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RTU 
Inženierekonomikas 
un vadības fakultāte
Rīgas Tehniskā 
universitāte (RTU) 
ir mūsdienīga, 
starptautiski 
pazīstama 
un prestiža 
daudznozaru 
tehniskā 
universitāte 
Latvijā.

studējot maģistra 
akadēmisko studiju 
programmās:

kā arī maģistra 
profesionālo studiju 
programmās: 

ekonomika

uzņēmējdarbība un vadīšana

uzņēmējdarbības finanses

būvuzņēmējdarbības 
un nekustamā īpašuma 
vadīšana

darba aizsardzība

inovācijas un 
uzņēmējdarbība

muitas un nodokļu 
administrēšana

pilsētu un reģionu 
inženierekonomika

starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un 
vadīšana

uzņēmējdarbība un 
vadīšana

visaptverošā kvalitātes 
vadība

RTU Inženierekonomikas un 
vadības fakultātē (IEVF) ir 
iespējams iegūt kvalitatīvu 
un konkurētspējīgu augstāko 
izglītību,

IEVF ir augstu 
novērtēta «Eduniversal» 
starptautiskajā 
universitāšu un 
biznesa skolu reitingā 
(«Eduniversal Business 
Schools Ranking» www.
eduniversal-ranking.com),
2016. gadā pirmo reizi 
ierindojoties četru palmu 
līgā, kas apzīmē īpaši augstu 
akadēmiskās institūcijas 
līmeni, izcilu kvalitāti un 
spēcīgu starptautisko ietekmi 
biznesa un vadības izglītībā. 
Kopumā reitingu veido piecas 
palmu līgas. 
RTU IEVF, piedaloties 
starptautiskajā maģistra 
studiju programmu reitingā 
«Eduniversal Best Masters 
Ranking 2017», ieguva 
izcilu novērtējumu visās 
pārstāvētajās kategorijās. 
Reitinga rezultāti apliecina 
RTU IEVF maģistra studiju 
programmu augsto kvalitāti un 
konkurētspēju dažādās jomās.

Pēc maģistrantūras 
absolvēšanas studijas 
iespējams turpināt 
IEVF doktora līmeņa 
studiju programmā 
“Vadībzinātne un 
ekonomika”.

RTU Inženierekonomikas 
un vadības fakultāte
Kalnciema iela 6, Rīga, LV-1048
Tālr. 67089394
E-pasts: ievf@rtu.lv   
www.ievf.rtu.lv 

Seko mums:
RTU.IEVF

RTU_IEVF

RTU_IEVF

Starp 100 labākajām 
universitāšu un biznesa 
skolu programmām 
pasaulē ir iekļautas 
divas RTU IEVF 
maģistra profesionālo 
studiju programmas: 

«Būvuzņēmējdarbības 
un nekustamā īpašuma 
vadīšana» ierindota 34. 
vietā nekustāmā īpašuma 
pārvaldīšanas jomā,

«Inovācijas un 
uzņēmējdarbība» ierindota 
58. vietā uzņēmējdarbības 
jomā

Starp 200 labākajām 
universitāšu un biznesa 
skolu programmām 
Austrumeiropas 
reģionā ir iekļautas trīs 
RTU IEVF maģistra 
studiju programmas: 

profesionālā programma 
«Pilsētu un reģionu 
inženierekonomika» 
ierindota 7. vietā starp 10 
labākajām ekonomikas 
jomā,

akadēmiskā programma 
«Uzņēmējdarbības 
finanses» ierindota 5. vietā 
starp 20 labākajām  finanšu 
jomā,

profesionālā programma 
«Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un 
vadīšana»  ierindota 7. 
vietā starp 20 labākajām 
starptautiskās vadības 
jomā

Starp 50 labākajām 
universitāšu un biznesa 
skolu programmām 
pasaulē ir iekļautas 
divas RTU IEVF 
maģistra profesionālo 
studiju programmas: 

«Muitas un nodokļu 
administrēšana» ierindota 
35. vietā nodokļu 
administrēšanas jomā,

«Visaptverošā kvalitātes 
vadība» ierindota 39. vietā 
biznesa informācijas, 
zināšanu un drošības 
vadības jomā

https://www.facebook.com/RTU.IEVF/
https://twitter.com/RTU_IEVF
https://www.instagram.com/rtu_ievf/
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Uzņemšanas 
noteikumi un 
pieteikšanās 
studijām

Studiju un studējošā 
kredīti ar valsts vārdā 
sniegtu galvojumu

Kontakti:
RTU Uzņemšanas komisija
Kaļķu iela 1–121
Rīga, LV-1658
Tālrunis: 67089319
E-pasts: uznemsana@rtu.lv

Kontakti:
RTU Kredītu piešķiršanas 
komisija
Kaļķu iela 1 – 120. kabinets
Rīga LV-1658
Tālrunis: 67089465
E-pasts: krediti@rtu.lv

personas, kuras ieguvušas 
izvēlētās studiju 
programmas uzņemšanas 
prasībām atbilstošu 
akadēmisko vai profesionālo 
bakalaura grādu;

personas, kuras ieguvušas 
piektā līmeņa profesionālo 
kvalifikāciju, ja iepriekšējās 
izglītības profesionālo 
studiju programmās ietverti 
vismaz 70 % priekšmetu 
no maģistra studijām 
atbilstošas bakalaura studiju 
programmas obligātās 
daļas.

personas, kuras ieguvušas 
izvēlētās studiju 
programmas uzņemšanas 
prasībām atbilstošu 
akadēmisko vai profesionālo 
bakalaura grādu;

personas, kuras ieguvušas 
piektā līmeņa profesionālo 
kvalifikāciju izvēlētajai 
studiju programmai 
atbilstošā nozarē vai 
apakšnozarē.

Arhitektūras maģistra 
akadēmisko studiju 
programmā uzņem personas, 
kuras ieguvušas arhitekta 
profesionālo kvalifikāciju vai tai 
pielīdzinātu izglītību.

Augstākā līmeņa profesionālo 
studiju programmās uzņem
personas, kuras ieguvušas 
akadēmisko bakalaura grādu 
izvēlētajai studiju programmai 
atbilstošā zinātņu nozarē vai 
apakšnozarē.

RTU Rīgas Biznesa skolas 
īstenotajās studiju 
programmās uzņem personas 
atbilstoši šo programmu 
uzņemšanas noteikumiem. 
Personas, kuras iepriekšējo 
izglītību ieguvušas ārvalstīs, 
var pieteikties studijām RTU, 
ja viņu izglītības dokumentu 
atbilstības novērtējumu ir 
veicis Latvijas Akadēmiskās 
informācijas centrs. Izglītības 
dokumentā uzrādīto 
priekšmetu novērtējumu 
pielīdzināšanu RTU 
uzņemšanas kritērijiem veic 
Uzņemšanas komisija.

Iesniedzot dokumentus, RTU 
2017. gada absolventiem 
jāsamaksā reģistrācijas maksa 
10 EUR. Pārējiem reflektantiem 
– 25 EUR. Atsaucot pieteikumu, 
reģistrācijas maksa netiek 
atmaksāta. Bāreņi ir atbrīvoti 
no reģistrācijas maksas.

Reflektanti konkursā piedalās 
ar bakalaura vai profesionālās 
studiju programmas sekmju 
izraksta vidējo svērto atzīmi. 
Vidējo svērto atzīmi aprēķina 
kā visos priekšmetos iegūtu 
atzīmju un kredītpunktu 
(KP) reizinājumu summu 
dalītu ar programmā 
apgūto KP summu. Ja KP 
nav norādīti, tad aprēķina 
kā visos priekšmetos iegūto 
atzīmju un kontaktstundu 
reizinājumu summu dalītu ar 
visu priekšmetu kontaktstundu 
skaitu.

Uz kredīta saņemšanu var 
pretendēt studējošie - Latvijas 
Republikas pilsoņi un personas, 
kurām ir Latvijas Republikas 
nepilsoņa pase, kā arī citu 
Eiropas Savienības valstu 
pilsoņi, kuriem izsniegta 
reģistrācijas apliecība vai 
pastāvīgās uzturēšanās 
apliecība -, ja viņi sekmīgi 
apgūst valsts akreditētas 
studiju programmas.
 
Studenti var saņemt divu veidu 
kredītus – studiju un studējošā.

Katrā izglītības pakāpē 
var saņemt kredītu viena 
bakalaura, maģistra un 
doktora grāda secīgai 
iegūšanai vai augstākās 
profesionālās izglītības 
profesionālās kvalifikācijas 
un profesionālo grādu secīgai 
iegūšanai. Vienlaicīgi students 
var saņemt gan studiju, gan 
studējošā kredītu.

Lai pieteiktos kredītam, 
studentiem RTU Kredītu 
piešķiršanas komisijai 
jāiesniedz aizpildīta kredīta 
pieteikuma anketa, jāuzrāda 
pase un dokuments (studiju 
kredīta gadījumā) par studiju 
priekšapmaksas veikšanu.

Paredzēts studiju maksas 
segšanai. Tas nepārsniedz 
augstskolas noteikto studiju 
maksu un valsts noteikto 
maksimālo studiju kredīta 
apmēru gadā. Studiju laikā un 
laikposmā, kamēr nav sākts 
atmaksāt studiju kredītu (11 
mēnešus pēc studiju beigšanas 
vai 2 mēnešus pēc izslēgšanas 
no studējošo skaita), šī  kredīta 
procentu likme ir 0 %. Sākot 
kredīta atmaksu, būs jāmaksā 
kredītlīguma noslēgšanas 
gadā izsolītā bankas procentu 
likme, bet, ja minētā likme ir 
augstāka par 5% gadā, kredīta 
ņēmējs maksā 5% likmi gadā.

Paredzēts studenta iztikas 
izdevumu segšanai. To var 
saņemt pilna laika (dienas 
nodaļas) studējošie. Kredīta 
apmērs vienam studējošajam  
mēnesī nepārsniedz 170,74 
EUR. Šo kredītu izmaksā 10 
mēnešus gadā (izņemot jūliju 
un augustu). Procenti par 
šo kredītu ir jāmaksā katru 
mēnesi, sākot no kredīta 
izmaksas brīža, tāpēc banka 
regulāri šo summu ieturēs no 
studenta konta.

Svarīgi, lai 
iepriekšējā 
izglītība atbilstu 
izvēlētās 
augstākā 
līmeņa studiju 
programmas 
prasībām.

Sīkāku informāciju 
par kredītu 
piešķiršanas 
noteikumiem un 
atmaksas kārtību 
var atrast
www.sza.gov.lv

Uzņemšana 
notiek atklāta 
un vienlīdzīga 
konkursa kārtībā.

Studiju kredīts

Studējošā 
kredīts

Maģistra 
akadēmisko studiju 
programmās uzņem:

Maģistra 
profesionālo studiju 
programmās uzņem:
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RTU stipendijas RTU Attīstības 
fonda stipendijas

Lai pieteiktos uz stipendiju, 
studējošajiem līdz katra 
semestra pirmā mēneša 
(septembra vai februāra) 10. 
datumam savas fakultātes 
Stipendiju piešķiršanas 
komisijai  jāiesniedz aizpildīts 
iesniegums un dokumenti, kas 
apstiprina studējošā atbilstību 
kādam no  iepriekš minētajiem 
sociālajiem kritērijiem.

Stipendiju nolikums un 
iesniegums atrodams RTU 
Studentu parlamenta 
mājaslapā www.rtusp.lv 
Studiju nodaļas apakšlapā.

Ikmēneša stipendiju 
konkursa kārtībā uz 
vienu semestri piešķir 
studējošajiem, pamatojoties 
uz sesijā iegūtajām atzīmēm. 
Stipendijas augstākā līmeņa 
studiju 1. kursa 1. pusgadā 
tiek piešķirtas, ņemot vērā 
iepriekšējā studiju līmeņa 
diploma pielikumā fiksēto 
vidējo svērto atzīmi. Ja diviem 
vai vairāk studējošajiem ir 
vienlīdzīgas sekmes, prioritārā 
secībā tiek ņemta vērā šo 
studējošo piederība šādām 
sociālajām grupām:

ikmēneša stipendiju 99,60 
EUR mēnesī;

vienreizēju stipendiju, 
kas visa semestra laikā 
nepārsniedz ikmēneša 
stipendijas apmēru;

paaugstinātu stipendiju, 
kas nepārsniedz ikmēneša 
stipendijas divkāršu apmēru. 
Grūtniecības atvaļinājuma 
laikā paaugstinātajai 
stipendijai var pieteikties 
ārpus noteiktā stipendiju 
konkursa.

RTU studentam 
no stipendiju 
fonda var piešķirt:

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.

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: 67089429
E-pasts: fonds@rtu.lv
www.fonds.rtu.lv

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

1. invalīds, bārenis vai bez 
vecāku gādības palikušais

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

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

4. studējošais, kura ģimenē ir 
viens vai vairāki bērni
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Kontakti:
Kalnciema iela 6–110
Tālrunis: +371 26167888
E-pasts: ievfsp@gmail.com
www.ievfsp.lv

ievfsp

RTU IEVF SP

ievf_sp

RTU IEVF Studentu 
pašpārvalde
Mēs esam studenti, 
kam rūp citu studentu 
labklājība

Seko mums:

 ‣ Ārējo sakaru nodaļa
 ‣ Iekšējās komunikācijas 

nodaļa
 ‣ Kultūras un sporta nodaļa
 ‣ Sabiedrisko attiecību 

nodaļa
 ‣  Studiju nodaļa

Ja arī Tu esi jautrs, 
komunikabls, erudīts, Tava 
galva ir pilna trakām idejām, 
Tev ir vēlme darboties, Tu vēlies 
iegūt daudz jaunu draugu un 
labu paziņu un, galvenais, Tu 
esi students, kam rūp citu 
studentu labklājība, un pat, 
ja tev ir tikai viena no šīm 
īpašībām, Tu jau esi viens no 
mums.

Nāc studēt uz RTU 
IEVF, iesaisties 
IEVF SP un padari 
studiju laiku par 
saviem līdz šim 
aizraujošākajiem 
dzīves gadiem!
Nāc un iesaisties!

IEVF SP veido:

Kopīgiem spēkiem mēs 
organizējam mārketinga ideju 
konkursu sadarbībā ar Latvijas 
uzņēmumiem «Reklaminators», 
pasākumu mācībspēkiem 
«IEVF Lepnums», lekciju 
ciklu par ekonomiku un 
uzņēmējdarbību «EKU zona» 
un atraktīvās «Pirmkursnieku 
iesvētības», kā arī dažādus 
seminārus, izglītojošus 
vakarus un vēl daudzus citus 
pasākumus.

Studenti zina, ka pie mums 
var vērsties, ja pēkšņi radusies 
kāda problēma mācībās, ja 
mājās aizmirsies kalkulators 
vai vienkārši gribas iedzert 
siltu tēju un parunāties. 
Mēs veidojam tiltu starp 
studentiem un administrāciju, 
pavēstot par jaunumiem 
fakultātes domē, RTU Senātā, 
aizstāvot studentu tiesības un 
atgādinot pienākumus, kā arī 
novērtējot mācībspēku darbu.

IEVF SP sniedz iespēju kļūt 
par savējo fakultātē, iepazīt 
visaktīvākos jauniešus no citām 
fakultātēm, būt notikumu 
centrā, organizējot pasākumus 
un uzlabojot savu un citu 
studentu dzīvi. Tā ir iespēja 
pilnveidoties pašam un attīstīt 
komandas darba prasmes. 
IEVF SP ir ideāls starta 
punkts darbam RTU Studentu 
parlamentā vai Latvijas 
Studentu apvienībā.

  

Studiju 
programmas

Maģistra akadēmisko 
studiju programmas:
Ekonomika

Uzņēmējdarbība un 
vadīšana

Uzņēmējdarbības finanses

Maģistra profesionālo 
studiju programmas:
Būvuzņēmējdarbības 
un nekustamā īpašuma 
vadīšana

Darba aizsardzība

Inovācijas un 
uzņēmējdarbība

Muitas un nodokļu 
administrēšana

Pilsētu un reģionu 
inženierekonomika

Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un 
vadīšana

Uzņēmējdarbība un 
vadīšana

Visaptverošā kvalitātes 
vadība

Norādītais budžeta vietu skaits un 
studiju gada maksa var mainīties.
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Programmas direktore
profesore Maija Šenfelde

Profesionālās 
specializācijas studiju 
kursi 

Humanitārie un 
sociālie studiju kursi

Tirgus ekonomikas problēmas 
un politika

Pētījumu metodoloģija 

Darba aizsardzības pamati

Mikroekonomikas analīze

Makroekonomikas analīze

Ekonomisko un 
komercaprēķinu metodes

Ekonomiskās analīzes teorija 

Ekonometrija 

Zinātniskie semināri 

Starptautiskā konkurence

Psiholoģija 
Pedagoģija 
Organizāciju psiholoģija 
Civiltiesības 
Ētika 
Eiropas klasiskā filozofija 
Biznesa socioloģija 

Elektroniskā komercija un 
e-uzņēmējdarbība 

Produkta tirgzinības politika 

Kvalitātes vadīšana un 
ekonomika 

Tehnoloģiju un jaunu produktu 
mārketings 

Latvijas tautsaimniecības 
vēsture un aktualitātes 

Valsts ekonomiskā politika 

Riski tautsaimniecībā 

Projektu vadīšana 

Prakse 

Makroekonomisko procesu 
modelēšana 

Ekonomikas attīstības faktori 
un modeļi 

Starptautiskā valūtas un 
finanšu sistēma 

Reģionālā ekonomika un 
politika 

Ekonomiskās domas vēsture 

Ekonomisko procesu 
prognozēšana 

Ekonomikas informatīvās 
sistēmas 

Energoresursu ekonomika 

Obligātie studiju kursi

Ierobežotās izvēles studiju kursi

Valsts pārbaudījums

Brīvās izvēles studiju kursi

Maģistra darbs

Programma nodrošina iespēju 
iegūt akadēmiskam maģistra 
grādam un akadēmiskās 
izglītības valsts standartam 
atbilstošas padziļinātas 
teorētiskās zināšanas 
ekonomikas jomā, kā arī 
attīsta pētniecības prasmes 
un sagatavo ekonomisko 
procesu analītiķus un nozares 
speciālistus ekonomikas 
problēmu risināšanai un 
lēmumu pieņemšanai 
mūsdienu mainīgajos 
ekonomiskajos apstākļos

Ekonomika

Mikroekonomikas un 
makroekonomikas analīze, 
Latvijas tautsaimniecības 
vēsture un aktualitātes, 
valsts ekonomiskā 
politika, ekonomisko un 
komercaprēķinu metodes, 
tirgus ekonomikas problēmas 
un politika, starptautiskā 
valūtas un finanšu sistēma
u. c. nozarei atbilstoši 
priekšmeti

Sociālo zinātņu maģistra 
grāds ekonomikā

Studijas doktorantūrā

Absolventi ir sociāli atbildīgi 
un augsti kvalificēti 
speciālisti, kuru zināšanas, 
prasmes un kompetences 
ļauj analizēt un kritiski 
izvērtēt ekonomikas procesus 
vietējās un starptautiskās 
valsts institūcijās un privātā 
sektorā, kā arī speciālisti, 
kuri spējīgi veikt zinātniskās 
pētniecības darbu

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

Kredītpunktu
skaits

Programmas 
īstenošanas 
forma

Sociālo zinātņu bakalaura 
grāds ekonomikā vai 
vadībzinātnē, vai tam 
pielīdzināma izglītībaPilna laika

80

2 gadi

1900 €

Maģistra 
akadēmisko 
studiju 
programma

Īstenošanas 
valoda

Latviešu, 
angļu

Iespējama 
ierobežotās izvēles 
sadaļā
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10 11

Programmas direktore
docente Ieva Andersone

Profesionālās 
specializācijas studiju 
kursi 

Humanitārie un sociālie 
studiju kursi 

Ekonomiskās analīzes teorija

Investīcijas un finansēšana

Organizāciju teorijas 

Uzņēmējdarbības procesu 
vadīšana 

Mūsdienu pētījumu metodes: 
teorija un prakse 

Aktualitātes mārketingā un 
stratēģiskajā vadīšanā

Darba aizsardzības pamati

Zinātniskie semināri 

Kvalitātes tehnoloģijas un 
vadīšana 

Inovāciju ekonomika un 
vadīšana 

Sociālā atbildība un biznesa 
ētika 

Projektu plānošana un kontrole 

Elektroniskā komercija un 
e-uzņēmējdarbība 

Vadības grāmatvedība un 
projektu analīze 

Finanšu analīze un plānošana 

Risku pārvaldība 
uzņēmējdarbībā 

Psiholoģija 

Pedagoģija 

Organizāciju psiholoģija 

Biznesa socioloģija 

Programma sagatavo 
patstāvīgai zinātniskās 
pētniecības, pedagoģiskai 
un praktiskai darbībai 
vadībzinātnē, attīstot 
efektīvu vadības lēmumu 
pieņemšanas loģiku un 
darba tirgum nepieciešamās 
vadības iemaņas un prasmes

Uzņēmējdarbība
un vadīšana

Organizāciju teorijas, 
uzņēmējdarbības procesu 
vadīšana, mūsdienu pētījumu 
metodes (teorija un prakse), 
ekonomiskās analīzes teorija, 
investīcijas un finansēšana, 
mūsdienu problēmas 
mārketingā un stratēģiskā 
vadīšana

Sociālo zinātņu maģistra 
grāds vadībzinātnē

Studijas doktorantūrā

Absolventi ir augsti kvalificēti 
un sociāli atbildīgi speciālisti
ekonomikas, uzņēmējdarbības 
un vadībzinību jomā, kuru
zināšanas, prasmes un 
kompetences ļauj analizēt un 
izvērtēt ekonomikas procesus 
vietējās, starptautiskās 
un valsts institūcijās, un 
privātajā sektorā, kā arī 
speciālisti, kuri spējīgi veikt 
zinātniskās pētniecības darbu

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

Sociālo zinātņu bakalaura 
grāds ekonomikā vai 
vadībzinātnē, vai tam 
pielīdzināma izglītībaPilna laika

2 gadi

1900 €

Maģistra 
akadēmisko 
studiju 
programma

Īstenošanas 
valoda

Latviešu, 
angļu

Kredītpunktu
skaits 80

Obligātie studiju kursi

Ierobežotās izvēles studiju kursi

Valsts pārbaudījums

Brīvās izvēles studiju kursi

Maģistra darbs
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12 13

Programmas direktore
profesore Nataļja Lāce

Profesionālās specializācijas studiju kursi 

Humanitārie un 
sociālie studiju kursi

Pedagoģijas un 
psiholoģijas studiju kursi 

Ekonomisko procesu 
prognozēšana 

Mūsdienu pētījumu metodes: 
teorija un prakse 

Darba aizsardzības pamati 

Ekonomikas teorija 

Finanšu tirgi un investīcijas 

Finanšu riski 

Finanšu pārskati 

Korporatīvās finanses 

Finanšu inovācijas 

Mūsdienu problēmas 
mārketingā un stratēģiskajā 
vadīšanā 

Korporatīvā sociālā atbildība Pedagoģija

Nodokļu plānošana 
uzņēmumā 

Finanšu resursi 

Banku darbības aktuālās 
problēmas

Finanšu pakalpojumu 
mārketings

Finanšu analīze un 
plānošana 

Vadības grāmatvedība un 
projektu analīze

Stratēģiskā finanšu 
vadīšana

Finanšu instrumenti 

Vērtspapīru analīze un 
portfeļu vadīšana 

Finanšu ekonometrija

Maģistra darbs

Programma nodrošina 
iespēju iegūt akadēmiskam 
maģistra grādam un 
akadēmiskās izglītības valsts 
standartam atbilstošas 
padziļinātas teorētiskās 
zināšanas uzņēmējdarbības 
finanšu vadībā, kā arī 
attīsta pētniecības prasmes, 
izglītojot uzņēmumu finanšu 
vadītājus un finanšu investīciju 
pārvaldīšanas speciālistus 
finanšu problēmu risināšanai 
un lēmumu pieņemšanai 
mūsdienu mainīgās 
uzņēmējdarbības vides 
apstākļos

Uzņēmējdarbības 
finanses 

Finanšu tirgi un investīcijas, 
finanšu riski, korporatīvās
finanses, mūsdienu problēmas 
mārketingā un stratēģiskajā 
vadīšanā, ekonomisko 
procesu prognozēšana, 
mūsdienu pētījumu metodes 
u. c. akadēmiski un nozarei 
atbilstoši priekšmeti

Sociālo zinātņu maģistra 
grāds uzņēmējdarbības 
finanšu vadībā

Studijas doktorantūrā

Absolventi ir spējīgi veikt 
pētījumus uzņēmējdarbības 
finanšu vadības jomā, strādāt 
finanšu resursu vadībā 
dažādu tautsaimniecības 
nozaru uzņēmumos un 
finanšu investīciju vadībā 
finanšu pakalpojumu sfērā

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā
iepriekšējā izglītība

Prakse

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Sociālo zinātņu bakalaura 
grāds ekonomikā 
vai vadībzinātnē vai 
augstākā profesionālā 
izglītība, atbilstoši studiju 
programmām, kurās ir 
ietverta bakalaura studiju 
programmas obligātā daļa 
(bez bakalaura darba) ne 
mazāk kā 70 KP apjomā

Pilna laika

2 gadi

1900 €

Maģistra 
akadēmisko 
studiju 
programma

Īstenošanas 
valoda

Latviešu, 
angļu

Kredītpunktu
skaits 80

Kopīgi visiem 
specializēšanās virzieniem  

Specializācijas virzienā
“Finanšu vadība”

Specializācijas virzienā
“Finanšu ekonomika” 

«Eduniversal Best
Masters Ranking 2017»

5. vietā Austrumeiropas
reģionā ekonomikas jomā

Obligātie studiju kursi

Ierobežotās izvēles studiju kursi

Valsts pārbaudījums

Brīvās izvēles studiju kursi
Apgūstamie priekšmeti Iegūstamais grāds un 

kvalifikācija 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera
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14 15

Būvuzņēmējdarbības 
un nekustamā īpašuma
vadīšana

Programma izglīto 
uzņēmējus un vadītājus, 
īpašu uzmanību pievēršot 
kvalitatīvai jaunāko zināšanu 
apguvei būvuzņēmējdarbības 
un nekustamā īpašuma 
attīstības un vadīšanas 
jomās, būvniecības darbu 
izmaksu tāmēšanā. Sagatavo 
speciālistus ne tikai zinātniski 
pedagoģiskajam darbam, bet 
arī profesionālajam darbam 
pašvaldībās, valsts institūcijās, 
finanšu un apdrošināšanas 
jomās, komercsabiedrībās, 
nevalstiskajās, starptautiskajās 
un nacionālajās 
organizācijās, kas darbojas 
būvuzņēmējdarbības un 
nekustamo īpašumu jomās

Programmas 
veids un 
līmenis

Īstenošanas 
valoda

Budžeta 
vietas 
2017./2018.
studiju gadā

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

Latviešu, 
angļu

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

Studijas doktorantūrā

Programma sagatavo 
darbam pašvaldībās, valsts 
institūcijās, finanšu un 
apdrošināšanas jomās, 
komercsabiedrībās, 
nevalstiskajās, 
starptautiskajās 
un nacionālajās 
organizācijās, kas darbojas 
būvuzņēmējdarbības un 
nekustamo īpašumu jomās

Būvniecības projektu 
vadīšana, ekoloģijas 
sistēmu vadīšana, 
zemes izmantošanas 
pārvaldība,  nekustamā 
īpašuma ekonomika, 
būvniecības ekonomika, 
investīcijas īpašumu 
attīstībā, komerctiesības, 
tirgvedības stratēģiska 
vadīšana būvniecībā, 
būvuzņēmējdarbības 
loģistika, nekustamo īpašumu 
vizuālās vides plānošana,  
u.c. akadēmiski un nozarei 
atbilstoši priekšmeti

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija

Studiju ilgums un 
gada maksa

Studiju ilgums un 
gada maksa

Studiju ilgums un 
gada maksa

Studiju ilgums un 
gada maksa

Pilna laika 
studijām 

Pilna laika 
studijām 

Pilna laika 
studijām 

Pilna laika 
studijām 

Nepilna laika 
studijām 

Nepilna laika 
studijām 

Nepilna laika 
studijām 

Nepilna laika 
studijām 

Profesionālais maģistra 
grāds būvuzņēmējdarbības 
un nekustamā īpašuma 
vadīšanā

Profesionālais maģistra 
grāds būvuzņēmējdarbības 
un nekustamā īpašuma 
vadīšanā un nekustamā 
īpašuma ekonomista 
kvalifikācija

Profesionālais maģistra 
grāds būvuzņēmējdarbības 
un nekustamā īpašuma 
vadīšanā

Profesionālais maģistra 
grāds būvuzņēmējdarbības 
un nekustamā īpašuma 
vadīšanā un būvniecības 
tāmju inženiera 
kvalifikācija

Profesionālais bakalaura grāds 
un 5. līmeņa profesionālā 
kvalifikācija, kas iegūta, 
pabeidzot programmu šādās 
izglītības programmu grupās: 
vadība un administrēšana; 
finanses, banku lietas un 
apdrošināšana; grāmatvedība 
un nodokļi; tiesību zinātne; 
arhitektūra un pilsētu 
plānošana; būvniecība un 
civilā celtniecība vai tam 
pielīdzināma izglītība

Sociālo zinātņu bakalaura 
grāds ekonomikā; 
vadībzinātnē; tiesībzinātnē 
vai inženierzinātņu 
bakalaura grāds būvzinātnē

Profesionālais bakalaura 
grāds nekustamā īpašuma 
pārvaldībā un 5. līmeņa 
profesionālā kvalifikācija, 
kas iegūta, pabeidzot 
programmu “Nekustamā 
īpašuma pārvaldība” 
ar nekustamā īpašuma 
pārvaldnieka vai nekustamā 
īpašuma ekonomista, 
vai nekustamā īpašuma 
vērtētāja kvalifikāciju

Profesionālais bakalaura 
grāds un 5. līmeņa 
profesionālā kvalifikācija, 
kas iegūta, pabeidzot 
programmas nekustamā 
īpašuma pārvaldībā vai 
būvzinātnē, un civilā 
celtniecībā; arhitektūrā 
un pilsētu plānošanā; 
inženierzinātņu bakalaura 
grāds būvzinātnē vai tam 
pielīdzināma izglītība 
būvzinātnē

1,5 gadi

2,5 gadi

1 gads

2,5 gadi

2 gadi

3 gadi

1,5 gadi

3 gadi

1900 € 

1900 € 

1900 € 

1900 € 

1300 € 

1300 € 

1300 € 

1300 € 

Kredītpunktu
skaits

Kredītpunktu
skaits

Kredītpunktu
skaits

Kredītpunktu
skaits

60

100

100

40

Apgūstamie priekšmeti Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

«Eduniversal Best
Masters Ranking 2017»

34. vietā pasaulē nekustāmā 
īpašuma pārvaldīšanas jomā
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16 17

Profesionālās specializācijas studiju kursi 

Būvniecības projektu vadīšana

Ekoloģijas sistēmu vadīšana 

Būvniecības vadīšana 

Zemes izmantošanas 
pārvaldība 

Darba aizsardzība 

Darba aizsardzība 

Nekustamā īpašuma 
tirgvedība 

Nekustamā īpašuma 
vērtēšanas teorija 

Nekustamā īpašuma 
ekonomika (studiju projekts) 

Tirgvedības vadīšana 
nekustamā īpašuma 
darījumos (studiju projekts) 

Ēku un būvju tehniskā 
stāvokļa novērtēšana 
(studiju projekts) 

Būvdarbu izmaksu 
tāmēšana (studiju projekts) 

Būvniecības tehnoloģija 

Cenu veidošana būvniecībā

Komerctiesības 

Komercdarbības vērtēšana 

Nekustamā īpašuma 
pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas 
organizēšana 

Inovāciju vadīšana būvniecībā 

Nekustamo īpašumu vizuālās 
vides plānošana 

Pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas darbu 
izmaksu tāmēšana 

Inženierkomunikāciju darbu 
izmaksu tāmēšana 

Būvniecības ekonomika

Nekustamā īpašuma darījumu 
ekonomiskie aspekti ārvalstīs 

Būvniecības projektu 
plānošana un kontrolings 

Būvniecības projektu risku un 
kvalitātes vadība 

Datorizētā projektu vadība 

Spēļu teorija 
būvuzņēmējdarbības 
ekonomikā 

Nekustamā īpašuma 
ekonomika 

Investīcijas īpašumu attīstībā 

Būvniecības projektu 
ekonomiskā vadīšana 

Nekustamā īpašuma tirgus 
tautsaimniecībā 

Būvniecības produktu 
un nekustamā īpašuma 
starptautiskais tirgus 

Tirgvedības stratēģiskā 
vadīšana būvniecībā 

Būvuzņēmējdarbības finanšu 
pārvaldība 

Politikas un īpašuma filozofija 

Būvuzņēmējdarbības 
ekonomika 

Būvuzņēmējdarbības loģistika 

Cenu veidošana būvniecībā 

Saskarsmes psiholoģija 
nekustamā īpašuma darījumos 

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana

Maģistra darbs

Programma sagatavo 
speciālistus ar profesionālām 
zināšanām un prasmēm 
darba aizsardzības sistēmas 
vadīšanas, organizēšanas 
un uzraudzības, darba vides 
risku, analīzes, prognozēšanas 
jomās, kuri spēj izvirzīt 
projekta mērķi, piedalīties tā 
izstrādāšanā un realizēšanā, 
veikt aprēķinus, pieņemt 
lēmumus darba aizsardzības 
sistēmas pilnveidošanā un tos 
realizēt

Darba aizsardzība

Darba un darba aizsardzības 
tiesību aktuālās problēmas, 
arodveselība un darba 
medicīnas pamati, zinātniskie 
semināri, uzņēmējdarbības 
vadīšana, darba psiholoģija 
un ergonomika, bīstamās 
iekārtas un elektrodrošība 
u. c. akadēmiski un nozarei 
atbilstoši priekšmeti

Profesionālais maģistra 
grāds darba aizsardzībā

Studijas doktorantūrā, 
t.sk., RTU doktora studiju 
programmā «Vides zinātne»

Programmas absolventi 
strādā valsts, 
pašvaldību iestādēs un 
komercuzņēmumos par darba 
aizsardzības kompetentajiem 
speciālistiem, kā arī ir tiesīgi 
veikt pedagoģisko darbu savā 
specialitātē

Programmas 
veids un 
līmenis

Budžeta vietas 
uzņemšanai
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā
iepriekšējā izglītība

Prakse

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Otrā līmeņa profesionālā 
augstākā izglītība darba 
aizsardzībā vai vides 
aizsardzībā vai profesionālais 
bakalaura grāds un inženiera 
kvalifikācija, vai inženiera 
kvalifikācija, kas iegūta pēc 
vismaz četru gadu studiju 
programmas un divu gadu 
praktiskās darba pieredzes 
darba aizsardzības jomā, 
vai otrā līmeņa profesionālā 
augstākā izglītība ķīmijā, 
fizikā, darbmācībā un 
juridiskajās zinātnēs, 
kas iegūta, pabeidzot 
vismaz četru gadu studiju 
programmu, un vismaz 
trīs gadu praktiskā darba 
pieredze darba aizsardzības 
jomā

Nepilna laika 
(neklātienes)

2 gadi

1650 €

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

Īstenošanas 
valoda

Latviešu

Kredītpunktu
skaits 60

Obligātie studiju kursi

Ierobežotās izvēles studiju kursi

Valsts pārbaudījums

Programmas direktore
profesore Ineta Geipele

Apgūstamie priekšmeti Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera
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Profesionālās specializācijas studiju kursi 

Pedagoģijas un 
psiholoģijas studiju 
kursi 

Darba aizsardzība un drošība

Arodveselība un darba 
medicīnas pamati 

Zinātniskie semināri 

Uzņēmējdarbības vadīšana 

Darba psiholoģija un 
ergonomika 

Apkārtējās vides aizsardzība 

Darba un darba 
aizsardzības tiesību aktuālās 
problēmas

Psiholoģija 
Pedagoģija 

Bīstamo vielu pielietošanas 
drošība 

Kolektīvo darba aizsardzības 
līdzekļu projektēšanas pamati 

Civilā aizsardzība un 
ugunsdrošība 

Individuālie un kolektīvie 
darba aizsardzības līdzekļi 

Bīstamās iekārtas un 
elektrodrošība 

Darba psiholoģija un 
ergonomika 

Datorizētās modelēšanas 
un informācijas apstrādes 
pamati 

Maģistra darbs

Inovācijas un 
uzņēmējdarbība

Programma attīsta radošo 
domāšanu un spēju radīt 
jaunas vērtības, sagatavo 
uzņēmējus un vadītājus 
darbam dažāda lieluma 
un jomu uzņēmumos un 
organizācijās

Programmas 
veids un 
līmenis

Īstenošanas 
valoda

Budžeta 
vietas 
2017./2018.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Studiju ilgums un 
gada maksa

Studiju ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

Latviešu, 
angļu

Bakalaura profesionālais grāds 
un/vai otrā līmeņa profesionālā 
augstākā izglītība un vismaz 
divu gadu uzņēmēja pieredze 
vai pieredze vadošā amatā

Bakalaura akadēmiskais 
grāds sociālo zinātņu jomā 
vai tam pielīdzināma izglītība 
un vismaz trīs gadu uzņēmēja 
pieredze vai pieredze vadošā 
amatā

Pilna laika un 
nepilna laika

Studijas notiek darba dienu vakaros 
un sestdienās moduļu veidā

Studijas doktorantūrā

Absolventi strādā par 
uzņēmumu vadītājiem, kuri 
plāno, organizē un vada 
uzņēmuma darbu, atbilstoši 
uzņēmuma stratēģijai, 
misijai un mērķiem, 
īpašnieku un sabiedrības 
interesēs, kontrolē darbu 
izpildi, motivē darbiniekus 
un nodrošina komunikāciju 
ar ieinteresētajām pusēm; 
pārzina un kontrolē uzņēmuma 
darbības funkcionālās jomas

1,5 gadi

2700 € 

2 gadi

2700 € 

2 gadi

2700 € 

2,5 gadi

2700 € 

Vadības grāmatvedība 
un projektu analīze, 
tehnoloģiju un jaunu 
produktu mārketings, 
stratēģijas un pārmaiņu 
vadīšana, uzņēmējdarbība 
un plānošana, inovāciju 
tehnoloģijas, produktu dizains 
un attīstība u. c. akadēmiski 
un nozarei atbilstoši 
priekšmeti

Profesionālais maģistra 
grāds uzņēmumu un iestāžu 
vadībā

Pilna laika
studijām

Pilna laika
studijām

Nepilna laika
studijām

Nepilna laika
studijām

Kredītpunktu
skaits

Kredītpunktu
skaits60 80

Darba aizsardzība

Obligātie studiju kursi

Ierobežotās izvēles studiju kursi

Valsts pārbaudījums

Programmas direktors
profesors Jānis Ieviņš

Apgūstamie priekšmeti Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera
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Programmas direktors 
docents Modris Ozoliņš

Profesionālās specializācijas studiju kursi 

Humanitārie un 
sociālie studiju kursi

Vadības grāmatvedība un 
projektu analīze 

Tehnoloģiju un jaunu produktu 
mārketings

Stratēģijas un pārmaiņu 
vadīšana

Uzņēmējdarbība un 
plānošana

Pedagoģija 

Psiholoģija 

Zināšanu vadība 

Pētījumu metodoloģija 

Speckurss lietišķajā angļu 
valodā inovācijās un 
uzņēmējdarbībā 

Kvalitātes pilnveides projektu 
vadība

Inovāciju tehnoloģijas 

Produktu dizains un attīstība 

Talantu un personāla vadība 

Visaptverošā kvalitātes vadība 

Projektu vadīšana 

Maģistra darbs

Muitas un 
nodokļu 
administrēšana

darbam muitas un nodokļu 
iestādēs, loģistikas, transporta 
un citos uzņēmumos, vidējā 
un augstākā līmeņa vadītājus 
darbam VID.

Programmas 
veids un 
līmenis

Īstenošanas 
valoda

Budžeta 
vietas 
2017./2018.
studiju gadā

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

Latviešu

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

Studijas doktorantūrā

Absolventi strādā par 
augstākā un vidējā līmeņa 
vadītājiem muitas un nodokļu 
iestādēs, kā arī transporta, 
loģistikas, muitas brokeru un 
ražošanas uzņēmumos un 
iestādēs, kas nodarbojas ar 
ārējo ekonomisko darbību, 
veic analītisko darbību un 
pieņem patstāvīgus lēmumus 
muitas un nodokļu jomā

Nodokļu analīze un 
prognozēšana, muitas 
un starptautiskās 
uzņēmējdarbības 
aktualitātes, nodokļu 
plānošana, muitas
procedūras un režīmi, muitas 
audits, valsts ieņēmumu 
politika un valsts ekonomiskās 
drošības aspekti, muitas 
un nodokļu administrāciju 
stratēģiskā vadīšana u. c. 
akadēmiskie un nozarei 
atbilstoši priekšmeti

Studiju programma ir izveidota 
sadarbībā ar Valsts ieņēmumu 
dienestu (VID) un Pasaules 
Muitas organizāciju (PMO). Tā 
kā pirmā pasaulē ir atzīta par 
atbilstošu vienotajiem PMO 
starptautiskajiem muitnieku 
profesiju standartiem, 
ko apstiprinājušas 177 
PMO dalībvalstis. Līdz 
ar to programma sniedz 
padziļinātas profesionālās 
zināšanas muitas un nodokļu 
jomā, sagatavo speciālistus 
zinātniski pedagoģiskajam 
darbam, kā arī praktiskajam 

«Eduniversal Best
Masters Ranking 2017»
58. vietā pasaulē
uzņēmējdarbības jomā

Inovācijas un uzņēmējdarbība

«Eduniversal Best
Masters Ranking 2017»

35. vietā pasaulē nodokļu 
administrēšanas jomā

Obligātie studiju kursi

Ierobežotās izvēles studiju kursi

Valsts pārbaudījums

Apgūstamie priekšmeti Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera



In
že

ni
er

ek
on

om
ik

as
 u

n 
va

dī
ba

s 
fa

ku
lt

āt
e

In
že

ni
er

ek
on

om
ik

as
 u

n 
va

dī
ba

s 
fa

ku
lt

āt
e

22 23

Studiju projekti 
specializācijām 

Nodokļu analīze un 
prognozēšana 

Muitas un nodokļu 
administrāciju stratēģiskā 
vadīšana 

Muita un starptautiskās 
uzņēmējdarbības aktualitātes

Nodokļu plānošana (studiju 
projekts)

Studiju projekts 3

Profesionālās specializācijas studiju kursi 

Valsts ieņēmumu politika un 
valsts ekonomiskās drošības 
aspekti 

Muitas administrēšanas 
aktualitātes 

Komersantu darbības kontrole 
un analīze 

Nodokļu plānošana 

Muitas un nodokļu iestāžu 
darba organizēšana un 
vadīšana 

Starptautiskās tirdzniecības 
tiesības 

Speciālā angļu valoda 

Speciālā vācu valoda 

Muitas tiesības 

Muitas procedūras un režīmi 

Muitas tarifu sistēma 

Muitas informācijas sistēma 

Muitas audits 

Starptautiskās pārvadājumu 
tiesības

Finanses un nodokļi 

Nodokļu informācijas sistēmas 

Nodokļu kontrole 

Nodokļu sistēma ārvalstīs 

Nodokļu grāmatvedība 

Finanšu grāmatvedība

Maģistra darbs

Kopējie studiju 
priekšmeti nozarei

Specializācijas virzienā 
“Muitas vadīšana” 

Specializācijas virzienā 
“Nodokļu administrēšana” 

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija

Studiju ilgums un 
gada maksa

Studiju ilgums un 
gada maksa

Studiju ilgums un 
gada maksa

Pilna laika 
studijām 

Pilna laika 
studijām 

Pilna laika 
studijām 

Nepilna laika 
studijām 

Nepilna laika 
studijām 

Nepilna laika 
studijām 

Profesionālais maģistra 
grāds muitas un nodokļu 
administrēšanā

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

Profesionālais maģistra 
grāds muitas un nodokļu 
administrēšanā 

Profesionālais bakalaura 
grāds muitas un nodokļu 
administrēšanā vai tam 
pielīdzināma izglītība

Sociālo zinātņu bakalaura 
akadēmiskais grāds vai tam 
pielīdzināma izglītība

Profesionālais bakalaura 
grāds un/vai otrā līmeņa 
profesionālā augstākā 
izglītība ekonomikā, vadībā 
un administrēšanā, tiesību 
zinātnē, inženierzinātnē un 
tehnoloģijā, ražošanas un 
pārstrādes vai būvniecības 
tehnoloģiskajās jomās

1 gads

2 gadi

1,5 gadi

1,5 gadi

2,5 gadi

2 gadi

1900 € 

1900 € 

1900 € 

1300 € 

1300 € 

1300 € 

Kredītpunktu
skaits

Kredītpunktu
skaits

Kredītpunktu
skaits

40

80

60

Muitas un nodokļu administrēšana

Obligātie studiju kursi

Ierobežotās izvēles studiju kursi

Valsts pārbaudījums

Programmas direktors
profesors
Aivars Vilnis Krastiņš
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Pilsētu un reģionu 
inženierekonomika

Programma sniedz maģistra 
profesionālo izglītību pilsētu 
un reģionu attīstības jomā, 
sagatavo sociāli atbildīgus un 
augsti kvalificētus speciālistus, 
kuru zināšanas, prasmes un 
kompetences ļauj pieņemt 
inženiertehniski pamatotus 
ekonomiskus lēmumus, 
plānot un koordinēt teritoriju 
attīstības ekonomiskos un 
pārvaldības procesus, kā arī 
veikt pētniecības darbu

Programmas 
veids un 
līmenis

Īstenošanas 
valoda

Budžeta 
vietas 
2017./2018.
studiju 
gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

Prakse

Studiju ilgums un 
gada maksa

Studiju ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

Latviešu, 
angļu

Bakalaura profesionālais 
grāds un/vai piektā līmeņa 
profesionālā kvalifikācija 
ekonomikas, vadības 
un administrēšanas, 
grāmatvedības un nodokļu, 
finanšu inženierijas nozarēs vai 
tam pielīdzināma izglītība; 
bakalaura profesionālais 
grāds un/vai piektā 
līmeņa profesionālā 
kvalifikācija arhitektūras un 
pilsētplānošanas, būvniecības 
un civilās celtniecības nozarēs 
vai tam pielīdzināma izglītība

Bakalaura akadēmiskais 
grāds ekonomikas, 
vadībzinātnes, dabaszinātnes 
vai būvzinātnes nozarēs

Profesionālais maģistra 
grāds ekonomikā

Profesionālais maģistra 
grāds ekonomikā un 
ekonomista kvalifikācija

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

Studijas doktorantūrā

Programmas absolventi 
strādā valsts institūcijās, 
pašvaldībās, kā arī 
tautsaimniecības nozarēs 
ekonomikas jomā un privātā 
sektorā

1,5 gadi

1900 € 

2 gadi

1900 € 

2 gadi

1300 € 

2,5 gadi

1300 € 

Makroekonomikas un 
mikroekonomikas analīze, 
reģionālā
pārvaldība, pilsētu 
ekonomika un sociālā vide, 
reģionālā infrastruktūra, 
energoapgādes ilgtspējīga 
attīstība, arhitektūras 
socioloģija, ES līdzfinansēto 
projektu vadīšana u. c. nozarei 
atbilstoši priekšmeti

Pilna laika
studijām

Pilna laika
studijām

Nepilna laika
studijām

Nepilna laika
studijām

Kredītpunktu
skaits

Kredītpunktu
skaits60 80

Programmas direktore 
profesore Maija Šenfelde

Profesionālās specializācijas studiju kursi 

Makroekonomikas analīze

Mikroekonomikas analīze 

Ekonomiskās analīzes metodes 

Darba aizsardzība

Reģiona sociāli ekonomiskās 
attīstības programmas 
izstrāde (studiju projekts)

Pilsētu ekonomika un sociālā 
vide 

Reģionālā pārvaldība 

Teritoriālā plānošana un 
sistēmiskā izpratne 

Reģionālā infrastruktūra 

Energoapgādes ilgtspējīga 
attīstība 

Ekonomiskās sistēmas 
funkcionēšanas modelis 
(lietišķā spēle) 

Eiropas Savienības 
līdzfinansēto projektu vadīšana 

Reģionu attīstības 
sociālekonomiskā analīze, 
plānošana un organizēšana 

Reģiona finanses 

Starptautiskā konkurence 

Komerctiesību reģionālie 
aspekti 

Pašvaldību vadība 

Ilgtspējīga telpiskās vides 
attīstība 

Eiropas Savienības 
ekonomiskās politikas 
aktualitātes 

Maģistra darbs

Grāmatvedība un finanses 

Arhitektūras socioloģija 

Reģiona sociāli ekonomiskās 
attīstības programmas 
izstrāde (studiju projekts) 

Pilsētas sociāli ekonomiskās 
attīstības plānošana (studiju 
projekts)

Obligātie studiju kursi

Ierobežotās izvēles studiju kursi

Valsts pārbaudījums

Apgūstamie priekšmeti

Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

«Eduniversal Best
Masters Ranking 2017»

7. vietā Austrumeiropas 
reģionā ekonomikas jomā
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26 27

Starptautisko 
ekonomisko sakaru 
organizēšana un 
vadīšana

Programmas 
veids un 
līmenis

Īstenošanas 
valoda

Budžeta 
vietas 
2017./2018.
studiju 
gadā

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

Latviešu, 
angļu

Pilna laika

Studijas doktorantūrā

Absolventi veido 
karjeru starptautiskās 
uzņēmējdarbības un 
tirdzniecības jomā, kā 
arī dažādos ražošanas, 
tirdzniecības un pakalpojumu 
uzņēmumos, piedalās 
starptautisku mārketinga 
stratēģiju veidošanā, strādā 
uzņēmumos, kas nodarbojas 
ar loģistiku, starptautiskiem 
un vietējiem kravu vai 
pasažieru pārvadājumiem, 
vairumtirdzniecību, 
mazumtirdzniecību u. c.

Apgūstamie priekšmeti Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana, 
vadīšana, tiesiskā regulēšana,  
globalizācijas un integrācijas 
procesi pasaules ekonomikā, 
globālā loģistika un 
transports, ES ekonomiskās 
politikas aktualitātes, 
pasaules ekonomikas 
attīstība, uzņēmējdarbības 
loģistika, muitas darbības 
organizēšana un vadīšana, 
ekonometrija, stratēģiskā 
vadīšana

Studiju programma sagatavo 
augstākā līmeņa starptautisko 
ekonomisko sakaru vai 
loģistikas un transporta 
ekonomikas speciālistus, 
struktūrvienību un uzņēmumu 
vadītājus, atbilstoši globālā 
darba tirgus prasībām.
Ir divi specializācijas virzieni:
• starptautisko ekonomisko 
sakaru vadīšana;
• uzņēmējdarbības loģistika un 
transporta ekonomika.
Daļa studiju priekšmetu tiek 
realizēti angļu valodā.
Studiju laikā tiek organizēts 
mācību brauciens uz Briseli

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija

Studiju ilgums un 
gada maksa

Studiju ilgums un 
gada maksa

Studiju ilgums un 
gada maksa

Studiju ilgums un 
gada maksa

Pilna laika 
studijām 

Pilna laika 
studijām 

Pilna laika 
studijām 

Pilna laika 
studijām 

Profesionālais maģistra grāds 
starptautisko ekonomisko 
sakaru vadīšanā

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

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

Profesionālais maģistra 
grāds starptautisko 
ekonomisko sakaru 
vadīšanā

Profesionālais bakalaura 
grāds un/vai piektā līmeņa 
profesionālā kvalifikācija 
sociālo zinātņu jomā (vismaz
četru gadu izglītība), vai tam 
pielīdzināma izglītība

Sociālo zinātņu bakalaura 
grāds ekonomikā vai vadībā

Bakalaura akadēmiskais 
grāds tiesību zinātnes, 
inženierzinātnes un 
tehnoloģijas, ražošanas un 
pārstrādes vai būvniecības 
tematiskajās jomās

Profesionālais bakalaura 
grāds un/vai otrā līmeņa 
profesionālā augstākā 
izglītība tiesību zinātnes, 
inženierzinātnes un 
tehnoloģijas, ražošanas un 
pārstrādes vai būvniecības 
tematiskajās jomās

1,5 gadi

2 gadi

2 gadi

2,5 gadi

1900 € 

1900 € 

1900 € 

1900 € 

Kredītpunktu
skaits

Kredītpunktu
skaits

Kredītpunktu
skaits

Kredītpunktu
skaits

60

80

80

100
«Eduniversal Best

Masters Ranking 2017»
7. vietā Austrumeiropas 
reģionā starptautiskās 

vadības jomā
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28 29

Profesionālās specializācijas studiju kursi 

Specializācijas virzienā 
“Starptautisko ekonomisko 
sakaru vadīšana” 

Specializācijas virzienā 
“Uzņēmējdarbības loģistikas un 
transporta ekonomika” 

Humanitārie un sociālie 
studiju kursi 

Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un 
vadīšana 
Globalizācijas un integrācijas 
procesi pasaules ekonomikā 
Globālā loģistika un transports 
Eiropas Savienības 
ekonomiskās politikas 
aktualitātes 

Starptautisko ekonomisko 
sakaru tiesiskā regulēšana 
Muitas darbības organizēšana 
un kontrole 
Ekonometrija 
Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un 
vadīšana (studiju projekts) 
Pasaules ekonomikas attīstība
Stratēģiskā vadīšana

Pedagoģija 
Organizāciju psiholoģija 
Biznesa socioloģija

Maģistra darbs

Starptautiskās tirgzinības 
Starptautiskās 
uzņēmējdarbības 
prognozēšana 
Intelektuālā īpašuma 
starptautiskā aizsardzība 
Starptautiskais protokols 
Eiropas Savienības 
līdzfinansēto projektu vadīšana 
Speciālā angļu valoda 
Kvalitātes un vides pārvaldība 

Uzņēmējdarbības loģistika 
Starptautisko pārvadājumu 
vadīšana 
Uzņēmējdarbība transportā 
Speciālā angļu valoda 
Kvalitātes un vides pārvaldība 

Specializācijām kopējie studiju priekšmeti 

Muitas likumdošana Latvijā un 
ārvalstīs 
Starptautiskā tirdzniecība 
Starptautiskās 
uzņēmējdarbības aktualitātes 
Ekonomiskā un transporta 
ģeogrāfija 

Personāla vadīšana 
(pamatkurss) 
Starptautiskā biznesa 
plānošana 
Eiropas Savienības 
organizācija un funkcijas 

Ekonomika 
Statistika 
Uzņēmējdarbības vadīšana 
Uzņēmējdarbības loģistikas 
pamati 
Uzņēmējdarbības tiesiskie 
pamati 

Uzņēmējdarbība 
un vadīšana

Programmas 
veids un 
līmenis

Īstenošanas 
valoda

Budžeta 
vietas 
2017./2018.
studiju gadā

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

Latviešu

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

Studijas doktorantūrā

Absolventi var strādāt 
jebkurā tautsaimniecības 
nozares uzņēmumā, 
kura darbība saistīta 
ar ekonomikas, 
uzņēmējdarbības un 
vadībzinību jomām

Apgūstamie priekšmeti Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

Uzņēmējdarbības procesu 
vadīšana, inovāciju ekonomika 
un vadīšana, vadīšanas 
lēmumu pieņemšana

Programma sagatavo sociāli 
atbildīgus un kvalificētus 
speciālistus, kuru zināšanas, 
prasmes un kompetences ļauj 
strādāt valsts institūcijās, 
pašvaldībās, privātā sektorā, 
finanšu un apdrošināšanas 
sfērās, attīstīt zinātniskās 
pētniecības darbu, efektīvas 
vadības lēmumu pieņemšanas 
loģiku, darba tirgum 
nepieciešamās inovatīvas 
vadības iemaņas un prasmes

Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana

Obligātie studiju kursi

Ierobežotās izvēles studiju kursi

Valsts pārbaudījums

Programmas direktore
asociētā profesore
Ingūna Jurgelāne
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30 31

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija

Studiju ilgums un 
gada maksa

Studiju ilgums un 
gada maksa

Studiju ilgums un 
gada maksa

Studiju ilgums un 
gada maksa

Pilna laika 
studijām 

Pilna laika 
studijām 

Pilna laika 
studijām 

Pilna laika 
studijām 

Nepilna laika 
studijām 

Nepilna laika 
studijām 

Nepilna laika 
studijām 

Nepilna laika 
studijām 

Profesionālais maģistra 
grāds uzņēmējdarbībā un 
vadīšanā

Profesionālais maģistra 
grāds uzņēmējdarbībā un 
vadīšanā un uzņēmuma 
vadītāja kvalifikācija

Profesionālais maģistra 
grāds uzņēmējdarbībā un 
vadīšanā un uzņēmuma 
vadītāja kvalifikācija

Profesionālais maģistra 
grāds uzņēmējdarbībā un 
vadīšanā

Profesionālais bakalaura 
grāds un/vai otrā līmeņa 
profesionālā augstākā 
izglītība vadības, ekonomikas 
un administrēšanas 
tematiskajās jomās, vai tam 
pielīdzināma izglītība

Sociālo zinātņu bakalaura 
grāds ekonomikā vai 
uzņēmējdarbībā un 
vadīšanā, vai tam 
pielīdzināma izglītība

Bakalaura akadēmiskais 
grāds tiesību zinātnes un 
inženierzinātnes tehniskajās 
jomās vai tam pielīdzināma 
izglītība

Profesionālais bakalaura 
grāds un/vai otrā līmeņa 
profesionālā augstākā 
izglītība tiesību zinātnes, 
inženierzinātnes un 
tehnoloģijas, ražošanas un 
pārstrādes vai būvniecības 
tematiskajās jomās, vai tam 
pielīdzināma izglītība

1,5 gadi

2 gadi

2 gadi

2,5 gadi

2 gadi

2,5 gadi

2,5 gadi

3 gadi

1900 € 

1900 € 

1900 € 

1900 € 

1300 € 

1300 € 

1300 € 

1300 € 

Kredītpunktu
skaits

Kredītpunktu
skaits

60

80

Kredītpunktu
skaits 80

Kredītpunktu
skaits 100

Profesionālās specializācijas studiju kursi 

Uzņēmējdarbības procesu 
vadīšana 

Inovāciju ekonomika un 
vadīšana 

Uzņēmuma vadīšana (studiju 
projekts) 

Ekonomika 

Aktualitātes mārketingā un 
stratēģiskajā vadīšanā 

Sociālā atbildība un biznesa 
ētika 

Stratēģiskā vadīšana 

Pētījumu metodoloģija 

Plānošana un kontrolings

Personāla vadīšana 

Projektu vadīšana 

Riski uzņēmējdarbībā 

Uzņēmumu vērtēšana 

Plānošana un kontrolings 

Lietišķās prognozēšanas 
metodes 

Mūsdienu pētījumu metodes: 
teorija un prakse 

Finanšu analīze un plānošana 

Tirgzinību teorija un prakse 

Maģistra darbs

Uzņēmumu vērtēšana 

Riski uzņēmējdarbībā 

Personāla vadīšana 

Uzņēmuma ekonomika 

Darba aizsardzība

Uzņēmējdarbība un vadīšana

Obligātie studiju kursi

Ierobežotās izvēles studiju kursi

Valsts pārbaudījums

Programmas direktore 
docente Rita Greitāne
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32 33

Visaptverošā 
kvalitātes vadība

Programmas 
veids un 
līmenis

Īstenošanas 
valoda

Budžeta 
vietas 
2017./2018.
studiju gadā

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

Latviešu

Pilna laika un 
nepilna laika

Studijas notiek darba dienu vakaros 
un sestdienās moduļu veidā

Studijas doktorantūrā

Absolventi strādā par 
kvalitātes vadītājiem un 
integrēto sistēmu vadītājiem, 
kvalitātes inženieriem un 
kvalitātes vadības sistēmu 
speciālistiem

Apgūstamie priekšmeti Iespējamais studiju 
turpinājums 

Karjera

Kvalitātes vadība, integrētās 
vadības sistēmas, atbilstības 
novērtēšana, jaunu produktu 
un procesu izveides metodika, 
resursu un kvalitātes 
izmaksu analīze, stratēģijas 
un pārmaiņu vadīšana, 
korporatīvā sociālā atbildība 
un biznesa ētika u. c.

Programma attīsta 
profesionālās, radošās 
un pētniecības prasmes 
darbam kvalitātes 
vadības un atbilstības 
novērtēšanas jomā un 
sagatavo speciālistus, kuri 
nodrošina organizācijas 
kvalitātes un procesu 
vadību, efektīvu jaunu 
tehnoloģiju, metodoloģiju un 
sistēmu izveidi, īstenošanu 
un vadīšanu

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija

Studiju ilgums un 
gada maksa

Studiju ilgums un 
gada maksa

Studiju ilgums un 
gada maksa

Pilna laika 
studijām 

Pilna laika 
studijām 

Pilna laika 
studijām 

Nepilna laika 
studijām 

Nepilna laika 
studijām 

Nepilna laika 
studijām 

Profesionālais maģistra 
grāds kvalitātes vadībā

Profesionālais maģistra 
grāds kvalitātes vadībā

Profesionālais maģistra 
grāds kvalitātes vadībā 
un kvalitātes vadītāja 
kvalifikācija

Profesionālais bakalaura 
grāds kvalitātes vadībā vai 
tam pielīdzināma izglītība

Profesionālais bakalaura 
grāds un/vai otrā līmeņa 
profesionālā augstākā 
izglītība 

Akadēmiskais bakalaura 
grāds

1 gads

2 gadi

2,5 gadi

1,5 gadi

2,5 gadi

3 gadi

1900 € 

1900 € 

1900 € 

1520 € 

1520 € 

1520 € 

Kredītpunktu
skaits

Kredītpunktu
skaits

Kredītpunktu
skaits

40

80

100«Eduniversal Best
Masters Ranking 2017»

39. vietā pasaulē biznesa 
informācijas, zināšanu un 

drošības vadības jomā
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34 35

Profesionālās specializācijas studiju kursi 

Valodas

Integrētās vadības sistēmas 

Jaunu produktu un procesu 
izveides metodika 

Kvalitātes vadība 

Kvalitātes vadība (studiju 
projekts) 

Procesu analīze un vadība

Speciālā angļu valoda 
Speciālā vācu valoda

Kvalitātes vadības sistēmas 

Kvalitātes instrumentālā 
datortehnoloģija 

Varbūtību teorijas un 
statistikas lietišķās metodes 

Resursu un kvalitātes izmaksu 
analīze 

Stratēģijas un pārmaiņu 
vadīšana 

Pētījumu metodoloģija 

Kvalitātes nodrošināšanas 
metodes (studiju projekts) 

Procesu vadības metodes 

Risku analīze 

Talantu un personāla vadība 

Korporatīvā sociālā atbildība 
un biznesa ētika 

Standarti uzņēmējdarbībā 

Kvalitātes pilnveides projektu 
vadība 

Atbilstības novērtēšana 

Atbilstības novērtēšana 
(studiju projekts) 

Maģistra darbs

Visaptverošā kvalitātes vadība

Obligātie studiju kursi

Ierobežotās izvēles studiju kursi

Valsts pārbaudījums

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. Šobrīd ir iespējams 
doties studēt vai praksē uz 
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

Programmas direktore 
profesore Inga Lapiņa
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Kontakti:
Paula Valdena iela 5, Rīga
Tālr.: 67089466, 67089102
E-pasts: biblioteka@rtu.lv
www.rtu.lv/lv/studijas/
biblioteka

Kontakti:
RTU Studentu viesnīcu nodaļa
Āzenes iela 8, Rīga
Tālr.: 67089395, 67089479, 
67089041
E-pasts:
anna.teivane@rtu.lv,
iveta.sverzicka@rtu.lv, 
laimdota.sakuna@rtu.lv 
www.rtu.lv/lv/studijas/
arpusstudijas/studentu-
viesnicas

Kontakti:
Kaļķu iela 1–216, Rīga
Tālr. 67089477
E-pasts: kultura@rtu.lv 
www.rtu.lv/lv/studijas/
arpusstudijas/kultura 

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

Kontakti:
Āzenes iela 6, Rīga
Tālr. 67089364
E-pasts: ssc@rtu.lv

Kontakti:
Meža iela 1A, Rīga
www.rtu.lv/lv/studijas/
arpusstudijas/sports 
Sporta klubs:
Tālr. 67089307
E-pasts: sportaklubs@rtu.lv
Sporta katedra:
Tālr.: 67089382
E-pasts: sportakatedra@rtu.lv 

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

RTU studentiem ir iespēja 
dzīvot kādā no septiņām 
mājīgām studentu viesnīcām. 
Uz vietu RTU studentu viesnīcā 
var pretendēt jebkurš students 
atbilstoši vietu piešķiršanas 
kritērijiem un kārtībai. 
Priekšroka ir budžeta grupas 
studentiem.

RTU Kultūras centrs piedāvā 
studentiem iespēju iesaistīties 
kādā no 12 kultūras kolektīviem 
vai trīs interešu klubiem un 
savu ārpusstudiju laiku pavadīt 
radoši un aizraujoši, ienesot 
dzīvē ne vien iknedēļas balss, 
ķermeņa vai gara treniņu, 
bet arī jaunus draugus, 
piedzīvojumus un emocijas.

RTU Studentu parlaments 
(SP) ir īstā vieta visiem tiem 
RTU studentiem, kas savam 
studiju laikam vēlas piešķirt 
pievienoto vērtību. SP pulcē 
kuplu skaitu aktīvu studentu no 
visām fakultātēm, apvienojot 
katras fakultātes studentu 
pašpārvaldes. Ikviens, kurš 
iesaistās SP, var izvēlēties 
sev interesējošo jomu, kurā 
pilnveidoties un attīstīt savas 
prasmes.

Studentu servisa centrs ir 
izveidots ar mērķi nodrošināt 
centralizētu pakalpojumu 
sniegšanu, konsultēšanu un 
informēšanu par dažādiem 
jautājumiem, kas saistīti 
ar studijām un universitātē 
sniegtajām iespējām RTU 
studentiem, darbiniekiem un 
citiem interesentiem.

Pakalpojumi:
studentu identifikācijas 
kartes, ISIC kartes, 
drukas darbi (drukāšana, 
kopēšana, skenēšana), izziņu 
sagatavošana.

RTU piedāvā iespēju pilnveidot 
prasmes izlašu komandās.

RTU Zinātniskā 
bibliotēka

Studentu 
viesnīcas

RTU Kultūras 
centrs

Studentu 
parlaments

Studentu 
servisa centrs

Sports

Noderīgi
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