




RTU 
Inženierekonomikas 
un vadības fakultāte

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

būvuzņēmējdarbības 
un nekustamā īpašuma 
vadīšana

cilvēku resursu vadīšana

darba aizsardzība

drošības inženierija

ekonomika

inovācijas un 
uzņēmējdarbība

muitas un nodokļu 
administrēšana

nekustamā īpašuma 
pārvaldība

pilsētu un reģionu 
inženierekonomika

reģionālās attīstības un 
pilsētekonomikas inženierija

starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un 
vadīšana

ugunsdrošība un civilā 
aizsardzība

uzņēmējdarbība un vadīšana

uzņēmējdarbības finanses

uzņēmējdarbības loģistika

vadībzinātne un ekonomika

visaptverošā kvalitātes 
vadība

RTU Inženierekonomikas un 
vadības fakultātē (IEVF) ir 
iespējams iegūt kvalitatīvu un 
konkurētspējīgu visu līmeņu 
augstāko izglītību, studējot 
pirmā līmeņa profesionālajās, 
bakalaura akadēmiskajās 
un profesionālajās, 
maģistra akadēmiskajās un 
profesionālajās, kā arī doktora 
studiju programmās dažādos 
ekonomikas, vadības un 
uzņēmējdarbības virzienos: 

IEVF nodrošina 
starpdisciplināru studentu 
mācību procesu, kas orientēts 
uz integrētu teorētisko zināšanu 
un praktisko kompetenču 
attīstības pieeju, piemēram, 
jaunu, ilgtspējīgu biznesa 
ideju un inovatīvu produktu 
radīšanā, tehnoloģiju pārnesē, 
finansējuma piesaistīšanā 
jaunuzņēmumiem un augošu, 
veiksmīgu  uzņēmumu 
izveidošanā.

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

Pieteikšanās studijām

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

Nepieciešamie 
dokumenti:
 ‣ pieteikuma anketa 

(pieejama mājaslapā vai 
saņemama Kaļķu 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 IZM 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.

2015. gada statistika:
 ‣ vidējais stipendijas apmērs 

mēnesī – 279 EUR
 ‣ izsludināti 62 dažādi 

stipendiju un balvu konkursi
 ‣ lielākais praktisko iemaņu 

veicināšanas stipendijas 
apmērs 720 EUR
 ‣ piešķirtas vidēji 300 

ikmēneša 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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Karjeras 
centrs

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

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.

 ‣ uzņēmējdarbības interesentu 
forumu «Biznesa sula», 
kurā katru ceturksni vairāki 
uzņēmēji dalās pieredzē ar 
topošajiem uzņēmējiem
 ‣ biznesa interešu klubu 

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

 ‣ RTU Karjeras dienu, 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 integrēties 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. 
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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.
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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. 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
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Studiju 
programmas

Norādītais budžeta vietu skaits un studiju 
gada maksa var mainīties



In
že

ni
er

ek
on

om
ik

as
 u

n 
va

dī
ba

s 
fa

ku
lt

āt
e

10

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 
2016./2017.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma

-
Pirmā 
līmeņa 
profesionālo 
studiju 
programma

Pilna laika
studijām

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

2 gadi

Pilna laika 
(klātiene) un 
nepilna laika* 

1600 € 

* Informācija par nepilna laika studijām 43. lpp.
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Programmas direktore
profesore Elīna Gaile-Sarkane

Obligātie 
studiju kursi

Ierobežotās 
izvēles studiju 
kursi

Valsts 
pārbaudījums

Profesionālās specializācijas studiju kursi 

Specializācijas virzienā «Personāla vadīšana»

Specializācijas virzienā «Biroja darba vadīšana»

Valodas

Kvalifikācijas darbs

Lietvedība 

Civilā aizsardzība

Ievads specialitātē

Ekonomika

Ekonomiskā statistika

Biznesa datu analīzes 
tehnoloģijas

Matemātika

Grāmatvedība

Tirgzinības

Lietišķā komunikācija

Saimnieciskās un darba 
tiesības

Uzņēmējdarbības vadīšana

Vadības psiholoģija

Lietišķā etiķete

Projektu vadīšana

Kvalitātes vadīšana

Ergonomika

Biroja klientu apkalpošana

Personāla vadīšana

Personāla dokumentu 
lietvedība

Personāla vadīšana (studiju 
projekts)

Biroja darba organizēšana un 
vadīšana 

Biroja praktiskā lietvedība 

Biroja darba organizēšana un 
vadīšana 

Angļu valoda
Vācu valoda
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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 
2016./2017.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika 

(klātiene) un 
nepilna laika* 

5
Pirmā 
līmeņa 
profesionālo 
studiju 
programma

Pilna laika
studijām

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

2 gadi

1600 € 

* Informācija par nepilna laika studijām 43. lpp.
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Programmas direktore
profesore Ineta Geipele

Profesionālās specializācijas studiju kursi 

Humanitārie un 
sociālie studiju kursi Valodas

Nekustamā īpašuma 
pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas 
organizēšana 

Energoefektivitāte namu 
apsaimniekošanā 

Namu inženierkomunikācijas 

Elektroiekārtas un 
elektrotehnika arhitektiem

Civilā aizsardzība

Matemātika 

Ekonomiskā statistika 

Darba aizsardzība 

Būvlikums un būvnoteikumi 

Datormācība

Būvniecības pamati un 
būvizstrādājumi 

Komercaprēķini īpašumu 
apsaimniekošanā 

Ekoloģijas vadīšana 

Tautsaimniecība un finanšu 
tirgus 

Nekustamā īpašuma 
ekonomika 

Ēku un būvju tehniskā 
stāvokļa novērtēšana 

Nekustamā īpašuma 
tirgvedība 

Nekustamā un kustamā 
īpašuma tiesiskie pamati 

Nekustamā īpašuma 
apdrošināšana 

Lietvedība un korespondence 

Uzņēmējdarbības vadīšana 

Datormācība ekonomistiem 

Administratīvās tiesības 

Saimnieciskās tiesības 

Elektrotehnika un elektronika 
(būvniekiem) 

Matemātika ekonomistiem 

Ētikas pamati 
Lietišķā etiķete 
Organizāciju psiholoģija

Angļu valoda 
Vācu valoda 
Krievu valoda

Nekustamo īpašumu darījumu 
finansiālie aspekti 

Ēku un būvju tehniskā stāvokļa 
novērtēšana (studiju projekts)

Eiropas tiesības 

Uzņēmējdarbība un plānošana 
nekustamo īpašumu jomā 

Investīcijas nekustamajā 
īpašumā 

Īpašums un nodokļi 

Tehniskās rasēšanas pamati 

Īpašuma topogrāfiskie 
uzmērījumi 

Projektu vadīšana 
būvuzņēmējdarbībā un 
nekustamā īpašuma 
apsaimniekošanā un 
pārvaldīšanā 

Būvju konstrukciju vērtēšana 

Nekustamā īpašuma 
pārvaldīšana un 
apsaimniekošana (studiju 
projekts)

Būvuzņēmējdarbības praktiskie 
aspekti 

Īpašuma finansiālā uzskaite 

Obligātie 
studiju kursi

Ierobežotās izvēles 
studiju kursi

Valsts 
pārbaudījums

Kvalifikācijas darbs
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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 
2016./2017.
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 € Pilna laika 
(klātiene) un 
nepilna laika* 

* Informācija par nepilna laika studijām 43. lpp.
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Programmas direktors
profesors Konstantins Didenko

Profesionālās specializācijas studiju kursi 

Kopīgi visiem 
specializēšanās 
virzieniem  

Specializācijas 
virzienā «Ekonomika, 
grāmatvedība un nodokļi»

Specializācijas virzienā 
«Apdrošināšana»

Specializācijas virzienā 
«Mārketings un 
tirdzniecības ekonomika» 

Specializācijas virzienā 
«Uzņēmējdarbības 
loģistika un transporta 
ekonomika»

Valodas

Lietišķā komunikācija 

Uzņēmējdarbības 
organizēšana un plānošana 

Ievads specialitātē

Ekonomika

Civilā aizsardzība

Ekonomiskā statistika 

Saimnieciskās un darba 
tiesības 

Datormācība

Matemātika 

Grāmatvedība 

Tirgzinības 

Angļu valoda 
Vācu valoda

Projektu vadīšana 

Personāla vadīšana

Eiropas Savienības 
organizācija un funkcijas 

Kvalitātes vadīšana 

Uzņēmējdarbības loģistikas 
pamati 

Angļu valoda 

Vācu valodas pamati

Finanšu grāmatvedība 

Vadības grāmatvedība 

Nodokļi un nodevas 

Uzņēmējdarbības finansēšana 
un kreditēšana

Revīzija un kontrole

Apdrošināšanas sistēma 
Latvijā 

Apdrošināšana 

Demogrāfija 

Apdrošināšanas likumdošana 

Apdrošināšanas finansēšanas 
organizēšana 

Sociālā apdrošināšana 

Mazumtirdzniecības un 
vairumtirdzniecības vadīšana 

Pārdošanas veicināšana 

Starptautiskās tirgzinības 

Patērētāju uzvedība tirgū 

Tirgzinību plānošana 

Jaunās produkcijas tirgzinības 

Uzņēmējdarbības loģistika 

Uzņēmējdarbības loģistika 
(studiju projekts)

Starptautiskās pārvadājumu 
tiesības 

Transports un pārvadājumu 
organizēšana 

Starptautiskā tirdzniecība 

Ekonomiskā un transporta 
ģeogrāfija 

Obligātie studiju kursi

Ierobežotās izvēles 
studiju kursi

Valsts 
pārbaudījums

Kvalifikācijas darbs
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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: mikro-
ekonomiku, makroekonomiku, 
starptautisko ekonomiku, 
matemātiku, uzņēmējdar-
bības ekonomiku, tirgzinību, 
grāmatvedību, Eiropas Savi-
enības 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 
2016./2017.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma

17
Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma

Pilna laika
studijām

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

3 gadi

1700 € 
Pilna laika 
(klātiene) un 
nepilna laika* 

* Informācija par nepilna laika studijām 43. lpp.
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Programmas direktore
profesore Maija Šenfelde

Profesionālās specializācijas studiju kursi 

Humanitārie un 
sociālie studiju kursi

Valodas

Vadīšanas teorija

Starptautiskās finanses 

Eiropas Savienības 
ekonomiskās politikas 
aktualitātes 

Cilvēku resursu ekonomika 

Biznesa datu analīzes 
tehnoloģijas 

Civilā aizsardzība

Matemātika 

Matemātika ekonomistiem 

Mikroekonomika 

Makroekonomika 

Ievads studiju nozarē 

Ekonomiskā statistika

Kvantitatīvās metodes 
ekonomikā 

Tirgzinības 

Sabiedriskā sektora 
ekonomika 

Starptautiskā ekonomika 

Saimnieciskās un darba 
tiesības 

Finanšu pamati 

Grāmatvedība 

Reģionālās plānošanas un 
prognozēšanas pamati 

Projektu vadīšana 

Eiropas Savienības 
līdzfinansēto projektu vadīšana 

Uzņēmējdarbības riski un to 
ekonomiskais novērtējums 

Teritoriju saimnieciskā darbība 

Ekonometrija

Vispārējā socioloģija 
Vadības socioloģija
Politoloģija
Lietišķā komunikācija

Angļu valoda
Vācu valoda
Franču valoda

Ekonomisko pētījumu 
metodoloģija 

Ekonomiskās sistēmas 
funkcionēšanas modelis 
(lietišķā spēle) 

Latvijas tautsaimniecība 

Starptautiskā konkurence 

Tehnoloģiju pārnese un 
produktu dizains 

Uzņēmējdarbības ekonomika 

Eiropas valstu ekonomika 

Dabsaimniecības ekonomika 

Uzņēmējdarbības loģistikas 
pamati 

Inovāciju ekonomika 

Ekonomiskās domas vēsture 

Ekonomiskās informācijas 
apstrāde 

Nekustamā īpašuma 
ekonomika 

Obligātie 
studiju kursi

Ierobežotās izvēles 
studiju kursi

Valsts 
pārbaudījums

Brīvās izvēles studiju kursi

Bakalaura darbs
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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 
2016./2017.
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 € Pilna laika 
(klātiene) un 
nepilna laika* 

* Informācija par nepilna laika studijām 44. lpp.



In
že

ni
er

ek
on

om
ik

as
 u

n 
va

dī
ba

s 
fa

ku
lt

āt
e

19

Programmas direktors
profesors Konstantins Didenko

Profesionālās specializācijas studiju kursi 

Humanitārie un 
sociālie studiju kursi

Valodas

Uzņēmuma ekonomika 

Biznesa plānošana 

Starta uzņēmējdarbības 
vadība 

Uzņēmuma vadīšana 

Kvalitātes sistēmu pamati 

Zinātniskā pētniecība 
uzņēmējdarbībā 

Civilā aizsardzība 

Projektu vadīšana 

Matemātika 

Biznesa datu analīzes 
tehnoloģijas

Ekonomika 

Ievads studiju nozarē 

Statistika 

Kvantitatīvās metodes 
ekonomikā 

Tirgzinības 

Nodokļi un nodevas 

Starptautiskie ekonomiskie 
sakari 

Saimnieciskās un darba 
tiesības 

Finanšu pamati 

Lietišķā komunikācija 

Grāmatvedība 

Jaunu produktu dizaina un 
attīstības metodika 

Komercdarbība un sociālais 
dialogs 

Personāla vadīšana 

Stratēģiskā vadīšana 

Koučings un komandas 
vadīšana 

Korporatīvā sociālā 
atbildība

Vispārējā socioloģija 

Vadības socioloģija 

Mazās grupas un personības 
socioloģija 

Politoloģija

Angļu valoda
Vācu valoda
Franču valoda

Biznesa angļu valoda 

Biznesa vācu valoda 

Ekonomiskās informācijas 
apstrāde 

Patentēšana un intelektuālais 
īpašums 

Uzņēmējdarbības loģistikas 
pamati 

Izmaksu analīze 

Budžeta plānošana un kontrole 

Darba vide un ergonomika 

Inovāciju vadīšana 

Obligātie 
studiju kursi

Ierobežotās izvēles 
studiju kursi

Valsts 
pārbaudījums

Brīvās izvēles studiju kursi

Bakalaura darbs
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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 
saskarsmes psiholoģiju, saim-
nieciskās 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 
2016./2017.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika 

(klātiene) un 
nepilna laika* 

10

Pilna laika
studijām

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

4 gadi

1700 € 

* Informācija par nepilna laika studijām 44. lpp.
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Programmas direktore
profesore Elīna Gaile-Sarkane

Profesionālās specializācijas studiju kursi 

Humanitārie un 
sociālie studiju kursi Valodas

Vadīšanas sistēmanalīze 

Personāla plānošana, 
organizācija un vadīšana 

Personāla plānošana, 
organizācija un vadīšana 
(studiju projekts)

Darba vadīšana

Cilvēku resursu ekonomika 

Darba motivāciju teorijas 

Saskarsmes psiholoģija 
(ekonomistiem) 

Projektu vadīšana 

Jaunu produktu dizaina un 
attīstības metodika 

Korporatīvā sociālā atbildība 

Matemātika 

Statistika 

Kvantitatīvās metodes 
ekonomikā 

Ievads specialitātē 

Civilā aizsardzība 

Biznesa datu analīzes 
tehnoloģijas 

Ekonomika 

Tirgzinības 

Uzņēmējdarbības ekonomika 

Uzņēmējdarbības vadīšana 

Stratēģiskā vadīšana 

Saimnieciskās un darba 
tiesības 

Darba un sociālās tiesības 

Vadības psiholoģija 

Lietišķā komunikācija 

Informācijas tehnoloģijas 
personālvadībā

Informācijas tehnoloģijas 
personālvadībā (studiju 
projekts)

Ražošanas un pakalpojumu 
organizēšana 

Darba aizsardzība 
(ekonomistiem) 

Ergonomika 

Personāla vadīšana

Personāla vadīšana (studiju 
projekts)

Lietvedība

Finanšu pamati

Grāmatvedība 

Zinātniskā pētniecība 
uzņēmējdarbībā

Vispārējā socioloģija 

Politoloģija 

Ētikas pamati 

Lietišķā etiķete 

Organizāciju psiholoģija

Angļu valoda
Vācu valoda

Civiltiesības 

Starptautiskie ekonomiskie 
sakari 

Kvalitātes vadības pamati 

Mazā biznesa vadīšana 

Ekonomiskās informācija 
sistēmas

Ekonomisko procesu analīze 

Obligātie studiju kursi

Ierobežotās izvēles 
studiju kursi

Valsts 
pārbaudījums

Brīvās izvēles studiju kursi

Diplomprojekts
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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 
2016./2017.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika 

(klātiene)

15
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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Programmas direktors 
profesors Jānis Ieviņš

Profesionālās specializācijas studiju kursi 

Humanitārie un 
sociālie studiju kursi Valodas

Drošības tehnika 

Drošības tehnika (studiju 
projekts)

Darba vides risku novērtēšanas 
metodes 

Civilā aizsardzība 

Ugunsdrošības profilaktiskā 
darba organizācija, ugunsgrēku 
izpēte un ekspertīze

Ugunsdrošības profilaktiskā 
darba organizācija (studiju 
projekts)

Uguns aizsardzības sistēmas 

Katastrofu pārvaldīšana 
(studiju projekts)

Tehnoloģisko procesu 
ugunsdrošība un 
sprādzienbīstamība 

Matemātika 

Uzņēmējdarbības ekonomika 

Saskarsmes pamati 

Ievads specialitātē 

Visaptverošā kvalitātes vadība 

Fizika 

Risinājumu algoritmizācija un 
programmēšana 

Inženierķīmija 

Tehnogēnās vides drošības 
pārvaldība 

Tehniskā mehānika 

Arodveselība un darba 
fizioloģijas pamati 

Elektrotehnika un elektronika 

Materiālmācība 

Darba aprīkojuma drošība 

Pedagoģija 

Apkure, ventilācija un gaisa 
kondicionēšana 

Darba aizsardzības, 
ugunsdrošības un civilās 
aizsardzības likumdošana 

Darba aizsardzības sistēmas 
organizācija (studiju 
projekts) 

Ergonomika un darba 
psiholoģija 

Elektrodrošība 

Darba tiesību pamati 

Bīstamās iekārtas un to 
uzraudzība 

Bīstamo vielu pielietošanas 
drošība 

Individuālie un kolektīvie 
aizsardzības līdzekļi 

Apkārtējās vides aizsardzība 

Drošības prasības darba 
vietām 

Atbilstības novērtēšana 

Rūpniecisko avāriju 
riska novērtēšana un 
samazināšana 

Organizāciju psiholoģija 

Vadības socioloģija

Angļu valoda
Vācu valoda

Ugunsdzēsības un glābšanas 
darbu taktika un aprīkojums 

Tirgus uzraudzības pamati 

Industriālie mērījumi 

Būvju apsekošana un pārbaude 

Rūpniecisko atkritumu 
apsaimniekošana 

Būvniecības ugunsdrošība 

Obligātie studiju kursi

Ierobežotās izvēles 
studiju kursi

Valsts 
pārbaudījums

Brīvās izvēles studiju kursi

Bakalaura darbs ar projekta daļu



In
že

ni
er

ek
on

om
ik

as
 u

n 
va

dī
ba

s 
fa

ku
lt

āt
e

24

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 
2016./2017.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika 

(klātiene) un 
nepilna laika* 

40
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 44. lpp.
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Programmas direktors
profesors Aivars Vilnis Krastiņš

Profesionālās specializācijas studiju kursi 

Specializācijas virzienā «Muitas vadīšana» 

Specializācijas virzienā «Nodokļu administrēšana» Humanitārie un sociālie 
studiju kursi

Valodas

Starptautiskās tirdzniecības 
tiesības 
Krimināltiesības un 
kriminālprocess 
Administratīvās tiesības 
Muitas un nodokļu iestāžu 
personāla vadība 
Muitas procedūras un režīmi 
Finanšu grāmatvedība 
Muitas un nodokļu iestāžu 
darbības modelis (lietišķā 
spēle) 
Ievads Eiropas Savienības 
tiesībās 
Tirgzinības 
Vadīšanas teorija

Ekonomika 
Saimnieciskās tiesības 
Vadīšanas lēmumu 
pieņemšana 
Lietvedība un korespondence 
Darba aizsardzības pamati 
Civilā aizsardzība 
Matemātika 
Biznesa datu analīzes 
tehnoloģijas 
Studiju projekts 1, 2, 3
Nodokļu administrēšanas 
pamati 
Starptautiskā biznesa 
plānošana 
Muitas tiesības 

Muitas un nodokļu iestāžu 
darba organizēšana un 
vadīšana 
Statistika 
Kvantitatīvās metodes 
ekonomikā 
Ievads specialitātē 
Muitas darbības pamati 
Starptautiskie ekonomiskie 
sakari 
Finanses un nodokļi 
Darba aizsardzība muitas un 
nodokļu iestādēs 
Nodokļi un nodevas
Finanšu analīze un riski 
Uzņēmējdarbības loģistikas 
pamati 

Angļu valoda 
Vācu valoda

Mākslas vēsture un mākslas 
priekšmetu novērtēšana 
Muitas maksājumu 
administrēšana 
Globālā loģistika un transports 
Muitas risku vadība

Muitas maksājumu 
administrēšana 
Nodokļu grāmatvedība 
Eiropas Savienības nodokļu 
politika 
Nodokļu sistēma ārvalstīs 
Revīzija un audits 
Starptautiskie preču piegāžu 
drošības pamati

Vadības socioloģija 
Lietišķā etiķete 
Latvijas politiskā sistēma 
Saskarsmes pamati

Obligātie studiju kursi

Ierobežotās izvēles studiju kursi

Valsts 
pārbaudījums

Bakalaura darbs

Muitas kontroles tehnoloģija 
un ierīces 
Starptautiskie preču piegāžu 
drošības pamati 
Starptautiskās pārvadājumu 
tiesības 

Nodokļu kontrole 
Nodokļu risku vadība 
Nodokļu informācijas sistēmas 
Muitas tarifu sistēma 
Starptautiskās nodokļu 
tiesības un nodokļu konvencijas 
Nodokļu maksātāju 
apkalpošana 
Eiropas valstu ekonomika 

Muitas informācijas sistēma 
Muitas audits 
Ierobežoto un aizliegto preču 
kontrole 
Muitas tarifu sistēma 

Brīvās izvēles studiju kursi
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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 
2016./2017.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Studiju ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika 

(klātiene) un 
nepilna laika* 

8

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 44. lpp.
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Programmas direktore 
profesore Ineta Geipele

Matemātika 

Ekonomiskā statistika 

Ievads nekustamā īpašuma 
nozarē 

Civilā aizsardzība 

Ekonomika 

Tautsaimniecība un finanšu 
tirgus 

Nekustamā īpašuma 
tirgvedība 

Nekustamo īpašumu darījumu 
finansiālie aspekti 

Darba aizsardzība 

Ekoloģijas vadīšana 

Nekustamā īpašuma 
ekonomika (studiju projekts)

Nekustamā īpašuma 
ekonomika 

Saimnieciskās un darba 
tiesības 

Nekustamā un kustamā 
īpašuma tiesiskie pamati 

Kadastrs un īpašuma 
kadastrālā vērtēšana 

Teritoriālais un detaļplānojums, 
tā attīstības stratēģijas 

Tirgvedības vadīšana 
nekustamā īpašuma darījumos 
(studiju projekts)

Nekustamā īpašuma 
pārvaldīšanas un 
apsaimniekošana
(studiju kurss)

Nekustamā īpašuma vērtēšana 
(studiju projekts)

Investīcijas nekustamajā 
īpašumā 

Lietišķā komunikācija 

Nekustamā īpašuma tirgus un 
reklāma 

Starptautiskie darījumi ar 
nekustamo īpašumu 

Ēku un būvju tehniskā stāvokļa 
novērtēšana 

Ēku un būvju tehniskā stāvokļa 
novērtēšana (studiju projekts)

Būvju konstrukciju vērtēšana 

Īpašuma finansiālā uzskaite 

Projektu vadīšana 
būvuzņēmējdarbībā un 
nekustamā īpašuma 
apsaimniekošanā un 
pārvaldīšanā 

Būvniecības pamati un 
būvizstrādājumi 

Cenu veidošana būvniecībā 

Būvdarbu izmaksu tāmēšana 

Auditordarbība būvniecībā 

Uzņēmējdarbība un plānošana 
nekustamo īpašumu jomā 

Būvuzņēmējdarbības praktiskie 
aspekti 

Inovācijas būvniecībā 

Obligātie 
studiju kursi

Specializācijas virzienā 
«Nekustamā īpašuma 
darījumu vadīšana»

Specializācijas virzienā 
«Nekustamā īpašuma 
apsaimniekošana un 
pārvaldīšana»

Specializācijas virzienā 
«Nekustamā īpašuma 
vērtēšana»

Ierobežotās izvēles studiju kursi
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Profesionālās specializācijas studiju kursi 

Ierobežotās izvēles 
studiju kursi

Valsts 
pārbaudījums

Diplomprojekts

Brīvās izvēles studiju kursi

Tirgvedības vadīšana 
nekustamā īpašuma darījumos 

Būvlikums un būvnoteikumi 

Īpašuma topogrāfiskie 
uzmērījumi 

Tirgvedības psiholoģija 
nekustamā īpašuma darījumos 

Namu inženierkomunikācijas 

Pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas darbu 
izmaksu tāmēšana 

Inženierkomunikāciju darbu 
izmaksu tāmēšana 

Īpašums un nodokļi 

Eiropas tiesības 

Datormācība

Būvniecības plānošana un 
organizēšana 

Būvmehānikas ievadkurss 

Uzņēmuma vadīšana 

Nekustamā īpašuma risku 
vadība 

Darba vide un ergonomika 

Nekustamā īpašuma 
apdrošināšana 

Īpašuma topogrāfiskie 
uzmērījumi 

Būvlikums un būvnoteikumi  

Nekustamā īpašuma 
pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas 
organizēšana 

Energoefektivitāte namu 
apsaimniekošanā 

Namu pārvaldnieka darba 
organizēšana 

Komercaprēķini īpašumu 
apsaimniekošanā 

Pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas darbu 
izmaksu tāmēšana 

Inženierkomunikāciju darbu 
izmaksu tāmēšana 

Īpašums un nodokļi 

Eiropas tiesības 

Datormācība 

Būvniecības plānošana un 
organizēšana 

Būvmehānikas ievadkurss 

Būvdarbu tehnoloģija 

Materiālu pretestība 

Uzņēmuma vadīšana 

Nekustamā īpašuma risku 
vadība 

Darba vide un ergonomika 

Sevišķu /īpašu/ objektu 
vērtēšana 

Kustamā īpašuma vērtēšana 

Īpašuma topogrāfiskie 
uzmērījumi 

Būvlikums un būvnoteikumi 

Vērtētāju darba organizēšana 
un vadīšana 

Vērtēšanas standarti un ētika 

Komercsabiedrības 
saimnieciskās darbības 
vērtēšana 

Īpašuma vērtēšanas 
procedūras 

Ekonometrija 

Nekustamā īpašuma risku 
vadība 

Nekustamā īpašuma 
vērtēšanas teorija 

Īpašums un nodokļi 

Eiropas tiesības 

Datormācība 

Būvmehānikas ievadkurss 

Būvdarbu tehnoloģija 

Materiālu pretestība 

Uzņēmuma vadīšana 

Namu inženierkomunikācijas 

Energoefektivitāte namu 
apsaimniekošanā 

Darba vide un ergonomika 

Vispārējā socioloģija 

Politoloģija 

Ētikas pamati 

Lietišķā etiķete 

Organizāciju psiholoģija

Angļu valoda 

Vācu valoda

Specializācijas virzienā 
«Nekustamā īpašuma 
darījumu vadīšana»

Specializācijas virzienā 
«Nekustamā īpašuma 
apsaimniekošana un 
pārvaldīšana»

Specializācijas virzienā 
«Nekustamā īpašuma 
vērtēšana»

Humanitārie un sociālie 
studiju kursi

Valodas
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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 
2016./2017.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika 

(klātiene) un 
nepilna laika* 

16
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

Pilna laika
studijām

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

4 gadi

1700 € 

* Informācija par nepilna laika studijām 45. lpp.
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Programmas direktore 
profesore Maija Šenfelde

Profesionālās specializācijas studiju kursi 

Humanitārie un 
sociālie studiju kursi Valodas

Teritorijas ilgtspējīga 
energoapgāde 

Teritorijas ilgtspējīga 
energoapgāde (studiju 
projekts) 

Reģionālās attīstības riski 

Projektu vadīšana 

Grāmatvedība un finanses 

Publiskās investīcijas 
reģionālajā attīstībā 

Investīciju projekts teritorijas 
attīstībai (studiju projekts)

Pētījumu metodoloģija 

Vides aizsardzības un 
atkārtotas pārstrādes procesi 

Darba aizsardzība 

Civilā aizsardzība

Ievads specialitātē 

Matemātika 

Fizika 

Ekonomiskā statistika 

Sociāli ekonomisko procesu 
matemātiskā modelēšana 

Datormācība

Datorgrafika teritoriālajā 
plānošanā 

Teritoriālplānošanas pamati 

Vadīšanas teorija 

Vides pārvaldības tiesiskie 
aspekti 

Mikroekonomika 

Makroekonomika 

Sabiedriskā sektora 
ekonomika 

Lietišķā komunikācija 

Ģeomātikas pamati 

Teritoriju saimnieciskā 
darbība 

Pilsētbūvniecības pamati 

Reģionālās plānošanas un 
prognozēšanas pamati 

Pilsētekonomika 

Ilgtspējīga dzīves vide 

Pilsētas un teritorijas 
infrastruktūras plānošana 

Pilsētas un teritorijas 
infrastruktūras plānošana 
(studiju projekts)

Investīcijas nekustamajā 
īpašumā 

Arhitektūras un mākslas 
vēsture 

Kvalitātes sistēmu pamati 

Eiropas valstu ekonomika 

Teritoriālais mārketings 

Vispārējā socioloģija 

Politoloģija 

Mūsdienu filozofija 

Lietišķā etiķete 

Angļu valoda
Vācu valoda

Eiropas Savienības 
ekonomiskās politikas 
aktualitātes 

Pilsētu un reģionu sociāli 
ekonomiskās problēmas 

Nekustamā īpašuma 
ekonomika 

Ekonomiskās sistēmas 
funkcionēšanas modelis 
(lietišķā spēle) 

Teritoriālā plānošana un 
sistēmiskā izpratne 

Pašvaldības saimniecības 
pārvaldība 

Obligātie studiju kursi

Ierobežotās izvēles 
studiju kursi

Valsts 
pārbaudījums

Brīvās izvēles studiju kursi

Bakalaura darbs (ar projekta daļu)
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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 
2016./2017.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika 

(klātiene)

7
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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Programmas direktors profesors Remigijs Počs

Profesionālās specializācijas studiju kursi 
Specializācijas virzienā
«Starptautisko ekonomisko sakaru administrēšana Eiropas Savienības iestādēs»

Specializācijas virzienā «Uzņēmuma starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana»

Humanitārie un sociālie 
studiju kursi

Valodas

Starptautisko ekonomisko 
sakaru vadīšana (studiju 
projekts) 
Ekonomiskās sistēmas 
funkcionēšanas modelis 
(lietišķā spēle) 
ES organizācija un funkcijas 
Uzņēmējdarbības vadīšana 
Starptautiskie ekonomiskie 
sakari 
ES lauksaimniecības, vides 
un reģionālā politika (studiju 
projekts)
Lietišķā komunikācija 
Starptautiskā biznesa 
plānošana (studiju projekts)

Matemātika 
Statistika 
Kvantitatīvās metodes 
ekonomikā 
Civilā aizsardzība 
Ievads studiju nozarē 
Biznesa datu analīzes 
tehnoloģijas 
Ekonomika 
Grāmatvedība 
Tirgzinības 
Nodokļi un nodevas 
Finanšu pamati 
Starptautiskā biznesa 
plānošana 

Uzņēmējdarbības loģistikas 
pamati 
Uzņēmējdarbības tiesiskie 
pamati 
Starptautiskā tirdzniecība 
Nodokļu sistēma ārvalstīs 
Darba aizsardzība 
Starptautiskā ekonomika 
Starptautiskā valūtas un 
finanšu sistēma 
Starptautiskais mārketings 
Starptautiskās tirdzniecības 
tiesības 
Latvijas tautsaimniecība 

Angļu valoda 
Vācu valoda 
Franču valoda

1 nedēļas mācību brauciens 
ārpus Latvijas uz ES 
institūcijām un lielākajiem 
nozares uzņēmumiem

Daļa studiju kursu dienas 
nodaļas studentiem tiek mācīti 
angļu valodā

Vadīšanas lēmumu 
pieņemšana 
Personāla vadīšana 
(pamatkurss)
Starptautiskais protokols 
ES muitas politika 
ES kopējā ārējās tirdzniecības 
politika 

Ekonomiskā un transporta 
ģeogrāfija 
Intelektuālais īpašums un tā 
aizsardzība 
Kvalitātes sistēmu vadīšana 
Starptautisko pārvadājumu 
vadīšana 
Eksportējamo un importējamo 
preču prečzinība 
Personāla vadīšana 
(pamatkurss)
Lietišķā etiķete 

Ētikas pamati 
Vadības socioloģija 
Latvijas politiskā sistēma 

Obligātie studiju kursi

Ierobežotās izvēles studiju kursi

Valsts pārbaudījums Bakalaura darbs

Uzņēmējdarbības loģistika 
Ekonomiskā un transporta 
ģeogrāfija 
Intelektuālais īpašums un tā 
aizsardzība 
Normatīvo aktu izstrāde 
Kvalitātes sistēmu vadīšana 
Starptautisko pārvadājumu 
vadīšana 

Starptautiskā konkurence 
Starptautiskās 
uzņēmējdarbības aktualitātes 
Uzņēmējdarbības loģistika
Mazo uzņēmumu 
uzņēmējdarbības organizācija 
un plānošana 
Eksports un tā organizēšana 
Nodokļu plānošana uzņēmumā 
Muitas likumdošana Latvijā un 
ārvalstīs 
Muitas darbības pamati 

Starptautiskā konkurence 
Eksporta politikas 
pamatnostādnes 
Nodokļu politika un sistēmas 
Muitas likumdošana Latvijā un 
ārvalstīs 
Muitas darbības pamati 
ES lēmumu pieņemšana un 
piemērošana 

Brīvās izvēles studiju kursi
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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 
2016./2017.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika 

(klātiene) un 
nepilna laika* 

23
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.

Pilna laika
studijām

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

4 gadi

1700 € 

* Informācija par nepilna laika studijām 45. lpp.
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Programmas direktors
profesors Konstantins Didenko

Profesionālās specializācijas studiju kursi 

Kopīgi visiem 
specializēšanās virzieniem  

Specializācijas virzienā 
«Uzņēmumu vadība» 

Specializācijas virzienā 
«Mārketings un 
tirdzniecības vadība»

Specializācijas virzienā 
«Uzņēmuma ekonomika 
un grāmatvedība» 

Humanitārie un sociālie 
studiju kursi

Valodas

Finanšu pamati 
Grāmatvedība 
Biznesa plānošana 
Korporatīvā sociālā atbildība 
Kvalitātes vadības pamati 
Starptautiskie ekonomiskie 
sakari 
Starta uzņēmējdarbības 
vadība 
Starta uzņēmējdarbības 
vadība (studiju projekts)

Ekonomika 
Matemātika 
Statistika 
Kvantitatīvās metodes 
ekonomikā 
Civilā aizsardzība 
Ievads studiju nozarē 
Biznesa datu analīzes 
tehnoloģijas 
Biznesa datu analīzes 
tehnoloģijas (studiju projekts)

Jaunu produktu dizaina un 
attīstības metodika 
Tirgzinības 
Nodokļi un nodevas 
Saimnieciskās un darba 
tiesības 
Uzņēmuma vadīšana 
Uzņēmuma vadīšana 
(studiju projekts)
Darba aizsardzība 
Lietišķā komunikācija 

Angļu valoda 
Vācu valoda

Stratēģiskā vadīšana 
Uzņēmuma ekonomika 
Zinātniskā pētniecība 
uzņēmējdarbībā

Vadīšanas sistēmanalīze 
Vadības informācijas sistēmas 
Vadības psiholoģija 
Mazā biznesa vadīšana 
Komercdarbība un sociālais 
dialogs 
Jaunās produkcijas tirgzinības 
Patērētāju uzvedība tirgū 
Elektroniskā komercija 
Koučings un komandas 
vadīšana

Mazumtirdzniecības vadīšana 
Tirgzinību plānošana 
Elektroniskā komercija 
Tirgzinību pētījumi 
Patērētāju uzvedība tirgū 
Mārketinga komunikācijas 
Jaunās produkcijas tirgzinības 
Koučings un komandas 
vadīšana 
Komercdarbība un sociālais 
dialogs 
Pakalpojumu mārketings

Vadības grāmatvedība un 
projektu analīze 
Revīzija un audits 
Ekonomisko procesu 
prognozēšana 
Datorizētā grāmatvedība 
Finanšu pārskati 
Uzņēmuma ekonomika un 
plānošana (studiju projekts)
Projektu vadīšana 
Investīciju plānošana

Vispārējā socioloģija 
Politoloģija 
Ētikas pamati 
Lietišķā etiķete 
Organizāciju psiholoģija

Obligātie studiju kursi

Ierobežotās izvēles 
studiju kursi

Valsts pārbaudījums Bakalaura darbs

Brīvās izvēles studiju kursi
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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 
2016./2017.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika 

(klātiene) un 
nepilna laika* 

10
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

Pilna laika
studijām

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

4 gadi

1700 € 

* Informācija par nepilna laika studijām 45. lpp.
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Programmas direktors 
profesors Remigijs Počs

Profesionālās specializācijas studiju kursi 

Humanitārie un 
sociālie studiju kursi Valodas

Starptautiskā biznesa 
plānošana 

Starptautiskā biznesa 
plānošana (studiju projekts)

Starptautiskie ekonomiskie 
sakari 

Ekonomiskās informācijas 
sistēmas 

Speciālā angļu valoda 

Transporta 
komercekspluatācija

Transporta 
komercekspluatācija (studiju 
projekts)

Uzņēmējdarbības loģistika

Matemātika 

Statistika 

Kvantitatīvās metodes 
ekonomikā

Civilā aizsardzība 

Ievads studiju nozarē 

Biznesa datu analīzes 
tehnoloģijas

Ekonomika 

Transports un pārvadājumu 
organizēšana 

Tirgzinības 

Nodokļi un nodevas 

Uzņēmējdarbības tiesiskie 
pamati 

Transporta pakalpojumu 
tiesiskā organizēšana 

Uzņēmējdarbības vadīšana 

Uzņēmējdarbības loģistikas 
pamati

Uzņēmējdarbības loģistika 
(studiju projekts)

Loģistikas sistēmu imitācijas 
modelēšana 

Darba aizsardzība 

Lietišķā komunikācija 

Ekonomiskā un transporta 
ģeogrāfija 

Finanšu pamati 

Grāmatvedība 

Personāla vadīšana 
(pamatkurss) 

Transporta ekonomika un 
organizācija 

Starptautiskās pārvadājumu 
tiesības 

Materiālzinību pamati 

E-komercija 

Loģistikas sistēmu vadības 
līdzekļi

Starptautiskais mārketings 

Latvijas tautsaimniecība 

Vadības socioloģija 

Ētikas pamati 

Lietišķā etiķete 

Latvijas politiskā sistēma 

Angļu valoda 
Vācu valoda 
Franču valoda
Krievu valoda

Transporta infrastruktūras un 
tehnikas pamati 

Riski un apdrošināšana 
transportā 

Transporta procesu 
modelēšana 

Transporta kustības 
organizācija un vides 
aizsardzība 

Kvalitātes sistēmu vadīšana 

Bīstamo kravu pārvadājumi 

Starptautisko pārvadājumu 
vadīšana 

Eksportējamo un importējamo 
preču prečzinība 

Starpniekdarbības loģistika 

Terminālu un noliktavu 
saimniecības organizēšana 

Krājumu regulēšana 

Starptautiskā tirdzniecība 

Muitas darbības organizēšana 
un kontrole 

Muitas likumdošana Latvijā un 
ārvalstīs 

Piegāžu ķēžu menedžments un 
kravu ekspedīcija 

Obligātie studiju kursi

Ierobežotās izvēles 
studiju kursi

Valsts pārbaudījums

Brīvās izvēles studiju kursi

Bakalaura darbs

Studiju vizītes uz nozares 
uzņēmumiem Latvijā

Daļa studiju kursu dienas 
nodaļas studentiem tiek 
mācīti angļu valodā
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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 
2016./2017.
studiju gadā

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība

Prakse

Programmas 
īstenošanas 
forma Pilna laika 

(klātiene) un 
nepilna laika* 

25
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 45. lpp.
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Programmas direktore profesore Inga Lapiņa

Profesionālās specializācijas studiju kursi 

Kopīgi visiem 
specializēšanās virzieniem  

Specializācijas virzienā 
«Enerģētika» 

Specializācijas virzienā 
«Mašīnbūve un 
transports» 

Specializācijas virzienā 
«Būvniecība» 

Specializācijas virzienā 
«Tekstila un apģērbu 
tehnoloģija» 

Humanitārie un sociālie 
studiju kursi

Valodas

Vides saderība un riska analīze 
Industriālie mērījumi 
Procesu analīze un vadība 
Normatīvo dokumentu 
sistēmas 
Atbilstības novērtējumu tirgus 
uzraudzība 
Testēšana, vērtēšana un 
sertifikācija

Matemātika 
Ekonomika 
Saskarsmes pamati 
Ievads specialitātē 
Datormācība 
Fizika 
Kvalitātes sistēmu pamati 
Visaptverošā kvalitātes vadība 
Kvalimetrijas pamati 
Atbilstības novērtēšanas 
harmonizētā sistēma 

Procesu vadība (studiju 
projekts)
Kvalitātes vadība (studiju 
projekts)
Atbilstības novērtēšana 
(studiju projekts)
Darba vide un ergonomika 
Civilā aizsardzība 
Kvalitātes instrumentālā 
datortehnoloģija 
Kvalitātes nodrošināšanas 
metodes 

Angļu valoda 
Vācu valoda

Kvalitātes izmaksu analīze 
Kvalitātes nodrošināšanas 
sistēmas 
Jaunu produktu dizaina un 
attīstības metodika 
Korporatīvā sociālā atbildība 
Ekoloģijas vadīšana 
Saimnieciskās un darba 
tiesības 
Stratēģiskā vadīšana 
Tirgzinības 

Elektrotehnoloģija un 
elektroapgādes pamati 
Elektriskās mašīnas 
Modernie elektromehāniskie 
pārveidotāji un ierīces 
Automātisko vadības sistēmu 
elektriskie aparāti 
Automātisko sistēmu 
elektriskās mašīnas 
Tehniskā termodinamika un 
siltumapmaiņa 
Siltumizmantojošās iekārtas 
Siltumtehniskie mērījumi un 
automātikas pamati 
Siltumapgādes sistēmas 
Siltuma elektrostacijas 
Energonesēju ražošanas un 
sadales iekārtas 

Teorētiskā mehānika 
Materiālu pretestība 
Mehānismu analīze un sintēze 
Materiālzinības 
Dizaina datorgrafika 
Sadzīves tehnikas ergonomika 
Autotransporta pārvadājumi 
Kravu ekspedīcija 
Transporta sistēmu uzbūve 
Kravzinības transportā 
Transports un pārvadājumu 
organizēšana 
Eksportējamo un importējamo 
preču prečzinība 
Uzņēmējdarbības loģistikas 
pamati 
Bīstamo kravu pārvadājumi 
Terminālu un noliktavu 
saimniecības organizēšana 
LEAN ražošanas tehnoloģija

Būvmehānika (ievadkurss un 
vispārīgais kurss)
Datorgrafika (būvgrafika) 
Būvmateriāli 
Būvkonstrukcijas 
Būvdarbu tehnoloģija un darba 
drošība 
Ceļi (ievadkurss) 
Būvniecības pamati un 
būvizstrādājumi 
Energoefektivitāte namu 
apsaimniekošanā 
Namu inženierkomunikācijas 
Inženierģeoloģijas pamatkurss 
Ģeodēzija 
Inženierbūvju apsekošana un 
pārbaudes 

Tekstila un ādu materiālzinību 
pamati 
Modes tirgzinību un prečzinību 
pamati 
Tērpu vizuālās mākslas pamati 
Tērpzinību antropoloģiskie 
pamati 
Nozares mašīnzinības 
Apģērbu kvalitātes vadība

Vadības socioloģija 
Pētījumu metodoloģija 
Organizāciju psiholoģija

Obligātie studiju kursi

Ierobežotās izvēles studiju kursi

Valsts pārbaudījums Bakalaura darbs

Brīvās izvēles studiju kursi
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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
2016./2017.
studiju gadā Nepieciešamā

iepriekšējā izglītība

Prakse

Studiju
ilgums un 
gada maksa

Programmas 
īstenošanas 
forma

Pirmā līmeņa profesionālā 
augstākā izglītība 
(reflektantiem, kuri 
absolvējuši programmu 
80 KP apjomā, ir jāizpilda 
papildprasības vismaz 20 
KP apjomā) – 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

Īstenošanas 
valoda

Latviešu Kredītpunktu
skaits 60
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Programmas direktors
profesors Vladimirs Jemeļjanovs

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 

Būvniecības un projektēšanas 
ugunsdrošība 

Ugunsdrošības uzraudzība un 
kontrole 

Ugunsgrēku ekspertīze 

Bīstamo vielu lietošanas 
drošība 

Būvniecības un projektēšanas 
ugunsdrošība (studiju projekts)

Obligātie 
studiju kursi

Valsts pārbaudījums Diplomprojekts
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Nepilna laika
studijas IEVF

RTU nepilna laika studiju 
programmās uzņemšana 
ir bez CE sertifikātiem

Nepilna laika studijas 
ir par maksu



N
ek

lā
ti

en
es

 u
n 

va
ka

ra
 s

tu
di

ja
s

43

Cilvēku resursu 
vadīšana 
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 10. 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 12. lapaspusē

Pirmā
līmeņa 
profesionālā 
augstākā 
izglītība

Nepilna laika 
(neklātiene)

Programmas 
īstenošanas 
forma

Uzņēmējdarbība
un vadīšana
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 14. 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 € 

Ekonomika
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 16. lapaspusē

Bakalaura 
akadēmisko 
studiju 
programma Nepilna laika 

(neklātiene)

Programmas 
īstenošanas 
forma

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

4 gadi

1100 € 
Nepilna laika 
neklātiene
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Uzņēmējdarbība
un vadīšana
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 18. 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 20. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma Nepilna laika 

(neklātiene)

Programmas 
īstenošanas 
forma

Studiju 
ilgums 
un gada 
maksa

4 gadi4 gadi

1250 € 1100 € 
Nepilna laika 
neklātiene

Nepilna laika 
klātiene

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

5 gadi

1100 € 

Nekustamā
īpašuma pārvaldība
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 26. 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 € 

Muitas un nodokļu
administrēšana
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 24. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma Nepilna laika 

(neklātiene)

Programmas 
īstenošanas 
forma

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 30. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma Nepilna laika 

(neklātiene)

Programmas 
īstenošanas 
forma

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

5 gadi

1100 € 

Uzņēmējdarbības
loģistika
Programmas 
veids un 
līmenis 

Pilns programmas apraksts 
pieejams bukleta 36. 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 38. 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 34. lapaspusē

Bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma Nepilna laika 

(neklātiene)

Ja tiek nokomplektēta studētgribētāju grupa neklātienes studijām (vismaz 15 cilvēki)

Programmas 
īstenošanas 
forma

Studiju 
ilgums un 
gada maksa

5 gadi

1100 € 

Ja tiek nokomplektēta studētgribētāju grupa neklātienes studijām (vismaz 15 cilvēki)
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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:
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.

RTU piedāvā gan obligātās 
sporta nodarbības 
pirmkursniekiem, gan arī 
iespēju pilnveidot prasmes 
izlašu komandās.

RTU Zinātniskā 
bibliotēka

Studentu 
viesnīcas

RTU Kultūras 
centrs

Studentu 
parlaments

Sports

Noderīgi
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