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EVIF ir dibināta 1958.gadā –
tradīcijas un vairāk kā 60 gadu 
pieredze studentu apmācībā

EVIF šodien ir moderna
infrastruktūra un studiju vide –
jauna ēka, labi aprīkotas mācību
auditorijas un laboratorijas, 
pieejama zinātniskā bibliotēka
ar plašiem resursiem

Kādēļ studēt RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu 
fakultātē?

Rīgas Tehniskā universitāte
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 EVIF darbības jomas ir prioritāras
gan Latvijā, gan pasaulē un tajās 
ir liels pieprasījums pēc augsti
kvalificēta darbaspēka

 Enerģētikai, elektrotehnikai un 
vides tehnoloģijām ir
fundamentāla nozīme jebkur 
pasaulē

Rīgas Tehniskā universitāte

Kādēļ studēt RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu 
fakultātē?
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Energoapgādes tīkli Rietumeiropā pirms tirgus
liberalizācijas (2000. gads)

 Vēl ne tik senā pagātnē 
Rietumeiropas 
energosistēmu struktūra 
bija izteikti radiāla

Atjaunojamo energoresursu 
izmantošana bija salīdzinoši 
maz izplatīta 

Avots: DML, izstrādātājs Enerģētikas institūts
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Energoapgādes tīkli Rietumeiropā 10 gadus pēc
liberalizācijas (2010.- 2020. gads)

Pēdējās 2 dekādēs situācija ir strauji 
mainījusies:

 Krietni vairāk tiek izmantoti dažādi 
atjaunojamie energoresursi 

 Arvien vairāk uzmanības tiek 
pievērsts klimata pārmaiņām

 Energosistēmu struktūra kļūst 
sarežģītāka – parādās saites 
dažādos līmeņos starp iepriekš 
mazāk saistītajiem energotīkliem

*) Digitālais mācību līdzeklis enerģētikā, autori Enerģētikas institūts
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EU29 koncepcija par 100% atjaunojamo energoresursu
elektroapgādes tīkliem

Nākotnē ir paredzama vēl 
ievērojamāka energosistēmu 
struktūras sarežģīšanās – tās 
kļūs daudz «zaļākas»

 ES virzās uz oglekļa neitrālu 
enerģētiku

 Tiek izstrādātas un ieviestas
arvien jaunas tehnoloģijas, 
kam nepieciešams augsti 
kvalificēts darbaspēks

*) Prof. Rik W. De Doncker, RWTH Aachen UNIVERSITY
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Katrs institūts realizē vienu vai vairākas savam profilam
atbilstošas studiju programmas visos studiju līmeņos –
sākot no bakalaura līdz pat inženierzinātņu doktora 
līmenim

Rīgas Tehniskā universitāte

Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Enerģētikas institūts

EVIF struktūra
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 Tiek iegūts profesionālais bakalaura grāds elektrotehnikā un 

elektroinženiera kvalifikācija

 Iespēja iegūt prasmes un zināšanas par modernās industriālās 

automātikas pamatelementiem

 Iespēja strādāt uzņēmumos prakses laikā

 Iespēja turpināt studijas tematiski atbilstošās augstāka līmeņa 
studiju programmās

 Programma «Elektrotehnoloģiju datorvadība» daļēji tiek realizēta 

arī RTU Cēsu, Daugavpils un Liepājas, bet «Adaptronika»  -

Ventspils studiju un zinātnes centros

Bakalaura profesionālās studiju programmas
«Elektrotehnoloģiju datorvadība» un «Adaptronika»

Rīgas Tehniskā universitāte

Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
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Darbs pēc studijām programmās «Elektrotehnoloģiju 
datorvadībā» un «Adaptronika»

• Elektronisku un elektrotehnisku 
iekārtu ražošanas uzņēmumos

• Jebkurā ražošanas uzņēmumā 
– robotizācija, 
elektrotehnoloģijas un to 
datorvadība ir mūsdienu
industrijas pamats

• Jebkurā uzņēmumā vai 
iestādē, kurā ir uzstādītas 
automatizētas iekārtas un ir 
nepieciešama to apkalpošana

Populārākās darbavietas: AS«Mikrotik», AS«Hansa Matrix», «Daimler AG», SIA «Vizulo, SIA «EK Sistēmas», 

«ABB», «Schneider Electric», AS «Latvenergo», AS «Rīgas Siltums», AS «Sadales tīkls» u.c.
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 Tiek piešķirts Tiek piešķirts inženierzinātņu bakalaura 
grāds vides inženierzinātnēs

 Iespēja apgūt vides tehnoloģijas, energoresursu efektīvu 
plānošanu un izmantošanu 

 Tiek izmantotas inovatīvas  studiju metodes –
izbraukuma praktiskie darbi, lomu spēles, u.c.

 Iespēja turpināt studijas tematiski atbilstošās augstākā 
līmeņa studiju programmās

Bakalaura akadēmisko studiju programma
«Vides inženierija»

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte
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Darbs pēc studijām programmā «Vides 
inženierija»

Populārākās darbavietas: ministrijas, Valsts un pašvaldību aģentūras, AS «Latvijas Valsts meži», AS «Rīgas Siltums»,, AS 
«Zaļais punkts», SIA «Ekodoma», AS «Latvenergo», AS «ZAAO»

• Eksperti starptautiskās organizācijās, ministrijās un 
valsts iestādēs 

• Vides speciālisti un energopārvaldnieki pašvaldībās

• Uzņēmumos, kas saistīti ar vides pārvaldību, 
konsultācijām, siltumapgādi, energoauditu veikšanu, 
atkritumu apsaimniekošanu, inovatīvu vides produktu 
ražošanu, energoefektivitātes pasākumu īstenošanu 
un atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām
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 Tiek piešķirts inženierzinātņu bakalaura grāds 
elektrozinātnēun elektroinženiera kvalifikācija

 Iespēja iegūt prasmes un zināšanas par tehnoloģijām 
elektroenerģijas ražošanā, sadalē un 
elektroinstalāciju projektēšanā

 Iespēja strādāt uzņēmumos prakses laikā

 Iespēja turpināt studijas tematiski atbilstošās augstāka 
līmeņa studiju programmās

 Daļēji tiek realizēta arī RTU Cēsu, Daugavpils, Liepājas 
un Ventspils studiju un zinātnes centros

Rīgas Tehniskā universitāte

Bakalaura akadēmisko studiju programma
«Viedā elektroenerģētika»

Enerģētikas institūts
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Darbs pēc studijām programmā «Viedā 
elektroenerģētika»

• Uzņēmumos, kas nodarbojas ar 

elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali 

vai ražo, vai realizē dažādas 

elektrotehniskās iekārtas

• Jebkurā uzņēmumā vai iestādē, kurā ir 

uzstādītas elektrotehniskās iekārtas un ir 

nepieciešama to uzturēšana

• Valsts pārvaldes institūcijās

Populārākās darbavietas: AS «Latvenergo», AS «Augstsprieguma tīkls», AS «Sadales tīkls», AS «Jauda», SIA 

«ABB», «Schneider Electric», «Tet», «Siemens», Ekonomikas ministrija, «Latvijas energoceltnieks», 

«Empower», «RECK», SIA «Inženierija», «Energoremonts Rīga» u.c.
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 Aktīva Studentu 

pašpārvalde

 Dažādi pasākumi –

konkursi, vieslekcijas, 

ekskursijas

 Aktīva sporta dzīve

 Sīkāk pastāstīs paši…

Rīgas Tehniskā universitāte

EVIF nav tikai studijas – EVIF SP
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 12 labiekārtotas darba vietas
elektronikas DIY projektu 
izstrādei

 Vieta, kur studentiem 
prototipēt un darboties ārpus 
nodarbību saraksta

 Vieta skolnieku zinātniski –
pētnieciskajiem darbiem

 Notikušas jau vairāk kā 40 
skolēnu radošās darbnīcas

 Regulāras starptautiskās
delegācijas un vizītes

Latvenergo radošā laboratorija
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2020. gadā RTU tika atzīta par labāko
Latvijā un vienu no 200 labākajām 
augstskolām pasaulē «The Times
Higher Education Impact Rankings
2020» rangā!

Pateicoties EVIF darbībai visaugstāk 
RTU novērtēta, tiecoties sasniegt 
mērķi «Climate action»  – šajā jomā 
RTU atzīta par 14. labāko pasaulē. 
Savukārt, 34. vietu RTU ieņem, 
virzoties uz mērķi «Affordable and
clean energy»

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
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RTU - viena no 60 

zaļākajām universitātēm 

pasaulē – lielā mērā tieši 
pateicoties EVIF darbībai 

Neviena cita Latvijas augstskola nav 

spējusi ierindoties pat starp TOP 500 

zaļākajām universitātēm

RTU sniegumu uzlabojusi visos sešos 

indikatoros, bet visaugstākie rezultāti 

sasniegti kategorijās: 

1) transporta infrastruktūra;

2) vides izglītība un zinātne;

3) atkritumu apsaimniekošana;
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Latvijas zinātnisko institūciju starptautiskā 
izvērtēšana

Score: 4 – very good level of research

Jaunākajā Latvijas zinātnisko institūciju starptautiskajā izvērtēšanā EVIF ierindojās starp 16 

augstāk novērtētajām zinātniskajām institūcijām Latvijā
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Uz tikšanos
Elektrotehnikas un 

vides inženierzinātņu 
fakultātē!


