektronikas 
un telekomunikāciju 
nozares organizācijās 
(«Lattelecom», «Latvenergo 
IT un telekomunikācijas», 
«Latvijas Valsts radio un 
televīzijas centrs», «Tele2», 
«LMT», «Citrus Solutions» u. 
c.), telekomunikāciju iekārtu 
ražošanas uzņēmumos («SAF 
Tehnika», «Mikrotīkls» u. c.) 
un pasaulē zināmu firmu 
pārstāvniecībās («EXFO», 
«Corning», «ADVA» u. c.)

Tā ir vienīgā studiju 
programma Baltijā, kas 
sagatavo kvalificētus 
inženierzinātņu nozares 
telekomunikāciju 
speciālistus ar praktiskajām 
iemaņām visos sakaru 
sistēmu veidos un 
daudzpusīgām zināšanām 
par metālisko kabeļu 
sistēmām un mobilajiem, 
šķiedru optikas, mikroviļņu 
un satelītu sakaru 
risinājumiem. Programmas 
absolventi ir pieprasīti 
speciālisti Latvijas, Baltijas 
un Eiropas darba tirgū.

Telekomunikācijas

Pamatlietas, ko apgūsi 

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

KarjeraCentralizētie eksāmeni
(CE) pilna laika studijām

Vispārējā vidējā izglītība 
vai četrgadīgā profesionālā 
vidējā izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika 

(klātiene)

110
Bakalaura 
akadēmisko 
studiju
programma

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

3 gadi

1800 €
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Apgūstot šo studiju 
programmu, Tu kļūsi par 
darba tirgū pieprasītu un 
konkurētspējīgu inženieri 
transporta elektronikas, 
sakaru un radioelektronikas 
jomās, kurš labi pārzina 
moderno transporta 
līdzekļu sensoru tīklus, prot 
tos izveidot, izmantot un 
uzturēt, kā arī māk projektēt 
dažādas telemātikas (no 
attāluma vadāmas) ierīces 
un modernas intelektuālās 
sistēmas.

Transporta elektronika 
un telemātika

Ķēžu teorija, signālu 
teorija, elektronu ierīces, 
regulēšanas teorija, datortīkli, 
ciparu elektronika, datoru 
arhitektūra, transporta 
mikroprocesoru sistēmas, 
mobilo sakaru sistēmas, 
transporta vadības sistēmas, 
transporta reāllaika sistēmas, 
telekomunikāciju ierīču 
projektēšana, intelektuālās 
transporta sistēmas un 
komunikācija intelektuālajās 
transporta sistēmās

Profesionālais bakalaura 
grāds transporta elektronikā 
un telemātikā un elektronikas 
inženiera kvalifikācija

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

Studijas profesionālā 
maģistra studiju programmā 
«Transporta elektronika 
un telemātika» vai citā 
programmā radniecīgā 
zinātņu nozarē vai 
apakšnozarē

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

Pamatlietas, ko apgūsi 

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

KarjeraCentralizētie eksāmeni
(CE) pilna laika studijām

Vispārējā vidējā izglītība 
vai četrgadīgā profesionālā 
vidējā izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika  

17
Bakalaura 
profesionālo 
studiju
programma

Pilna laika
studijām

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

4 gadi

1800 €
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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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Enerģētika un
elektrotehnika
(specializācija: Elektroapgāde un 
elektroiekārtas)

darba uzskaites veikšanu 
un darbu uzdevumu 
noformēšanu, elektroiekārtu 
montāžu un to darbības 
uzraudzību

Elektrosistēmu tehniķa 
kvalifikācija

Studijas bakalaura 
akadēmisko studiju 
programmas «Enerģētika un 
elektrotehnika» otrajā kursā

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

Pēc studiju absolvēšanas 
varēsi strādāt ikvienā 
uzņēmumā, valsts vai 
pašvaldības iestādē – 
enerģētikas uzņēmumos, 
lauksaimniecības ražošanas 
un pārstrādes, rūpniecības 
uzņēmumos un citur, kur ir 
nepieciešami elektrosistēmu 
tehniķi, kas pārzina 
elektrisko sistēmu vai 
tīklu elektroiekārtu izbūvi, 
ekspluatāciju un uzraudzību 
atbilstoši ceturtā līmeņa 
profesionālās kvalifikācijas 
prasībām

Pamatlietas, ko apgūsi Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

KarjeraCentralizētie eksāmeni
(CE) pilna laika studijām

Vispārējā vidējā izglītība 
vai četrgadīgā profesionālā 
vidējā izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika 

(klātiene)

10
Pirmā 
līmeņa 
profesionālo 
studiju 
programma

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

2 gadi

1800 €

Studiju programma ir 
izstrādāta sadarbībā 
ar AS «Latvenergo», 
lai sagatavotu darba 
tirgū konkurētspējīgus 
elektroiekārtu tehniķus. 
Studiju laikā studenti 
iegūst daudzpusīgas 
profesionālajā ikdienā 
nepieciešamās teorētiskās 
zināšanas, kas tiek 
aprobētas praktiskajās 
nodarbībās «Latvenergo» 
mācību centrā.

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 parametru izvēlēšanās 
principus, elektromontieru 
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Enerģētika un 
elektrotehnika

Studējot šajā studiju 
programmā, Tu iegūsi stabilas 
pamatzināšanas un izpratni 
par elektroenerģētikas 
un elektrotehnikas 
nozares teorētiskajiem un 
praktiskajiem jautājumiem, 
kas nepieciešamas praktiskā 
darba uzsākšanai dažāda 
profila enerģētikas un 
elektrotehnikas nozares 
uzņēmumos un studiju 
turpināšanai augstākā līmeņa 
studiju programmās.

jomās, pētījumu par 
elektrotehnisko iekārtu 
darbību plānošanu un 
veikšanu, izpratni par 
ekonomiskās darbības 
pamatiem

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds elektrozinātnē

elektrotehnika» vai maģistra 
akadēmisko vai profesionālo 
studiju programmā 
«Elektrotehnoloģiju 
datorvadība»

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

Pēc studijām Tu varēsi 
strādāt jebkurā uzņēmumā 
vai iestādē, kurā ir 
uzstādītas elektrotehniskās 
iekārtas, vai arī uzņēmumos, 
kas nodarbojas ar 
elektroenerģijas ražošanu, 
pārvadi un sadali vai 
ražo un realizē dažādas 
elektrotehniskās iekārtas

Pamatlietas, ko apgūsi Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

Centralizētie eksāmeni
(CE) pilna laika studijām

Vispārējā vidējā izglītība 
vai četrgadīgā profesionālā 
vidējā izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika (klātiene) un 

nepilna laika (klātiene 
un neklātiene)*

75
Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

3 gadi

1800 €

Elektrisko tīklu un 
sistēmu, elektrisko mašīnu 
un aparātu darbības 
analīzes metožu lietošanu 
un analīzi, izmantojot 
datortehniku un atbilstošu 
programmatūru, teorētisko 
zināšanu izmantošanu 
konkrētu uzdevumu 
formulēšanai un risināšanai 
ar elektroenerģētiku un 
elektrotehniku saistītās 

Studijas profesionālajā 
inženieru programmā vai 
maģistra akadēmisko studiju 
programmā «Enerģētika un 

* Informācija par nepilna laika studijām 103. lpp.

Pilna laika
studijām
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Vides zinātne

vides standartiem, audita 
shēmām, ekosertifikāciju un 
ekomarķēšanu, zināšanas 
par zaļajām tehnoloģijām, 
klimata pārmaiņām, 
energoefektivitāti un 
siltumapgādi, datorrīku un 
modelēšanas instrumentu 
lietošanu u. c.

Vides zinātņu bakalaura 
grāds

Studijas maģistra studiju 
programmā «Vides zinātne» 
vai citās radniecīgās 
programmās

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

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

Pamatlietas, ko apgūsi 

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

Centralizētie eksāmeni
(CE) pilna laika studijām

Vispārējā vidējā izglītība 
vai četrgadīgā profesionālā 
vidējā izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika 

(klātiene)

18
Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

3 gadi

1800 €

Studiju programma 
izglīto vides speciālistus 
ar sistēmisku tehnisko 
domāšanu. Tu varēsi 
risināt ar vides 
tehnoloģijām, piemēram, 
emisiju samazināšanu, 
bioresursu un atkritumu 
ilgtspējīgu izmantošanu, 
ēku energoefektivitāti 
saistītus jautājumus, 
piedalīties atjaunojamo 
energoresursu tehnoloģiju 
projektēšanā un ieviešanā, 
veikt energoefektivitātes 
snieguma uzraudzību 
un vides piesārņojuma 
pārbaudes.

Ekoloģiju, vides aizsardzības 
un atkārtotās pārstrādes 
procesus, enerģijas 
patērētāju vadīšanu, 
teritoriālo plānošanu, 
procesu un tehnoloģiju 
analīzi un vērtēšanu 
no inženiertehniskā, 
ekonomiskā, vides un sociālā 
viedokļa un jaunu materiālu 
izstrādāšanu un intelektuālās 
vērtības radīšanu vides 
zinātnē, izpratni par vides 
pārvaldības sistēmām, 
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Elektrotehnoloģiju 
datorvadība

automatizācijas uzdevumu 
risināšanu projektēšanas 
līmenī u. c.

Profesionālais bakalaura 
grāds elektrotehnikā un 
elektroinženiera kvalifikācija

Studijas maģistra 
profesionālo 
studiju programmā 
«Elektrotehnoloģiju 
datorvadība» vai citās 
radniecīgās programmās

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

Elektroinženieri strādā 
uzņēmumos, kuru darbība ir 
saistīta ar elektroenerģijas 
ražošanu (elektrostacijas), 
elektroenerģijas piegādi 
(elektroenerģijas pārvades 
un sadales uzņēmumi) vai 
elektroenerģijas patērēšanu 
(rūpnīcas, transporta 
uzņēmumi, ēkas), veicot 
atbilstošus pienākumus 
elektrisko tehnoloģiju 
ekspluatācijā, izveidē un 
projektēšanā

Pamatlietas, ko apgūsi 

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

KarjeraCentralizētie eksāmeni
(CE) pilna laika studijām

Vispārējā vidējā izglītība 
vai četrgadīgā profesionālā 
vidējā izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika (klātiene) 

un nepilna laika 
(neklātiene)*

47
Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

4 gadi

1800 €

Matemātikas un fizikas 
teorētisko zināšanu lietošanu  
praktisku elektronisko 
uzdevumu risināšanā, 
datortehnikas izmantošanu 
automatizācijas sistēmu 
izveidē un uzdevumu 
risināšanā, izpratni par 
elektrotehnisko iekārtu 
uzbūvi, darbības principiem 
un automatizāciju, 
elektrotehnisko iekārtu un to 

Studijas sniedz zināšanas 
par elektrisko tehnoloģiju 
darbības teorētiskajiem un 
praktiskajiem aspektiem, 
energoelektronikas iekārtu 
projektēšanu, elektrisko 
tehnoloģiju automatizāciju un 
to sistēmu praktisko izveidi, 
izmantojot mikroprocesoru 
tehniku. Piedāvātie 
specializācijas virzieni:
a) industriālā elektronika un 
elektrotehnoloģijas;
b) Elektrotransporta 
datorvadība.

* Informācija par nepilna laika studijām 104. lpp.

Pilna laika
studijām
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Adaptronika

adaptīvās īpašības, kuras 
var izmantot elektriskajās 
tehnoloģijās, prasmi 
projektēt un izstrādāt 
adaptīvās elektrotehnoloģijas 
uz mikroprocesoru tehnikas 
bāzes elektrotehnikā, 
industriālajā elektronikā, 
mehatronikā un medicīnā

Profesionālais bakalaura 
grāds elektrotehnikā un 
elektroinženiera kvalifikācija

Studijas radniecīgās 
maģistra akadēmisko 
vai profesionālo studiju 
programmās

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

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

Centralizētie eksāmeni
(CE) pilna laika studijām

Vispārējā vidējā izglītība 
vai četrgadīgā profesionālā 
vidējā izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika 

(klātiene)

20
Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

4,5 gadi

1800 €

Prasmi izmantot teorētiskās 
zināšanas matemātikā, 
fizikā, datorikā, bioloģijā 
un materiālzinātnē 
praktisko elektrotehnisko 
un elektronisko uzdevumu 
risināšanai, izpratni 
par elektrotehnikas un 
adaptronikas iekārtu uzbūvi 
un darbības principiem, spēju 
atpazīt tādas dzīvnieku 
un augu valsts pārstāvju 

Adaptronika ir nozare, kas 
apvieno viedās tehnoloģijas 
un elektrotehnoloģijas, viedos 
materiālus, robottehniku un 
modernu datu apmaiņu – 
lietisko internetu.
Studiju programma sagatavo 
elektroinženierus adaptīvo 
iekārtu un sistēmu izstrādei 
trijās specializācijās: 
industriālā adaptronika, 
adaptronika medicīnā 
un veselības aprūpē, 
adaptronika informācijas 
sistēmās.
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Kronvalda bulvāris 1, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67089604, 67089501, E-pasts: ethzf@rtu.lv 

E-studiju
tehnoloģiju un
humanitāro
zinātņu fakultāte
(ETHZF)
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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 
studiju programmas

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

Tehniskā tulkošana 
Šajā studiju programmā tiek 
apmācīti tehniskie tulkotāji 
visās RTU pārstāvētajās 
inženierzinātņu un sociālo 
zinātņu jomās. Studiju laikā 
tiek izkoptas zināšanas 
dzimtajā valodā un 
svešvalodās, attīstītas 
komunikācijas prasmes 
multikulturālā vidē, iegūtas 
pamatzināšanas izvēlētajā 
inženierzinātnes jomā, 
apgūtas un praktiski 
pilnveidotas tulkošanas 
iemaņas.

Pamatlietas, ko apgūsi 

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

Centralizētie eksāmeni
(CE) pilna laika studijām

Vispārējā vidējā izglītība 
vai četrgadīgā profesionālā 
vidējā izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika 

(klātiene)

5
Bakalaura 
profesionālo 
studiju
programma

Studenti pilnveido angļu 
un spāņu, franču vai vācu 
valodas (pēc izvēles) prasmes, 
apgūst noteiktas tehniskās 
nozares terminoloģiju angļu–
latviešu/krievu vai pēc izvēles 
citās valodās, kā arī tekstu 
tulkošanas un anotāciju/tēžu/
rezumē sagatavošanas tehniku, 
izkopj nepieciešamās mutvārdu 
un rakstītu tekstu tulkošanas un 
anotēšanas iemaņas.
Tiek iegūtas pamatzināšanas 
izvēlētajā inženierzinātnes 
jomā (piemēram, ekonomika 

un vadībzinātne, elektronika un 
telekomunikācijas, būvniecība 
un arhitektūra) un zināšanas 
par jaunākajām tehnoloģijām 
tulkošanā. Tiek attīstītas 
akadēmiskās rakstīšanas un 
pētniecības darba prasmes.
Veicot dažādus ar tulkošanu 
un valodu lietošanu 
saistītus uzdevumus, kā arī 
organizatoriska rakstura 
pienākumus Latvijas un ārzemju 
tulkošanas birojos, valsts un 
privātajās iestādēs, tiek iegūta 
darba pieredze

4 gadi

1600 €
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Kalnciema iela 6, Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67089394, E-pasts: ievf@rtu.lv, www.ievf.rtu.lv 

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

Radošās 
industrijas

Starptautisko 
ekonomisko sakaru 
organizēšana un 
vadīšana 

Uzņēmējdarbības 
loģistika

Ugunsdrošība  
un civilā 
aizsardzība
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Studiju programma 
izstrādāta sadarbībā ar 
Latvijas uzņēmējiem un 
Personāla vadības asociāciju. 
Tā veidota tā, lai mūsdienu 
tehnoloģiju, sabiedriskās, 
ekonomiskās vides un darba 
tirgus mainīgajos apstākļos 
cilvēku vadīšanas speciālistiem 
un biroja darba vadītājiem 
tiktu sniegtas nepieciešamās 
zināšanas un prasmes, 
nodrošinot arī darbam 
nepieciešamo praktisko 
pieredzi specialitātē.

Cilvēku resursu 
vadīšana

Personāla un biroja vadīšanai 
nepieciešamās zināšanas 
un prasmes. Studējošie 
tiek sagatavoti par augsti 
kvalificētu personāla vai biroja 
vadīšanas speciālistu, kurš 
spēj nodrošināt dokumentu 
lietvedību, veikt administratīvo 
un vadības darbu

Atkarībā no izvēlētās 
specializācijas – personāla 
speciālista vai biroja 
administratora kvalifikācija

Bakalaura vai otrā līmeņa 
augstākās profesionālās 
izglītības programmās 
«Cilvēku resursu vadīšana» vai 
«Uzņēmējdarbība un vadīšana»

Studiju programma, atbilstoši 
darba devēju ieteikumiem, 
paredz iespēju specializēties 
personāla vadībā vai biroja 
darba vadīšanā. Absolventi 
var strādāt par personāla 
speciālistu, personāla 
uzskaites darbinieku, 
personāla atlases speciālistu 
vai biroja administratoru 
ražošanas un pakalpojumu 
uzņēmumos, valsts un 
pašvaldību iestādēs, kā arī 
papildināt zināšanas Latvijas 
un citu valstu augstskolās

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 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

Vispārējā vidējā izglītība 
vai četrgadīgā profesionālā 
vidējā izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma

-
Pirmā 
līmeņa 
profesionālo 
studiju 
programma

Pilna laika
studijām

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

2 gadi

* Informācija par nepilna laika studijām 106. lpp.

Pilna laika (klātiene) un 
nepilna laika* 

1600 € 
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Studiju programma izveidota 
sadarbībā ar nozares 
profesionālajām organizācijām 
tā, lai Tu iegūtu vispusīgas 
zināšanas namu pārvaldībā un 
prastu tās lietot praktiskajā 
darbā.
Namu pārvaldīšana ir 
daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas kopīpašuma 
pārvaldīšana un 
apsaimniekošana, kas ietver 
ļoti daudzas funkcijas ēkas 
fiziskā stāvokļa uzturēšanā, 
lietošanā un ēkas dzīves cikla 
pagarināšanā.

Nekustamā īpašuma 
pārvaldība 

Kvalifikācijai nepieciešamās 
zināšanas namu 
pārvaldīšanā, uzturēšanā un 
apsaimniekošanā; renovācijas 
un rekonstrukcijas darbu, 
namu energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumu, 
inženiertehnisko sistēmu 
uzturēšanas plānošanā 
un organizēšanā; finanšu 
un juridisko dokumentu 
sastādīšanā un kontrolē, u. c.

Namu pārvaldnieka 
kvalifikācija

Bakalaura vai otrā līmeņa 
augstākās profesionālās 
izglītības programmās 
vadības un administrēšanas, 
kā arī nekustamā īpašuma 
jomā, piemēram, bakalaura 
profesionālo studiju 
programmā «Nekustamā 
īpašuma pārvaldība»

Varēsi strādāt par namu 
pārvaldnieku, risināt ar 
īpašuma administratīvo 
vadību, apsaimniekošanu, 
pārvaldīšanu, uzturēšanu, 
izmantošanu, vērtēšanu, 
grāmatvedības un cita veida 
uzskaiti saistītos jautājumus, 
pārzināsi tiesiskās normas, 
dzīvokļu, nodokļu, darba 
likumdošanu, komerciālo 
darbību – līgumsaistību 
izpildi, veicot komunālo 
pakalpojumu nodrošināšanu, 
nomas, īres, apdrošināšanas 
līgumu izpildi, īpašumu fizisko 
vadību – nekustamā īpašuma, 
dzīvokļa, mājas, zemes 
rehabilitāciju, atjaunošanu un 
saglabāšanu

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 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

Vispārējā vidējā izglītība 
vai četrgadīgā profesionālā 
vidējā izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika (klātiene) 

un nepilna laika* 

-Pirmā 
līmeņa 
profesionālo 
studiju 
programma

Pilna laika
studijām

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

2 gadi

1600 € 

* Informācija par nepilna laika studijām 106. lpp.
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Programma veidota tā, 
lai mūsdienu tehnoloģiju, 
sabiedriskās un ekonomiskās 
vides un darba tirgus 
mainīgajos apstākļos jaunie 
uzņēmēji un vadītāji iegūtu 
daudzpusīgas darbam 
nepieciešamās teorētiskās 
zināšanas un praktiskās 
iemaņas. Ņemot vērā darba 
devēju ieteikumus, studiju 
programmā ir paredzēta 
iespēja specializēties 
mārketinga un grāmatvedības 
jomā.

Uzņēmējdarbība
un vadīšana

Specializācijai atbilstošus 
nozares teorētiskos 
pamatkursus un nozares 
profesionālos specializācijas 
kursus, piemēram, ekonomiku, 
finanses, nodokļus, mārketingu, 
starptautisko tirdzniecību, 
kvalitātes vadīšanu u. c.

Loģistikas speciālista vai 
grāmatveža, vai tirgzinību un 
tirdzniecības speciālista, vai 
apdrošinātāja kvalifikācija

Bakalaura vai otrā līmeņa 
augstākās profesionālās 
izglītības programmās 
vadības un ekonomikas jomā, 
piemēram, «Uzņēmējdarbība 
un vadīšana» un citās 
radniecīgās nozares 
programmās

Atbilstoši interesēm un 
iegūtajai kvalifikācijai 
sagatavotie speciālisti varēs 
veikt tirgus izpēti, izstrādāt 
mārketinga un tirdzniecības 
plānus un organizēt to 
īstenošanu vai veikt finanšu 
operāciju pilnu uzskaiti 
un analizēt statistikas un 
uzņēmuma finansiālās 
darbības rādītājus privātā 
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 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

Vispārējā vidējā izglītība 
vai četrgadīgā profesionālā 
vidējā izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma

-
Pirmā 
līmeņa 
profesionālo 
studiju 
programma

Pilna laika
studijām

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

2 gadi

1600 € 

* Informācija par nepilna laika studijām 106. lpp.

Pilna laika (klātiene) un 
nepilna laika* 
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Studiju laikā Tu apgūsi 
zināšanas un prasmes par 
mūsdienu uzņēmējdarbības 
vadības teorijām, metodēm 
un to izmantošanu praksē, 
kas palīdzēs karjeras 
izaugsmei un noderēs 
uzņēmējdarbības sākšanā.
Studiju programma 
veidota tā, lai veicinātu 
studējošo analītiskās spējas 
un sekmētu zinātniskās 
pētniecības darba prasmju 
apguvi, spēju formulēt 
problēmas un rast ceļu to 
risināšanai.

Uzņēmējdarbība
un vadīšana

Studiju profilam atbilstošus 
nozares teorētiskos 
pamatkursus un nozares 
profesionālos specializācijas 
kursus: ekonomika, biznesa 
datu analīzes tehnoloģijas, 
uzņēmuma vadīšana, biznesa 
plānošana, projektu vadīšana, 
grāmatvedība, finanšu pamati 
u. c.

Sociālo zinātņu bakalaura 
grāds vadībzinātnē

Radniecīgās maģistra 
akadēmisko un profesionālo 
studiju programmās, 
piemēram, «Uzņēmējdarbība 
un vadīšana», 
«Uzņēmējdarbības finanses», 
«Ekonomika» u. c.

Varēsi strādāt par plaša 
profila vadītāju un ekonomikas 
speciālistu gan valsts un 
pašvaldību iestādēs un 
institūcijās, gan banku 
sektorā, kā arī dažādu nozaru 
privātajos uzņēmumos un 
nevalstiskajās organizācijās. 
Studiju laikā iegūtās 
zināšanas un prasmes varēsi 
likt lietā, sākot individuālo 
uzņēmējdarbību – veidojot 
savu uzņēmumu, vadot un 
attīstot to

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 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

Vispārējā vidējā izglītība 
vai četrgadīgā profesionālā 
vidējā izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma

15
Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Pilna laika
studijām

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

3 gadi

1700 € 

* Informācija par nepilna laika studijām 107. lpp.

Pilna laika (klātiene) un 
nepilna laika* 
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Programma sagatavo 
ekonomistus, 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 atbilstošās 
datorprogrammas 
ekonomisko procesu 
analizēšanai un 
prognozēšanai.

Ekonomika

Profilam atbilstošus nozares 
teorētiskos pamatkursus un 
nozares profesionālās speci-
alizācijas kursus: mikroekonomi-
ku, makroekonomiku, starptau-
tisko ekonomiku, matemātiku, 
uzņēmējdarbības ekonomiku, 
tirgzinību, grāmatvedību, Eiro-
pas Savienības ekonomiskās 
politikas aktualitātes

Sociālo zinātņu bakalaura 
grāds ekonomikā

Maģistra akadēmisko 
un profesionālo studiju 
programmās «Uzņēmējdarbība 
un vadīšana», «Ekonomika», kā 
arī citās ar ekonomiku, pilsētu 
un reģionu inženierekonomiku, 
vadību, administrēšanu 
saistītās jomās

Varēsi strādāt par ekonomistu 
uzņēmumos jebkurā 
tautsaimniecības nozarē, 
nevalstiskajās organizācijās, 
valsts, pašvaldību un 
starptautiskās institūcijās. 
Tu spēsi analizēt dažādus 
ekonomiskos procesus un rast 
risinājumus, kas palīdz novērst 
riskus, izstrādāt budžetu un 
sekot tā izpildei, organizēt un 
vadīt plānošanas darbu u. c. 
Iespējams veidot arī uzņēmēja 
karjeru

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 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

Vispārējā vidējā izglītība 
vai četrgadīgā profesionālā 
vidējā izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma

8
Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Pilna laika
studijām

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

3 gadi

1700 € 

* Informācija par nepilna laika studijām 107. lpp.

Pilna laika (klātiene) un 
nepilna laika* 
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Studiju programma paredzēta 
kvalitātes vadības un 
atbilstības novērtēšanas 
speciālistu sagatavošanai 
darbam dažādu nozaru 
uzņēmumos. Kvalitātes 
vadības speciālisti atbild 
par organizācijas darbības 
procesu sakārtošanu un to 
nepārtrauktu pilnveidošanu. 
Studiju laikā Tu varēsi 
specializēties vienā no 
piedāvātajiem virzieniem: 
transports vai būvniecība.

Visaptverošā
kvalitātes vadība

Vispārējā vidējā izglītība 
vai četrgadīgā profesionālā 
vidējā izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika (klātiene) 

un nepilna laika* 

15
Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Profesionālais bakalaura grāds 
kvalitātes vadībā un procesu 
kvalitātes vadības inženiera 
kvalifikācija

Varēsi strādāt par kvalitātes 
vadītāju, kvalitātes inženieri 
un kvalitātes vadības 
sistēmu speciālistu jebkuras 
tautsaimniecības nozares 
uzņēmumā, kļūt par 
pašnodarbinātu personu vai 
individuālo komersantu

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 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

Zināšanas par kvalitātes 
vadības sistēmām un 
standartiem, resursu 
pārvaldību, organizācijas 
darbības un pārvaldības 
procesiem, ražošanas un 
pakalpojumu kvalitātes 
nodrošināšanu, atbilstības 
novērtēšanu, monitoringu un 
kvalitātes mērīšanu, analīzi 

Maģistra profesionālo studiju 
programmā «Visaptverošā 
kvalitātes vadība», IEVF 
maģistra akadēmisko 
un profesionālo studiju 

un uzlabošanu, ar kvalitāti 
saistīto risku identificēšanu un 
izvērtēšanu u. c.

programmās, vadības, 
administrēšanas, ekonomikas 
u. c. jomās, kā arī citās, 
piemēram, «Vides zinātne»

Pilna laika
studijām

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

4 gadi

1600 € 

* Informācija par nepilna laika studijām 109. lpp.
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Programma sagatavo 
starptautiski 
konkurētspējīgus personāla 
speciālistus, kas atbild par 
personāla vadības stratēģiju, 
politiku un mērķiem, piedalās 
personāla darba izpildes 
novērtēšanas un kompetenču 
sistēmas izstrādē un 
uzturēšanā, kā arī darbinieku 
motivēšanas un darba 
samaksas sistēmas izveidē; 
seko līdzi darba tiesisko 
attiecību reglamentējošo 
normatīvo aktu prasību 
ievērošanai u. c.

Cilvēku resursu 
vadīšana 

Zināšanas, prasmi un kompe-
tenci cilvēku resursu vadīšanas 
jomā: stratēģisko vadīšanu, 
organizāciju, vadības un saskars-
mes psiholoģiju, saimnieciskās 
un darba tiesības, ražošanas  
un pakalpojumu organizēšanu, 
cilvēku resursu ekonomiku, darba 
motivācijas teorijas u. c.

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

Maģistra akadēmisko 
un profesionālo studiju 
programmās, piemēram, 
«Uzņēmējdarbība un 
vadīšana», «Uzņēmējdarbības 
finanses» u. c.

Varēsi strādāt par personāla 
vadītāju vai personāla 
nodaļas vadītāju jebkuras 
tautsaimniecības nozares 
organizācijā vai uzņēmumā, 
valsts un pašvaldību iestādēs, 
kā arī personāla konsultāciju 
un atlases uzņēmumos, kas 
sniedz personāla vadības 
ārpakalpojumus, vai arī kļūt 
par pašnodarbinātu personu 
vai individuālo komersantu

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 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

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

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika (klātiene) un 

nepilna laika* 

5

Pilna laika
studijām

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

4 gadi

1700 € 

* Informācija par nepilna laika studijām 107. lpp.
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Baltijas valstīs unikāla studiju 
programma, kas apvieno civilo 
aizsardzību, ugunsdrošību 
un darba aizsardzību. 
Studiju programma 
atbilst ES prasībām un ir 
starptautiski akreditēta. 
Tu apgūsi zināšanas par 
visu trīs jomu likumdošanas 
prasību īstenošanu dažādās 
organizācijās, tai skaitā – arī 
bīstamajās nozarēs, kā arī 
gūsi zināšanas par darba 
vides novērtēšanu un darba 
tiesiskajām attiecībām.

Drošības inženierija

Vispārējā vidējā izglītība 
vai četrgadīgā profesionālā 
vidējā izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika 

(klātiene)

12
Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Profesionālais bakalaura grāds 
darba aizsardzībā un darba 
aizsardzības vecākā speciālista 
kvalifikācija

Darba aizsardzības, 
ugunsdrošības un civilās 
aizsardzības speciālisti ir 
vajadzīgi visos uzņēmumos 
un iestādēs, īpaši nozarēs ar 
tehnogēno darba vidi, kas 
ietver: ražošanā lietojamo 
tehnoloģiju drošību un 
ugunsdrošību; darba vides 
riska faktoru identificēšanu 
un to ietekmi uz nodarbināto 
drošību un veselību; mērījumu 
veikšanu; bīstamo vielu 
lietošanu un uzglabāšanu; 
katastrofu pārvaldīšanu; 
ugunsdzēsības taktiku u. c.
Var strādāt arī par inspektoru 
Valsts darba inspekcijā 
vai kļūt par individuālo 
komersantu

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 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

Darba aizsardzības, 
inženierzinātņu, ekonomikas, 
vadībzinātnes, arodveselības 
pamatus un vides zinātnes 
studiju priekšmetus, 
ugunsdrošību un civilo 
aizsardzību

Maģistra profesionālo 
studiju programmā «Darba 
aizsardzība»

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

4 gadi

1700 € 
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Studiju programma veidota 
sadarbībā ar Pasaules 
Muitas organizāciju (PMO) 
un Valsts ieņēmumu 
dienesta (VID) nodokļu 
un muitas iestādēm. Tā ir 
unikāla Latvijā, arī Eiropā 
līdzīgas programmas 
nav. Studenti iegūst 
vispusīgas zināšanas par 
minēto iestāžu darbību, 
prot tās izmantot praksē, 
veicot iestāžu, uzņēmumu 
struktūrvienību vadītāju 
u. c. ar muitas un nodokļu 
administrēšanu saistītus 
pienākumus.

Muitas un nodokļu 
administrēšana

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

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika (klātiene) 

un nepilna laika* 

15
Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

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

Varēsi veikt uzņēmumu 
muitas vai nodokļu 
struktūrvienību darbinieka 
vai vadītāja funkcijas, kā arī 
strādāt transporta loģistikas, 
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) vai 
latviešu valodā

Centralizētie eksāmeni
(CE) pilna laika studijām 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

Starptautiskā biznesa 
plānošana, muitas un nodokļu 
iestāžu darba organizēšana 
un vadīšana, personālvadība, 
saimnieciskās tiesības, muitas 
tiesības, administratīvās 
tiesības, krimināltiesības, muitas 
darbības pamati, finanses 
un nodokļi, uzņēmējdarbības 
loģistika, tirgzinības u. c.

Maģistra profesionālo studiju 
programmā «Muitas un nodokļu 
administrēšana» vai jebkurā 
citā radniecīgā maģistra 
akadēmisko un profesionālo 
studiju programmā

Pilna laika
studijām

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

4 gadi

1700 € 

* Informācija par nepilna laika studijām 108. lpp.
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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

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

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Studiju ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika (klātiene) 

un nepilna laika* 

6

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

Pilna laika studijām 
(nekustamā īpašuma 
vērtētāja kvalifikācija)

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

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

Varēsi strādāt par nekustamā 
īpašuma ekonomistu, 
pārvaldnieku vai nekustamā 
īpašuma vērtētāju valsts 
un pašvaldību 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) vai 
latviešu valodā

Centralizētie eksāmeni
(CE) pilna laika studijām 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera
Zināšanas nekustamā 
īpašuma pārvaldīšanā un 
attīstībā, darījumu vadīšanā 
un vērtēšanā; tāmēšanā; 
būvniecības inženierekonomikā; 
ēku un būvju ekspluatācijā; 
investīciju projektu efektivitātes 
ieguldījumiem nekustamajā 
īpašumā; energoefektīvo 
procesu vadīšanā; finanšu 
un juridisko dokumentu 
sastādīšanā un kontrolē, u. c.

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

4 gadi

4,5 gadi

1700 € 

1700 € 

* Informācija par nepilna laika 
studijām 108. lpp.
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Mūsdienās, attīstoties 
urbanizācijas procesam, 
aizvien aktuālāka kļūst 
pilsētu kā reģionu attīstības 
centru nozīme. Programmā 
Tu apgūsi inženierzinātņu, 
ekonomikas, vadībzinātnes, 
arhitektūras un teritoriju 
plānošanas, kā arī vides 
zinātnes studiju priekšmetus. 
Tu būsi gatavs darbam 
jebkurā tautsaimniecības 
nozares uzņēmumā, kura 
darbība saistīta ar attīstības 
plānošanu.

Reģionālās attīstības 
un pilsētekonomikas 
inženierija

Vispārējā vidējā 
izglītība vai četrgadīgā 
profesionālā vidējā 
izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika (klātiene) 

un nepilna laika* 

15
Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

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

Varēsi strādāt par attīstības 
plānošanas inženieri 
valsts, pašvaldību un 
starptautiskās institūcijās, 
komercsabiedrībās un 
nevalstiskajās organizācijās, 
atbildēt par teritoriju 
attīstības jautājumiem, 
urbanizācijas problēmu 
risināšanu, reģionālās 
attīstības politikas 
izstrādāšanu un īstenošanu

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 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

Studiju priekšmetus, kas 
saistīti ar reģionu attīstību un 
pilsētekonomiku, to saimniecību 
un infrastruktūru, kā arī sociālās 
un tiesiskās jomas priekšmetus. 
Apgūsi arī padziļinātas 
zināšanas par teritoriju 
attīstības ekonomiskiem un 
inženiertehniskiem aspektiem 
un urbanizācijas procesa ietekmi 
uz reģionu attīstību

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

* Informācija par nepilna laika studijām 108. lpp.

Pilna laika
studijām

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

4 gadi

1700 € 
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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

Vispārējā vidējā 
izglītība vai četrgadīgā 
profesionālā vidējā 
izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika 

(klātiene)

5
Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

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

Varēsi veidot 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 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

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, starptautisko 
tirdzniecību un mārketingu

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

Pilna laika
studijām

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

4 gadi

1700 € 
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Studējot šajā programmā, 
Tu iegūsi zināšanas un 
prasmes, kas ļaus Tev kļūt 
par vadītāju vai ekonomistu, 
kura pienākumi saistīti ar 
uzņēmuma vai organizācijas 
dažādu problēmu apzināšanu, 
lēmumu pieņemšanu, 
mērķu formulēšanu, 
mērķu sasniegšanas ceļu 
prognozēšanu, plānošanu 
un īstenošanu, ekonomisko 
procesu analīzi, stratēģisko 
uzņēmuma vadīšanu un 
mārketingu.

Uzņēmējdarbība
un vadīšana

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

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika (klātiene) 

un nepilna laika* 

15
Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Profesionālais bakalaura grāds 
uzņēmējdarbībā un vadīšanā, 
uzņēmuma vadītāja vai 
ekonomista kvalifikācija

Varēsi strādāt vadošos 
amatos dažādu jomu 
biznesa struktūrās, valsts un 
pašvaldību iestādēs, bankās, 
ražošanas un tirdzniecības 
uzņēmumos, nevalstiskās 
organizācijās, kā arī veidot 
savu uzņēmumu un vadīt 
to. Spēsi ģenerēt idejas, 
pamatot to ieviešanas 
ekonomiskos ieguvumus, 
virzīt produktus un 
pakalpojumus tirgū, plānot un 
īstenot uzņēmumu un iestāžu 
attīstību u. c.

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 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

Iemācīsies veidot savu 
uzņēmumu, spēsi noformulēt 
ideju un argumentēt tās 
īstenošanas nepieciešamību 
atbilstoši tirgus situācijai, 
pratīsi izstrādāt stratēģisko 
mārketinga plānu, prognozēt 
turpmākos ieņēmumus un 
piesaistīt investīcijas

Maģistra akadēmisko 
un profesionālo studiju 
programmās, piemēram, 
«Uzņēmējdarbība un 
vadīšana», «Uzņēmējdarbības 
finanses» u. c.

* Informācija par nepilna laika studijām 109. lpp.

Pilna laika
studijām

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

4 gadi

1700 € 
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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

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

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika (klātiene) 

un nepilna laika* 

5
Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Profesionālais bakalaura grāds 
uzņēmējdarbības loģistikā un 
loģistikas struktūrvienības 
vadītāja kvalifikācija

Varēsi strādāt par loģistikas 
struktūrvienības vadītāju 
loģistikas, kravu vai 
pasažieru pārvadājumu, 
vairumtirdzniecības, 
mazumtirdzniecības, 
ražošanas, pakalpojumu 
sniegšanas, uzglabāšanas, 
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 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

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. 
Prasme strādāt komandā, 
vadīt projektus u. c.

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

* Informācija par nepilna laika studijām 109. lpp.

Pilna laika
studijām

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

4 gadi

1700 € 
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Ugunsdrošība un
civilā aizsardzība

Programma sniedz 
profesionālo augstāko izglītību 
ugunsdrošībā un civilajā 
aizsardzībā, lai nodrošinātu 
profesijas standartam un 
otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības prasībām 
atbilstošu teorētisko zināšanu 
un praktisko iemaņu kopumu, 
kas ļauj sākt ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības inženiera 
profesionālo darbību

Ugunsdrošības un civilās 
aizsardzības tiesību 
pamati, tehnogēnās vides 
drošības organizāciju 
darbības pamati, darba 
aizsardzība un darba drošība, 
objekta risku novērtēšana, 
ārkārtējo situāciju vadība 
un modelēšana u. c. nozarei 
atbilstoši priekšmeti

Ugunsdrošības un civilās 
aizsardzības inženiera 
kvalifikācija

Studijas maģistra 
profesionālo studiju 
programmā «Darba 
aizsardzība»

Absolventi veic ugunsdrošības 
un civilās aizsardzības 
speciālistu funkcijas, strādā 
Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienestā, 
kā arī pašvaldību, 
iestāžu, organizāciju 
un komercsabiedrību 
ugunsdrošības, ugunsdzēsības, 
glābšanas un civilās 
aizsardzības dienestos un 
formējumos

Apgūstamie priekšmeti Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

Programmas veids 
un līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai
2017./2018.
studiju gadā Nepieciešamā

iepriekšējā izglītība

Prakse

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Pirmā līmeņa profesionālā 
augstākā izglītība – ceturtās 
profesionālās kvalifikācijas 
līmenis ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības jomā

Pilna laika

20

1,5 gadi

1700 €

Profesionālo studiju 
programma reflektantiem 
ar pirmā līmeņa augstāko 
(koledžas) izglītību
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Programmas mērķis ir 
sagatavot radošus un 
motivētus starpdisciplinārus 
speciālistus darbam radošajās 
industrijās – dažādos nozares 
uzņēmumos un dažādās 
uzņēmējdarbības formās, 
ar padziļinātu izpratni par 
kultūras un mākslas procesiem 
un vēlmi sekmēt radošo 
industriju izaugsmi.

Radošās  
industrijas

Vispārējā vidējā izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika  

(klātiene) 

10
Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Humanitāro zinātņu bakalaurs 
radošajās industrijās

Programma izveidota, lai 
sagatavotu radošo industriju 
uzņēmējus, kuri izprot radošo 
industriju uzņēmējdarbības 
procesus un likumsakarības, 
pārzina biznesa modeļus, 
orientējas kultūras un 
mākslas jomās, kultūras 
organizāciju darbības 
specifikā

Pamatlietas, ko apgūsi 

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

Vērtējumi angļu (vai vācu, vai 
franču), latviešu valodas (līdz 
2011. gadam – latviešu valodas 
un literatūras) un matemātikas 
centralizētajos eksāmenos

Centralizētie eksāmeni
(CE) pilna laika studijām 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

Studējošais iegūs specializētas 
zināšanas mākslas nozarē 
un spēs parādīt šo zināšanu 
kritisku izpratni, programmas 
studējošais iegūs izpratni par 
mākslas un radošo industriju 
svarīgākajiem jēdzieniem un 
likumsakarībām. Priekšmeti tiks 
apgūti sekojošos kompetenču 
blokos – radošās industrijas 
un to nozares, māksla un 
kultūra, uzņēmējdarbība un 
ekonomika, radošā domāšana 
un tehnoloģijas, mārketings un 
komunikācija, pētniecība

radniecīgās maģistra 
akadēmisko un profesionālo 
studiju programmās, 
piemēram, «Inovācijas un 
uzņēmējdarbība»

Pilna laika
studijām

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

3 gadi

2100 € 
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Paula Valdena iela 3/7, Rīga, LV–1048
Tālrunis: 67089249, E-pasts: mlkf@rtu.lv, www.mlkf.rtu.lv

Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultāte 
(MLĶF)
Ķīmija

Ķīmijas 
tehnoloģija

Materiālzinātnes

Materiālu tehnoloģija 
un dizains

Apģērbu un tekstila 
tehnoloģija
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Vispārīgā ķīmija, analītiskā 
ķīmija un instrumentālās 
analīzes metodes, organiskā 
ķīmija, neorganiskā ķīmija, 
fizikālā ķīmija, koloīdķīmija, 
bioloģiskā ķīmija, vides ķīmija, 
ķīmisko vielu pārvaldība, 
kristalogrāfija, stereoķīmija, 
materiālzinību pamati, fizika 
un matemātika. Studiju 
programma paredz iespēju 

Dabaszinātņu bakalaura grāds 
ķīmijā

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

Studijas radniecīgās maģistra 
akadēmisko vai profesionālo 
studiju programmās

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 
nepieciešamās prasmes, kas 
ļaus veidot karjeru ķīmiķa 
profesijā vai turpināt studijas 
maģistrantūrā. Programma 
no citām atšķiras ar uzsvaru 
uz ķīmijas izmantošanu un 
iekļauj zināšanas par materiālu 
uzbūvi, restaurāciju, ķīmijas 
tehnoloģiju un vidi.

specializēties, mērķtiecīgi 
izvēloties studiju priekšmetus. 
Tas ļauj apgūt visai atšķirīgu 
ķīmijas izmantošanu, 
piemēram, pārtikas un degvielu 
ražošana, jaunu materiālu 
izstrāde, kā arī restaurācijas un 
konservācijas teorija un prakse 

Centralizētie eksāmeni
(CE) pilna laika studijām

Vispārējā vidējā izglītība 
vai četrgadīgā profesionālā 
vidējā izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma

20
Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

4 gadi

1800 € 
Pilna laika
(klātiene)
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Vispārīgā, neorganiskā, 
organiskā, analītiskā un 
fizikālā ķīmija, matemātika, 
fizika, ķīmijas tehnoloģijas 
pamatprincipi (materiālu 
un enerģijas bilance, siltuma 
un masas pārneses procesi, 
ķīmisko reakciju kinētika).
Specializācijas virzieni: 
bioloģiski aktīvās vielas 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, dažādu 
materiālu un produktu 
testēšanas, kvalitātes 
kontroles un zinātniskajās 
laboratorijās, kur nepieciešami 
inženierzinātņu speciālisti, kas 
pārzina ķīmiskos procesus, 
spēj nodrošināt to kvalitāti, 
izstrādāt jaunas metodes un 
iekārtas, radīt, projektēt un 
ieviest inovatīvas tehnoloģijas

Ķīmijas 
tehnoloģija

Studiju programma 
sagatavo speciālistus ķīmijas, 
biotehnoloģijas, farmācijas, 
kosmētikas, pārtikas, 
būvmateriālu, keramikas, 
degvielu, koksnes pārstrādes, 
tekstilmateriālu un citiem 
ražošanas uzņēmumiem, 
kvalitātes kontroles un 
pētniecības laboratorijām, 
zinātniskajām iestādēm un 
tirdzniecības uzņēmumiem. 
Studenti apgūst ķīmijas 
un ķīmijas tehnoloģijas 
teorētiskos pamatus un 
praktiskās iemaņas.

to zāļu formas; biomateriālu 
ķīmija un tehnoloģija; 
polimēru materiālu ķīmija un 
tehnoloģija; silikātu materiālu 
ķīmija un tehnoloģija; vides 
inženierzinības; vispārējā 
ķīmijas tehnoloģija

Vispārējā vidējā 
izglītība vai četrgadīgā 
profesionālā vidējā 
izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika 

(klātiene)

65
Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

4 gadi

1800 € 

Pamatlietas, ko apgūsi 
Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

KarjeraCentralizētie eksāmeni
(CE) pilna laika studijām
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Materiālu inženierija un 
tehnoloģijas, materiālu 
struktūra un īpašības, 
materiālu aizsardzība, 
materiālu izvēles principi, 
mūža prognozēšana, 
restaurācija, reciklēšana un 
ekoloģija, materiālu ķīmija un 
fizika, matemātika, 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, 
piemēram, «Materiālzinātnes», 
«Materiālu nanotehnoloģijas», 
«Ķīmija», «Ķīmijas tehnoloģija» 
u. c.

Tu varēsi veidot karjeru, radot
pats savu moderno materiālu
izstrādes uzņēmumu, kā arī 
iesaistīties darbā kādā
no vairāk kā 500 Latvijā 
sekmīgi strādājošiem 
ražošanas uzņēmumiem, 
kur šobrīd izjūtams milzīgs 
speciālistu trūkums. Tu 
varēsi strādāt kā materiālu 
tehnoloģiju speciālists 
ražošanas uzņēmumos 
Latvijā (tostarp vairāk nekā 
250 polimēru materiālu 
pārstrādes uzņēmumu) 
un ārvalstīs, kvalitātes 
eksperts būvuzņēmumos, 
speciālists materiālu 
testēšanas iestādēs.

Materiālzinātnes
Tu iegūsi zināšanas un 
attīstīsi praktiskā darba 
iemaņas par tradicionālu 
(koks, stikls, metāls, 
plastmasa, tekstilšķiedras) 
un moderno (kompozīti) 
materiālu izveidi, to 
progresīvu tehnoloģisko 
pārstrādi, kā arī preču 
ilgtspējīga dizaina izstrādi 
kādai no Latvijā un pasaulē 
attīstošām nozarēm, t. sk., 
3D printēšanai, būvniecībai, 
transportam, enerģētikai, 
elektronikai, vides 
apsaimniekošanai.

Pamatlietas, ko apgūsi 

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

KarjeraCentralizētie eksāmeni
(CE) pilna laika studijām

Vispārējā vidējā izglītība 
vai četrgadīgā profesionālā 
vidējā izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma

15
Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

3 gadi

1800 € 
Pilna laika
(klātiene)
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Materiālzinību pamati, 
grafiskā analīze, 
tēlotājmāksla, lietišķo 
kompozīciju veidošana, 
mākslas vēsture, dizaina 
stratēģija, matemātika, 
ekonomika. Svarīgs ir darbs 

Profesionālais bakalaura 
grāds materiālu tehnoloģijā un 
dizainā un produktu dizainera 
kvalifikācija

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

Studijas radniecīgās 
maģistra profesionālo studiju 
programmās «Materiālu 
dizains un tehnoloģija», 
«Apģērbu un tekstila 
tehnoloģija»

Varēsi strādāt par produktu 
dizaineri uzņēmumos, dizaina 
studijās, darbnīcās, nodibināt 
savu dizaina uzņēmumu 
un veidot mazsēriju vai 
rūpnieciskās kolekcijas

Materiālu tehnoloģija 
un dizains

Studiju programma sniedz 
zināšanas un praktiskās 
iemaņas darbam tehnoloģiju 
un dizaina jomā. Tā ietver visu 
produkta (apģērba kolekcijas, 
tekstila, koka, interjera 
dizaina) izgatavošanas ciklu – 
no specializācijai atbilstošo 
produktu koncepcijas, tirgus 
izpētes, kompozicionālo, 
konstruktīvo un tehnoloģisko 
risinājumu izstrādes, materiālu 
studijām līdz to izgatavošanai 
un pārdošanas stratēģijas 
izvēlei.

ar krāsām, formām, tekstūrām, 
apjomiem, telpu, vizualizāciju 
veidošanu dažādās produktu 
attīstības fāzēs. Katrai 
specializācijai (apģērbu dizains 
un tehnoloģija; tekstiliju dizains 
un tehnoloģija; koka dizains un 
tehnoloģija; interjera dizains) 
ir atbilstoši obligātās izvēles 
priekšmeti

Vispārējā vidējā 
izglītība vai četrgadīgā 
profesionālā vidējā 
izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika 

(klātiene)

66
Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

4 gadi

1800 € 

Pamatlietas, ko apgūsi 

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

Centralizētie eksāmeni
(CE) pilna laika studijām
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Apģērbu un tekstila 
tehnoloģija

Studiju programma aptver 
dažādas ar atšķirīgām tekstila 
un apģērbu tehnoloģijām 
saistītas jomas, ietverot arī 
inženierzinātņu pamatus. 
Studijas sniedz zināšanas 
par viedajām tekstilijām un 
to projektēšanu. Tev būs 
iespēja specializēties vienā 
no trim studiju virzieniem: 
tekstila tehnoloģija, apģērbu 
tehnoloģija vai apģērbu 
konstruēšana.

Materiālzinību 
pamati, tekstilķīmija, 
tēlotāja ģeometrija 
un inženiergrafika, 
inženierķīmija, modes 
tirgzinība un prečzinību 
pamati, tērpu vizuālās 
mākslas pamati, apģērbu 
kvalitātes vadība, kā 
arī katrai no četrām 
piedāvātajām specializācijām 
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 
maģistra profesionālo studiju 
programmās – «Apģērbu 
un tekstila tehnoloģija», 
«Materiālu dizains un 
tehnoloģija»

Tu varēsi veidot karjeru 
dažāda lieluma tekstila 
vai apģērbu ražošanas 
uzņēmumos kā konstruktors, 
dizaineris, tehnologs, 
ražošanas organizators un 
vadītājs, vai varēsi veidot 
savu pakalpojumu sniegšanas 
uzņēmumu. Tāpat iespējams 
strādāt valsts iestādēs un 
tirdzniecības organizācijās, 
risinot ar apģērba un tekstiliju 
iepirkumiem un lietošanu 
saistītus jautājumus

Vispārējā vidējā 
izglītība vai četrgadīgā 
profesionālā vidējā 
izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika 

(klātiene)

42
Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

4 gadi

1800 € 

Pamatlietas, ko apgūsi 

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

KarjeraCentralizētie eksāmeni
(CE) pilna laika studijām
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Viskaļu ielu 36A, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67089708, E-pasts: mtaf@rtu.lv, www.mtaf.rtu.lv

Mašīnzinību, transporta 
un aeronautikas fakultāte 
(MTAF)
Inženiertehnika, 
mehānika un 
mašīnbūve

Siltumenerģētika 
un siltumtehnika

Aviācijas 
transports

Industriālais 
dizains

Transporta 
sistēmu 
inženierija 

Dzelzceļa 
elektrosistēmas

Dzelzceļa 
transports

Automobiļu 
transports 

Mašīnu un aparātu 
būvniecība

Medicīnas 
inženierija un fizika

Mehatronika
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Apgūstot programmu, 
Tu kļūsi par speciālistu ar 
fundamentālām zināšanām 
mehānikas un mašīnzinību 
jomās. Zināšanas un iemaņas 
datortehnikas programmu 
lietošanā varēsi lietderīgi 
izmantot jaunas tehnikas un 
tehnoloģijas izstrādāšanā 
dažādās mašīnbūvniecības 
apakšnozarēs: mašīnu 
dinamikas analīzē, mašīnu 
datorizētā projektēšanā, 
mašīnu izmēģināšanā un 
diagnostikā, robotu tehnikā, 
mehatronikā.

Inženiertehnika,
mehānika un mašīnbūve

Tu apgūsi nozares speciālistiem 
nepieciešamās fundamentālās 
zināšanas matemātikā, 
fizikā, ķīmijā, datormācībā, 
materiālzinātnē, teorētiskajā 
mehānikā, materiālu pretestībā 
u. c., kā arī skaitlisko analīzi 
inženiermehānikā, mašīnu 
dinamiku un stiprību, cieta 
deformējama ķermeņa 
mehāniku u. c.

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds mašīnzinātnē

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

Studijas līdzīga nosaukuma 
maģistra studiju programmās: 
«Siltumenerģētika un 
siltumtehnika», «Aviācijas 
transports», «Automobiļu 
transports», «Dzelzceļa 
transports» u. c.

Tu varēsi strādāt vietējos 
un 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 

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

KarjeraCentralizētie eksāmeni
(CE) pilna laika studijām

Vispārējā vidējā izglītība 
vai četrgadīgā profesionālā 
vidējā izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika 

(klātiene)

32
Bakalaura 
akadēmisko 
studiju
programma

3 gadi

1850 € 
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Sudiju programma nodrošina 
studējošajiem iespēju iegūt 
teorētiskās un profesionālās 
zināšanas industriālā 
dizaina jomā. Studiju gaitā 
ir pievērsta uzmanība 
mākslinieciski rūpnieciskiem 
izstrādājumiem, kā arī 
ņemts vērā videi draudzīgu 
materiālu izmantošanas 
iespējas. Mašīnbūvniecības un 
aparātbūves nozaru dizaineri 
produktiem piešķirs arī 
estētikas, funkcionalitātes un 
ergonomikas īpašības. 

Industriālais 
dizains

Vispārējā vidējā izglītība, 
četrgadīga profesionālā 
vidējā izglītība vai 
pirmā līmeņa augstākā 
profesionālā izglītība 
inženierzinātnēs un/vai 
dizainā

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika 

(klātiene)

20
Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Profesionālai bakalaura 
grāds industriālajā dizainā un 
industriālā dizaina inženiera 
kvalifikācija

Varēsi strādāt par 
inženieri vai dizaineri 
mašīnbūvniecības, 
aparātbūves nozarēs un tām 
radniecīgās jomās, kā arī gan 
individuālos un starptautiskos 
uzņēmumos, gan arī valsts 
institūcijās kā konsultants

Pamatlietas, ko apgūsi Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

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

Centralizētie eksāmeni
(CE) pilna laika studijām 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

skicēšana, prototipēšana, 
patērētāju vajadzību 
noteikšanas metodoloģijas,  
produktu iepakojums, 
uzņēmējdarbības iemaņas, 
humanitārie/sociālie 
priekšmeti, kā arī valoda u.c.

Studijas RTU vai citu 
augstskolu radniecīgās 
maģistra profesionālo studiju 
programmās

4 gadi

1850 € 

Inženiertehniskie priekšmeti, 
tradicionālās un  modernās 
projektēšanas tehnoloģijas, 
ergonomika, dažādu 
materiālu fizikālās īpašības, 
izgatavošanas un apstrādes 
tehnoloģijas, tehniskā 
mehānika, dizaina pētniecība 
un jaunrade, forma un 
kompozīcija, zīmēšana un 
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Apgūstot programmu, Tu 
kļūsi par siltumenerģētikas 
un siltumtehnikas nozares 
speciālistu ar darba tirgum 
atbilstošu izglītības līmeni 
un pārzināsi primāro 
energoresursu – kurināmā, 
hidroresursu, vēja enerģijas, 
saules starojuma u. c. – 
piesaisti un izmantošanu 
energoapgādes mērķiem. Tu 
orientēsies siltumenerģijas 
ražošanas, pārvadīšanas, 
sadales un racionālas 
izmantošanas tehnoloģijās.

Siltumenerģētika un 
siltumtehnika

Vispārējā vidējā 
izglītība vai četrgadīgā 
profesionālā vidējā 
izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika (klātiene) 

un nepilna laika 
(neklātiene)*

16
Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

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

Siltumenerģētikas un 
siltumtehnikas 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 

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

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

Centralizētie eksāmeni
(CE) pilna laika studijām 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

Tu apgūsi fundamentālo 
zinību priekšmetus: 
matemātiku, fiziku, 
inženierķīmiju, 
materiālmācības, 
siltumapmaiņu u. c., nozares 
pamatpriekšmetus un 
speciālos priekšmetus: 
tehnisko termodinamiku, 
siltumizmantojošās iekārtas, 
siltumtehnisko aprēķinu 
programmnodrošinājumu, 
siltumapgādes sistēmas u. c.

Studijas maģistra profesionālo 
studiju programmā 
«Siltumenerģētika un 
siltumtehnika» vai radniecīgās 
maģistra profesionālo studiju 
programmās

4 gadi

1850 € 

* Informācija par nepilna laika studijām 105. lpp.

Pilna laika
studijām
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Programma nodrošina 
aviācijas transporta nozarei 
nepieciešamo profesionālo 
izglītību. To apgūstot, Tu 
saņemsi pasaulē atzītu 
sertifikātu un kļūsi par 
starptautiska līmeņa 
gaisakuģu mehānisko iekārtu, 
dzinēju un avionikas sistēmu 
tehniskās ekspluatācijas 
speciālistu, varēsi analizēt un 
organizēt gaisa transporta 
sistēmu darbību un projektēt 
aviācijas tehniku.

Aviācijas transports

Vispārējā vidējā 
izglītība vai četrgadīgā 
profesionālā vidējā 
izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika 

(klātiene)

70
Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Tu varēsi strādāt par 
gaisakuģu ekspluatācijas 
inženieri lidostās, inženieri 
konstruktoru lidaparātu 
un aviācijas sistēmu 
ražošanas uzņēmumos, 
inženieri aviācijas remonta 
uzņēmumos, gaisa 
transporta loģistikas 
speciālistu vai pētnieku

Pamatlietas, ko apgūsi 

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

Centralizētie eksāmeni
(CE) pilna laika studijām 

Karjera

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

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Studijas maģistra profesionālo 
studiju programmā «Aviācijas 
transports» vai radniecīgās 
maģistra profesionālo studiju 
programmās

Tu apgūsi lidmašīnu un 
helikopteru aerodinamiku, 
konstrukciju un sistēmas, 
aviācijas dzinēju teoriju, 
gāzturbīndzinēju un 
virzuļdzinēju konstrukciju, 
gaisakuģu sakarus un 
navigāciju, t. sk. – globālo 
navigācijas satelītu 
sistēmu (GNSS), gaisakuģu 
automatizētās vadības 
sistēmas, integrālo modulāro 
avioniku, gaisakuģu, dzinēju un 
gaisakuģu elektrisko sistēmu 
tehnisko ekspluatāciju u. c.

4 gadi

1850 € 
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Vispārējā vidējā 
izglītība vai četrgadīgā 
profesionālā vidējā 
izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika 

(klātiene)

36
Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Profesionālais bakalaura 
grāds transportsistēmu 
inženierijā un 
transportsistēmu inženiera 
kvalifikācija

Varēsi strādāt sauszemes, 
jūras un gaisa loģistikas 
transporta uzņēmumos, 
organizācijās, kas veic kravu 
un pasažieru pārvadājumu 
loģistikas un tehnisko 
nodrošinājumu, izstrādāšanu, 
uzturēšanu, projektē un ražo 
transporta līdzekļus, kravu 
celšanas un transportēšanas 
mehānismus

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

Studijas maģistra profesionālo 
studiju programmā 
«Transporta sistēmu 
inženierija» vai radniecīgās 
maģistra profesionālo studiju 
programmās

Noliktavu un transporta 
loģistika, intermodālie 
pārvadājumi, pasažieru 
pārvadājumu organizācija, 
vadības datorizētās sistēmas 
transportā, transporta 
sistēmu funkcionēšanas 
pamati, transporta vadības 
diskrētie modeļi, datorizētā 
projektēšana mašīnbūvē, 
transporta līdzekļu remonta 
tehnoloģijas, statistiskās 
metodes, transportmašīnu un 

transporta terminālu uzbūve, 
automatizētā projektēšana un 
konstruēšana u. c.

Transporta sistēmu inženieri 
risina tehnoloģiski ietilpīgus 
jautājumus, saistītus ar kravu 
pārstrādes tehnoloģisko 
procesu organizāciju 
transporta terminālos, 
informācijas tehnoloģiju 
ieviešanu un izmantošanu 
transportā, transporta 
sistēmu optimizāciju, 
plānošanu, prognozēšanu, 
transporta līdzekļu, kravu 
celšanas un transportēšanas 
mehānismu ekspluatāciju un 
remontu, jaunu mašīnu un 
mehānismu projektēšanu un 
ražošanu.

Transporta sistēmu
inženierija

4 gadi

1850 € 
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Tu apgūsi fundamentālo 
zinātņu un nozares teorētiskos 
priekšmetus, kā arī speciālos 
priekšmetus savā nozarē: 
mikroprocesoru sistēmas, 
dzelzceļa automātikas 
sistēmas, drošības 
novērtēšana, risku analīze, 
korporatīvo datu tīklu izstrādi 
un uzturēšanu, Linux, Java 
un PHP, automatizēto 

projektēšanas tehnisko 
līdzekļu – AutoCAD, 
SolidWorks, WinCC, 
programmatūru – praktisko 
lietošanu u. c.

Apgūstot programmu, Tu 
kļūsi par elektrosistēmu 
inženieri, dzelzceļa transporta 
elektrosistēmu apakšnozarē 
un varēsi strādāt dzelzceļa 
transporta uzņēmumos, 
organizācijās un pētniecības 
vai izglītības iestādēs, kas 
veic efektīvu ar pārvadājumu 
tehnisko, organizatorisko 
un vadības nodrošinājumu 
saistītu dzelzceļa transporta 
elektrisko un elektronisko 
sistēmu un procesu 
izstrādāšanu un uzturēšanu.

Dzelzceļa
elektrosistēmas

Vispārējā vidējā 
izglītība vai četrgadīgā 
profesionālā vidējā 
izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika (klātiene) 

un nepilna laika 
(neklātiene)*

10
Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Profesionālais bakalaura 
grāds dzelzceļa 
elektrosistēmās un inženiera 
kvalifikācija dzelzceļa 
elektrosistēmās

Tu varēsi strādāt transporta 
uzņēmumos un organizācijās, 
kā arī pētniecības un 
izglītības iestādēs, kas 
veic efektīvu elektrisko un 
elektronisko sistēmu un 
procesu izstrādāšanu un 
uzturēšanu, projektēšanu 
un uzraudzību, kā arī kā 
dibināt savu uzņēmumu 
vai darboties kā patstāvīgs 
(pašnodarbināts) speciālists

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

Studijas maģistra profesionālo 
studiju programmā «Dzelzceļa 
elektrosistēmas»

4,5 gadi

1850 € 

* Informācija par nepilna laika studijām 104. lpp.

Pilna laika
studijām
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Pārvadājumi un loģistika, 
mašīnbūves rasēšana, 
materiālu tehnoloģija, 
dzelzceļa ritošais sastāvs, 
vagonu saimniecība, sliežu ceļu 
iekārtošanas un ekspluatācijas 
tehnoloģijas un mašīnas, 
pārvadājumu organizēšana un 
apkalpojošo (stacijas, remonts, 
sakari) uzņēmumu darbība, 
korporatīvo datu tīklu izstrāde 

Dzelzceļa transporta 
inženieri dzelzceļa transporta 
uzņēmumos un organizācijās 
nodrošina sliežu ceļu 
saimniecības un pārvadājumu 
tehnoloģijas un to organizāciju. 
Pētniecības un izglītības 
iestādēs viņi veic efektīvu 
ar pārvadājumu tehnisko, 
organizatorisko un vadības 
nodrošinājumu saistītu 
dzelzceļa transporta elektrisko 
un elektronisko sistēmu un 
procesu izstrādāšanu un 
uzturēšanu.

Dzelzceļa
transports

un uzturēšana, Java un PHP, 
automatizēto projektēšanas 
tehnisko līdzekļu – AutoCAD, 
SolidWorks, WinCC u. c. 
programmatūra u. c.

Vispārējā vidējā 
izglītība vai četrgadīgā 
profesionālā vidējā 
izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika (klātiene) 

un nepilna laika 
(neklātiene)*

25
Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

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 
Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

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

Centralizētie eksāmeni
(CE) pilna laika studijām 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

Absolventi var turpināt 
studijas maģistra profesionālo 
studiju programmā «Dzelzceļa 
transports» vai radniecīgās 
maģistra profesionālo studiju 
programmās

4,5 gadi

1850 € 

* Informācija par nepilna laika studijām 104. lpp.

Pilna laika
studijām
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Apgūstot programmu, Tu kļūsi 
par autotransporta inženieri – 
prasmīgu transporta tehnisko, 
tehnoloģisko un organizatorisko 
procesu izstrādātāju, ieviesēju 
un vadītāju. Tu pārzināsi 
automobiļu, to sastāvdaļu 
un rezerves daļu ražošanas, 
apkopes un remonta iekārtu 
izgatavošanu, izmantošanu un 
uzturēšanu, kā arī pārvadājumu 
un kravu ekspedīciju 
un satiksmes drošības 
organizēšanu.

Automobiļu transports

Vispārējā vidējā 
izglītība vai četrgadīgā 
profesionālā vidējā 
izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika (klātiene) 

un nepilna laika 
(neklātiene)* 

50
Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Profesionālais bakalaura 
grāds automobiļu transportā 
un inženiera kvalifikācija 
automobiļu transportā

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 un uzraudzību

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

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

Studijas maģistra profesionālo 
studiju programmā 
«Automobiļu transports» 
vai citās maģistrantūras 
studiju programmās, kur 
uzņemšanas nosacījumos kā 
iepriekšējā izglītība paredzēta 
šī profesionālā bakalaura 
izglītība

4,5 gadi

1850 € 

* Informācija par nepilna laika studijām 103. lpp.

Pilna laika
studijām



M
aš

īn
zi

nī
bu

, t
ra

ns
po

rt
a 

un
 a

er
on

au
ti

ka
s 

fa
ku

lt
āt

e

75

Mašīnu un aparātu
būvniecība

Apgūstot šo studiju 
programmu, Tu kļūsi par 
mehānikas inženieri un varēsi 
strādāt metālapstrādes, 
mašīnbūves, projektēšanas, 
lauksaimniecības, transporta, 
celtniecības, tirdzniecības 
un citos uzņēmumos, kas 
projektē, ražo, uzstāda, 
pilnveido un remontē 
dažādas iekārtas, ierīces 
un mašīnas. Programmā 
ir trīs specializācijas 
virzieni: tehnoloģiskais un 
projektēšanas; metalurģijas; 
spiedapstrādes.

Vispārējā vidējā 
izglītība vai četrgadīgā 
profesionālā vidējā 
izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika (klātiene) 

un nepilna laika 
(neklātiene)* 

35
Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Profesionālais bakalaura grāds 
mašīnu un aparātu būvniecībā 
un mehānikas inženiera 
kvalifikācija

Tu varēsi strādāt 
metālapstrādes, mašīnbūves, 
projektēšanas, transporta, 
celtniecības, tirdzniecības 
un citos tautsaimniecības 
uzņēmumos, vadīt kolektīvu, 
piedalīties projektēšanas, 
ražošanas, pētniecības, 
tehniskās uzraudzības, 
izstrādājumu pilnveidošanas, 
realizācijas un remonta 
procesos vai nodrošināt 
drošības tehnikas un 
vides aizsardzības likumu, 
noteikumu ievērošanu

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

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

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

4 gadi

1850 € 

* Informācija par nepilna laika studijām 105. lpp.

Pilna laika
studijām
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Apgūstot šo studiju 
programmu, Tu kļūsi par 
medicīnas fizikas un medicīnas 
fizikālo tehnoloģiju inženieri, 
kurš pārzina, veido un 
izmanto jaunākās medicīnas 
tehnoloģijas, kas balstās uz 
jaunākajiem sasniegumiem 
nanotehnoloģijā un fizikā. 
Programma tiek īstenota 
sadarbībā ar Rīgas Stradiņa 
universitāti (RSU). Absolventi 
iegūst kopīgu RTU un RSU 
diplomu.

Medicīnas inženierija 
un fizika

Vispārējā vidējā 
izglītība vai četrgadīgā 
profesionālā vidējā 
izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika 

(klātiene)

45
Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Profesionālais bakalaura 
grāds medicīnas fizikā un 
medicīnas fizikālo tehnoloģiju 
inženiera kvalifikācija

Medicīnas fizikālo tehnoloģiju 
inženieri projektē un pilnveido 
medicīniskās iekārtas, 
aparātus un instrumentus, 
pārzina iekārtu fizikālos un 
tehniskos darbības principus, 
to izgatavošanas un 
konstruēšanas tehnoloģijas 
u. c. Plāno un uzrauga 
medicīnas radiācijas 
tehnoloģijas; veic pacienta un 
personāla dozimetriju, kā arī 
citus ar medicīnas tehnikas 
projektēšanu un lietošanu 
saistītus darbus

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

Maģistra profesionālo studiju 
programmās «Medicīnas 
inženierija un fizika» un 
«Nanoinženierija» vai citās 
radniecīgās maģistra 
akadēmisko vai profesionālo 
studiju programmās

Fundamentālie inženierzinātņu, 
nozares teorētiskie, 
informācijas tehnoloģijas un 
profesionālās specializācijas 
priekšmeti, kā arī humanitārie, 
sociālie, ekonomikas un vadības 
kursi: medicīnas fizikas pamati, 
anatomija un fizioloģija, 
medicīniskā informātika, 
medicīniskie instrumenti, 
iekārtas un to projektēšana 
u. c.

4,5 gadi

1850 € 
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Mehatronika apvieno 
trīs nozares – mehāniku, 
elektroniku un datortehniku. 
Mehatronikas inženieri ir 
nodarbināti uzņēmumos, kuros 
tiek veikta elektromehānisku 
iekārtu vadība ar integrētu 
elektronikas un datortehnikas 
lietošanu. Viņu darbs saistīts 
ar sarežģītām tehnoloģiskajām 
mašīnām, piemēram, 
robotiem, to tehnoloģiskā 
procesa automatizācijas 
algoritmu izstrādi, uzturēšanu 
un uzlabošanu. 

Mehatronika

Vispārējā vidējā 
izglītība vai četrgadīgā 
profesionālā vidējā 
izglītība

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Studiju 
ilgums

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika 

(klātiene)

30
Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Profesionālais bakalaura 
grāds mehatronikā un 
mehatronikas inženiera 
kvalifikācija

Tu varēsi strādāt praktiski 
visās tautsaimniecības 
nozarēs – mašīnbūves, 
metālapstrādes, 
kokrūpniecības, pārtikas 
rūpniecības, transporta 
un citās, kurās tiek veikta 
automātisku iekārtu un 
mehānismu projektēšana un 
ekspluatācija (izmantošana), 
kuru vadība notiek ar 
integrētu elektronikas un 
datortehnikas lietošanu, 
piemēram, roboti, 
automātiski vadāmi 
darbgaldi, sadzīves tehnika 
u. c.

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

Maģistra akadēmisko studiju 
programma «Ražošanas 
tehnoloģija» vai citas 
radniecīgas maģistra 
profesionālo studiju 
programmas

Programmā ir trīs apmācību 
bloki: mehānika, elektronika 
un datortehnika. Tu apgūsi 
fundamentālos inženierzinātņu 
priekšmetus, mehatronikas 
teorētiskos un speciālos 
priekšmetus: elektrotehnikas 
teorētiskie pamati, 
energoelektronika, mašīnu un 
aparātu būves tehnoloģija, 
elektriskās piedziņas vadība 
u. c.

4,5 gadi

1850 € 
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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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Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 23. lapaspusēPirmā līmeņa 

profesionālo 
studiju 
programma Pilna laika

12

Programmas 
veids un 
līmenis 

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Datorsistēmas
(specializācija: Mobilo lietotņu izstrāde) 

Uzņēmējdarbība
un vadīšana  

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 45. lapaspusēPirmā līmeņa 

profesionālo 
studiju 
programma Pilna laika

5

Programmas 
veids un 
līmenis 

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

2 gadi

1550 € 

3 gadi

1800 € 

Elektrotehnoloģiju 
datorvadība

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 38. lapaspusēBakalaura 

profesionālo 
studiju 
programma Pilna laika un 

nepilna laika 
(klātiene)

6

Programmas 
veids un 
līmenis 

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

4 gadi 5 gadi

1800 € 1400 € 



C
ēs

u 
fi

liā
lē

 īs
te

no
tā

s 
pa

m
at

st
ud

iju
 p

ro
gr

am
m

as

80

Materiālu tehnoloģija 
un dizains

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 64. lapaspusēBakalaura 

profesionālo 
studiju 
programma Pilna laika

5

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

Programmas 
veids un 
līmenis 

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Enerģētika un
elektrotehnika
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 36. lapaspusēBakalaura 

akadēmisko 
studiju 
programma

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Pilna laika un 
nepilna laika 
(klātienes)

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

5

4 gadi

1800 € 

3 gadi 4 gadi

1800 € 1400 € 
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Daugavpils 
filiāle
(DF)

Smilšu iela 90, Daugavpils, LV–5410, Tālruni: 65443708
E-pasts: daugavpils@rtu.lv, www.df.rtu.lv 
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DF īstenotās 
pamatstudiju 
programmas

Datorsistēmas

Automātika un 
datortehnika

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 24. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 27. lapaspusē

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

15

5

Pilna laika

Pilna laika

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

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

Programmas 
veids un 
līmenis 

Programmas 
veids un 
līmenis 

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Programmas 
īstenošanas 
forma

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

3 gadi

3 gadi

1800 € 

1800 € 
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Informācijas tehnoloģija
Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 25. lapaspusēBakalaura 

akadēmisko 
studiju 
programma

12

Pilna laika

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

Programmas 
veids un 
līmenis 

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

3 gadi

1800 € 

Enerģētika un
elektrotehnika
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 36. lapaspusēBakalaura 

akadēmisko 
studiju 
programma

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Pilna laika un nepilna 
laika (klātienes un 
neklātienes)

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

16

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

1800 € 1400 € 
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Inženiertehnika, mehānika 
un mašīnbūve

Telekomunikācijas

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 67. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 32. lapaspusē

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

7

6

Pilna laika

Pilna laika

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

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

Programmas 
veids un 
līmenis 

Programmas 
veids un 
līmenis 

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Programmas 
īstenošanas 
forma

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

3 gadi

3 gadi

1800 € 

1800 € 

Automobiļu transports
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 74. lapaspusēBakalaura 

profesionālo 
studiju 
programma

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

8

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

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

4,5 gadi 5 gadi

1800 € 1400 € 
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Būvniecība
Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 18. lapaspusēBakalaura 

profesionālo 
studiju 
programma

-

Nepilna laika 
(neklātienes)

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

Programmas 
veids un 
līmenis 

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

5 gadi

1600 € 

Dzelzceļa elektrosistēmas

Dzelzceļa transports

Programmas 
veids un 
līmenis 

Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 72. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 73. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Programmas 
īstenošanas 
forma

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

-

12

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

5,5 gadi

5 gadi

1800 € 

1850 € 

1400 € 

1400 € 
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Elektrotehnoloģiju 
datorvadība

Siltuma, gāzes un 
ūdens tehnoloģija

Mehatronika

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 38. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 20. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 77. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

5

-

7

Pilna laika

Nepilna laika 
(neklātienes)

Pilna laika

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

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

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

Programmas 
veids un 
līmenis 

Programmas 
veids un 
līmenis 

Programmas 
veids un 
līmenis 

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Programmas 
īstenošanas 
forma

Programmas 
īstenošanas 
forma

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

4 gadi

6 gadi

4,5 gadi

1800 € 

1800 € 

1850 € 
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Siltumenerģētika un 
siltumtehnika

Būvdarbu vadīšana

Programmas 
veids un 
līmenis 

Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 69. lapaspusēBakalaura 

profesionālo 
studiju 
programma

Pirmā līmeņa 
profesionālo 
studiju 
programma

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Programmas 
īstenošanas 
forma

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

8

10

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

1850 € 

1800 € 

1400 € 

1400 € 
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Liepājas 
filiāle
(LF)

Liedaga iela 3, Liepāja, LV–3401
Tālrunis: 63484922, E-pasts: liepaja@rtu.lv, www.lf.rtu.lv
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LF īstenotās 
pamatstudiju 
programmas

Datorsistēmas
(specializācija: Lietišķo datorsistēmu programmatūra)

Programmā ir trīs novirzieni:
1) Programmēšana;
2) Datorsistēmu un tīklu 
administrēšana;
3) Mehatronisko iekārtu un 
robottehnikas datorvadība.

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 23. lapaspusē

Uzņēmējdarbība
un vadīšana Programmā ir trīs novirzieni:

1) Ekonomika, grāmatvedība un 
nodokļi;
2) Uzņēmējdarbības loģistika 
un 
transporta ekonomika;
3) Mārketings un tirdzniecība.

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 45. lapaspusē

Pilna laika un 
nepilna laika 
(klātiene)

Pilna laika studijām
Pilnībā tiek īstenota 
filiālē

Nepilna laika studijām
Pilnībā tiek īstenota 
filiālē

Programmas 
veids un 
līmenis 

Programmas 
veids un 
līmenis 

Pirmā līmeņa 
profesionālo 
studiju 
programma

Pirmā līmeņa 
profesionālo 
studiju 
programma

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Programmas 
īstenošanas 
forma

Pilna laika

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

12

12

Pilnībā tiek īstenota filiālē

3 gadi

1800 € 

2 gadi 2,5 gadi

1550 € 1200 € 
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Būvdarbu vadīšana

Būvniecība
(specializācija: Transportbūves)

Pilna laika un 
nepilna laika 
(vakara)

Nepilna laika 
(neklātienes)

Pilna laika studijām
Pilnībā tiek īstenota 
filiālē

Nepilna laika studijām
Pilnībā tiek īstenota 
filiālē

Nepilna laika studijām
Pilnībā tiek īstenota 
filiālē

Programmas 
veids un 
līmenis 

Programmas 
veids un 
līmenis 

Pirmā līmeņa 
profesionālo 
studiju 
programma

Pirmā līmeņa 
profesionālo 
studiju 
programma

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Programmas 
īstenošanas 
forma

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

15

-

Enerģētika
un elektrotehnika

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 36. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 17. lapaspusē

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

5

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

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

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

Programmas 
veids un 
līmenis 

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

2 gadi 3 gadi

3,5 gadi

1800 € 1600 € 

1600 € 

3 gadi 4 gadi

1800 € 1400 € 



Li
ep

āj
as

 f
ili

āl
ē 

īs
te

no
tā

s 
pa

m
at

st
ud

iju
 p

ro
gr

am
m

as

91

Telekomunikācijas
Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 32. lapaspusēBakalaura 

akadēmisko 
studiju 
programma Pilna laika

3

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

Inženiertehnika,
mehānika un mašīnbūve

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 67. lapaspusē

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

5

Pilna laika

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

Programmas 
veids un 
līmenis 

Studiju ilgums

Programmas 
īstenošanas 
forma

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Programmas 
veids un 
līmenis 

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Uzņēmējdarbība
un vadīšana

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 55. lapaspusēBakalaura 

profesionālo 
studiju 
programma

12

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

Pilna laika studijām
Pilnībā tiek īstenota 
filiālē

Nepilna laika (neklātienes)
Pilnībā tiek īstenota filiālē

Programmas 
veids un 
līmenis 

Studiju
ilgums

Programmas 
īstenošanas 
forma

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

3 gadi

1800 € 

3 gadi

1850 € 

4 gadi 5 gadi

1700 € 1100 € 
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Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 38. lapaspusē

Mehatronika
Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 77. lapaspusēBakalaura 

profesionālo 
studiju 
programma

5

Pilna laika

Pilnībā tiek īstenota 
filiālē

Elektrotehnoloģiju
datorvadība 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 75. lapaspusē

Mašīnu un aparātu 
būvniecība

Programmas 
veids un 
līmenis 

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

4,5 gadi

1850 € 

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

6

5

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

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

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

Programmas 
veids un 
līmenis 

Programmas 
veids un 
līmenis 

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Programmas 
īstenošanas 
forma

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

4 gadi

4 gadi

5 gadi

5 gadi

1800 € 

1850 € 

1400 € 

1400 € 
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Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 53. lapaspusē

Reģionālās attīstības
un pilsētekonomikas
inženierija

Siltuma, gāzes
un ūdens tehnoloģija 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 20. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 18. lapaspusē

Būvniecība 

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

5

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

Programmas 
veids un 
līmenis 

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

4 gadi 5 gadi

1700 € 1100 € 

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

-

Nepilna laika
(neklātiene)

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

Programmas 
veids un 
līmenis 

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

5 gadi

1800 € 

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

-

Nepilna laika 
(neklātienes)

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

Programmas 
veids un 
līmenis 

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

6 gadi

1800 € 
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Siltumenerģētika
un siltumtehnika

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 69. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 65. lapaspusē

Apģērbu un tekstila
tehnoloģija

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

3

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

Programmas 
veids un 
līmenis 

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

4 gadi 5 gadi

1850 € 1400 € 

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

3

Pilna laika

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

Programmas 
veids un 
līmenis 

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

4 gadi

1800 € 
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Ventspils
filiāle
(VF)

Kuldīgas iela 55, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63624710
E-pasts:  vineta.gobina@rtu.lv; gunta.rasa@rtu.lv
www.vf.rtu.lv
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VF īstenotās 
pamatstudiju 
programmas

Būvniecība
(specializācija: Transportbūves)

Cilvēku resursu vadīšana 
(specializācija: Personāla speciālists)

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 17. lapaspusēPirmā līmeņa 

profesionālo 
studiju 
programma

Pirmā līmeņa 
profesionālo 
studiju 
programma

-

-

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

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

Pilna laika studijām
Pilnībā tiek īstenota 
filiālē

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

Nepilna laika studijām
Pilnībā tiek īstenota filiālē

Programmas 
veids un 
līmenis 

Programmas 
veids un 
līmenis 

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Programmas 
īstenošanas 
forma

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

3 gadi

2 gadi

3,5 gadi

2,5 gadi

3000 € 

1600 € 

1600 € 

1000 € 
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Datorsistēmas

Elektronika un 
mobilie sakari

Enerģētika
un elektrotehnika 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 24. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 31. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 36. lapaspusēPirmā līmeņa 

profesionālo 
studiju 
programma

20

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

Pilna laika studijām
Pilnībā tiek īstenota 
filiālē

Nepilna laika studijām
Pilnībā tiek īstenota filiālē

Programmas 
veids un 
līmenis 

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

3 gadi 4 gadi

1800 € 1400 € 

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

6

-

Pilna laika

Pilna laika

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

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

Programmas 
veids un 
līmenis 

Programmas 
veids un 
līmenis 

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Programmas 
īstenošanas 
forma

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

3 gadi

3 gadi

1800 € 

1800 € 
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Inženiertehnika,
mehānika un mašīnbūve

Telekomunikācijas

Vides zinātne

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 67. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 32. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 37. lapaspusē

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

5

3

-

Pilna laika

Pilna laika

Pilna laika

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

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

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

Programmas 
veids un 
līmenis 

Programmas 
veids un 
līmenis 

Programmas 
veids un 
līmenis 

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Programmas 
īstenošanas 
forma

Programmas 
īstenošanas 
forma

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

3 gadi

3 gadi

3 gadi

1850 € 

1800 € 

1800 € 
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Automobiļu transports

Finanšu inženierija

Adaptronika

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 74. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 29. lapaspusē

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 39. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma

-

3

3

Nepilna laika 
(neklātienes)

Pilna laika

Pilna laika

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

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

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

Programmas 
veids un 
līmenis 

Programmas 
veids un 
līmenis 

Programmas 
veids un 
līmenis 

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Programmas 
īstenošanas 
forma

Programmas 
īstenošanas 
forma

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

Budžeta vietas 
uzņemšanai 
2017./2018.
studiju gadā

5 gadi

4 gadi

4 gadi

1400 € 

1800 € 

1800 € 
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Skolas iela 11, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67089800, E-pasts: info@rbs.lv, www.rbs.lv

Rīgas 
Biznesa 
skola
(RBS)
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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 universitātēm. 
Studiju programma tiek 
īstenota angļu valodā.

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta 
vietas 
2018./2019.
studiju 
gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Studiju 
ilgums 
un gada 
maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma Vispārējā vidējā 

izglītība vai 
četrgadīgā 
profesionālā 
vidējā izglītība

Pilna laika
(klātiene)

Labākajiem 
uzņemšanas 
kandidātiem 
tiek piešķirta 
iespēja studēt 
bez maksas.

RBS
programma 

Bufalo Universitātes 
dubultais diploms 

BI Norvēģijas Biznesa 
skolas dubultais 
diploms

Tu apgūsi uzņēmējdarbību, 
finanses, ekonomiku, vadības 
metodes, likumdošanu, 
starpkultūru komunikāciju, 
investīcijas, mārketingu u. c. 
Programma sniedz globāli 
atzītu izglītību starptautiskajā 
uzņēmējdarbībā un zināšanas 
par to, kā veidot sociāli 
atbildīgu biznesu

Sociālo zinātņu bakalaura 
grāds starptautisko uzņēmumu 
vadīšanā

Angļu valoda un matemātika, 
kā arī TOEFL vai IELTS tests. 
Pieteikšanās studijām RBS 
notiek atsevišķi no RTU 
sistēmas. Dokumenti tiks 
uzņemti nedēļu no 2018. gada 
13. aprīļa līdz 20. aprīlim. 
Iestājeksāmena jeb “Silikona 
ielejas izaicinājuma” kārtošana 
notiks 28. aprīlī. Papildus tam 
var notikt regulārā uzņemšana 
jūlija sākumā. Sīkāku informāciju 
par pieteikšanās termiņiem un 
iesniedzamajiem dokumentiem 
skatīt www.rbs.lv.

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

Pēc studijām Tev pavērsies 
karjeras iespējas dažādās 
jomās – personāla vadībā, 
finansēs, reklāmā, loģistikā, 
mārketingā, uzņēmējdarbībā 
u. c. – gan vietēja mēroga, gan 
starptautiskos uzņēmumos un 
iestādēs

Pamatlietas, ko apgūsi 

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

Centralizētie eksāmeni
(CE) pilna laika studijām 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

3 gadi 3 gadi 4 gadi

3800 € 3800 € 3800 € 
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Nepilna laika
studijas RTU

RTU nepilna laika studiju 
programmās uzņemšana 
ir bez CE sertifikātiem

Nepilna laika studijas 
ir par maksu
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Paula Valdena iela 5.  
2.04. un 5.01. kabinets
Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67089413; 67089496
https://www.rtu.lv/lv/studijas/
neklatiene

Inženierzinātņu 
studiju
programmas

Enerģētika
un elektrotehnika
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 36. lapaspusē

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Nepilna laika 
(klātiene un 
neklātiene)

Nepilna laika 
neklātiene

Nepilna laika 
klātiene

Elektronika
un mobilie sakari
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 31. lapaspusē

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Studiju 
ilgums 
un gada 
maksa

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Programmas 
īstenošanas 
forma

Programmas 
īstenošanas 
forma

Programmas 
īstenošanas 
forma

Nepilna laika 
(neklātiene)

Būvniecība
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 18. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma Nepilna laika 

(neklātiene)

Automobiļu transports
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 74. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma Nepilna laika 

(neklātiene)

4 gadi

4 gadi 4 gadi

5 gadi

5 gadi

1400 € 

1400 € 1600 € 

1400 € 

1800 € 
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Dzelzceļa
elektrosistēmas
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 72. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma Nepilna laika 

(neklātiene)

Transportbūves
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 21. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma Nepilna laika 

(neklātiene)

Elektrotehnoloģiju
datorvadība
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 38. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma Nepilna laika 

(klātiene un 
neklātiene)

Dzelzceļa transports
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 73. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma Nepilna laika 

(neklātiene)

Ģeomātika
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 19. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma Nepilna laika 

(neklātiene)

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Studiju 
ilgums 
un gada 
maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

5 gadi

5 gadi

1400 € 

1400 € 

Nepilna laika 
neklātiene

Nepilna laika 
klātiene

5 gadi 5 gadi

1400 € 1600 € 

5 gadi

5 gadi

1800 € 

1800 € 
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Siltuma, gāzes
un ūdens tehnoloģija
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 20. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma Nepilna laika 

(klātiene un 
neklātiene)

Siltumenerģētika
un siltumtehnika
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 69. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma Nepilna laika 

(neklātiene)

Mašīnu un aparātu 
būvniecība
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 75. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma Nepilna laika 

(neklātiene)

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Studiju 
ilgums 
un gada 
maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

5 gadi

1400 € 

5 gadi

1400 € 

Nepilna laika 
neklātiene

Nepilna laika 
klātiene

6 gadi 6 gadi

1800 € 2300 € 
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Kalnciema iela 6,
Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67089394
E-pasts: ievf@rtu.lv
www.ievf.rtu.lv

Vadībzinātnes 
un ekonomikas 
studiju
programmas

Cilvēku resursu 
vadīšana 
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 43. lapaspusē

Pirmā
līmeņa 
profesionālā 
augstākā 
izglītība

Nepilna laika 
(neklātiene)

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Nekustamā
īpašuma pārvaldība
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 44. lapaspusē

Pirmā
līmeņa 
profesionālā 
augstākā 
izglītība

Nepilna laika 
(neklātiene)

Programmas 
īstenošanas 
forma

Uzņēmējdarbība
un vadīšana
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 45. lapaspusē

Pirmā
līmeņa 
profesionālā 
augstākā 
izglītība

Nepilna laika 
(neklātiene)

Programmas 
īstenošanas 
forma

2,5 gadi

1000 € 

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

2,5 gadi

2,5 gadi

1000 € 

1000 € 
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Ekonomika
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 47. lapaspusē

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma Nepilna laika 

(neklātiene 
un klātiene)

Programmas 
īstenošanas 
forma

Uzņēmējdarbība
un vadīšana
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 46. lapaspusē

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Nepilna laika 
(neklātiene 
un klātiene)

Programmas 
īstenošanas 
forma

Cilvēku resursu
vadīšana 
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 49. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma Nepilna laika 

(neklātiene)

Programmas 
īstenošanas 
forma

Studiju 
ilgums 
un gada 
maksa

Studiju 
ilgums 
un gada 
maksa

4 gadi

4 gadi

4 gadi

1250 € 

1100 € 

1100 € 

Nepilna laika 
neklātiene

Nepilna laika 
neklātiene

Nepilna laika 
klātiene

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

5 gadi

1100 € 
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Reģionālās attīstības
un pilsētekonomikas
inženierija
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 53. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma Nepilna laika 

(neklātiene)

Programmas 
īstenošanas 
forma

Nekustamā
īpašuma pārvaldība
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 52. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma Nepilna laika 

(neklātiene)

(nekustamā 
īpašuma 
ekonomista vai 
nekustamā īpašuma 
pārvaldnieka 
kvalifikācija)

(nekustamā 
īpašuma 
vērtētāja 
kvalifikācija)

Programmas 
īstenošanas 
forma

Studiju ilgums un gada 
maksa

5 gadi 5,5 gadi

1100 € 1100 € 

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

5 gadi

1100 € 

Muitas un nodokļu
administrēšana
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 51. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma Nepilna laika 

(neklātiene)

Programmas 
īstenošanas 
forma

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

5 gadi

1100 € 
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Uzņēmējdarbības
loģistika
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 56. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma Nepilna laika 

(neklātiene)

Programmas 
īstenošanas 
forma

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

5 gadi

1100 € 

Visaptverošā
kvalitātes vadība
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 48. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma Nepilna laika 

(neklātiene)

Programmas 
īstenošanas 
forma

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

5 gadi

1100 € 

Uzņēmējdarbība
un vadīšana
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 55. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma Nepilna laika 

(neklātiene)

Ja tiek nokomplektēta studētgribētāju grupa neklātienes studijām

Programmas 
īstenošanas 
forma

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

5 gadi

1100 € 
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Erasmus+

Kontakti:
RTU Starptautiskās 
sadarbības departamenta 
Starptautiskās mobilitātes 
nodaļa
Kaļķu iela 1–302, Rīga, LV-1658
Tālrunis: 67089314, 67089067
E-pasts:
evita.miscuka@rtu.lv,
inga.riharda@rtu.lv
www.rtu.lv/erasmus

Kontakti:
RTU Ārzemju studentu 
departamenta Starptautisko 
projektu nodaļa
Kronvalda bulv. 1–212, Rīga, 
LV-1010
Tālrunis: 67089185
E-pasts:
anete.beinarovica@rtu.lv
www.fsd.rtu.lv

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

Erasmus+
programmas valstis:
 ‣ ES 28 dalībvalstis – Austrija, 

Beļģija, Bulgārija, Čehija, 
Dānija, Francija, Grieķija, 
Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, 
Kipra, Latvija, Lielbritānija, 
Lietuva, Luksemburga, Malta, 
Nīderlande, Polija, Portugāle, 
Rumānija, Slovākija, Slovēnija, 
Somija, Spānija, Ungārija, 
Vācija, Zviedrija
 ‣ Eiropas Ekonomiskās 

zonas dalībvalstis – Islande, 
Norvēģija, Lihtenšteina, Šveice*
 ‣ ES kandidātvalstis – 

Turcija, bijusī Dienvidslāvijas 
Maķedonijas Republika

* Šveice programmā piedalās kā 
partnervalsts

Erasmus+ programma sniedz 
finansiālu atbalstu studentiem, 
kuri dodas studēt vai strādāt 
praksi ārzemēs. Arī RTU 
studentiem, sākot no otrā 
kursa, ir iespēja iesaistīties 
Erasmus+ projektos un 
saņemt stipendijas mobilitātei 
ES (programmas valstīs) 
un citās pasaules valstīs 
(partnervalstīs).
Erasmus+ mobilitāte var ilgt 
no 2 līdz 12 mēnešiem, un pēc 
mobilitātes studenti turpina 
studijas RTU un iegūst RTU 
diplomu.

RTU studentu mobilitāte 
uz dažādām pasaules 
valstīm ārpus Eiropas 
norisinās, pamatojoties uz 
apstiprinātiem Erasmus+ 
projektiem. Šīs mobilitātes 
programmas ietvaros 
RTU sadarbojas ar šādām 
valstīm: 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.

Mobilitāte uz 
programmas 
valstīm

Mobilitāte uz 
partnervalstīm
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RTU Kultūras centrs
RTU Kultūras centrs piedāvā 
iespēju studentiem, iesaistoties 
kādā no 12 kultūras kolektīviem 
un «3×3» danču klubā, 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 droši jūtas arī uz 
lielajām skatuvēm, piedalās 
Vispārējos latviešu Dziesmu 
un deju svētkos, Baltijas 
studentu Dziesmu un deju 
svētkos «Gaudeamus», kā arī 
starptautiskos konkursos un 
festivālos.

Vīru koris «Gaudeamus»

«Gaudeamus» jau 58. sezonu 
(dibināts 1959. gadā) satiekas 
labākās vīru balsis Latvijā. 
Dziedot viņu vidū, iespēja 
sniegt koncertus augstākajā 
līmenī ir garantēta. Arī 
draudzības koncerti ar sieviešu 
koriem ir nezūdoša vērtība. 
Koris savas darbības laikā 
sniedzis vairāk nekā 900 
koncertu dažādās Eiropas 
valstīs, ASV, Austrālijā, 
Dienvidāfrikā un Ķīnā, 
uzstājoties arī pasaulslavenās 
koncertzālēs. Koris ir divu 
Pasaules koru olimpiāžu 
laureāts.

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

RTU jauktais koris 
«Vivere»

Koris «Vivere» dibināts 
2007. gadā un pulcē 
dzīvespriecīgus un radošus 
RTU studentus, absolventus 
un citus kormūzikas 
entuziastus. Dziedātpriekā 
kori vieno Dziesmu svētku 
virsdiriģents Gints Ceplenieks. 
Kora repertuārā skan kā 
tautas mūzika, tā džezs 
un popmūzika. «Viveres» 
sniegums priecējis publiku 
gan nozīmīgākajos pašmāju 
kormūzikas notikumos, gan 
Amerikā. Vairākus gadus 
koris ir atbalstījis Likteņdārza 
tapšanu un muzicējis arī 
citos labdarības projektos, 
piemēram, koncertā «Apsnieg 
eņģeļu koks». Kora kontā ir 
arī zelta diploms 2014. gada 
Pasaules koru olimpiādē 
un 2017. gada Eiropas koru 
olimpiādē.

Mākslinieciskais vadītājs:
Gints Ceplenieks
        korisvivere@gmail.com

Tautas deju ansamblis 
«Vektors»

«Vektors» ir viens no 
vadošajiem tautas deju 
ansambļiem Latvijā. 
Dinamisks, atraktīvs un 
iemāca mīlēt deju. 55 gadus to 
vadīja Dziesmu un deju svētku 
virsvadītājs un Triju Zvaigžņu 
ordeņa kavalieris Uldis Šteins. 
No 2016. gada to vada 
jaunā, talantīgā horeogrāfe 
Dagmāra Bārbale. Kolektīvs 
sniedzis koncertus gandrīz 
visos pasaules kontinentos. 
Mēdz teikt, ka «Vektoru» ir 
grūti sajaukt ar citu ansambli, 
tā māksliniecisko sniegumu 
raksturo patīkama vienkāršība, 
dabiskums un centieni atklāt 
dejas sižetu. 

Mākslinieciskā vadītāja:
Dagmāra Bārbale
       vektors.tda@gmail.com

RTU sieviešu koris «Delta»

Tradīcijām bagātajā korī, kas 
darbojas jau kopš 1959. gada, 
dzied spilgtu un skanīgu balsu 
īpašnieces, kuras publiku 
priecē gan ar tautasdziesmu 
apdarēm, gan pasaules 
klasikas kompozīcijām. Koris 
piedalījies dažādos koru 
festivālos un konkursos Vācijā, 
Itālijā, Spānijā, Austrijā, 
Holandē, Francijā u. c. Savas 
pastāvēšanas laikā dziedājis 
visos Vispārējos latviešu 
Dziesmu un deju svētkos, kā 
arī Baltijas valstu studentu 
dziesmu un deju svētkos 
«Gaudeamus» un kļuvis par 
daudzu starptautisku konkursu 
laureātu. Kora kontā ir arī zelta 
diploms 2014. gada Pasaules 
koru olimpiādē un 2017. gada 
Eiropas koru olimpiādē.

Mākslinieciskā vadītāja: 
Inta Eizenberga-Cērmane
        delta2016@inbox.lv

Kontakti:
Kaļķu iela 1–216, Rīga
E-pasts: kultura@rtu.lv
Tālrunis: 67089477
www.kultura.rtu.lv 
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RTU Inženierzinātņu 
vidusskolas jauktais koris

Koris ir jaunākais universitātes 
mākslinieciskais kolektīvs, 
kurš nodibinājies 2017. gada 
pavasarī. Korī dzied skolēni, 
kuri paši ir izteikuši vēlmi 
dziedāt. Korī ir 20 dalībnieki, 
lielākā daļa mācījušies 
mūzikas skolā un prot spēlēt 
arī kādu no instrumentiem. 
Kora mākslinieciskā vadītāja 
un diriģente ir Elīza Hvane. 
III Latvijas jaukto koru 
salidojumā «Kalniem pāri» koru 
konkursā ieguva I pakāpi.

Mākslinieciskā vadītāja:
Elīza Hvane
        hvane.eliza@gmail.com

RTU Bigbends 

RTU Bigbends dibināts 
2014. gada rudenī. Patlaban 
kolektīvā apvienojušies 
ap 21 mūziķis, kuri kopīgi 
pilnveido improvizācijas un 
solo muzicēšanas prasmes. 
Kolektīvs izpilda mūziku swing, 
rock, boogie, funk, bossa 
nova stilā. Bigbends gan 
muzicē kopā ar citiem RTU 
mākslinieciskajiem kolektīviem 
RTU pasākumos, gan uzstājas 
pašmāju, kā arī starptautiskos 
džeza mūzikas koncertos, 
tostarp starptautiskajā džeza 
festivālā «Saulkrasti Jazz 
Festival». 

Mākslinieciskais vadītājs: 
Jānis Puķītis 
        janispukitis@gmail.com

Studentu teātris «Spēle» 

Teātris dibināts 2000. gadā. 
«Spēle» piemērota ikvienam, 
kurš vēlas teatrāli izpausties. 
Tā ir iespēja iemācīties 
ķermeņa plastiku, eleganti 
improvizēt, turklāt vēl 
izvingrināt balsi. Ik gadu teātris 
mērojas spēkiem ar citiem 
studentu un jauniešu teātriem 
RTU organizētajās Latvijas 
Studentu teātra dienās, 
kā arī piedalās citos teātra 
festivālos. Teātra repertuārā 
ir pasaules klasika un latviešu 
autoru dramaturģija.

Režisors:
Romans Grabovskis
        
romansgrabovskis@inbox.lv

Studentu pūtēju orķestris 
«SPO» 

Kolektīvs dibināts 1969. gadā. 
«SPO» koncertdarbībai 
un sadzīvei raksturīgs 
dzīvesprieks un entuziasms. 
Orķestris ir vienā vecumā ar 
angļu rokgrupu «The Rolling 
Stones», taču atšķirībā no 
tās orķestrim pusmūža 
krīze nedraud, jo asinis tiek 
atjaunotas nepārtraukti. 
Viņu spēkos atskaņot 
dažādu žanru un gadsimtu 
skaņdarbus. Diapazons plešas 
no baroka līdz džezam.  «SPO» 
priekšnesumus paspilgtina 
deju grupa Gitas Ūdres vadībā, 
ar kuru orķestris piedalās 
starptautiskos konkursos un 
festivālos. 2017. gadā RTU 
Studentu pūtēju orķestris 
«SPO» ieguvis pirmo vietu 
visaugstākās grūtības pakāpes 
grupā IV Starptautiskajā 
pūtēju orķestru konkursā 
«Baltic Open» un IX Latvijas 
pūtēju orķestru konkursā 
Jelgavā, kurā piedalījās 
47 pūtēju orķestri no visām 
trim Baltijas valstīm.

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

RTU studentu teātris 
«Kamertonis» (krievu val.) 

Teātris dibināts 1981. gadā. 
«Kamertoņa» dalībnieki tic, 
ka skaistums, mīlestība un 
teātra māksla izglābs pasauli. 
Teātra ampluā sniedzas no 
slavenā angļu dramaturga 
Viljama Šekspīra lugām līdz 
pat mūsdienīgā, spilgtā vācu 
drāmas pārstāvja Rolanda 
Šimmelfenniga lugām, 
no traģēdijām līdz bērnu 
pasākām. «Kamertoņa» 
izrādes un daiļrade ir augsti 
novērtēta daudzos vietēja un 
starptautiska mēroga teātru 
festivālos. Teātris viesojies 
gan kaimiņvalstīs, gan citur 
pasaulē – Vācijā, Ukrainā, 
Armēnijā, Krievijā, Uzbekistānā 
un Gruzijā.

Mākslinieciskā vadītāja, 
režisore: 
Ludmila Stančika
        ludmila.stancik@mail.ru
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RTU stīgu ansamblis 
«Gaiva» 

Stīgu ansamblis dibināts 1991. 
gadā. «Gaivā» sava loma ir 
ne vien stīgu instrumentiem, 
bet arī klavierēm, ērģelēm un 
flautai. Ansamblis atskaņo 
dažādu laikmetu mūziku, 
sākot no renesanses un baroka 
skaņdarbiem līdz speciāli 
ansamblim komponētiem 
mūsdienu latviešu komponista 
Riharda Dubras darbiem. 
«Gaiva» regulāri piedalās 
Senās mūzikas festivālos 
Valmierā, muzicē konkursos 
un festivālos. Ar savu mūziku 
viesojusies Beļģijā, Zviedrijā, 
Francijā, Spānijā, Lietuvā, Īrijā 
un Norvēģijā. 

Mākslinieciskā vadītāja: 
Kristīne Osokina 
        kristine.osokina@inbox.lv

Postfolkloras grupa 
«Daba San»

Grupa «Daba San» pulcē 
jauniešus, kurus aizrauj 
postfolklora. Grupas 
dalībnieki brīvi rotaļājas ar 
tautasdziesmu tekstiem, 
saglabājot tajos ietverto 
vēstījumu un sacerot tām 
jaunas, pašu komponētas 
melodijas. Grupas gada 
lielākais un spilgtākais 
piedzīvojums ir 2012. gadā 
pašu aizsāktais postfolkloras 
festivāls «Gaviles». Festivālā 
muzicēts kopā ar tādiem 
pazīstamiem mūziķiem kā 
Zane Šmite, Ilga Reizniece, 
Juris Kaukulis, Laima Jansone, 
Leila Alijeva un Imanta 
Dimanta. Grupa piedalījusies 
arī pozitīvās mūzikas festivālā 
«Laba daba», mūzikas un 
mākslas festivālā «Bildes», 
introvertās mūzikas festivālā 
«Ad lucem», kā arī zināšanu 
festivālā «HELSUS». «Menuo 
Juodaragis» festivālā Lietuvā, 
pārstāvot Latviju kopā ar 
«Skyforger».

Mākslinieciskā vadītāja: 
Vēsma Keire 
        vesma.keire@gmail.com

RTU vokālais ansamblis 
«Jauna nianse»

«Jauna nianse» – tie ir jauni 
un enerģiski cilvēki, kuri vēlas 
gūt prieku kopīgā muzicēšanā 
un sniegt to tālāk citiem. 
Koncerta programmas tiek 
veidotas muzikāli un stilistiski 
kontrastainas. Ansambļa 
repertuārā skan latviešu 
tautas dziesmas, madrigāli 
un klasiski skaņdarbi mijas ar 
popmūzikas aranžējumiem 
un spiričueliem. Ar savu 
dziedājumu ansamblis 
papildinājis gan muzikālas 
izrādes, gan citu ansambļu un 
koru skanējumu sadraudzības 
koncertos. Ansamblis regulāri 
piedalās dažādos labdarības 
projektos un priecē lustīgos 
pasākumos no 1999. gada. 

Mākslinieciskā vadītāja: 
Anitra Balode
         anitra.balode@gmail.com

kultura@rtu.lv

«3 x 3 danču klubs» 
ar Ilgu Reiznieci
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Studenti, kas nopietni 
nodarbojas ar kādu no sporta 
veidiem, ir aicināti papildināt 
RTU izlases komandas. 
Veiksmīgākajiem sportistiem 
RTU sniedz dažāda veida 
atbalstu – eksāmenu sesijas 
pagarinājumus, individuālos 
studiju plānus, kā arī – piedāvā 
izvēlēties sev ērtāko studentu 
viesnīcu u. tml.

basketbols

volejbols

karsējkomanda

vieglatlētika

svarbumbu celšana

Sports
RTU jau izsenis tiek dēvēta par 
sportiskāko augstākās izglītības 
iestādi Latvijā. RTU Rektora 
kausa posmi un noslēguma 
sporta diena RTU semināru, 
atpūtas un sporta bāzē «Ronīši», 
Rudens sporta diena (katru 
gadu septembrī), Nakts turnīri – 
ir nozīmīgākie gadskārtējie 
sporta notikumi, kuros var 
piedalīties visi studenti.

Savukārt studentiem, kuri 
aktīvi sporto kādā no RTU 
izlašu sporta veidiem, viens 
no spilgtākajiem notikumiem 
ir Latvijas Universiāde, 
kur par uzvarām cīnās 
visas valsts universitāšu 
pārstāvji. Studenti sportisti 
startē arī Rīgas un Latvijas 
čempionātos, SELL studentu 
sporta spēlēs, pasaules 
čempionātos un citās valsts 
un starptautiska mēroga 
sacensībās. 

Labākajiem sportistiem 
ir iespēja studēt 
budžeta vietās

Izvēles sporta 
veidi:

Izlašu 
sports
labākajiem

       Kontakti:
RTU Sporta centrs
Meža iela 1 A, Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67089307, 67089382
E-pasts: sports@rtu.lv 
http://www.rtu.lv/sports
Facebook: RTU Sports

2017./2018. studiju gadā 
ieviesta jauna sporta 
organizācijas sistēma, kas 
paplašinās sporta pieejamību 
tieši vecāko kursu studentiem. 
Sporta nodarbības tiks 
organizētas tā, lai katram 
studentam būtu plašas 
iespējas par saprātīgu samaksu 
izvēlēties sev vēlamo sporta 
veidu (no vairāk nekā 20 
pieejamiem) un laiku, kad to 
apmeklēt. Turklāt pieteikšanās 
uz katru nodarbību notiks 
atsevišķi – tātad nekādu 
ilgtermiņa saistību.

Pirmā kursa studentiem būs 
iespēja sportot bez maksas, 
turklāt tikai tad, ja paši to 
vēlēsies. Uzsākot studijas Rīgas 
Tehniskajā universitātē, katram 
būs savs lietotāja profils un tiks 
piešķirta virtuālā nauda sporta 
nodarbību rezervēšanai.

Aerobika

Ārstnieciskā vingrošana

Atlētiskā vingrošana

Badmintons      Bokss

Basketbols     Bridžs

Florbols    Volejbols

Futbols     Peldēšana

Galda teniss     Šahs

Grupu nodarbības
Ķīpsalas fitnesa zālē

Klinšu kāpšana 

Pašaizsardzība

Telpu futbols

Teniss      Vieglatlētika

Trenažieru zāle

Ūdens aerobika

mailto:sports@rtu.lv
http://www.rtu.lv/sports
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Studentu viesnīcas

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

Neesi no 
Rīgas?
Šis būs aktuāls jautājums, 
sākot studijas vecākajā 
universitātē Latvijā. Tāpēc 
iepazīstinām Tevi ar Rīgas 
Tehniskās universitātes 
Studentu viesnīcu nodaļas 
(RTU SVN) sagatavoto 
ceļvedi, kas palīdzēs veiksmīgi 
iekārtoties nākamajā 
mājvietā – vienā no septiņām 
studentu viesnīcām (kādreiz 
sauktas par kopmītnēm, 
studentu valodā «kojas»). 

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

2. 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»).

3. Gaidi uzaicinājumu savā 
e-pastā, kuru norādīji RTU 
pieteikumā, iemaksāt 
nodrošinājuma naudu 25 EUR 
(atlikusī drošības nauda 40 
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.

4. 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, 
nodrošinājuma naudu (25 EUR) 
un vietu kopmītnēs Tu zaudēsi.

 ‣ 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 naudu.

 ‣ Īres nauda par pirmo 
mēnesi*
 ‣ 7 EUR* par ieejas karti 

(izņemot studentu dienesta 
viesnīcu Laimdotas ielā 2 A)
 ‣ Drošības nauda 40 EUR* 
 ‣ Pase
 ‣ Dzīves vietas deklarācijas 

kopija (nepieciešamības 
gadījumā ir jāuzrāda)
 ‣ Divas fotogrāfijas (3×4 cm)
 ‣ Papildu samaksa par 

dienesta viesnīcas gultas veļas 
izmantošanu

* Visas apmaksas būs jāveic 
caur banku vai i-banku pēc 
piestādītā rēķina

 ‣ Burtnieku ielā 2 A
 ‣ Olaines ielā 4
 ‣ Āzenes ielā 6
 ‣ Āzenes ielā 8
 ‣ Meža ielā 5
 ‣ Biešu ielā 4
 ‣ Laimdotas ielā 2 A

Kā dabūt 
vietu 
«kojās»?

Iekārtošanās

Kas tev būs vajadzīgs?

RTU studentu dienesta 
viesnīcas Rīgā atrodas

Atceries, ka priekšroka 
būs budžeta studentiem.
Maksas studentiem pēc studiju 
apmaksāšanas tiks piešķirtas 
tikai pāri palikušās brīvās 
vietas.



116

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

RTUSP

@rtu_sp

RTU Studentu parlaments

Studentu 
parlaments

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 izvēlēties 
sev interesējošo jomu, kurā 
pilnveidoties un attīstīt savas 
prasmes, tādējādi uzlabojot arī 
RTU studentu dzīves kvalitāti. 
Arī Tu vari iesaistīties RTU SP!

RTU Studentu parlaments (RTU SP) -

studenti, kuriem 
rūp studenti

Seko līdzi 
aktualitātēm:

 ‣ 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

 ‣ seminārs vecāko RTU kursu 
studentiem «SoLis»
 ‣ spageti tiltu konstruēšanas 

sacensības «STiKS»
 ‣ projektu konkurss 

«Iniciatīvas fonds»
 ‣ Seminārs RTU 1. un 2. kursa 

studentiem «SP Akadēmija»
 ‣ sporta spēles «Ronīšos»
 ‣ Fukšu balle
 ‣ RTU SP Gada balva
 ‣ Ziemassvētku balle
 ‣ pasākumi skolēniem
 ‣ sacensības starp 

fakultātēm, filiālēm
 ‣ citi lieliski pasākumi

RTU SP 
studenti var 
darboties 
šādās jomās:

RTU SP organizētie 
pasākumi:
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Kontakti:
Daugavgrīvas iela 2 – 238, Rīga
E-pasts:
robotikas.klubs@gmail.com

Fakultāšu 
interešu klubi

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 skolēniem, 
gan mūsu esošajiem un 
topošajiem studentiem.

RTU Robotikas klubā 
interesenti var apgūt 
robotikas pamatus, 
gatavojot vienkāršu 
sacensību robotus 
pieredzējušu būvētāju 
vadībā, īstenot savus 
projektus, kā arī iesaistīties 
citās Robotikas kluba 
aktivitātēs.

Gaidīts ir ikviens interesents, 
pat bez priekšzināšanām, 
bet ar entuziasmu. Ja grib 
nodarboties ar robotiku, ir 
jāsaprot, ka robots netop 
vienas dienas laikā, ir 
jāapbruņojas ar pacietību 
un mērķtiecību, nedrīkst 
aizmirst arī par neatlaidību 
un centību. Robotikas klubs 
ir interesentu apvienība, kur 
liela nozīme ir spējai patstāvīgi 
rīkoties, izmantojot pārējos kā 
iedvesmas un zināšanu avotus, 
nevis kā robota lietošanas 
instrukciju. Kad entuziasms 
un pacietība tiks atalgoti ar 
sekmīgu robotam uzdoto 
komandu izpildi, prieks būs tā 
vērts!

Robotikas kluba biedri bieži 
rīko izbraukuma darbnīcas un 
seminārus skolēniem un citiem 
interesentiem. Neatņemama 
Robotikas kluba sastāvdaļa 
ir ikgadējā Latvijas Robotikas 
čempionāta rīkošana, kur 
vairākās sacensību disciplīnās 
sacenšas robotu būves 
entuziasti no Latvijas un 
ārzemēm. Labākie roboti 
un to būvētāji piedalās arī 
starptautiskās sacensībās 
Eiropā, Amerikā un Japānā.

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

«Latvenergo» radošajā 
laboratorijā ir 12 
labiekārtotu darba vietu, kas 
nokomplektētas ar dažādiem 
mehāniskiem apstrādes 
instrumentiem, mēraparātiem 
un testēšanas iekārtām. 
Laboratorija nepārtraukti tiek 
uzlabota un papildināta ar 
jaunām iekārtām.

EEF «Latvenergo» 
studentu 
laboratorija

RTU
Robotikas 
klubs

Kontakti:
Āzenes iela 12/1 – 219, Rīga

Veronika Bulova
Tālrunis: 29626766
E-pasts:  
veronika.bulova@rtu.lv

Aleksandrs Bubovičs
Tālrunis: 20076601
E-pasts:
aleksandrs.bubovics@inbox.lv

        RTU & Latvenergo radošā        
        laboratorija
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Kontakti:
Paula Valdena iela 5,
Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67089468; 67089102
E-pasts: uzzinas@rtu.lv;
biblioteka@rtu.lv
www.rtu.lv/biblioteka

       rtuzb 

       rtuzb

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

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

Mūsu devīze:
no bibliotēkas līdz 
zināšanām!

Bibliotēka 
piedāvā:
 ‣ grāmatas, datubāzes un 

citus elektroniskos resursus
 ‣ palīdzēt apgūt informācijas 

meklēšanas prasmes
 ‣ drukāt un skenēt 

dokumentus
 ‣ piekļuvi internetam
 ‣ telpas mācībām un brīvajam 

laikam
 ‣ ekskursiju pa bibliotēku
 ‣ nobeiguma darbu iesiešanu
 ‣ attālinātu piekļuvi 

e-resursiem, izmantojot RTU 
portālu ORTUS



119

Kontakti:
Bērnu spēļu istaba «Lācītis 
Integrālis»,
Āzenes iela 6, Rīga, LV-1048
Tālrunis: 20218994
E-pasts:  
helmuts.zalitis@rtusp.lv

Bērnu spēļu 
istaba «Lācītis 
Integrālis»
RTU Studentu 
parlaments ir 
parūpējies, lai 
RTU studenti un 
darbinieki, kam ir 
bērni, varētu pilnībā 
nodoties studijām 
vai darbam, 
nelauzot galvu, kas 
pieskatīs mazuļus.

Bērnu spēļu istabā «Lācītis 
Integrālis», kas atrodas 
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.

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.

Svarīgi!
Vecākiem iepriekš 
jāsaskaņo vēlamais bērnu 
pieskatīšanas laiks, zvanot 
pa tālruni: 20218994.
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Kontakti:
Ķīpsalas iela 6, Rīga, LV-1048
Tālrunis: 29966111
E-pasts: rdf@rtu.lv
Seko aktualitātēm  
Facebook: @rtudf
rtudf.rtu.lv

RTU Dizaina 
fabrika

RTU Dizaina fabrikā studenti, 
pētnieki un uzņēmumi savas 
idejas pārvērš taustāmās, 
funkcionālās lietās. Izmantojot 
plašu prototipēšanas 
aprīkojuma bāzi un augsti 
kvalificētu darbinieku atbalstu, 
te top demonstrācijas modeļi, 
specializētas iekārtas un arī 
dzīvotspējīgi joki. 

Mēs esam šeit, lai pārvērstu 
studiju pieredzi piedzīvojumā 
un palīdzētu katram darīt 
gribošajam attīstīt savu 
supervaroņa prasmju kopumu!

Ja Tev studiju laikā rodas 
sava produkta vai biznesa 
ideja, piesakies IdeaLAB 
programmai! IdeLAB 
nodrošina vidi jaunu ideju un 
produktu radīšanai vai jau 
esošo attīstīšanai, praktiskus 
seminārus un mentoru 
atbalstu: www.idealab.rtu.lv 

Dizaina fabrikā pieejamās 
tehnoloģijas ietver Baltijā 
unikālas 3D drukas un 3D 
skenēšanas iespējas, CNC 
frēzēšanu, lāzergriešanu un 
gravēšanu, elektronikas, ātrās 
prototipēšanas, metināšanas 
un vakuuma formēšanas 
darbnīcas. Te pieejami arī 
dažādi rokas instrumenti, 
darba galdi, kā arī vērtīgi 
padomi.

Piedzīvo darīšanas 
prieku un inovāciju 
rašanos!

Iespējas iesaistīties 
ir visu fakultāšu RTU 
studentiem:
 ‣ nāc un darbojies atvērtā tipa 

laboratorijā theLAB (3D druka, 
lāzergriešana un gravēšana, 
u. c.)
 ‣ izvēlies studiju kursus, kas 

tiek īstenoti sadarbībā ar 
Dizaina fabriku
 ‣ iesaisties starpdisciplinārā 

studentu un Dizaina fabrikas 
darbinieku komandā, 
kas izstrādā risinājumus 
uzņēmumiem
 ‣ piesakies praksē – pēc savas 

iniciatīvas vai sekojot iespējām 
mūsu Facebook kontā
 ‣ piedalies gan praktiskos, gan 

iedvesmojošos pasākumos

http://www.idealab.rtu.lv
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Fakultāšu karte
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Arhitektūras fakultāte (AF)
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, 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 centrs
Meža iela 1 A, Rīga
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RTU MTAF Aeronautikas institūts
Lomonosova iela 1 A, k-1, Rīga

RTU Rīgas Biznesa skola
Skolas iela 11, Rīga

Mašnzinību, transporta un aeronautikas 
fakultāte (MTAF)
Viskaļu iela 36 A, Rīga

RTU Studentu viesnīca
Olaines iela 4, Rīga

RTU Studentu viesnīca
Biešu iela 4, Rīga, Rīga

RTU Studentu viesnīca
Burtnieku iela 2 A, Rīga

RTU Studentu viesnīca
Laimdotas iela 2 A, Rīga
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Ceļvedis
augstskolas 
terminos

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

1. līmeņa
profesionālās
augstākās
izglītības
studijas

Profesija

Bakalaura
profesionālās
studijas

Bakalaura grāds
+ Profesija

Bakalaura
akdēmiskās
studijas

Bakalaura
grāds

Kas ir 
inženieris?
Inženieris ir persona, kas 
specializējusies kādā 
inženierzinātņu jomā. Inženiera 
uzdevums ir projektēt un 
būvēt sarežģītus produktus 
– materiālus, struktūras 
un sistēmas, ņemot vērā 
dažādus ierobežojumus, kā 
praktiskumu, regulas, drošību 
un izmaksas. Inženiera 
darbs rada saikni starp 
zinātniskiem atklājumiem 
un to pielietojumu, kas kalpo 
cilvēku vajadzībām un uzlabo 
dzīves kvalitāti.  

Kas ir 
inženierzinātnes?

Zinātņu nozare, kas apvieno 
dažādu zinātņu (kā fizikas, 
ķīmijas, matemātikas, u.c.) 
atziņas daudzveidīgu tehnisku 
problēmu risināšanai.

Kas ir pamatstudijas 
un kas ir augstākā 
līmeņa studijas?

Pamatstudijas ir studijas, 
kurās var iestāties, ja ir 
vismaz vispārējā vidējā vai 
profesionālā vidējā izglītība – 
tātad esi pabeidzis vidusskolu, 
tehnikumu vai profesionālās 
izglītības kompetences centru. 
Šo studiju rezultātā var iegūt 
bakalaura grādu, pirmā 
un otrā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības pakāpi. 
Augstākā līmeņa studijas 
ir  maģistra vai augstākās 
profesionālās izglītības 
studijas. Tajās vari iestāties 
un studēt tikai pēc bakalaura 
(vai tam pielīdzināma grāda) 
iegūšanas.

Kāda ir 
atšķirība 
starp pilna 
laika un 
nepilna laika 
studijām? 
Tāpat kā darbā var strādāt 
pilnu slodzi un pusslodzi, tā 
pat var arī studēt – pilnu laiku 
un nepilnu laiku. Pilna laika 
klātienes studijās Tev būs jānāk 
uz augstskolu un jāstudē 40 
akadēmiskās stundas nedēļā, 
gluži tāpat kā darba vietā. 
Savukārt nepilna laika studijās 
studijām veltāmo stundu skaits 
ir mazāks kā 40 akadēmiskās 
stundas – gandrīz tāpat, kā 
strādājot pusslodzi darbā, 
tādēļ arī nepilna laika studiju 
ilgums ir garāks. 
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Kas ir pirmā līmeņa 
profesionālās 
studijas?

Pirmā līmeņa profesionālās 
studijas ir studijas, kurās 
apgūst sarežģītas pakāpes 
profesiju, taču ne studijas, ne 
tālākā darbība nav saistīta 
ar zinātnisko pētniecību. 
Iegūtā kvalifikācija (4. 
profesionālās kvalifikācijas 
līmenis*) ļauj konkurēt darba 
tirgū vai arī turpināt studijas 
atbilstošā bakalaura vai 2. 
līmeņa profesionālajā studiju 
programmā.

Kas ir 
bakalaura 
profesionālās 
studijas?
Bakalaura profesionālās 
studiju programmas 
paredzētas profesionālās 
izglītības iegūšanai, un 
viena no svarīgākajām šo 
programmu sastāvdaļām 
ir studiju prakse. Absolvējot 
studijas, tiek piešķirts 
bakalaura profesionālais grāds 
un kvalifikācija* atbilstoši 
izvēlētajai studiju programmai 
un/vai specializācijas 
virzienam.

Studiju programmu 
absolventiem ir tiesības 
turpināt studijas gan maģistra 
profesionālo, gan akadēmisko 
maģistra studiju programmās.

Kas ir 
bakalaura 
akadēmiskās 
studijas?
Bakalaura akadēmiskās 
studijas paredzētas kādas 
zinātņu nozares satura un 
metožu kopuma apgūšanai. 
Šīs studijas vairāk noder, ja 
ir vēlme pēc absolvēšanas 
darboties zinātnē un 
pētniecībā. Pēc bakalaura 
grāda iegūšanas ir tiesības 
studēt maģistrantūrā.

*Kas ir profesionālā 
kvalifikācija?

Profesionālā kvalifikācija ir 
dokuments, kas apstiprina, ka 
esi saņēmis atbilstošu izglītību 
un ieguvis noteiktu meistarības 
pakāpi kādas profesijas 
veikšanai. Iemaņas un 
prasmes, kādas nepieciešamas, 
nosaka profesiju standarts. 
Latvijas izglītība sistēmā 
ir noteikti 5 profesionālās 
kvalifikācijas līmeņi. RTU 
absolventi iegūst 4. vai 
5. līmeņa profesionālo 
kvalifikāciju. 
Speciālisti ar 4. kvalifikācijas 
līmeni veic sarežģītu izpildītāja 
darbu, kā arī organizē un 
vada citu speciālistu darbu 
(piemēram, būvdarbu vadītājs, 
jurista palīgs, restaurators, 
kosmetologs, u.c.). Savukārt 
5. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis ir noteiktas nozares 
speciālista augstākā 
kvalifikācija, kas dod iespēju 
plānot un veikt arī zinātniskās 
pētniecības darbu attiecīgajā 
nozarē (piemēram, arhitekts, 
jurists, skolotājs, ģeodēzijas 
inženieris, u.c.). 
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Bakalaura
un koledžas līmeņa studijas
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