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Studijas EEF



Kādēļ studēt Enerģētikas un 

elektrotehnikas fakultātē?

 EEF ir dibināta 1958.gadā – tradīcijas un 
turpat 60 gadu pieredze studentu 
apmācībā

 EEF šodien ir moderna infrastruktūra 
un studiju vide – mācību auditorijas, 
laboratorijas, zinātniskā bibliotēka, 

 EEF darbības jomas ir prioritāras gan 
Latvijā, gan pasaulē un tajās ir liels 
pieprasījums pēc augsti kvalificēta 
darbaspēka

 EEF studentiem notiek dažādi ārpus 
studiju pasākumi un aktīvi norit kultūras 
dzīve



Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes jaunās mājas Ķīpsalā

• Ēkā ir pilnībā automatizētas vēdināšanas, 
kondicionēšanas, apkures un apgaismošanas sistēmas 

• Auditorijas ir aprīkotas ar skārienjutīgajiem 
ekrāniem, apskaņošanas sistēmām un WiFi

• Vairākās laboratorijās ir specializēta 
elektroapgāde, centralizēta saspiestā gaisa 
sistēma un dabasgāzes pievads



Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes struktūra

Šobrīd Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultātē ir trīs 
institūti:

• Vides aizsardzības un 
siltuma sistēmu 
institūts 

• Enerģētikas institūts

• Industriālās 
elektronikas un 
elektrotehnikas 
institūts

Katrs institūts realizē savam 
profilam atbilstošas studiju 
programmas 



Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes struktūra šodien

VIDES AIZSARDZĪBAS UN SILTUMA SISTĒMU INSTITŪTS

74 darbinieki 
Vidējais personāla vecums  - 37 gadi



Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes struktūra šodien

Struktūra:

• Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra

• Bioekonomikas izpētes centrs

• Ilgtspējīgas attīstības informācijas un studiju centrs

Galvenie zinātniskās pētniecības virzieni: 

• Energosistēmu socio-ekonomisko aspektu 

modelēšana

• Ekodizains un aprites cikla analīze

• Ietekmes uz vidi novērtējums

• Siltuma apgādes sistēmas 

• Ēku energoefektivitāte, energo-

audits

Studiju programma: 
• Vides zinātne

VIDES AIZSARDZĪBAS UN SILTUMA SISTĒMU INSTITŪTS



Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes struktūra

VIDES ZINĀTNE

 Absolventi atrod darbu uzņēmumos un valsts un pašvaldību aģentūrās, kas 
nodarbojas ar energosistēmām, ēku energoefektivitāti, resursu pārvaldību 
u.c.

 Populārākās darbavietas pēc programmas absolvēšanas: Latvenergo, Latvijas Valsts 
meži, Inspecta, Rīgas Siltums, VARAM, Zaļais punkts, Ekodoma, u.c.



Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes struktūra

ENERĢĒTIKAS INSTITŪTS

63 darbinieki 
Vidējais personāla vecums  - 49 gadi



Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes struktūra

Struktūra:

• Energosistēmu vadības un automatizācijas katedra

• Elektroapgādes katedra

Galvenie zinātniskās pētniecības virzieni: 

• Energosistēmu projektēšana un drošums

• Relejaizsardzības sistēmu funkcionālo algoritmu izstrāde

• Distancmērīšanas iekārtas relejaizsardzībai un 

automātikai

Studiju programma: 

• Enerģētika un elektrotehnika

ENERĢĒTIKAS INSTITŪTS



Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes struktūra

ENERĢĒTIKA UN ELEKTROTEHNIKA

 Lielākā daļa programmas «Enerģētika un elektrotehnika» studentu atrod darbu 
uzņēmumos, kas darbojas elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales jomās

 Populārākās darbavietas pēc programmas absolvēšanas: Latvenergo, Sadales tīkls, 
Augstsprieguma tīkls, Jauda u.c.



Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes struktūra

INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS

63 darbinieki 
Vidējais personāla vecums  - 50 gadi



Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes struktūra

INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS

Struktūra:

• Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra

• Elektrofizikas katedra

• Elektrisko mašīnu un aparātu katedra

Galvenie zinātniskās pētniecības virzieni: 

• Energoelektronikas pārveidotāji atjaunojamiem energoresursiem, 
enerģijas uzkrājējiem, reaktīvās enerģijas vadībai

• Elektriskās piedziņas vadības sistēmas

• Industriālā automātika un robotika

• Energoefektīvas apgaismes sistēmas

• Elektrisko mašīnu un aparātu diagnostika un 

projektēšana

Studiju programmas: 

• Elektrotehnoloģiju datorvadība

• Adaptronika



Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes struktūra

ELEKTROTEHNOLOĢIJU DATORVADĪBA
ADAPTRONIKA

 Programmas absolventi pārsvarā strādā dažādos ražošanas uzņēmumos -
elektrotehnoloģijas un to datorvadība ir mūsdienu industrijas pamats

 Populārākās darbavietas: Vizulo, Schneider Electric, Mikrotik, Rīgas Siltums, ABB, 
Hansa Matrix, Daimler AG, Latvenergo, Sadales tīkls, u.c.



Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes struktūra

LATVENERGO RADOŠĀ LABORATORIJA

• 12 labiekārtotas darba vietas
elektronikas projektu izstrādei

• Vieta, kur studentiem prototipēt un 
darboties «ārpus nodarbību
saraksta»

• Vieta skolnieku zinātniski –
pētnieciskajiem darbiem

• Notikušas jau vairāk kā 40 
skolēnu un studentu darbnīcas

• Regulāri notiek starptautisku
delegāciju vizītes



Aktualitātes

• ES fondu finansētā t.s. 8.2.2. SAM projekta ietvaros modernizēsim mūsu studiju 
programmas, pieaicināsim ārvalstu mācībspēkus un organizēsim mūsu 
mācībspēku stažēšanos nozares uzņēmumos Latvijā 



Aktualitātes

• Energoefektivitātes laboratorija viedo 
tīklu, robotu un cilvēka 
savstarpējas iedarbes pētījumiem 

• Klimata kamera, biogāzes 
ražošanas un degšanas procesu 
laboratorija

Turpināsim darbu pie Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas 

izmantošanas tehnoloģiju VNPC laboratoriju labiekārtošanas



Kas jāzina pirmkursniekam?

Visu nepieciešamo informāciju var atrast internetā:

• RTU mājaslapā:  https://www.rtu.lv

• ORTUS sistēmā: https://ortus.rtu.lv

• EEF mājaslapā:  https://www.rtu.lv/lv/eef

Palīdzību vienmēr var atrast arī EEF dekanātā – Āzenes 

12/1-207., tel. +371 6 708 9901

Var vērsties pie EEF Studentu pašpārvaldes:

• RTU EEF SP

https://www.rtu.lv/
https://ortus.rtu.lv/
https://www.rtu.lv/lv/eef


Kas jāzina pirmkursniekam?

Āz12-K1-207 – Āzenes iela 12, korpuss 1, 207. telpa
M 1/1 - 211 – Meža iela 1, korpuss 1, 211.telpa
S1 - 209 – Sētas iela 1, 209. telpa
Āz 12 - 101 – Āzenes iela 12, 101. telpa
PV3/7 - 101 – Paula Valdena iela 3, korpuss 7, 101. telpa
Ķīp 6B - 319 – Ķīpsalas iela 6B, 319.telpa

Adreses lekciju sarakstos ir šifrētas:



Kas jāzina pirmkursniekam?

• Visiem 1. kursa studentiem notiek matemātikas zināšanu
pārbaudes tests

• Studentiem, kuri šajā testā ieguvuši nesekmīgu vērtējumu (0 – 3
balles), obligāti jāapmeklē nodarbības priekšmetā DIM703
“Elementārās matemātikas pamatnodaļas” (2 KP), kas noslēdzas ar
ieskaiti

• Sekmīgi jānokārto visi kontroldarbi un mājasdarbi

• Students nav pielaists pie eksāmena matemātika, kamēr nav nokārtojis
ieskaiti priekšmetā “Elementārās matemātikas pamatnodaļas”

Par papildnodarbībām matemātikā



Kas jāzina pirmkursniekam?

• Parakstīt līgumu ar RTU (2 eks.) un vienu nodot glabāšanai
RTU (ja tas jau nav izdarīts elektroniski)

• Saņemt studenta apliecību

• Ievēlēt akadēmiskās grupas vecāko

• Atvērt kontu Bankā (ja vēl nav) un nodot par to
informāciju dekanātā

UZDEVUMI



Kas jāzina pirmkursniekam?

RTU sporta dzīvē ir notikušas lielas pārmaiņas:

• 1. kursa studentiem ir atceltas obligātās sporta
nodarbības, to vietā sniedzot iespēju sportot brīvprātīgi,
izvēloties kādu no vairāk nekā 20 dažādiem sporta veidiem

PAR SPORTU



Kas jāzina pirmkursniekam?

Students var izvēlēties sporta veidu caur ORTUS
(https://ortus.rtu.lv/ sadaļā aktualitātes) (sports.rtu.lv)

Var arī caur https://www.rtu.lv/lv/sports:

RTU sporta centrs -> Sporta nodarbības -> Pieteikties
nodarbībām

PAR SPORTU

https://ortus.rtu.lv/
https://www.rtu.lv/lv/sports


Kas jāzina pirmkursniekam?

PAR SPORTU

• 1.kursa studenti sporta nodarbībām var pieteikties tikai elektroniski

• Sportot var pēc elastīga grafika, ļaujot studentiem apmeklēt sporta
nodarbības interesējošajā sporta veidā un sev ērtā laikā pirms vai pēc
lekcijām

• Katrs students varēs piekļūt savam profilam Sporta centra
mājaslapā ar saviem RTU iekšējās saziņas tīkla lietotāja datiem

• Par rezervētajām sporta nodarbībām var norēķināties ar
virtuālo naudu (vEUR). Kopumā katram pamatstudiju līmeņa
studentam rudens semestrī tiek piešķirti 100 vEUR.



Kas jāzina pirmkursniekam?

PAR STUDENTU APLIECĪBAM

• Studenti, kuri ir pieteikušies identifikāciju karšu centrā vai
ORTUSā, šodien varēs saņemt studentu apliecību

• Karšu centrs atrodas Āzenes ielā 8 (Dienesta viesnīcā)



Kas jāzina pirmkursniekam?

2019./2020. akadēmiskā gada studiju darba 
grafiks

Rudens semestris 02.09.19.-26.01.20.: 

Plānotās nodarbības: 02.09.19.-22.12.19.

Ziemas brīvlaiks: 23.12.19.-01.01.20.

Eksāmenu sesija: 02.01.20.-26.01.20.



Kas jāzina pirmkursniekam?

2019./2020. akadēmiskā gada studiju darba 
grafiks

Pavasara semestris 27.01.20-21.06.20.:

Plānotās nodarbības: 27.01.20.-05.04.20.

Pavasara brīvlaiks: 06.04.20.-13.04.20.

Plānotās nodarbības: 14.04.20.-24.05.20.

Pavasara sesija: 25.05.20.-21.06.20.



Kas jāzina pirmkursniekam?

• Mācību grāmatas visu kursu studentiem izsniegs no 05. –
11. septembrim 2019. pēc grafika darbdienās no 9.00 –
19.00, sestdienās no 10.00 – 15.00.

• Mācību literatūras abonements atrodas P.Valdena ielā 3/7 -
360.

• Lai mācību literatūras saņemšana un nodošana notiktu raiti,
lūdzam ievērot grafiku un izmantot pašapkalpošanās iekārtas.

Mācību grāmatas



Kas jāzina pirmkursniekam?

Mācību grāmatas

• Lūdzu iepazīties ar grāmatu pieņemšanas un izsniegšanas
grafiku – EEF 5. septembrī

• Lai saņemtu mācību grāmatas vajadzīga studenta
apliecība un nepieciešamās literatūras saraksts

• No 11. 09.19. mācību grāmatas varēs saņemt ikdienas
kārtībā bibliotēkas darba laikā



Kas jāzina pirmkursniekam?



Kas jāzina pirmkursniekam?

Detalizētāka informācija pa studiju programmām,
līgumu parakstīšana un studentu apliecību saņemšana:

• «Enerģētika un elektrotehnika» bakalauri REBNO 1 – 3
un koledža REKN0: Āz12/1 116. aud., prof. K.Ketners

• «Elektrotehnoloģiju datorvadība» un «Adaptronika»
RECA0 un RECO0: Āz12/1 115. aud., asoc.prof. P.Apse-
Apsītis

• «Vides zinātne» REBX0 ― Āz12 /1 – 607. aud.,
asoc.prof. J.Gušča



Nākotnes perspektīvas


