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Kur mācīties pēc 9.klases?

Kur studēt pēc 12. klases?

Svarīgi par studiju kredītu

Ielūkojamies profesiju aizkulisēs

Kā studenti vērtē studiju virzienus 
dažādās augstskolās?

Darba tirgus prognozes

tavs karjeras 
ceļvedis

speciālizdevums 9. un 12. klašu absolventiem
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SATURS
Kur mācīties pēc  9.klases? 
Iepazīsties ar profesionālo izglītības iestāžu piedāvājumu! Tiem, kas 
šogad absolvē 9.klasi.

Kur studēt pēc 12.klases? 
Iepazīsties ar augstskolu un koledžu piedāvājumu! Tiem, kas šogad 
absolvē 12.klasi.

Darba tirgus prognozes
Darba tirgū bez pārmaiņām. Vēl aizvien pieprasīti ir labākie, gudrākie 
un spējīgākie. Īpaša nozīme ir zināšanām IT jomā, valodu prasmēm, kā 
arī spējai labi formulēt un prezentēt savas idejas. Tajā pašā laikā ne-
viens nedod nekādas garantijas – jātur acis vaļā un jāaudzē konkurēt-
spējas muskuļi. Eksperti vērtē pieprasītākās nākotnes profesijas.

Ielūkojamies profesiju 
aizkulisēs
Dažādu profesiju pārstāvji stāsta par sava darba ikdienu, vajadzīga-
jām prasmēm un pienākumiem. Praktiski un noderīgi.

Kā studenti vērtē studiju 
virzienus dažādās 
augstskolās? 
Studenti analizē dažādas studiju programmas dažādās augstskolās. 
Iepazīsties, pirms izvēlies, kurā augstskolā studēt!

.......... 3. lpp.

....... 65. lpp.

......139. lpp.

......142. lpp.

......154. lpp.

Izdevumu sagatavoja izglītības e-žurnāla Skolas Vārds redakcija
Vairāk informācijas: www.skolasvards.lv
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Aizkraukles Profesionālā vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
Tel: 65121035  Fax: 65123921
E-pasts: aizkavs@inbox.lv;  www.apvs.lv

Aktuālā informācija: Atvērto durvju dienas: 2013.gada 26.aprīlī un 31.maijā no 10:00 līdz 13:00.
Informācija par izglītības iestādi: Aizkraukles Profesionālā vidusskola izveidota 2011. gadā, apvienojot 
Aizkraukles arodvidusskolu un Viesītes arodvidusskolu. 

Aizkraukles PV iespējama ārpus formālās izglītības sistēmā apgūtās profesionālās kompetences novērtē-
šana šādās profesijās: 
- automehāniķis, 
- būvizstrādājumu galdnieks, 
- sekretārs. 

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Sekretārs (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Autotransports
Profesionālā kvalifikācija: Automehāniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Autotransports (ESF)
Profesionālā kvalifikācija: Autoatslēdznieks (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība pēc vispārējās vidējās izglītības - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikāci-
ja) (35a)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 1 gads   Mācību/studiju maksa: ESF budžets

Būvdarbi
Profesionālā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Pavārs (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Profesionālā izglītība
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Kokizstrādājumu izgatavošana
Profesionālā kvalifikācija: Būvizstrādājumu galdnieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Mašīnzinības
Profesionālā kvalifikācija: Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Nekustamā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana (ESF)
Profesionālā kvalifikācija: Namu apsaimniekošanas meistars (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība pēc vispārējās vidējās izglītības - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikāci-
ja) (35a)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 1 gads   Mācību/studiju maksa: ESF budžets

Alsviķu arodskola
Profesionālās izglītības iestāde
Iepriekšējais nosaukums: Alsviķu Profesionālā skola
"Alsviķu arodskola", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333
Tel: 64307132, 64307133  Fax: 64307135
E-pasts: arodskola@alsviki.lv  www.alsviki.lv

Aktuālā informācija: Atvērto durvju diena: 2013.gada 26.aprīlī. 
Dokumentus var iesniegt visu gadu līdz 31.jūlijam skolas personāla daļā vai nosūtīt pa pastu.
Informācija par izglītības iestādi: Papildus informācija par skolu: 
Skola uzņem personas ar 1., 2. un 3. grupas invaliditāti (ar pamatizglītības bāzi) darbspējas vecumā. Skolā 
ir: 

-  Dienesta viesnīca (6 LVL mēnesī); 
-  Individuālā sociālā rehabilitācija ar medicīniskās rehabilitācijas elementiem; 
-  Logopēda pakalpojumi; 
-  Psihologa pakalpojumi; 
-  Zīmju valodas tulka pakalpojumi; 
-  Likumdošanā noteiktie transporta atvieglojumi; 
-  Pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas: 
 *interešu pulciņi (vokālais ansamblis, drāmas, deju, zīmēšana un datoru); 
 *sporta aktivitātes; 
 (nodarbības sporta zālē, sporta laukumā, trenažieru zālē); 
 *bibliotēka; 
 *ekskursijas (skolai ir savs autobuss). 

Būvdarbi (ar pedagoģisko korekciju)
Profesionālā kvalifikācija: Būvstrādnieks (1. PKL)
Programmas veids: Profesionālā pamatizglītība - 1.PKL (1.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets
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Datora lietošana (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)
Profesionālā kvalifikācija: Teksta redaktora operators (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Kokizstrādājumu izgatavošana (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)
Profesionālā kvalifikācija: Koksnes materiālu apstrādātājs (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Kokizstrādājumu izgatavošana (ESF)
Profesionālā kvalifikācija: Koksnes materiālu apstrādātājs (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība pēc vispārējās vidējās izglītības - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikāci-
ja) (35a)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 1 gads   Mācību/studiju maksa: ESF projekta finansējums

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)
Profesionālā kvalifikācija: Šuvējs (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (ESF)
Profesionālā kvalifikācija: Šuvējs (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība pēc vispārējās vidējās izglītības - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikāci-
ja) (35a)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 1 gads   Mācību/studiju maksa: ESF projekta finansējums

Apguldes Profesionālā vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Iepriekšējais nosaukums: Apguldes arodvidusskola
Pils iela 1, Apgulde, Naudītes pag., Dobeles nov., LV-3724
Tel: 63720982  Fax: 63720989
E-pasts: apguldesavs@apollo.lv  www.apguldesskola.lv

Aktuālā informācija: Atvērto durvju dienas: 2013. gada 26.aprīlī, 8.maijā un 17.maijā.
Informācija par izglītības iestādi: Papildus informācija par skolu: 

-  Skolā darbojas ārpusstundu pulciņi un sekcijas: dramatiskais, tautisko deju, datoru pulciņi, koris, dažā-
das sporta sekcijas. 

-  Skolai ir dienesta viesnīca, ēdnīca un bibliotēka. Katru nedēļu notiek diskotēkas un citi ārpusklases 
pasākumi. 

-  Skola piedāvā kultūras un sporta kompleksa pakalpojumus. 
-  Skolā var papildus iegūt B un C1 kategorijas autovadītāja apliecību.

Būvdarbi
Profesionālā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
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Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Būvdarbi
Profesionālā kvalifikācija: Ēku celtnieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Būvdarbi (ESF)
Profesionālā kvalifikācija: Krāšņu podnieks (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība pēc pamatizglītības un 17 vai 18 g.v. - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvali-
fikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 1 gads   Mācību/studiju maksa: ESF budžets

Ēdināšanas pakalpojumi (ESF)
Profesionālā kvalifikācija: Pavārs (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība pēc pamatizglītības un 17 vai 18 g.v. - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvali-
fikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 1 gads   Mācību/studiju maksa: ESF budžets

Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Saimniecības vadīšana
Profesionālā kvalifikācija: Saimniecības vadītājs (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Profesionālā kvalifikācija: Ēku iekšējo komunikāciju montāžas un apkalpošanas speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Varoņu iela 11A, Rēzekne, LV-4604
Tel: 64633664
E-pasts: pasts@apv.lv  www.apv.lv

Aktuālā informācija: Atvērto durvju dienas: 2013.gada 10.maijā plkst.10:00.
Informācija par izglītības iestādi: Austrumlatgales Profesionālā vidusskolas izveidota 2011. gadā, apvieno-
jot Latgales Amatniecības meistaru skolu, Lūznavas Profesionālā vidusskolu, Rēzeknes Profesionālā vidus-
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skolu, Rēzeknes 14. arodvidusskolu, Viļānu 41. arodvidusskolu un Zilupes arodvidusskolu. 

Austrumlatgales Profesionālajā vidusskolā iespējama ārpus formālās izglītības sistēmā apgūtās profesio-
nālās kompetences novērtēšana šādās profesijās: 

-  Apdares darbu strādnieks, 
-  Apdares darbu tehniķis, 
-  Datorsistēmu tehniķis, 
-  Ēdināšanas pakalpojumu speciālists, 
-  Ēku celtnieks, 
-  Mazumtirdzniecības komercdarbinieks, 
-  Mēbeļu galdnieks, 
-  Pavārs, 
-  Pārtikas produktu ražošanas tehniķis, 
-  Programmēšanas tehniķis. 

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Sekretārs (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (ESF)
Profesionālā kvalifikācija: Sekretārs (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības - 3.PKL (3.līmeņa profesio-
nālā kvalifikācija) (35b)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 1,5 gadi   Mācību/studiju maksa: ESF budžets

Autotransports
Profesionālā kvalifikācija: Automehāniķa palīgs (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Autotransports
Profesionālā kvalifikācija: Automehāniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Autotransports
Profesionālā kvalifikācija: Autoelektriķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Autotransports
Profesionālā kvalifikācija: Autoatslēdznieks (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
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Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Autotransports (ESF)
Profesionālā kvalifikācija: Automehāniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības - 3.PKL (3.līmeņa profesio-
nālā kvalifikācija) (35b)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 1,5 gads   Mācību/studiju maksa: ESF budžets

Būvdarbi
Profesionālā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Būvdarbi
Profesionālā kvalifikācija: Ēku celtnieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Būvdarbi
Profesionālā kvalifikācija: Namdaris (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Barkavas Profesionālā vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Iepriekšējais nosaukums: Barkavas arodvidusskola
Dzirnavu iela 1, Barkava, Barkavas pag., Madonas nov., LV-4834
Tel: 64807211, 64807215  Fax: 64807212
E-pasts: barkarod@madona.lv  www.bavs.lv

Informācija par izglītības iestādi: Papildus informācija par skolu: 
-  Skolēniem ir iespēja iegūt autovadītāja tiesības un traktortehnikas vadītāja tiesības; 
-  skolā notiek militārā apmācība; 
-  skolai ir dienesta viesnīca, ēdnīca, sporta zāle, bibliotēka, datorklase; 
-  iespēja izkopt talantus un dotības jauktajā korī, deju kolektīvā, sporta sekcijās: volejbolā, basketbolā, 

vieglatlētikā, šahā un dambretē. 

Būvdarbi (arī jauniešiem ar dzirdes traucējumiem)
Profesionālā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets
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Būvdarbi (ESF)
Profesionālā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības - 3.PKL (3.līmeņa profesio-
nālā kvalifikācija) (35b)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 1,5 gadi   Mācību/studiju maksa: ESF budžets

Komerczinības (ESF)
Profesionālā kvalifikācija: Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības - 3.PKL (3.līmeņa profesio-
nālā kvalifikācija) (35b)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 1,5 gadi   Mācību/studiju maksa: ESF budžets

Lauksaimniecība
Profesionālā kvalifikācija: Lauku īpašuma apsaimniekotājs (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Viesnīcu pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Viesmīlības pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Bebrenes Profesionālā vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Bebrenes Profesionālā vidusskola, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439
Tel: 65425966  Fax: 65425973
E-pasts: bebreneteh@apollo.lv  

Aktuālā informācija: Atvērto durvju diena plānota 2013. gada aprīlī (informācija tiks precizēta)
Informācija par izglītības iestādi: Papildus informācija par skolu: 

-  Ir dienesta viesnīca; 
-  brīvajā laikā var nodarboties ar floristiku, dekupāžu, filcēša

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Kokizstrādājumu izgatavošana
Profesionālā kvalifikācija: Mēbeļu galdnieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets
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Kokizstrādājumu izgatavošana (ESF)
Profesionālā kvalifikācija: Mēbeļu galdnieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības - 3.PKL (3.līmeņa profesio-
nālā kvalifikācija) (35b)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 1,5 gadi   Mācību/studiju maksa: ESF budžets

Tūrisma pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Ekotūrisma speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Veterinārmedicīna
Profesionālā kvalifikācija: Veterinārārsta asistents (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Veterinārmedicīna
Profesionālā kvalifikācija: Mākslīgās apsēklošanas tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā tālākizglītība - 3.PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifikācija) (30T)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4-5 mēneši (960 stundas)   Mācību/studiju maksa: Par maksu: 400 LVL gadā (2013./14.)

Veterinārmedicīna (ESF)
Profesionālā kvalifikācija: Veterinārārsta asistents (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības - 3.PKL (3.līmeņa profesio-
nālā kvalifikācija) (35b)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 2 gadi   Mācību/studiju maksa: ESF budžets

Cēsu Profesionālā vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Iepriekšējais nosaukums: Cēsu 4. arodvidusskola
Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
Tel: 64122971  Fax: 64123458
E-pasts: cpv@skolas.cesis.lv;  www.cpv.lv

Aktuālā informācija: Atvērto durvju dienas: 2013.gada 26.aprīlī no plkst. 10:00.
Informācija par izglītības iestādi: Papildus informācija par skolu: 

-  Ir dienesta viesnīca 
-  Audzēkņiem pieejama sporta zāle. trenažieru zāle 
-  2 datorklases 
-  Darbojas koris, deju ansamblis 
-  Autoskola - B, C1 kategorijas. 

Būvdarbi
Profesionālā kvalifikācija: Namdaris (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
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Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Enerģētika un elektrotehnika
Profesionālā kvalifikācija: Elektriķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Kokizstrādājumu izgatavošana
Profesionālā kvalifikācija: Mēbeļu galdnieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Kokizstrādājumu izgatavošana (ESF)
Profesionālā kvalifikācija: Mēbeļu galdnieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības - 3.PKL (3.līmeņa profesio-
nālā kvalifikācija) (35b)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 1,5 gadi   Mācību/studiju maksa: ESF budžets

Cīravas Profesionālā vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Iepriekšējais nosaukums: Cīravas arodvidusskola
"Cīravas Profesionālā vidusskola", Cīrava, Cīravas pag., Aizputes nov., LV-3453
Tel: 63448569  Fax: 63448485
E-pasts: info.cirava.avs@inbox.lv  www.ciravasav.gold.lv

Informācija par izglītības iestādi: Papildus informācija par skolu: 
-  Ir dienesta viesnīca, ēdnīca, kafejnīca, sporta zāle un stadions; 
-  brīvajā laikā var gan dziedāt korī, gan ansamblī, gan dejot tautas deju kolektīvā; 
-  darbojas futbola, basketbola u.c. sporta sekcijas; 
-  notiek apmācība - ekskavatora, buldozera, pašgājēja-iekrāvēja vadītāja kvalifikācijas iegūšanai. 

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Sekretārs (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Autotransports
Profesionālā kvalifikācija: Automehāniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Pavārs (2. PKL)
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Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Kokizstrādājumu izgatavošana (ar pedagoģisko korekciju)
Profesionālā kvalifikācija: Galdnieka palīgs (1. PKL)
Programmas veids: Profesionālā pamatizglītība - 1.PKL (1.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 2 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Kokizstrādājumu izgatavošana (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)
Profesionālā kvalifikācija: Galdnieks (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Lauksaimniecības tehnika
Profesionālā kvalifikācija: Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene

Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Iepriekšējais nosaukums: Daugavpils 38. arodvidusskola
Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410
Tel: 65446296  Fax: 65446296
E-pasts: dcpvsekretare@inbox.lv  www.dcpv.lv

Aktuālā informācija: Atvērto durvju dienas 2013.gadā: 16.maijā un 12.jūnijā.
Informācija par izglītības iestādi: Papildu informācija par skolu: 

-  Ir dienesta viesnīca, ēdnīca, datorklase, bibliotēka, sporta zāle, divas trenažieru zāles, sporta kom-
plekss un stadions; 

-  Darbojas vairākas sporta sekcijas; 
-  Stomatoloģijas, fizioterapijas, diagnostikas, ārstēšanas kabineti. 

Autotransports
Profesionālā kvalifikācija: Autoelektriķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa:Valsts budžets

Autotransports (ESF)
Profesionālā kvalifikācija: Autoelektriķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības - 3.PKL (3.līmeņa profesio-
nālā kvalifikācija) (35b)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 1,5 gadi   Mācību/studiju maksa: ESF budžets

Būvdarbi
Profesionālā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
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kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Būvdarbi
Profesionālā kvalifikācija: Krāšņu podnieks (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Būvdarbi (ar pedaģoģisko korekciju)
Profesionālā kvalifikācija: Mūrnieks (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Būvdarbi (ESF)
Profesionālā kvalifikācija: Jumiķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības - 3.PKL (3.līmeņa profesio-
nālā kvalifikācija) (35b)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 1,5 gadi   Mācību/studiju maksa: ESF budžets

Būvdarbi (ESF)
Profesionālā kvalifikācija: Apdares darbu strādnieks (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība pēc pamatizglītības un 17 vai 18 g.v. - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvali-
fikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 1 gads   Mācību/studiju maksa: ESF budžets

Būvdarbi (ESF)
Profesionālā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības - 3.PKL (3.līmeņa profesio-
nālā kvalifikācija) (35b)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 1,5 gadi   Mācību/studiju maksa: ESF budžets

Būvniecība
Profesionālā kvalifikācija: Ceļu būvtehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Būvniecība (ESF)
Profesionālā kvalifikācija: Ceļu būvtehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības - 3.PKL (3.līmeņa profesio-
nālā kvalifikācija) (35b)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 1,5 gadi   Mācību/studiju maksa: ESF budžets

Interjera dizains (ESF)
Profesionālā kvalifikācija: Interjera noformētājs (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības - 3.PKL (3.līmeņa profesio-
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nālā kvalifikācija) (35b)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 1,5 gadi   Mācību/studiju maksa: ESF budžets

Kokizstrādājumu izgatavošana
Profesionālā kvalifikācija: Mēbeļu galdnieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Kokizstrādājumu izgatavošana (ESF)
Profesionālā kvalifikācija: Mēbeļu galdnieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības - 3.PKL (3.līmeņa profesio-
nālā kvalifikācija) (35b)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 1,5 gadi   Mācību/studiju maksa: ESF budžets

Metālapstrāde (ESF)
Profesionālā kvalifikācija: Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) (2. 
PKL)
Programmas veids: Arodizglītība pēc pamatizglītības un 17 vai 18 g.v. - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvali-
fikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 1 gads   Mācību/studiju maksa: ESF budžets

Metālapstrāde (ESF)
Profesionālā kvalifikācija: Rokas lokmetinātājs (MMA) (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība pēc pamatizglītības un 17 vai 18 g.v. - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvali-
fikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 1 gads   Mācību/studiju maksa: ESF budžets

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Profesionālā kvalifikācija: Sanitārtehnisko iekārtu montētājs (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija (ESF)
Profesionālā kvalifikācija: Sanitārtehnisko iekārtu montētājs (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība pēc pamatizglītības un 17 vai 18 g.v. - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvali-
fikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 1 gads   Mācību/studiju maksa: ESF budžets

Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošā programma
Programmas veids: Vispārējā vidējā izglītība pēc arodizglītības
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 1 gads   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets
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Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Iepriekšējais nosaukums: Daugavpils Tirdzniecības skola
Miera iela 57, Daugavpils, LV-5404
Tel: 65434106  Fax: 65452955
E-pasts: dts@apollo.lv  www.dtskola.lv

Dokumentu pieņemšana: no 2013.gada 3.jūnija līdz 23.jūlijam (pēc pamatskolas); no 2013.gada 3.jūnija 
līdz 20.augustam (pēc vidusskolas).
Informācija par izglītības iestādi: Papildus informācija par skolu: 

-  Ir dienesta viesnīca, kafejnīca, darbojas sporta sekcijas; 
-  ir oficiālas prakses vietas ārzemēs. 

Daugavpils Tirdzniecības skolā iespējama ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompe-
tences novērtēšana šādās profesijās: 

-  Konditors, 
-  Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, 
-  Pavārs. 

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Konditors (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Pavārs (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ēdināšanas pakalpojumi (ESF)
Profesionālā kvalifikācija: Pavārs (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība pēc vispārējās vidējās izglītības - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikāci-
ja) (35a)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 1 gads   Mācību/studiju maksa: ESF budžets

Komerczinības (ESF)
Profesionālā kvalifikācija: Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības - 3.PKL (3.līmeņa profesio-
nālā kvalifikācija) (35b)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 1,5 gadi   Mācību/studiju maksa: ESF budžets

Restorānu pakalpojumi (ESF)
Profesionālā kvalifikācija: Restorānu pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības - 3.PKL (3.līmeņa profesio-
nālā kvalifikācija) (35b)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 1,5 gadi   Mācību/studiju maksa: ESF budžets
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Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība
Profesionālā kvalifikācija: Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība (ESF)
Profesionālā kvalifikācija: Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība pēc vispārējās vidējās izglītības - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikāci-
ja) (35a)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 1 gads   Mācību/studiju maksa: ESF budžets

Viesnīcu pakalpojumi (ESF)
Profesionālā kvalifikācija: Viesnīcu pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības - 3.PKL (3.līmeņa profesio-
nālā kvalifikācija) (35b)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 1,5 gadi   Mācību/studiju maksa: ESF budžets

Daugavpils Valsts tehnikums
Profesionālās izglītības iestāde
Strādnieku iela 16, Daugavpils, LV-5404
Tel: 65436893  Fax: 65436893
E-pasts: dvt@daugvt.lv  www.daugvt.lv

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Klientu apkalpošanas speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Autotransports
Profesionālā kvalifikācija: Automehāniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Datorsistēmas
Profesionālā kvalifikācija: Datorsistēmu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Dzelzceļa pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis (3. 
PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
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Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Dzelzceļa transports
Profesionālā kvalifikācija: Lokomotīvju saimniecības tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Dzelzceļa transports
Profesionālā kvalifikācija: Sliežu ceļu saimniecības tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Dzelzceļa transports
Profesionālā kvalifikācija: Transporta vagonu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Enerģētika
Profesionālā kvalifikācija: Elektriķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Frizieru pakalpojumi
Norises vieta: Mendeļejeva iela
Profesionālā kvalifikācija: Frizieris (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Transporta pārvadājumu komercdarbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Metālapstrāde
Profesionālā kvalifikācija: Metālapstrādātājs (atslēdznieks, virpotājs, rokas lokmetinātājs) (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Programmēšana
Profesionālā kvalifikācija: Programmēšanas tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
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Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija
Profesionālā kvalifikācija: Drēbnieks (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Iepriekšējais nosaukums: Dobeles Amatniecības vidusskola, Dobeles 2. vidusskola
Brīvības iela 28B, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
Tel: 63781303, 29182006  Fax: 63781784, 63721213
E-pasts: davv@dobele.lv;  www.davv.lv

Autotransports
Profesionālā kvalifikācija: Automehāniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Datorsistēmas
Profesionālā kvalifikācija: Datorsistēmu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Frizieru pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Frizieris (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Viesnīcu pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Viesmīlības pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets
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Ērgļu Profesionālā vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Iepriekšējais nosaukums: Ērgļu arodvidusskola
Oškalna iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840
Tel: 64871235  Fax: 64871235
E-pasts: sekretare@ergliarods.lv;  www.ergliarods.lv

Aktuālā informācija: Atvērto durvju dienas skola organizē darba dienās laikā no 2013. gada 4. marta līdz 
17. maijam, iepriekš piesakoties pa tālruni 64871235.
IBūvdarbi
Profesionālā kvalifikācija: Namdaris (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Viesnīcu pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Viesmīlības pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Jaungulbenes Profesionālā vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Iepriekšējais nosaukums: Jaungulbenes arodvidusskola
Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes nov., LV-4420
Tel: 64471625  Fax: 64471632
E-pasts: skola@jaungulbene.edu.lv;  www.jaungulbenesav.lv

Aktuālā informācija: Atvērto durvju dienas 2013.gadā: 17.jūnijā no plkst. 10:00.

Autotransports
Profesionālā kvalifikācija: Automehāniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Lauku tūrisma pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Lauku tūrisma speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Koledža
Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201
Tel: 65231726  Fax: 65231917
E-pasts: koledza@tvnet.lv;  www.jak.lv
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Jelgavas Amatu vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Akadēmijas iela 25, Jelgava, LV-3001
Tel: 63020305  Fax: 63026175
E-pasts: jas@skolas.jelgava.lv;  www.javs.lv

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Konditors (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Pavārs (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Frizieru pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Frizieris (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene

Dokumentus pieņem: 
-  no 2013.gada 17.jūnija līdz 2013.gada 19.jūlijam (profesionālās izglītības programmās).

Datorsistēmas
Profesionālā kvalifikācija: Datorsistēmu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Grāmatvedība
Profesionālā kvalifikācija: Grāmatvedis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Mazumtirdzniecības komercdarbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Programmēšana
Profesionālā kvalifikācija: Programmēšanas tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets
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Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Mazumtirdzniecības komercdarbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Metālapstrāde
Profesionālā kvalifikācija: Ciparu programmas vadības (CNC) darbagaldu iestatītājs (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts un pašvaldības budžets

Miltu izstrādājumu ražošana
Profesionālā kvalifikācija: Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija
Profesionālā kvalifikācija: Tērpu stila speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Jelgavas Tehnikums
Profesionālās izglītības iestāde
Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001
Tel: 63025605; 63025620  Fax: 63025605
E-pasts: sekretare_jav@apollo.lv;  www.jav.lv

Skolai piešķirts Profesionālās izglītības kompetences centra statuss.

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Klientu apkalpošanas speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Autotransports
Profesionālā kvalifikācija: Automehāniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets
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Būvdarbi
Profesionālā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Datorsistēmas
Profesionālā kvalifikācija: Datorsistēmu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Kokizstrādājumu izgatavošana
Profesionālā kvalifikācija: Mēbeļu galdnieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Profesionālā kvalifikācija: Ēku iekšējo komunikāciju montāžas un apkalpošanas speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Viesnīcu pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Viesmīlības pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Iepriekšējais nosaukums: Kuldīgas 78. arodvidusskola
Liepājas iela 31, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tel: 63324082  Fax: 63324082
E-pasts: velta@pcabc.lv;  www.kuldigasarodvidusskola.lv

Autotransports
Profesionālā kvalifikācija: Automehāniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
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kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Kokizstrādājumu izgatavošana (integrēti jaunieši ar dzirdes traucējumiem)
Profesionālā kvalifikācija: Mēbeļu galdnieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Laidzes Profesionālā vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Laidze, Laidzes pag., Talsu nov., LV-3280
Tel: 63221886  Fax: 63221886
E-pasts: ritalaidze@ziemelkurzeme.lv;  www.laidzespv.lv

Interesenti var apmeklēt skolu iepriekš piesakoties pa tālruni 63221761 vai 63221886.

Būvdarbi
Profesionālā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Būvdarbi (ar pedagoģisko korekciju)
Profesionālā kvalifikācija: Apmetējs (2. PKL)
Programmas veids:Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Liepājas Jūrniecības koledža
Koledža
Uliha iela 5, Liepāja, LV-3401
Tel: 63424880; 63484619  Fax: 63484621
E-pasts: s.raksa@apollo.lv  www.ljk.lv
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Limbažu Profesionālā vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Iepriekšējais nosaukums: Limbažu 18. arodvidusskola
Zeļļu iela 9, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001
Tel: 64070188  Fax: 64070187
E-pasts: limbazu_18avs@inbox.lv;  www.limbazu18avs.lv

Aktuālā informācija: Atvērto durvju dienas: 2013. gada 13. - 17. maijs no 9.00 - 16.00.

Autotransports
Profesionālā kvalifikācija: Automehāniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Būvdarbi
Profesionālā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums:4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Būvdarbi (ar pedagoģisko korekciju)
Profesionālā kvalifikācija: Flīzētājs (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Kokizstrādājumu izgatavošana
Profesionālā kvalifikācija: Būvizstrādājumu galdnieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Dokumentus pieņem: 
-  Studijām augstākās izglītības programmās: no 15.07.2013. līdz 26.07.2013 (pilna laika); no 02.07.2012. 

līdz 21.09.2013. (nepilna laika). 

Jūras transports
Profesionālā kvalifikācija: Kuģa mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēja jaudu mazāku par 750kW (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums:4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets
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Malnavas koledža
Koledža
Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5750
Tel: 65733274  Fax: 65733100
E-pasts: malnavaskol@inbox.lv;  www.malnava.lv

Dokumentus pieņem: 
-  augstākās izglītības programmās: pilna laika studijām no 2013.gada 15.jūlija līdz 2013. gada 21. au-

gustam; nepilna laika studijām no 2013.gada 1 .augusta līdz 2013. gada 27. septembrim. 
-  profesionālās vidējās izglītības programmās: darbdienās no 2013.gada 12.jūnija līdz 8. augustam.
 

Autotransports
Profesionālā kvalifikācija: Automehāniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums:4 gadi   Mācību/studiju maksa:Valsts budžets

Autotransports
Profesionālā kvalifikācija: Autoelektriķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Banku zinības un finanses
Profesionālā kvalifikācija: Finanšu darbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Lauksaimniecība
Profesionālā kvalifikācija: Lauku īpašuma apsaimniekotājs (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Mālpils Profesionālā vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils nov., LV-2152
Tel: 67925267  Fax: 67970907
E-pasts: gevele@malpilsskola.lv;  www.malpilsskola.lv/site/lat/par-mums/2/

Būvdarbi
Profesionālā kvalifikācija: Ēku celtnieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma:Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets
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Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Konditors (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Interjera dizains
Profesionālā kvalifikācija: Interjera noformētājs (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Kokizstrādājumu izgatavošana
Profesionālā kvalifikācija: Mēbeļu galdnieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Profesionālā kvalifikācija: Ēku inženiertīklu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ogres Valsts tehnikums
Profesionālās izglītības iestāde
"Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., LV-5001
Tel: 65024254, 65022133, 65024479  Fax: 65055201
E-pasts: ovt@ovt.lv;  www.ovt.lv

Dokumentus pieņem no 2013.gada 17.jūnija.

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Sekretārs (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Klientu apkalpošanas speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
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Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Apģērbu dizains
Profesionālā kvalifikācija: Apģērbu modelētājs (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Būvdarbi (guļbūves)
Profesionālā kvalifikācija: Namdaris (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa:Valsts budžets

Datorsistēmas
Profesionālā kvalifikācija: Datorsistēmu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Elektronika
Profesionālā kvalifikācija: Elektronikas tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Grāmatvedība
Profesionālā kvalifikācija: Grāmatvedis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Interjera dizains
Profesionālā kvalifikācija: Interjera noformētājs (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Koka mākslinieciskā apstrāde
Profesionālā kvalifikācija: Koka māksliniecisko izstrādājumu izgatavotājs (3. PKL)
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Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa:  Valsts budžets

Kokizstrādājumu izgatavošana
Profesionālā kvalifikācija: Būvizstrādājumu galdnieks (3. PKL)
Programmas veids:Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Kokizstrādājumu izgatavošana
Profesionālā kvalifikācija: Mēbeļu galdnieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Mežsaimniecība
Profesionālā kvalifikācija: Mežsaimniecības tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Mežsaimniecības tehnika
Profesionālā kvalifikācija: Meža mašīnu mehāniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Mežsaimniecības tehnika
Profesionālā kvalifikācija: Meža mašīnu operators (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets
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Miltu izstrādājumu ražošana

Profesionālā kvalifikācija: Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Multimediju dizains
Profesionālā kvalifikācija: Multimediju dizaina speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Reklāmas dizains
Profesionālā kvalifikācija: Vizuālās reklāmas noformētājs (3. PKL)
Programmas veids:Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Saimniecības vadīšana
Profesionālā kvalifikācija: Saimniecības vadītājs (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Viesnīcu pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Viesmīlības pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža
Koledža
Zeiferta iela 2, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tel: 67962141  Fax: 67962141
E-pasts: olaineskoledza@omtk.edu.lv;  www.omtk.lv

Aktuālā informācija: Atvērto durvju dienas 2013.gadā: 31.maijā no plkst. 9:00 – 14.00. 
Dokumentus studijām augstākās izglītības programmās pieņem: 

*  pilna laika studijām no 2013.gada 15.jūlija līdz 16.augustam darba dienās no plkst. 8:00-16:00; 
*  nepilna laika studijām no 2013.gada 5.augusta līdz 30. augustam no plkst. 8:00-16:00.

Biotehnoloģija
Profesionālā kvalifikācija: Biotehnologa palīgs (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets
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Inženiermehānika
Profesionālā kvalifikācija: Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu mehāniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija
Profesionālā kvalifikācija: Analītiskās ķīmijas tehniķis (3. PKL)
Programmas veids:Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums
Profesionālās izglītības iestāde
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126
Tel: 64130602; 64130679  Fax: 64130602
E-pasts: vplt@cesis.edu.lv; priekulu.tehnikums@vplt.lv; www.vplt.lv

Aktuālā informācija: Informācijas dienas: 2013.gada 10.maijs, plkst. 10:00-13:00. 
Dokumentu iesniegšanas termiņi: 

-  pamatskolas absolventiem no 10.jūnija līdz 15.augustam; 
-  vidusskolas absolventiem līdz 30. augustam; 
-  neklātienē no 10.jūnija līdz 7.septembrim.

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Sekretārs (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums:4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Klientu apkalpošanas speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Autotransports
Profesionālā kvalifikācija: Automehāniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (klātienē); par maksu (neklātienē)

Autotransports
Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums
Profesionālā kvalifikācija: Autoelektriķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
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Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Būvdarbi
Profesionālā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Būvdarbi
Profesionālā kvalifikācija: Ēku celtnieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma:Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa:Valsts budžets

Datorsistēmas
Profesionālā kvalifikācija: Datorsistēmu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Agrārā sektora komercdarbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Lauksaimniecība
Profesionālā kvalifikācija: Lauku īpašuma apsaimniekotājs (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (klātiene); par maksu (neklātiene)

Privātā Profesionālā vidusskola "SIGMA"
Profesionālās izglītības iestāde
Iepriekšējais nosaukums: Privātā Rīgas profesionālā vidusskola
Smilšu iela 5, Rīga, LV-1050
Tel: 67225419, 29848194
E-pasts: ppvs@inbox.lv;  www.profesia.lv

Aktuālā informācija: Atvērto durvju dienas: 10. un 11. maijā no plkst. 10:00 līdz 15:00.
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Interjera dizains
Profesionālā kvalifikācija: Interjera noformētājs (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 975 LVL gadā (2013./14.)
 
Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Mazumtirdzniecības komercdarbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 975 LVL gadā (2013./14.)

Reklāmas dizains
Profesionālā kvalifikācija: Vizuālās reklāmas noformētājs (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 975 LVL gadā (2013./14.)

Viesnīcu pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Viesmīlības pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 975 LVL gadā (2012./13.)

Profesionālā vidusskola "RIMAN"
Profesionālās izglītības iestāde
Iepriekšējais nosaukums: Mācību centrs "RIMAN"
Patversmes iela 30 k-3, Rīga, LV-1005
Tel: 67391447  Fax: 67387188
E-pasts: riman@riman.lv;  www.riman.lv

Aktuālā informācija: 3. un 4. maijs; 7. un 8. jūnijs; 19. un 20. jūlijs; 2. un 3. augusts.

Autotransports
Profesionālā kvalifikācija: Autoelektriķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 70 LVL mēnesī (2013./14.)

Datorsistēmas
Profesionālā kvalifikācija: Datorsistēmu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 70 LVL mēnesī (2013./14.)

Dekoratīvā kosmētika
Profesionālā kvalifikācija: Vizāžists (2. PKL)



33

Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: 55 LVL mēnesī (2013./14.)

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Pavārs (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: 50 LVL mēnesī (2013./14.)

Frizieru pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Frizieris (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: 55 LVL mēnesī (2013./14.)

Profesionālā vidusskola "Victoria"
Profesionālās izglītības iestāde
Iepriekšējais nosaukums: RISEBAs Profesionālā Vidusskola "Victoria"
Meža iela 3, Rīga, LV-1048
Tel: 67807009; 25618708
E-pasts: victoria@riseba.lv;  victoria.riseba.lv

Aktuālā informācija: Atvērto durvju dienas: 8.maijā (17:00) un 29.maijā (17:00).

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Klientu apkalpošanas speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 110 LVL mēnesī. Elastīga atlaižu sistēma(2013./14.)

Interjera dizains
Profesionālā kvalifikācija: Interjera dizaina speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 110 LVL mēnesī. Elastīga atlaižu sistēma (2013./14.)

Multimediju dizains
Profesionālā kvalifikācija: Multimediju dizaina speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 110 LVL mēnesī. Elastīga atlaižu sistēma (2013./14.)

Telemehānika un loģistika
Profesionālā kvalifikācija: Loģistikas darbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 110 LVL mēnesī. Elastīga atlaižu sistēma (2013./14.)
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Video operators
Profesionālā kvalifikācija: Video operators (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 110 LVL mēnesī. Elastīga atlaižu sistēma (2013./14.)

Viesnīcu pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Viesmīlības pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 110 LVL mēnesī. Elastīga atlaižu sistēma(2013./14.)

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Kandavas Valsts lauksaimniecības teh-
nikums"
Profesionālās izglītības iestāde
Valteru iela 6, Kandava, Kandavas nov., LV-3120
Tel: 63122502  Fax: 63122502
E-pasts: kandtehn@tukums.parks.lv;  www.kandavastehnikums.lv

Tehnikumam piešķirts Profesionālās izglītības kompetences centra statuss. 
Skolā var papildus iegūt B un C kategorijas autovadītāja, kā arī ABCD kategoriju traktortehnikas vadītāja 
apliecību. 

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Sekretārs (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Autotransports
Profesionālā kvalifikācija: Automehāniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Enerģētika un elektrotehnika
Profesionālā kvalifikācija: Elektriķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets
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Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Lauksaimniecības tehnika
Profesionālā kvalifikācija: Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Lauku tūrisma pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Lauku tūrisma speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Viesnīcu pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Viesnīcu pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums"
Profesionālās izglītības iestāde
Ventspils iela 51, Liepāja, LV-3405
Tel: 63441110  Fax: 63484788
E-pasts: lvt@lvt.lv;  www.lvt.lv

Informācija par izglītības iestādi: Liepājas Valsts tehnikums izveidots 2011. gadā, reorganizējot Liepājas 
Tūrisma un tekstila skolu un Liepājas Būvamatniecības vidusskolu un pievienojot RTU Liepājas filiāles pro-
fesionālo vidusskolu. 

Autotransports
Profesionālā kvalifikācija: Automehāniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Būvdarbi
Profesionālā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets
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Datorsistēmas
Profesionālā kvalifikācija: Datorsistēmu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Pavārs (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Enerģētika un elektrotehnika
Profesionālā kvalifikācija: Elektriķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Grāmatvedība
Profesionālā kvalifikācija: Grāmatvedis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Kokizstrādājumu izgatavošana
Profesionālā kvalifikācija: Būvizstrādājumu galdnieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Loģistikas darbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Komercpakalpojumu darbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets



37

Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Mehatronika
Profesionālā kvalifikācija: Mehatronisku sistēmu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Metālapstrāde
Profesionālā kvalifikācija: Atslēdznieks (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Tērpu konstruēšana un modelēšana
Profesionālā kvalifikācija: Tērpu stila speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Viesnīcu pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Viesmīlības pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"
Koledža
Braslas iela 16, Rīga, LV-1084
Tel: 67081411  Fax: 67561026
E-pasts: info@rtk.lv;  www.rtk.lv

Informācijas diena: Braslas ielā 16 
2013. gada 11. maijā no plkst. 10.00 līdz 13.00 
Koledžas uzņemšanas komisija dokumentus pieņem pilna un nepilna laika studijām no 2013. gada 15. 
jūlija līdz 2013. gada 16. augustam. 
Profesionālās vidusskolas uzņemšanas komisija dokumentus pieņem no 2013. gada 10. jūnija līdz 2013. 
gada 5. jūlijam.

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Klientu apkalpošanas speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets



38

Autotransports
Profesionālā kvalifikācija: Automehāniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Datorsistēmas
Profesionālā kvalifikācija: Datorsistēmu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Elektronika
Profesionālā kvalifikācija: Elektronikas tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Enerģētika un elektrotehnika
Norises vieta: Profesionālā vidusskola - Braslas iela
Profesionālā kvalifikācija: Elektriķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Kokizstrādājumu izgatavošana
Profesionālā kvalifikācija: Mēbeļu galdnieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Mehatronika
Profesionālā kvalifikācija: Mehatronisku sistēmu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Metālapstrāde
Profesionālā kvalifikācija: Ciparu programmas vadības (CNC) darbagaldu iestatītājs (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Programmēšana
Profesionālā kvalifikācija: Programmēšanas tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
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Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"
Profesionālās izglītības iestāde
Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga, LV-1817
Tel: 67324146  Fax: 67322944
E-pasts: kanceleja@rvt.lv;  www.rvt.lv

Aktuālā informācija: Informācijas dienas: 
- 05.06.2013. plkst. 16.00 – Kr. Valdemāra ielā 1c. 
- 15.05.2013. plkst. 16.00 – Lāčplēša ielā 98. 
- 16.05.2013. – Kr.Valdemāra 1c.
Dokumentu pieņemšana no 17.06.2013. 
9. klašu absolventi kārto iestājeksāmenu 09.07.2013.

Autotransports
Profesionālā kvalifikācija: Automehāniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Datorsistēmas
Profesionālā kvalifikācija: Datorsistēmu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Dzelzceļa pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis (3. 
PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Dzelzceļa transports
Profesionālā kvalifikācija: Dzelzceļa transporta automātikas telemehānikas un sakaru tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Dzelzceļa transports
Profesionālā kvalifikācija: Lokomotīvju saimniecības tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets
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Enerģētika un elektrotehnika
Profesionālā kvalifikācija: Elektriķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Grāmatvedība
Profesionālā kvalifikācija: Grāmatvedis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Inženiermehānika
Profesionālā kvalifikācija: Mašīnbūves tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ķīmijas tehnoloģija 
Profesionālā kvalifikācija: Ķīmijas tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets
Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana
Profesionālā kvalifikācija: Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Transporta pārvadājumu komercdarbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Komercpakalpojumu darbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Poligrāfija un izdevējdarbība
Profesionālā kvalifikācija:Iespiedarbu apstrādes speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets
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Poligrāfija un izdevējdarbība
Profesionālā kvalifikācija: Ofseta iespiedējs (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Poligrāfija un izdevējdarbība
Profesionālā kvalifikācija: Iespieddarbu digitālās noformēšanas speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana
Profesionālā kvalifikācija: Poligrāfijas ražošanas tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Programmēšana
Profesionālā kvalifikācija: Programmēšanas tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Rankas Profesionālā vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Iepriekšējais nosaukums: Rankas arodvidusskola
Ranka, Rankas pag., Gulbenes nov., LV-4416
Tel: 64473495  Fax: 64473495
E-pasts: rankavs@ranka.apollo.lv;  www.rankasarodvidusskola.lv

Aktuālā informācija: Atvērto durvju dienas 2013.gadā: 18.jūnijā no plkst. 9:00. Skolu var apmeklēt arī citās 
dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 64473495.

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Pavārs (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Kokizstrādājumu izgatavošana
Profesionālā kvalifikācija: Būvizstrādājumu galdnieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Viesnīcu pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Viesmīlības pakalpojumu speciālists (3. PKL)
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Restorānu servisa skola
Profesionālās izglītības iestāde
Artilērijas iela 2/4, Rīga, LV-1001
Tel: 67622752  Fax: 67622752
E-pasts: rss@rsskola.lv;  www.rsskola.lv

Aktuālā informācija: Atvērto durvju dienas 2013. gadā: 25.maijā no plkst. 10:00.

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Pavārs (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: ~88 LVL mēnesī (2012./13.)

Restorānu pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Viesmīlis (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: ~88 LVL mēnesī (2012./13.)

Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Rīgas 3. arodskola
Profesionālās izglītības iestāde
Dzirnavu iela 117, Rīga, LV-1011
Tel: 67288561  Fax: 67242810
E-pasts: skola@3arodskola.lv;  www.3arodskola.lv

Aktuālā informācija: Atvērto durvju dienas: 2013.gada 16.maijā plkst.15:00.

Metālapstrāde
Profesionālā kvalifikācija: Metālapstrādātājs (atslēdznieks, virpotājs, rokas lokmetinātājs) (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Rīgas Amatniecības vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Jūrmalas gatve 90, Rīga, LV-1029
Tel: 67427220  Fax: 67418715
E-pasts: rav@rav.lv;  www.rav.lv

Aktuālā informācija: Atvērto durvju dienas: 2013.gada 6. un 7. jūnijā no plkst. 9:00 līdz 15:00. 
Uzņemšanas komisija dokumentus pieņem no 2013.gada 17.jūnija. 
Pirmseksāmenu konsultācijas zīmēšanā un kompozīcijā 2013.gada 8.,9.jūlijā.
Informācija par izglītības iestādi: Papildus informācija par skolu: 
Skola katru gadu (no oktobra līdz maijam)organizē sagatavošanas kursus, kuru mērķis ir palīdzēt pamat-
skolu audzēkņiem sagatavoties iestājpārbaudījumu kārtošanai Rīgas Amatniecības vidusskolā. 
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Ādas izstrādājumu dizains
Profesionālā kvalifikācija: Ādas materiālu dizaina speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija) 
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Apģērbu dizains
Profesionālā kvalifikācija: Apģērbu dizaina speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Interjera dizains
Profesionālā kvalifikācija: Interjera dizaina speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Lietišķā māksla
Profesionālā kvalifikācija: Stila mēbeļu modelētājs (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Metāla mākslinieciskā apstrāde
Profesionālā kvalifikācija: Metālmākslas izstrādājumu modelētājs (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Multimediju dizains
Profesionālā kvalifikācija: Multimediju dizaina speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Reklāmas dizains
Profesionālā kvalifikācija: Vizuālās reklāmas dizaina speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Tekstilizstrādājumu dizains
Profesionālā kvalifikācija: Tekstilizstrādājumu dizaina speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
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Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Vides dizains
Profesionālā kvalifikācija: Tēlniecības objektu dizaina speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Vizuālās saziņas līdzekļu māksla
Profesionālā kvalifikācija: Video operators (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Rīgas Būvniecības vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Iepriekšējais nosaukums: Rīgas Būvamatniecības vidusskola
Krišjāņa Valdemāra iela 163, Rīga, LV-1013
Tel: 67374812  Fax: 67374812
E-pasts: rbvskola@inbox.lv;  www.rbv.lv

Aktuālā informācija: Atvērto durvju dienas: 2013.gada 16. un 17.maijā no plkst. 10:00.

Būvdarbi
Profesionālā kvalifikācija: Apdares darbu strādnieks (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Būvdarbi
Profesionālā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Būvdarbi
Profesionālā kvalifikācija: Namdaris (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Būvdarbi
Profesionālā kvalifikācija: Sausās būves celtnieks (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Būvdarbi
Profesionālā kvalifikācija: Ēku celtnieks (3. PKL)
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Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz pasažieru kuģiem (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Nekustamā īpašuma apsaimniekošana
Profesionālā kvalifikācija: Namu apsaimniekošanas meistars (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Profesionālā kvalifikācija: Ēku iekšējo komunikāciju montāžas un apkalpošanas speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija (ar papildus iespēju iegūt metinātāja kvalifikāciju)
Profesionālā kvalifikācija: Sanitārtehnisko iekārtu montētājs (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Rīgas Celtniecības koledža
Koledža
Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050
Tel: 67229714  Fax: 67229714
E-pasts: sekretare@rck.eunet.lv ; www.rck.lv

Dokumentus pieņem: 
-  Studijām augstākās izglītības programmās: no 2013. gada 22. – 31. jūlijam (dienas nodaļā); no 2013.

gada 19. – 30. augustam (vakara nodaļā); 
-  Mācībām vidējās profesionālās izglītības programmās: no 2013. gada 17.jūnija līdz 12.jūlijam.

Arhitektūra
Profesionālā kvalifikācija: Arhitektūras tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Būvniecība
Profesionālā kvalifikācija: Būvtehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
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Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Kuldīgas iela 9A, Rīga, LV-1007
Tel: 67616994  Fax: 67612842
E-pasts: pardaugavas.pvs@tvnet.lv;  www.rppvsk.lv

Aktuālā informācija: Atvērto durvju diena: 2013.gada 8. maijā plkst.14:00

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija:Sekretārs (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Būvdarbi
Profesionālā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Kokizstrādājumu izgatavošana
Profesionālā kvalifikācija: Mēbeļu galdnieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Profesionālā kvalifikācija: Ēku inženiertīklu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Iepriekšējais nosaukums: Rīgas 34. arodvidusskola
Ūdeļu iela 22, Rīga, LV-1064
Tel: 67532721  Fax: 67532416
E-pasts: 34avskola@e-apollo.lv;  www.rsm-skola.lv

Aktuālā informācija: Atvērto durvju dienas: 2013.gada 7.maijā plkst. 13:00.

Frizieru pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Frizieris (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
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Rīgas Tirdzniecības tehnikums
Profesionālās izglītības iestāde
Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013
Tel: 67371528; 67379925  Fax: 67371772
E-pasts: info@rtt.edu.lv;  www.rtt.edu.lv

Aktuālā informācija: Atvērto durvju dienas: 2013.gada 14.maijā no plkst. 14:30.

Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Rūpniecības komercdarbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Restorāna pakalpojumu komercdarbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Frizieru pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Frizūru modelētājs (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Skaistumkopšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Vizuālā tēla stilists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Vizuālās saziņas līdzekļu māksla
Profesionālā kvalifikācija: Foto dizaina speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets
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Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Mazumtirdzniecības komercdarbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Loģistikas darbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Rīgas Uzņēmējdarbības koledža
Koledža
Hanzas iela 22, Rīga, LV-1045
Tel: 67323048  Fax: 67830492
E-pasts: koledza@ruk.lv;  www.ruk.lv

Aktuālā informācija: Informācijas dienas: 
Interesentiem pēc 9.klases:  

-  26.04.2013 plkst. 12:00 
-  31.05.2013 plkst. 12:00 
-  14.06.2013 plkst. 12:00 

Interesentiem pēc 12.klases: 
-  26.04.2013 plkst. 13:00 
-  31.05.2013 plkst. 13:00 
-  14.06.2013 plkst. 13:00

Inženiermehānika
Profesionālā kvalifikācija: Aukstuma iekārtu mehāniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana
Profesionālā kvalifikācija: Pārtikas produktu ražošanas tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets
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Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze
Profesionālā kvalifikācija: Grāmatvedis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Rīgas Uzņēmējdarbības tehniskā vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Iepriekšējais nosaukums: Rīgas Uzņēmējdarbības tehniskā skola
Burtnieku iela 37, Rīga, LV-1084
Tel: 67322477, 67113006  Fax: 67322477
E-pasts: ruts@ruts.lv;  www.ruts.lv

Aktuālā informācija: Atvērto durvju dienas: 2013.gada 14.maijā un 4.jūnijā no plkst. 16:00 (320.kab.)

Autotransports
Profesionālā kvalifikācija: Automehāniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 98 LVL mēnesī (dienas un vakara nodaļa); 78 LVL mēnesī (neklātie-
nes nodaļa) (2013./14.)

Enerģētika un elektrotehnika
Profesionālā kvalifikācija: Elektriķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 98 LVL mēnesī (dienas un vakara nodaļa); 78 LVL mēnesī (neklātie-
nes nodaļa) (2013./14.)

Grāmatvedība
Profesionālā kvalifikācija: Grāmatvedis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 98 LVL mēnesī (dienas un vakara nodaļa); 78 LVL mēnesī (neklātie-
nes nodaļa) (2013./14.)

Programmēšana
Profesionālā kvalifikācija: Programmēšanas tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 98 LVL mēnesī (dienas un vakara nodaļa); 78 LVL mēnesī (neklātie-
nes nodaļa) (2013./14.)
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Saldus Profesionālā vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Kalnsētas iela 24, Saldus, Saldus nov., LV-3801
Tel: 63807012  Fax: 63822682
E-pasts: spv@spv.edu.lv;  www.spv.edu.lv

Dokumentus pieņem: 
-  ar pamatizglītību no 2013. gada 17. jūnija. līdz 18. jūlijam; 
-  ESF projektā pēc vidusskolas vai pamatskolas (vecumā no 17 līdz 25 gadiem) līdz 20. augustam.

Būvniecība
Profesionālā kvalifikācija: Būvtehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Būvniecība
Profesionālā kvalifikācija: Ceļu būvtehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Datorsistēmas
Profesionālā kvalifikācija: Datorsistēmu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Kokizstrādājumu izgatavošana
Profesionālā kvalifikācija: Būvizstrādājumu galdnieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ugunsdrošība un ugunsdzēsība
Profesionālā kvalifikācija: Ugunsdzēsējs glābējs (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Viesnīcu pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Viesmīlības pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets
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Saulaines Profesionālā vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Saulaine, Rundāles pag., Bauskas nov., LV-3901
Tel: 63925179  Fax: 63925179
E-pasts: saulaine@saulainespv.lv;  www.saulainespv.lv

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Sekretārs (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Autotransports
Profesionālā kvalifikācija: Automehāniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Pavārs (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Lauksaimniecība
Profesionālā kvalifikācija: Lauku īpašuma apsaimniekotājs (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Lauksaimniecības tehnika
Profesionālā kvalifikācija: Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Viesnīcu pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Viesmīlības pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets
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Skrundas Profesionālā vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Iepriekšējais nosaukums: Skrundas arodvidusskola
"Pumpuri", Skrundas l.t., Skrundas novads, LV-3326
Tel: 63336145  Fax: 63336145
E-pasts: karjera.avs@inbox.lv; skrundaas@tvnet.lv; www.skrundasavs.lv

Būvdarbi
Profesionālā kvalifikācija: Apdares darbu strādnieks (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ēdināšanas pakalpojumi
Skrundas Profesionālā vidusskola
Profesionālā kvalifikācija: Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Enerģētika un elektrotehnika
Profesionālā kvalifikācija: Elektromontieris (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Kokizstrādājumu izgatavošana
Profesionālā kvalifikācija: Būvizstrādājumu galdnieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Smiltenes Valsts tehnikums – profesionālā vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Kalnamuiža, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729
Tel: 64707653, 64772567, 64772773  Fax: 64707653
E-pasts: smiltenestehnikums@gmail.com;  www.smiltenestehnikums.lv

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Klientu apkalpošanas speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Autotransports
Profesionālā kvalifikācija: Automehāniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
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Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ēdināšanas pakalpojumi
Smiltenes Valsts tehnikums – profesionālā vidusskola
Norises vieta: Smiltenes tehnikums
Profesionālā kvalifikācija: Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Mašīnzinības
Profesionālā kvalifikācija: Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Tūrisma un atpūtas organizācija
Profesionālā kvalifikācija:Tūrisma informācijas konsultants (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Veterinārmedicīna
Profesionālā kvalifikācija: Veterinārārsta asistents (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Viesnīcu pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Viesnīcu pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Slokas iela 68, Jūrmala, LV-2015
Tel: 67811704, 67811707  Fax: 67739100
E-pasts: siva@siva.gov.lv;  www.siva.gov.lv

Aktuālā informācija: Atvērto durvju dienas: 2013.gada 10. maijā (10:00-15:00).

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Lietvedis (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (invalīdiem), pārējiem - maksas: 400 LVL gadā 
(2012./13.)
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Datorsistēmas
Profesionālā kvalifikācija: Datorsistēmu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (invalīdiem) un maksas - 500 LVL (2012./13.)

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Pavārs (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi  Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (invalīdiem), pārējiem - maksas: 350 LVL gadā 
(2012./13.)

Elektrotehnika un elektronika
Profesionālā kvalifikācija: Elektrotehnikas montētājs (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 2 gadi  Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (invalīdiem), pārējiem - maksas: 420 LVL gadā 
(2012./13.)

Grāmatvedība
Profesionālā kvalifikācija: Uzskaitvedis (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene tālmācība vai e-studijas
Ilgums: 2 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (invalīdiem) un maksas: klātiene - 400 LVL; tālmācība 
- 380 LVL (2012./13.)

Grāmatvedība
Profesionālā kvalifikācija: Grāmatvedis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (invalīdiem) un maksas - 400 LVL (2012./13.)

Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Mazumtirdzniecības komercdarbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene tālmācība vai e-studijas
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (invalīdiem) un maksas - 420 LVL vai 380 LVL (tālmā-
cība) (2012./13.)

Starptautiskā komerciālā profesionālās un vispārējās izglītības vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Iepriekšējais nosaukums: Starptautiskā komerciālā profesionālā vidusskola
Kalpaka bulvāris 10, 2. stāvs, Rīga, LV-1050
Tel: 67504005  Fax: 67504048
E-pasts: info.bbk@bbk.lv;  www.skpv.lv

Aktuālā informācija: Atvērto durvju dienas 2013.gadā: 
10. maijā plkst. 16.30 – 18.30.
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Valmieras Profesionālā vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Vadu iela 3, Valmiera, LV-4201
Tel: 64232155  Fax: 64232155
E-pasts: skola@vpvsk.lv;  www.vpvsk.lv

Informācija par izglītības iestādi: Valmieras Profesionālā vidusskola izveidota 2011. gadā, apvienojot Val-
mieras 36. arodvidusskola un Valmieras Pārtikas ražotāju vidusskolu. 

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Grāmatvedība
Profesionālā kvalifikācija: Grāmatvedis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-

Banku zinības un finanses
Profesionālā kvalifikācija: Finanšu darbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 780 LVL gadā (2013./14.)

Datorsistēmas
Profesionālā kvalifikācija: Datorsistēmu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 780 LVL gadā (2013./14.)

Frizieru pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Frizieris (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: 780 LVL gadā (2013./14.)

Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Mazumtirdzniecības komercdarbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 780 LVL gadā (2013./14.)

Skaistumkopšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Vizuālā tēla stilists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 780 LVL gadā (2013./14.)
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kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Mazumtirdzniecības komercdarbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Mehatronika
Profesionālā kvalifikācija: Mehatronisku sistēmu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas
Profesionālā kvalifikācija: Pārtikas produktu ražošanas tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Telemehānika un loģistika
Profesionālā kvalifikācija: Loģistikas darbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Viesnīcu pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Viesmīlības pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets
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Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola"
Profesionālās izglītības iestāde
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
Tel: 67753135  Fax: 67753135
E-pasts: bulduri@bulduri.lv;  www.bulduri.lv

Dārzkopība
Profesionālā kvalifikācija: Dārznieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Dārzu un parku kopšana
Profesionālā kvalifikācija: Parka dārznieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Floristikas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Floristikas speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Dārzkopības komercdarbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Viesnīcu pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Viesnīcu pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets
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Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola"
Profesionālās izglītības iestāde
Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035
Tel: 67575580  Fax: 67548302
E-pasts: rprv@apollo.lv;  www.rprv.lv

Aktuālā informācija: Informācijas dienas: 2013 gadā 15. maijā plkst. 10:00 - 18:00. 
Dokumentu pieņemšana 2013./2014. mācību gadam no 4. jūnija.
Informācija par izglītības iestādi: No 2011.gada 1. septembra skolai pievienota Rīgas Tūrisma un tirdzniecī-
bas skola un Rīgas Purvciema amatu skola. 

Apģērbu dizains
Profesionālā kvalifikācija: Apģērbu dizaina speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ēdināšanas pakalpojumi
Norises vieta: Marijas iela, Nīcgales iela
Profesionālā kvalifikācija: Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Konditors (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Pavārs (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Interjera dizains
Profesionālā kvalifikācija: Interjera dizaina speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Viesnīcu pakalpojumu komercdarbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets
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Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Restorāna pakalpojumu komercdarbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Mazumtirdzniecības komercdarbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Miltu izstrādājumu ražošana
Profesionālā kvalifikācija: Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Pārtikas produktu tehnoloģija
Profesionālā kvalifikācija: Pārtikas produktu ražošanas tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana
Profesionālā kvalifikācija: Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija
Profesionālā kvalifikācija: Tērpu stila speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija
Profesionālā kvalifikācija: Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
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Ilgums: 4 gadi Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Tūrisma un atpūtas organizācija
Profesionālā kvalifikācija: Tūrisma informācijas konsultants (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Viesnīcu pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Viesmīlības pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Vecbebru Profesionālā vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Vecbebri, Bebru pag., Kokneses nov., LV-5135
Tel: 65164335; 65133600  Fax: 65164323
E-pasts: vecbebri@navigator.lv;  www.vecbebri.lv

Biškopība
Profesionālā kvalifikācija: Biškopis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Datorsistēmas
Profesionālā kvalifikācija: Datorsistēmu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Pavārs (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Programmēšana
Profesionālā kvalifikācija: Programmēšanas tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
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Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Viesnīcu pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Viesmīlības pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ventspils Tehnikums
Profesionālās izglītības iestāde
Iepriekšējais nosaukums: Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centrs „Ventspils Profe-
sionālā vidusskola”
Saules iela 15, Ventspils, LV-3601
Tel: 63622663  Fax: 63623060
E-pasts: pikc@pikc.lv;  www.pikc.lv

Audzēkņu uzņemšana sākas no 2013.gada 14.jūnija.
Informācija par izglītības iestādi: Skolai piešķirts Profesionālās izglītības kompetences centra statuss 

Autotransports
Profesionālā kvalifikācija: Automehāniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Enerģētika un elektrotehnika
Profesionālā kvalifikācija: Elektriķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Inženiermehānika
Profesionālā kvalifikācija: Mašīnbūves tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Viesnīcu pakalpojumu komercdarbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
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Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Viesnīcu pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Viesnīcu pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Viduslatgales Profesionālā vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Ezerkalna iela 4, Jaunaglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Tel: 65381252, 26409445  Fax: 65381252
E-pasts: skola@vpv.edu.lv; www.vpv.edu.lv

Informācija par izglītības iestādi: Viduslatgales Profesionālā vidusskola izveidota 2011.gadā, apvienojot 
Dagdas arodvidusskolu, Jaunaglonas vidusskolu, Preiļu arodvidusskolu un Višķu Profesionālo vidusskolu. 

Autotransports
Profesionālā kvalifikācija: Automehāniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Būvdarbi
Profesionālā kvalifikācija: Namdaris (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Būvdarbi
Profesionālā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Datorsistēmas
Profesionālā kvalifikācija: Datorsistēmu tehniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets
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Frizieru pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Frizieris (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Mazumtirdzniecības komercdarbinieks (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa:Valsts budžets

Lauksaimniecība
Profesionālā kvalifikācija: Lauku īpašuma apsaimniekotājs (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Lauksaimniecības tehnika
Profesionālā kvalifikācija: Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Lauku tūrisma pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Lauku tūrisma speciālists (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Zaļenieku Profesionālā vidusskola
Profesionālās izglītības iestāde
Iepriekšējais nosaukums: Zaļenieku arodvidusskola
"Zaļenieku arodvidusskola", Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas nov., LV-3011
Tel: 63074332  Fax: 63074332
E-pasts: zaleniekuavsk@inbox.lv;  www.zav.lv

Informācija par izglītības iestādi: Papildu informācija par skolu: 
-  Iespējams iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību; 

Autotransports
Profesionālā kvalifikācija: Automehāniķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Būvdarbi
Profesionālā kvalifikācija: Mūrnieks (2. PKL)



64

Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 2 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Pavārs (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība - 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Enerģētika un elektrotehnika
Profesionālā kvalifikācija: Elektriķis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Grāmatvedība
Profesionālā kvalifikācija: Grāmatvedis (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Restaurācija
Profesionālā kvalifikācija: Restauratora asistents (3. PKL)
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifi-
kācija)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Izmantota Nacionālās izglītības iespēju datu bāzē pieejamā informācija. www.niid.lv. 
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Augstākā izglītība. 
Pamatstudijas pēc vidējās 

izglītības
Alberta koledža
Koledža
Skolas iela 22, Rīga, LV-1010
Tel: 67288824  Fax: 67288824
E-pasts: info@alberta-koledza.lv;  www.alberta-koledza.lv

Aktuālā informācija: Informācijas diena: 2013. gada 18. maijā plkst. 12:30. 
Dokumentu pieņemšana studijām: no 2013. gada 1. jūlija līdz 31. augustam.

Datorspēļu izstrāde un attīstība
Profesionālā kvalifikācija: Datorgrafiķis (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Budžeta vietas (konkursa kārtī-
bā) vai 1572 LVL gadā (pilna laika), 1452 LVL gadā (nepilna laika studijas). 

Iestāžu darba organizācija un vadība
Profesionālā kvalifikācija: Personāla speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene tālmācība vai e-stu-
dijas
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Budžeta vietas (konkursa kārtī-
bā) vai 852 LVL gadā (pilna laika), 732 LVL gadā (nepilna laika un e-studijas). 

Informācijas tehnoloģijas
Profesionālā kvalifikācija: Datorsistēmu un datortīklu administrators (4. PKL); Programmētājs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene tālmācība vai e-stu-
dijas
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Budžeta vietas (konkursa kārtī-
bā) vai 852 LVL gadā (pilna laika), 732 LVL gadā (nepilna laika un e-studijas).

Izklaides industrijas vadība un producēšana
Profesionālā kvalifikācija: Kultūras menedžeris (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene tālmācība vai e-stu-
dijas
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Budžeta vietas (konkursa kārtī-
bā) vai 852 LVL gadā (pilna laika), 732 LVL gadā (nepilna laika un e-studijas). 

Kultūras tūrisma organizēšana
Profesionālā kvalifikācija: Kultūras tūrisma organizators (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene tālmācība vai e-stu-
dijas
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Budžeta vietas (konkursa kārtī-
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bā) vai 852 LVL gadā (pilna laika), 732 LVL gadā (nepilna laika un e-studijas). 

Mārketings un tā inovācijas
Profesionālā kvalifikācija: Tirgzinības un tirdzniecības speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene tālmācība vai e-stu-
dijas
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Budžeta vietas (konkursa kārtī-
bā) vai 852 LVL gadā (pilna laika), 732 LVL gadā (nepilna laika un e-studijas). 

Sabiedriskās attiecības
Profesionālā kvalifikācija: Sabiedrisko attiecību speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene tālmācība vai e-stu-
dijas
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Budžeta vietas (konkursa kārtī-
bā) vai 852 LVL gadā (pilna laika), 732 LVL gadā (nepilna laika un e-studijas). 

Tiesību zinātnes - darījumu juridiskais nodrošinājums
Profesionālā kvalifikācija: Jurista palīgs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene tālmācība vai e-stu-
dijas
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Budžeta vietas (konkursa kārtī-
bā) vai 852 LVL gadā (pilna laika), 732 LVL gadā (nepilna laika un e-studijas). 

Uzņēmējdarbība - Grāmatvedība un nodokļi
Profesionālā kvalifikācija: Grāmatvedis (4. PKL)
Programmas veids:1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene tālmācība vai e-stu-
dijas
Ilgums: 2,5 gadi (pilna laika), 3 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Budžeta vietas (konkursa kārtī-
bā) vai 852 LVL gadā (pilna laika), 732 LVL gadā (nepilna laika un e-studijas). 

Uzņēmējdarbība - Mazo uzņēmumu ekonomika un organizācija
Profesionālā kvalifikācija: Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene tālmācība vai e-studi-
jas
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Budžeta vietas (konkursa kārtī-
bā) vai 852 LVL gadā (pilna laika), 732 LVL gadā (nepilna laika un e-studijas). 

Augstskola EIHSEBA
Augstskola
Stabu iela 63, Rīga, LV-1011
Tel: 67272255; 67847065
E-pasts:  www.eihseba.com

Datorzinātne
Augstskola EIHSEBA
Grāds: Profesionālais bakalaurs informācijas tehnoloģijās   Profesionālā kvalifikācija: Programmēšanas in-
ženieris (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
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Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma:Klātiene dienas vakara; Neklātiene nedēļas 
nogales tālmācība vai e-studijas
Ilgums: 4 gadi (pilna laika); 4 gadi un 2 mēneši (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Augstskolas budžets 
vai par maksu: 397 LVL semestrī (dienas nod.); 365 LVL semestrī (vakara un neklātienes); 420 LVL semestrī 
(tālmācības) (2013./14.)

Jurisprudence
Grāds: Profesionālais bakalaurs tiesību zinātnē   Profesionālā kvalifikācija:Juriskonsults (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene nedēļas 
nogales tālmācība vai e-studijas
Ilgums: 4 gadi (pilna laika); 4 gadi un 2 mēneši (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Augstskolas budžets 
vai par maksu: 397 LVL semestrī (dienas nod.); 365 LVL semestrī (vakara un neklātienes); 420 LVL semestrī 
(tālmācības) (2013./14.)

Tūrisma vadība
Grāds: Profesionālais bakalaurs tūrisma vadībā   Profesionālā kvalifikācija: Tūrisma un atpūtas organizācijas 
vadītājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene nedēļas 
nogales tālmācība vai e-studijas
Ilgums: 4 gadi (pilna laika); 4 gadi un 2 mēneši (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Augstskolas budžets 
vai par maksu: 397 LVL semestrī (dienas nod.); 365 LVL semestrī (vakara un neklātienes); 420 LVL semestrī 
(tālmācības) (2013./14.)

Uzņēmējdarbības vadība
Grāds: Profesionālais bakalaurs vadībzinātnē   Profesionālā kvalifikācija: Uzņēmuma vadītājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene nedēļas 
nogales tālmācība vai e-studijas
Ilgums: 4 gadi (pilna laika); 4 gadi un 2 mēneši (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Augstskolas budžets 
vai par maksu: 397 LVL semestrī (dienas nod.); 365 LVL semestrī (vakara un neklātienes); 420 LVL semestrī 
(tālmācības) (2013./14.)

Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums: Psiholoģijas augstskola
Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003
Tel: 67100608  Fax: 67100219
E-pasts: psa@psy.lv;  www.psihologijasaugstskola.lv

Eiropas ekonomika un bizness
Grāds: Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbībā   Profesionālā kvalifikācija: Ekonomists (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma:Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: Pilna laika studijas - 4 gadi, nepilna laika studijas - 4,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 1000 LVL gadā 
(dienas), 900 LVL gadā (vakara), 800 LVL gadā (neklātiene) (2012./13.)

Psiholoģija
Grāds: Profesionālais bakalaurs psiholoģijā   Profesionālā kvalifikācija: Psihologa asistents (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: Pilna laika studijas - 4 gadi, nepilna laika studijas - 4,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 1100 LVL gadā 
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(dienas), 1000 LVL gadā (pilna laika vakara), 900 LVL gadā (nepilna laika vakara) (2012./13.)

Sociālais darbs
Grāds: Profesionālais bakalaurs sociālajā darbā   Profesionālā kvalifikācija: Sociālais darbinieks (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: Pilna laika studijas - 4 gadi, nepilna laika studijas - 4,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 1000 LVL gadā 
(dienas), 900 LVL gadā (pilna laika vakara), 800 LVL gadā (nepilna laika vakara) (2012./13.)

Sociālās palīdzības organizators
Profesionālā kvalifikācija: Sociālās palīdzības organizators (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: Pilna laika studijas - 2 gadi, nepilna laika studijas - 2,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 1000 LVL gadā 
(dienas), 900 LVL gadā (pilna laika vakara), 800 LVL gadā (nepilna laika vakara) (2012./13.)

Baltijas Starptautiskā akadēmija
Augstskola
Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003
Tel: 67100601  Fax: 67241272
E-pasts: uznemsanas.komisija@bsa.edu.lv;  www.bsa.edu.lv

Datordizains
Grāds: Profesionālais bakalaurs dizainā   Profesionālā kvalifikācija: Datordizainers (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: Pilna laika studijas - 4 gadi, nepilna laika studijas - 4,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 1300 LVL gadā 
(pilna laika dienas); 1100 LVL gadā (vakara); 940 LVL gadā (neklātienes) (2013./14.)

Eiropas studijas
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs politoloģijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Valoda: bilingvāli - latviešu, angļu (BL/LV-EN)
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara
Ilgums: 3 gadi (pilna laika); 3,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1200 LVL gadā (pilna laika die-
nas); 1000 LVL gadā (vakara) (2013./14.)

Finanšu vadība
Grāds: Profesionālais bakalaurs finanšu vadībā   Profesionālā kvalifikācija: Finansists (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: Pilna laika studijas - 4 gadi, nepilna laika studijas - 4,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 1200 LVL gadā 
(pilna laika dienas); 1000 LVL gadā (vakara); 940 LVL gadā (neklātienes) (2013./14.)

Kultūras vadība
Grāds: Profesionālais bakalaurs kultūras vadībā   Profesionālā kvalifikācija: Kultūras projektu vadītājs (5. 
PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma:Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums:Pilna laika studijas - 4 gadi, nepilna laika studijas - 4,5 gadi   Mācību/studiju maksa:1200 LVL gadā 
(pilna laika dienas); 1000 LVL gadā (vakara); 940 LVL gadā (neklātienes) (2013./14.)

Mazā un vidējā biznesa vadība
Profesionālā kvalifikācija: Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists (4. PKL)
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Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara
Ilgums: 2 gadi (pilna laika); 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1100 LVL gadā (pilna laika die-
nas); 940 LVL gadā (vakara) (2012./13.)

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana
Grāds: Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs   Programmas veids:Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara
Ilgums: 3 gadi (pilna laika); 4 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1200 LVL gadā (pilna laika dienas); 
1000 LVL gadā (vakara) (2013./14.)

Padziļinātais studiju virziens uzņēmējdarbībā (Business Administration EBS)
Profesionālā kvalifikācija: Uzņēmējdarbības vadītājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara
Ilgums: 4-5 gadi   Mācību/studiju maksa: 1400 + 300 LVL (EBS) gadā (dienas); 1100 LVL gadā (vakara) 
(2013./14.)

Rakstveida un mutvārdu tulkošana
Grāds: Profesionālais bakalaurs tulkošanā   Profesionālā kvalifikācija: Tulks (5. PKL); Tulkotājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara
Ilgums: Pilna laika studijas - 4 gadi, nepilna laika studijas - 4,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 1200 LVL gadā 
(pilna laika dienas); 1000 LVL gadā (vakara) (2013./14.)

Sabiedriskās attiecības
Grāds: Profesionālais bakalaurs tirgzinībās   Profesionālā kvalifikācija: Sabiedrisko attiecību menedžeris (5. 
PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma:Klātiene dienas vakara; Neklātiene tālmā-
cība vai e-studijas
Ilgums: Pilna laika studijas - 4 gadi, nepilna laika studijas - 4,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 1200 LVL gadā 
(pilna laika dienas); 1000 LVL gadā (vakara); 940 LVL gadā (neklātienes); 880 LVL gadā (tālmācība) (2013./14.)

Tiesību zinātne
Profesionālā kvalifikācija: Jurista palīgs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: 2,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 1200 LVL gadā (pilna laika dienas); 1100 LVL gadā (vakara); 970 LVL 
gadā (neklātienes) (2013./14.)

Tiesību zinātne
Profesionālā kvalifikācija: Juriskonsults (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene tālmā-
cība vai e-studijas
Ilgums: 4 gadi (pilna laika); 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1300 LVL gadā (pilna laika die-
nas); 1100 LVL gadā (vakara); 1040 LVL gadā (neklātienes) (2013./14.)

Tūrisma un viesmīlības vadība
Grāds: Profesionālais bakalaurs tūrismā un viesmīlības uzņēmējdarbībā   Profesionālā kvalifikācija: Tūrisma 
un viesmīlības uzņēmumu vadītājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara
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Ilgums: 4 gadi (pilna laika); 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1200 LVL gadā (pilna laika die-
nas); 1000 LVL gadā (vakara) (2013./14.)

Uzņēmējdarbība
Profesionālā kvalifikācija: Uzņēmējdarbības vadītājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene tālmā-
cība vai e-studijas
Ilgums: 4 gadi (pilna laika); 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1200 LVL gadā (pilna laika die-
nas); 1000 LVL gadā (vakara); 940 LVL gadā (neklātienes); 880 LVL gadā (tālmācība) (2013./14.)

Vides dizains
Profesionālā kvalifikācija: Vides dizainers (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: Pilna laika studijas - 2 gadi, nepilna laika studijas - 2,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 1300 LVL gadā 
(pilna laika dienas); 1100 LVL gadā (vakara); 940 LVL gadā (neklātienes) (2013./14.)

Banku augstskola
Augstskola
Krišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013
Tel: 67360133  Fax: 67320620
E-pasts: info@ba.lv;  www.ba.lv

Atvērto durvju dienas: 2013.gada 15.maijā un 12.jūnijā plkst. 15.00.
Informācija par izglītības iestādi: Citas izglītības iespējas: Papildus NIID.LV atrodamajiem kursiem Banku 
Augstskola piedāvā iespēju klausītāja statusā apmeklēt BA studiju kursus, kārtot pārbaudījumus, saņemt 
novērtējumu un BA apstiprinātu sertifikātu ar iegūtajiem kredītpunktiem.

Banku darbība
Profesionālā kvalifikācija: Banku speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma:Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 2,5 gadi (pilna laika), 3 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1040 LVL gadā (pilna laika), 675 
LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Finanses
Grāds: Profesionālais bakalaurs finansēs   Profesionālā kvalifikācija: Finansists (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: Pilna laika studijas - 4 gadi, nepilna laika studijas - 5 gadi   Mācību/studiju maksa: 1300 LVL gadā 
(pilna laika), 970 LVL gadā (nepilna laika) (studijas latviešu valodā); 2300 LVL gadā (pilna laika studijas angļu 
valodā) (2013./14.)

Grāmatvedība un finanses
Profesionālā kvalifikācija: Grāmatvedis (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 2,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 1040 LVL gadā (2013./14.)

Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā
Grāds: Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbībā   Profesionālā kvalifikācija: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs 
(5. PKL)
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Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 1300 LVL gadā (2013./14.)

Risku vadība un apdrošināšana
Grāds: Profesionālais bakalaurs finansēs   Profesionālā kvalifikācija: Finanšu analītiķis (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 1300 LVL gadā (2013./14.)

Uzņēmējdarbības vadīšana
Grāds: Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbības vadīšanā   Profesionālā kvalifikācija: Uzņēmumu un ies-
tāžu vadītājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 1300 LVL gadā (2013./14.)

Daugavpils medicīnas koledža
Koledža
Varšavas iela 26A, Daugavpils, LV-5404
Tel: 65437943  Fax: 65437943
E-pasts: dmk@dautkom.lv;  www.medkol.lv

Atvērto durvju dienas: 2013.gada 26.martā un 15.maijā plkst. 11:00. 
Pieteikšanās studijām: no 2013.gada 8.jūlija līdz 16.augustam darba dienās no plkst. 9.00 – 15.00.

Ārstniecība
Profesionālā kvalifikācija: Ārsta palīgs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Māszinības
Profesionālā kvalifikācija: Māsa (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Sociālā aprūpe
Profesionālā kvalifikācija: Sociālais aprūpētājs (4. PKL)
Programmas veids:1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 2 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Sociālā rehabilitācija
Profesionālā kvalifikācija: Sociālais rehabilitētājs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 2 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets
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Daugavpils Universitāte
Augstskola
Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
Tel: 65422180, 65422922  Fax: 65422890
E-pasts: du@du.lv;  www.du.lv

Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs Austrumeiropas kultūras studijās   Programmas veids: Bakalaura stu-
diju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai par maksu: 780 LVL (2013./14.)

Bioloģija
Grāds: Dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (pilna laika studijas) vai maksas: pilna laika studijas - 
780 LVL(2013./14.)

Civilā drošība un aizsardzība
Profesionālā kvalifikācija: Speciālists policijas darbā (4. PKL); Speciālists robežsardzes darbā (4. PKL); Speciā-
lists penitenciārajā darbā (4. PKL); Speciālists organizāciju drošībā (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 2 gadi un 2 mēneši   Mācību/studiju maksa: 680 LVL gadā (2013./14.)

Datordizains
Grāds: Profesionālais bakalaurs mākslā   Profesionālā kvalifikācija: Datordizainers (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 780 LVL (2013./14.)

Datorzinātnes
Grāds: Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas - 780 LVL (2013./14.)

Ekonomika
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 780 LVL (2013./14.)

Filoloģija (angļu filoloģija)
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu filoloģijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 780 LVL (2013./14.)

Filoloģija (krievu filoloģija)
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs krievu filoloģijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 780 LVL (2013./14.)

Filoloģija (latviešu filoloģija)
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs latviešu filoloģijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
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Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 780 LVL (2013./14.)

Filoloģija (poļu filoloģija)
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs poļu filoloģijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 780 LVL (2013./14.)

Filoloģija (vācu filoloģija)
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs vācu filoloģijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 780 LVL (2013./14.)

Fizika
Grāds: Dabaszinātņu bakalaurs fizikā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Valoda:latviešu (LV)
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas - 780 LVL (2013./14.)

Fizioterapija
Grāds: Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē   Profesionālā kvalifikācija: Fizioterapeits (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas - 780 LVL (2013./14.)

Informācijas tehnoloģijas
Grāds: Profesionālais bakalaurs informācijas tehnoloģijās   Profesionālā kvalifikācija: Programmēšanas in-
ženieris (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 780 LVL (2013./14.)

Ķīmija
Grāds: Dabaszinātņu bakalaurs ķīmijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas - 780 LVL (2013./14.)

Māksla
Grāds: Profesionālais bakalaurs mākslā   Profesionālā kvalifikācija: Vidējās izglītības vizuālās mākslas skolo-
tājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 780 LVL (2013./14.)

Mākslas menedžments
Grāds: Profesionālais bakalaurs mākslā   Profesionālā kvalifikācija: Mākslas projektu vadītājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 780 LVL (2013./14.)

Matemātika
Grāds: Dabaszinātņu bakalaurs matemātikā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas - 780 LVL (2013./14.)
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Profesionālās vai vispārējās izglītības mūzikas skolotājs
Grāds: Profesionālais bakalaurs mūzikā   Profesionālā kvalifikācija: Profesionālās izglītības mūzikas skolo-
tājs ar specializāciju vienā no virzieniem (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (pilna laika studijas) vai maksas: pilna laika studijas - 
680 LVL; nepilna laika studijas - 630 LVL (2013./14.)

Psiholoģija
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā   Programmas veids:Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas 780 LVL (2013./14.)

Skolotājs
Grāds: Profesionālais bakalaurs izglītībā   Profesionālā kvalifikācija: Pirmsskolas un pamatizglītības (1. - 3. 
kl.) skolotājs (5. PKL); Pamatizglītības (1. - 6. kl.) un sociālo zinību, vai mājturības un tehnoloģiju, vai pirms-
skolas skolotājs, vai sporta un sociālo zinību skolotājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: Pilna laika studijas - 4 gadi, nepilna laika studijas - 4,5 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets 
(pilna laika studijas) un maksas: pilna laika studijas - 680 LVL; nepilna laika studijas - 630 LVL (2013./14.)

Socioloģija
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs socioloģijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 780 LVL (2012./13.)

Tiesību zinātne
Grāds: Profesionālais bakalaurs tiesībās   Profesionālā kvalifikācija: Juriskonsults (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 780 LVL (2013./14.)

Vēsture
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs vēsturē   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas - 780 LVL (2013./14.)

Vēsture (kultūras vēsture)
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs vēsturē (kultūras vēsturē)   Programmas veids: Bakalaura studiju 
programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas - 780 LVL (2013./14.)

Vides zinātne
Grāds: Dabaszinātņu bakalaurs vides zinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas - 780 LVL (2013./14.)
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Ekonomikas un kultūras augstskola
Augstskola
Lomonosova iela 1 k-5, Rīga, LV-1019
Tel: 67114111  Fax: 26811600
E-pasts: info@eka.edu.lv;  www.eka.edu.lv

Atvērto durvju dienas 2013.gadā: 27.aprīlī, 18.maijā, 1.jūnijā un 15.jūnijā plkst. 11:00.

Grāmatvedība un audits
Grāds: Profesionālais bakalaurs grāmatvedībā un auditā   Profesionālā kvalifikācija: Ekonomists (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika); 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 960 LVL gadā (pilna laika), 860 
LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Interjera dizains
Grāds: Profesionālais bakalaurs dizaina plānošanā   Profesionālā kvalifikācija: Interjera dizainers (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1160 LVL gadā (pilna laika), 1060 
LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Izklaides un atpūtas industrijas vadība
Profesionālā kvalifikācija: Kultūras menedžeris (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 800 LVL gadā (pilna laika), 760 
LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Kultūras vadība
Grāds: Profesionālais bakalaurs kultūras uzņēmējdarbībā   Profesionālā kvalifikācija: Kultūras iestādes va-
dītājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1160 LVL gadā (pilna laika), 1060 
LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Radošais mārketings un pārdošanas vadība
Profesionālā kvalifikācija: Mārketinga un tirdzniecības speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 760 LVL gadā (pilna laika), 720 
LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Starptautiskie tirdzniecības darījumi un loģistika
Profesionālā kvalifikācija: Loģistikas speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 760 LVL gadā (pilna laika), 720 
LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Tulkošana
Grāds: Profesionālais bakalaurs tulkošanā   Profesionālā kvalifikācija: Tulks (5. PKL); Tulkotājs (5. PKL)
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Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 960 LVL gadā (pilna laika), 860 
LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Uzņēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs
Profesionālā kvalifikācija: Ekonomists (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma:Klātiene dienas; Neklātiene tālmācība vai 
e-studijas
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 960 LVL gadā (pilna laika), 860 
LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Vadības zinības
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene tālmācība vai 
e-studijas
Ilgums: 3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 960 LVL gadā (pilna laika), 860 LVL 
gadā (nepilna laika); 800 LVL gadā (tālmācība) (2012./13.)

Grāmatvedības un finanšu koledža
Koledža
Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003
Tel: 67338021; 29804208  Fax: 67338021
E-pasts: gfk@koledza.lv;  www.koledza.lv

Informācija par izglītības iestādi: Papildus informācija par koledžu: 
-  Koledža piedāvā studentiem izvēlēties pieņemamus studiju laikus – darbdienu vakaros, piekdienās un 

sestdienās, reizi mēnesī 4 dienas vai 2 reizes mēnesī sestdien un svētdien. 

Grāmatvedība un finanses
Profesionālā kvalifikācija: Grāmatvedis (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma:Klātiene dienas; Neklātiene nedēļas noga-
lessesijas tālmācība vai e-studijas
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2 gadi 3 mēneši (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: No 59 LVL mēnesī 
(2012./13.)

Sabiedrības pārvaldes speciālists
Profesionālā kvalifikācija: Sabiedrības pārvaldes speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma:Klātiene dienas; Neklātiene nedēļas noga-
lessesijas tālmācība vai e-studijas
Ilgums: 2,5 gadi (pilna laika); 2 gadi 9 mēneši (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: No 67 LVL mēnesī 
(2012./13.)

Uzņēmējdarbība un finanses
Profesionālā kvalifikācija: Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma:Klātiene dienas; Neklātiene nedēļas noga-
lessesijas tālmācība vai e-studijas
Ilgums: 2 gadi (pilna laika); 2 gadi 3 mēneši (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: No 59 LVL mēnesī 
(2012./13.)
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Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola
Augstskola
Lomonosova iela 1-6.korpuss, Rīga, LV-1019
Tel: 67100607  Fax: 67241591
E-pasts: isma@isma.lv;  www.isma.lv

Atvērto durvju dienas: 2013. gada  27. aprīlī; 11., 18. maijā 
Lomonosova 1/7, Rīgā, 314 auditorijā, plkst 12:00.

Apdrošināšana
Profesionālā kvalifikācija: Apdrošinātājs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene tālmā-
cība vai e-studijas
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1294 LVL gadā (pilna laika); 1160 
LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Finanses un banku lietas
Profesionālā kvalifikācija: Finanšu speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene tālmā-
cība vai e-studijas
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1294 LVL gadā (pilna laika); 1160 
LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Informācijas sistēmas
Grāds: Profesionālais bakalaurs informācijas sistēmās   Profesionālā kvalifikācija: Sistēmanalītiķis (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene tālmā-
cība vai e-studijas
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1294 LVL gadā (pilna laika); 1160 
LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Tūrisma uzņēmējdarbības vadītājs
Grāds: Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbības vadībā   Profesionālā kvalifikācija: Tūrisma uzņēmējdar-
bības vadītājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene tālmā-
cība vai e-studijas
Ilgums: 4 gadi (pilna laika) vai 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1294 LVL gadā (pilna laika); 
1160 LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Uzņēmējdarbība nekustamā īpašuma sfērā
Profesionālā kvalifikācija: Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene tālmā-
cība vai e-studijas
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2 gadi 3 mēneši (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1294 LVL gadā (pilna 
laika); 1160 LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Uzņēmējdarbība restorānu biznesā
Profesionālā kvalifikācija: Ēdināšanas servisa organizators (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
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Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma:Klātiene dienas vakara; Neklātiene tālmā-
cība vai e-studijas
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2 gadi 3 mēneši (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1294 LVL gadā (pilna 
laika); 1160 LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Uzņēmējdarbības vadība
Grāds: Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbības vadībā   Profesionālā kvalifikācija: Uzņēmējdarbības va-
dītājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene tālmā-
cība vai e-studijas
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1294 LVL gadā (pilna laika); 1160 
LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Vides dizains
Profesionālā kvalifikācija: Vides dizainers (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene tālmā-
cība vai e-studijas
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2,5 (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1294 LVL gadā (pilna laika); 1160 LVL 
gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Koledža
Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201
Tel: 65231726  Fax: 65231917
E-pasts: koledza@tvnet.lv;  www.jak.lv

Dokumentus pieņem: 
-  No 2013.gada 8.jūlija (augstākās izglītības programmās) 
-  no 2013.gada 17.jūnija līdz 2013.gada 19.jūlijam (profesionālās izglītības programmās).

Datorsistēmu un datortīklu administrēšana
Profesionālā kvalifikācija: Datortīklu administrators (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (pilna laika); 390 
LVL gadā (maksājot pirms studiju uzsākšanas) vai 43 LVL mēnesī (nepilna laika) (2013./14.)

Grāmatvedība un finanses
Profesionālā kvalifikācija: Grāmatvedis (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 3 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (pilna laika); 390 
LVL gadā (maksājot pirms studiju uzsākšanas) vai 43 LVL mēnesī (nepilna laika) (2013./14.)

Komercdarbība (Uzņēmējdarbība)
Profesionālā kvalifikācija: Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (pilna laika); 390 
LVL gadā (maksājot pirms studiju uzsākšanas) vai 43 LVL mēnesī (nepilna laika) (2013./14.)
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Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana
Profesionālā kvalifikācija: Namu pārvaldnieks (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Neklātiene
Ilgums: 2,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 390 LVL gadā vai 43 LVL mēnesī (maksājot ik mēnesi) (nepilna 
laika) (2013./14.)

Juridiskā koledža
Koledža
Kronvalda bulvāris 1A, Rīga, LV-1010
Tel: 67508005  Fax: 67508006
E-pasts: info@jk.lv;  www.jk.lv

Informācijas dienas: 2013.gada 27.aprīlī, 25.maijā, 29.jūnijā, 27.jūlijā un 31.augustā. 

Dokumentus pieņem: 
- dienas nodaļā Rīgā no 2013.gada 1.jūlija līdz 28.augustam 
- vakara un neklātienes nodaļās Rīgā no 2013.gada 1.jūlija līdz 25.septembrim 
- neklātienes nodaļā filiālēs no 2013.gada 16.augusta līdz 25.septembrim.

Informācija par izglītības iestādi: Juridiskajā koledžā iespējama ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās 
profesionālās kompetences novērtēšana namu pārziņa profesijā. Profesionālās kompetences novērtējumu 
var iegūt persona, kurai jau ir praktiskā darba pieredze dzīvojamo māju pārvaldīšanā. 

Cilvēku resursu vadība
Profesionālā kvalifikācija: Personāla speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma:Klātiene vakara; Neklātiene tālmācība vai e-studijas
Ilgums: 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 63,50 LVL mēnesī (vakara nodaļa); 59.50 LVL mēnesī 
(neklātienes un tālmācības nodaļas) (2013./14.)

Datorsistēmu un datortīklu administrēšana
Profesionālā kvalifikācija: Datortīklu administrators (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene tālmā-
cība vai e-studijas
Ilgums: 2 - 2,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 69,50 LVL mēnesī (dienas nodaļa); 63,50 LVL mēnesī (vakara 
nodaļa); 59.50 LVL mēnesī (neklātienes un tālmācības nodaļas) (2013./14.)

Grāmatvedība un finanses
Profesionālā kvalifikācija: Grāmatvedis (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene vakara; Neklātiene tālmācība vai e-studijas
Ilgums: 2 gadi un 1 mēnesis   Mācību/studiju maksa: 63,50 LVL mēnesī (vakara nodaļa); 59.50 LVL mēnesī 
(neklātienes un tālmācības nodaļas) (2013./14.)

Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Komersants (uzņēmējdarbības speciālists) (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene vakara; Neklātiene tālmācība vai e-studijas
Ilgums: 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 63,50 LVL mēnesī (vakara nodaļa); 59.50 LVL mēnesī 
(neklātienes un tālmācības nodaļas) (2013./14.)
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Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana
Profesionālā kvalifikācija: Namu (nekustamā īpašuma) pārvaldnieks (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene vakara; Neklātiene tālmācība vai e-studijas
Ilgums: 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 63,50 LVL mēnesī (vakara nodaļa); 59.50 LVL mēnesī 
(neklātienes un tālmācības nodaļas) (2013./14.)

Tiesību zinātnes
Profesionālā kvalifikācija: Jurista palīgs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene vakara; Neklātiene tālmācība vai 
e-studijas
Ilgums: 2 gadi 3 mēneši (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 69.50 LVL mēnesī 
(dienas nodaļa); 63,50 LVL mēnesī (vakara nodaļa); 59.50 LVL mēnesī (neklātienes un tālmācības nodaļas) 
(2013./14.)

Kristīgās vadības koledža
Koledža
Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011
Tel: 67227478  Fax: 67227478
E-pasts: kvk@kvk.lv;  www.kvk.lv

Koledža pieņem dokumentus no septembra pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst.10:00-13:00

Sociālās palīdzības organizēšana
Profesionālā kvalifikācija: Sociālās palīdzības organizators (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 2,5 gadi   Mācību/studiju maksa: Iespējams Amerikas Latviešu baptistu apvienības finansiāls at-
balsts, vai par maksu: 580 LVL gadā (2012./13.)

Uzņēmējdarbības vadība
Profesionālā kvalifikācija: Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 2 gadi   Mācību/studiju maksa: 780 LVL gadā (2012./13.)

Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Teoloģijas institūts
Augstskola
Katoļu iela 16, Rīga, LV-1003
Tel: 67358686; 27001445(RGS rektors)  Fax: 67358686
E-pasts: rti@catholic.lv;  www.catholic.lv/rti

Teoloģija
Grāds: Profesionālais bakalaurs teoloģijā   Profesionālā kvalifikācija: Priesteris (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Budžets
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Latvijas Jūras akadēmija
Augstskola
Flotes iela 5B, Rīga, LV-1016
Tel: 67161125  Fax: 67830138
E-pasts: info@latja.lv;  www.latja.lv

Pilna laika studiju reflektantus reģistrē un dokumentus pieņem no 2013. gada 8.jūlija līdz 2013. gada 5. 
augustam.

Jūras transports - kuģa elektroautomātika
Latvijas Jūras akadēmija
Grāds: Profesionālais bakalaurs jūras transportā   Profesionālā kvalifikācija: Kuģu elektromehānisko iekārtu 
elektroinženieris (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi 3 mēneši (pilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (pilna laika) un maksas: 1900 
LVL gadā (2013./14.)

Jūras transports - kuģa mehānika
Grāds: Profesionālais bakalaurs jūras transportā   Profesionālā kvalifikācija: Kuģa mehāniķis (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi 3 mēneši (pilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (pilna laika) un maksas: 1900 
LVL gadā (2013./14.)

Jūras transports - kuģa vadīšana
Grāds: Profesionālais bakalaurs jūras transportā   Profesionālā kvalifikācija: Kuģa vadītājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi 3 mēneši (pilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un par maksu: 1900 LVL gadā 
(2013./14.)

Ostu un kuģošanas vadība
Grāds: Profesionālais bakalaurs vadībā un administrēšanā   Profesionālā kvalifikācija: Ostu un kuģošanas 
vadības speciālists (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi 3 mēneši (pilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1550 LVL gadā (pilna laika) (2013./14.)

Latvijas Kristīgā akadēmija
Augstskola
5. līnija 3, Jūrmala, LV-2010
Tel: 67753360  Fax: 67751919
E-pasts: chracad@kra.lv;  www.kra.lv

Bībeles māksla
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1300 LVL gadā. Bāreņiem un bēr-
nu namu audzēkņiem studijas bez maksas (2012./13.)
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Karitatīvais sociālais darbs
Grāds: Profesionālais bakalaurs sociālajā darbā   Profesionālā kvalifikācija: Karitatīvais sociālais darbinieks 
(5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 800 LVL gadā. Bāreņiem un bērnu 
namu audzēkņiem studijas bez maksas (2012./13.)

Sociālais darbs
Grāds: Profesionālais bakalaurs sociālajā darbā   Profesionālā kvalifikācija: Sociālais darbinieks (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene tālmācība vai e-stu-
dijas
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 850 LVL gadā (pilna laika), 800 
LVL gadā (nepilna laika); 750 LVL gadā (tālmācība). Bāreņiem un bērnu namu audzēkņiem studijas bez 
maksas (2012./13.)

Teoloģija
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs teoloģijā un reliģiju zinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju 
programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 900 LVL gadā. Bāreņiem un bērnu 
namu audzēkņiem studijas bez maksas (2012./13.)

Latvijas Kultūras akadēmija
Augstskola
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Tel: 67140175  Fax: 67141012
E-pasts: admin@lka.edu.lv;  www.lka.edu.lv

Audiovizuālā māksla (uzņemšana 2014./15. gadā)
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai par maksu (studiju maksa tiks precizēta): 1200 LVL 
gadā (2013./14.)

Audiovizuālās un skatuves mākslas teorija (uzņemšana 2013./14. gadā)
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 1200 LVL gadā (Studiju maksa tiks precizēta) 
(2013./14.)

Dramatiskā teātra aktiera māksla (uzņemšana 2013./14. gadā)
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 1200 LVL gadā (Studiju maksa tiks precizēta) 
(2013./14.)

Dramatiskā teātra režijas māksla (uzņemšana 2013./14. gadā)
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 1200 LVL gadā (Studiju maksa tiks precizēta) 
(2013./14.)



83

Kultūras socioloģija un menedžments (uzņemšana 2013./14. gadā)
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 1200 LVL gadā (Studiju maksa tiks precizēta) 
(2013./14.)

Kultūras teorija un menedžments (uzņemšana 2013./14. gadā)
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 1200 LVL gadā (Studiju maksa tiks precizēta) 
(2013./14.)

Laikmetīgās dejas horeogrāfija (uzņemšana 2015./16. gadā)
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai par maksu

Starpkultūru sakari (Latvija - Itālija) (uzņemšana 2013./14. gadā)
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 1200 LVL gadā (Studiju maksa tiks precizēta) 
(2013./14.)

Starpkultūru sakari (Latvija - Nīderlande/ Vācija) (uzņemšana 2013./14. gadā)
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 1200 LVL gadā (Studiju maksa tiks precizēta) 
(2013./14.)

Starpkultūru sakari (Latvija - Polija) (uzņemšana 2013./14. gadā)
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 1200 LVL gadā (Studiju maksa tiks precizēta) 
(2013./14.)

Starpkultūru sakari (Latvija - Spānija) (uzņemšana 2015./16. gadā)
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai par maksu

Starpkultūru sakari (Latvija - Turcija) (plānota uzņemšana 2015./16. gadā)
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai par maksu

Starpkultūru sakari (Latvija -Lielbritānija) (uzņemšana 2014./15. gadā)
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 1200 LVL gadā (Studiju maksa tiks precizēta) 
(2013./14.)

Starpkultūru sakari (Latvija–Francija) (uzņemšana 2014./15. gadā)
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
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Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 1200 LVL gadā (Studiju maksa tiks precizēta) 
(2013./14.)

Starpkultūru sakari (Latvija–Ziemeļvalstis) (uzņemšana 2014./15. gadā)
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 1200 LVL gadā (Studiju maksa tiks precizēta) 
(2013./14.)

Teātra, kino un TV dramaturģija (uzņemšana 2015./16. gadā)
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 1200 LVL gadā (Studiju maksa tiks precizēta) 
(2013./14.)

Tradicionālā kultūra un latviešu folklora (uzņemšana 2014./15. gadā)
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 1200 LVL gadā (Studiju maksa tiks precizēta) 
(2013./14.)

Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas 
Kultūras koledža"
Koledža
Iepriekšējais nosaukums: Latvijas Kultūras koledža
Bruņinieku iela 57, Rīga, LV-1011
Tel: 67276575  Fax: 67846237
E-pasts: lkk@km.gov.lv;  www.kulturaskoledza.lv

Pieteikšanās studijām 2013./14.gadam pilna laika studiju nodaļā: no 22.jūlija līdz 2.augustam; nepilna lai-
ka: no 22.jūlija līdz 13.septembrim.

Bibliotēkzinātne un informācija
Profesionālā kvalifikācija: Bibliotēku informācijas speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Neklātiene
Ilgums: 2,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 720 LVL gadā (2013./14.)

Laikmetīgā deja
Profesionālā kvalifikācija: Deju kolektīva vadītājs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 2 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 720 LVL gadā (2012./13.)

Mākslas institūciju pārvaldība
Profesionālā kvalifikācija: Kultūras menedžeris (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 2,5 gadi (pilna laika), 3 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 720 LVL gadā 
(2013./14.)
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Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Augstskola
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Tel: 63022584  Fax: 63027238
E-pasts: rektors@llu.lv;  www.llu.lv

Topošo maģistrantu diena: 2013.gada 24.maijā.

Ainavu arhitektūra un plānošana
Grāds: Profesionālais bakalaurs ainavu arhitektūrā   Profesionālā kvalifikācija: Ainavu arhitekts (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 5 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1690 LVL gadā (2012./13.)

Būvniecība
Profesionālā kvalifikācija: Būvinženieris (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Neklātiene
Ilgums: 5 gadi   Mācību/studiju maksa: 926 LVL gadā (2012./13.)

Būvniecība
Grāds: Profesionālais bakalaurs būvzinātnē   Profesionālā kvalifikācija: Būvinženieris (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 5 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1390 LVL gadā (2012./13.)

Datorvadība un datorzinātne
Grāds: Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju prog-
ramma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 950 LVL gadā (2012./13.)

Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība
Grāds: Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbībā   Profesionālā kvalifikācija: Restorānu un viesnīcu vadītājs 
(5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 950 LVL 
gadā (pilna laika); 660 LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Ekonomika
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 900 
LVL gadā (pilna laika); 600 LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari
Grāds: Profesionālais bakalaurs sabiedrības vadībā   Profesionālā kvalifikācija: Ārējo sakaru struktūrvienības 
vadītājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 900 LVL gadā (2012./13.)
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Kokapstrāde
Grāds:Inženierzinātņu profesionālais bakalaurs materiālzinātnē   Profesionālā kvalifikācija: Kokapstrādes 
inženieris (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika); 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1200 
LVL gadā (pilna laika); 800 LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Komercdarbība un uzņēmuma vadība
Grāds: Profesionālais bakalaurs komercdarbībā un uzņēmuma vadībā   Profesionālā kvalifikācija: Vadītājs 
(5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 800 LVL gadā (pilna laika); 550 
LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Komerczinības
Profesionālā kvalifikācija: Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 2 gadi (pilna laika); 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 800 LVL gadā (pilna laika); 550 
LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Lauksaimniecība
Grāds: Profesionālā bakalaura grāds lauksaimniecībā   Profesionālā kvalifikācija: Agronoms ar specializāciju 
laukkopībā (5. PKL); Agronoms ar specializāciju dārzkopībā (5. PKL); Ciltslietu zootehniķis (5. PKL); Lauk-
saimniecības uzņēmuma vadītājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1200 
LVL gadā (pilna laika); 800 LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Lauksaimniecības enerģētika
Grāds: Profesionālais bakalaurs lauksaimniecības enerģētikā   Profesionālā kvalifikācija: Lauksaimniecības 
enerģētikas inženieris (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1200 
LVL gadā (pilna laika); 800 LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Lauksaimniecības inženierzinātne
Grāds: Inženierzinātņu bakalaurs mašīnzinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1200 
LVL gadā (pilna laika); 800 LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Mājas vide izglītībā
Grāds: Profesionālais bakalaurs izglītībā   Profesionālā kvalifikācija: Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimnie-
cības skolotājs (5. PKL); Informātikas skolotājs pamatizglītībā (5. PKL); Vizuālās mākslas skolotājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 800 LVL 
gadā (pilna laika); 534 LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)
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Mašīnu projektēšana un ražošana
Grāds: Profesionālais bakalaurs mašīnu projektēšanā un ražošanā   Profesionālā kvalifikācija: Mehānikas 
inženieris (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1200 
LVL gadā (pilna laika); 800 LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Mežinženieris
Grāds: Inženierzinātņu profesionālais bakalaurs mežzinātnē   Profesionālā kvalifikācija: Mežsaimniecības 
inženieris (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1200 
LVL gadā (pilna laika); 800 LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Mežzinātne
Grāds: Lauksaimniecības zinātņu bakalaurs mežzinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1200 LVL gadā (2012./13.)

Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs socioloģijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 900 LVL 
gadā (pilna laika); 660 LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Pārtikas produktu tehnoloģija
Profesionālā kvalifikācija: Inženieris pārtikas un dzērienu tehnoloģijā (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1200 
LVL gadā (pilna laika); 800 LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Pārtikas zinības
Grāds: Inženierzinātņu bakalaurs pārtikas zinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1200 LVL gadā (2012./13.)

Profesionālās izglītības skolotājs
Profesionālā kvalifikācija: Profesionālās izglītības skolotājs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Neklātiene
Ilgums:2,5 gadi   Mācību/studiju maksa:534 LVL (2012./13.)

Programmēšana
Grāds: Profesionālais bakalaurs informācijas tehnoloģijās   Profesionālā kvalifikācija: Programmēšanas in-
ženieris (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 950 LVL gadā (2012./13.)
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Tehniskais eksperts
Profesionālā kvalifikācija: Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts (4. PKL)
Programmas veids:1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Neklātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: 800 LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Veterinārmedicīna
Profesionālā kvalifikācija: Veterinārārsts (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 6 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1800 LVL gadā (2012./13.)

Vide un ūdenssaimniecība
Grāds: Vides zinātņu profesionālais bakalaurs vides saimniecībā un vides inženierzinātnē   Profesionālā 
kvalifikācija: Vides inženieris (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 5 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1200 LVL gadā (2012./13.)

Zemes ierīcība
Grāds: Inženierzinātņu profesionālais bakalaurs zemes ierīcībā   Profesionālā kvalifikācija: Inženieris (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 5 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1200 LVL gadā (2012./13.)

Latvijas Mākslas akadēmija
Augstskola
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1867
Tel: 67332202  Fax: 67228963
E-pasts: lma@latnet.lv;  www.lma.lv

Audio-vizuālā mediju māksla
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās   Programmas veids:Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Dizains
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās   Programmas veids:Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Mākslas zinātne
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Vizuālā māksla
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Vizuāli plastiskā māksla
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
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Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Augstskola
Ezermalas iela 6/8, Rīga, LV-1014
Tel: 67076881, 67335392;  Fax: 67076888
E-pasts: naa@mil.lv;  www.naa.mil.lv

Atvērto durvju diena plānota 2013. gada 27. aprīlī. 
Dokumentu pieņemšana - sākot no 2013.gada janvāra. 
Kadeta kandidātu uzņemšana – 2013.gada 26.augustā.

Gaisa spēku militārā vadība
Grāds: Profesionālais bakalaurs gaisa spēku militārā vadībā   Profesionālā kvalifikācija: Nacionālo bruņoto 
spēku virsnieks (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4,5 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Jūras spēku militārā vadība
Grāds: Profesionālais bakalaurs jūras spēku militārā vadībā   Profesionālā kvalifikācija: Nacionālo bruņoto 
spēku virsnieks (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4,5 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Sauszemes spēku militārā vadība
Grāds: Profesionālais bakalaurs sauszemes spēku militārajā vadībā   Profesionālā kvalifikācija: Nacionālo 
bruņoto spēku virsnieks (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4,5 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Augstskola
Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006
Tel: 67543410  Fax: 67543480
E-pasts: akademija@lspa.lv;  www.lspa.lv

Sagatavošanas kursi (maksa Ls 50,00) iestājeksāmenam fiziskajā sagatavotībā (FS): 
2013. gada 15. - 26.jūlijā.

Fizioterapija
Grāds: Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē   Profesionālā kvalifikācija: Fizioterapeits ar specializāciju 
sporta jomā (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Maksas programma: 1490 LVL 
gadā (pilna laika), 1320 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)
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Izglītības un sporta darba speciālists
Profesionālā kvalifikācija: Sporta veida treneris (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 2 gadi   Mācību/studiju maksa: Maksas: 800 LVL gadā (2013./14.)

Sporta zinātne
Grāds: Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē   Profesionālā kvalifikācija: Izglītības un sporta darba speciā-
lists (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (pilna laika) vai 
maksas - 950 LVL gadā (pilna laika), 800 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Latvijas Universitāte
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel: 67034444  Fax: 67225039
E-pasts: lu@lu.lv;  www.lu.lv

Angļu filoloģija
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene nedēļas no-
gales
Ilgums: 4 gadi (pilna laika klātiene), 5 gadi (nepilna laika neklātiene)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets 
vai maksas: 1200 LVL gadā (pilna laika), 850 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Apdrošināšana un finanses
Grāds: Profesionālais bakalaurs apdrošināšanā un finansēs   Profesionālā kvalifikācija: Finansists (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 1200 LVL gadā (2012./13.)

Ārstniecība
Grāds:Ārsta grāds   Profesionālā kvalifikācija: Ārsts (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 6 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1800 LVL gadā (2013./14.)

Āzijas studijas
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs Āzijas studijās   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1200 LVL gadā (2013./14.)

Baltu filoloģija
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene nedēļas no-
gales
Ilgums: 3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1200 
LVL (pilna laika), 850 LVL (nepilna laika) (2013./14.)

Bioloģija
Grāds: Dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
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Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1200 LVL gadā (2013./14.)

Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs
Grāds: Profesionālais bakalaurs dabaszinātnēs un informācijas tehnoloģijā   Profesionālā kvalifikācija: Divu 
mācību priekšmetu (fizikas, ķīmijas, ģeogrāfijas, bioloģijas, informātikas, dabaszinību) skolotājs vai viena 
mācību priekšmeta skolotājs vidējās izglītības matemātikas skolotājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1050 LVL gadā (2013./14.)

Datorzinātnes
Grāds: Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1200 LVL gadā (2013./14.)

E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas
Grāds: Profesionālais bakalaurs elektroniskājā biznesā   Profesionālā kvalifikācija: Elektroniskās komercijas 
speciālists (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene nedēļas no-
gales
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1200 LVL gadā (pilna laika), 850 
LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Ekonomika
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā   Programmas veids:Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1200 
LVL gadā (pilna laika), 850 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Farmācija
Grāds: Veselības zinātņu bakalaurs farmācijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1250 LVL gadā (2013./14.)

Filozofija
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs filozofijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1200 
LVL gadā (pilna laika), 850 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Finanšu menedžments
Grāds: Profesionālais bakalaurs finanšu vadīšanā   Profesionālā kvalifikācija: Finanšu ekonomists (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene nedēļas no-
gales
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1200 LVL gadā (pilna laika), 850 
LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Fizika
Grāds: Dabaszinātņu bakalaurs fizikā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1200 LVL (2013./14.)
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Franču filoloģija
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Valoda: bilingvāli - latviešu, franču (BL/LV-FR)
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1200 LVL gadā (2013./14.)

Ģeogrāfija
Grāds: Dabas zinātņu bakalaurs ģeogrāfijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1200 
LVL gadā (pilna laika), 850 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Ģeoloģija
Grāds: Dabas zinātņu bakalaurs ģeoloģijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1200 LVL gadā (2013./14.)

Grāmatvedība, analīze un audits
Grāds: Profesionālais bakalaurs grāmatvedībā, analīzē un auditā   Profesionālā kvalifikācija: Ekonomists (5. 
PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma:Klātiene dienas; Neklātiene nedēļas noga-
les
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1200 LVL gadā (pilna laika), 850 
LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Informācijas pārvaldība
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs bibliotēkzinātnē un informācijā   Programmas veids: Bakalaura studiju 
programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1200 LVL gadā (2013./14.)
Ķīmija
Grāds: Dabaszinātņu bakalaurs ķīmijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1200 LVL gadā (2013./14.)

Klasiskā filoloģija
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1200 LVL gadā (2013./14.)

Komunikācijas zinātne
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs komunikācijas zinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1200 
LVL gadā (pilna laika), 850 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Krievu filoloģija
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1200 
LVL gadā (pilna laika), 850 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)
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Kultūras un sociālā antropoloģija
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs antropoloģijā   Programmas veids:Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1200 LVL gadā (2013./14.)

Māksla
Grāds: Profesionālais bakalaurs mākslā   Profesionālā kvalifikācija: Datordizainers (5. PKL); Interjera dizai-
ners (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene vakara
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1400 LVL gadā (pilna laika), 1200 
LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Māszinības
Grāds: Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē un māszinību speciālists vienā no pamatspecialitātēm: 
bērnu aprūpes māsa, internās aprūpes māsa, anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, ope-
rāciju māsa, ambulatorās aprūpes māsa, ķirurģiskās aprūpes māsa, garīgās veselības aprūpes māsa.   Prog-
rammas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi (ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību); 1 gads (ar 1. līmeņa augstāko vai bakalaura iz-
glītību veselības aprūpē)   Mācību/studiju maksa: Par maksu: 1150 LVL gadā (ar vidējo/vidējo profesionālo 
izglītību (2013./14.)

Matemātika
Grāds: Dabaszinātņu bakalaurs matemātikā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1200 
LVL gadā (pilna laika), 850 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Matemātiķis statistiķis
Profesionālā kvalifikācija: Statistikas matemātiķis (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4,5 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1200 LVL gadā (2013./14.)

Moderno valodu un biznesa studijas
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (dienas), 5 gadi (neklātienes)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1400 LVL 
gadā (dienas), 1150 LVL (neklātienes) (2013./14.)

Optometrija
Grāds: Dabaszinātņu bakalaurs optometrijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1200 LVL (2013./14.)

Pirmsskolas izglītības pedagogs
Profesionālā kvalifikācija: Pirmsskolas izglītības pedagogs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene vakara
Ilgums: 2,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 900 LVL gadā (2013./14.)

Politikas zinātne
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs politikas zinātnē   Programmas veids:Bakalaura studiju programma



94

Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1200 LVL gadā (2013./14.)

Programmēšana un datortīklu administrēšana
Profesionālā kvalifikācija: Programmētājs (4. PKL); Datorsistēmu un datortīklu administrators (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 2 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1200 LVL gadā (2013./14.)

Psiholoģija
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi (pilna laika klātiene); 3,5 gadi (nepilna laika klātiene)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets 
un maksas: 1200 LVL gadā (pilna laika); 850 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Psiholoģija
Grāds: Profesionālais bakalaurs psiholoģijā   Profesionālā kvalifikācija: Psihologa asistents (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1200 
LVL gadā (pilna laika), 850 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Radiogrāfija
Grāds: Profesionālais bakalaurs radiogrāfijā   Profesionālā kvalifikācija: Radiogrāfers (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1300 LVL gadā (2013./14.)

Skolotājs
Norises vieta: Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Grāds: Profesionālais bakalaurs izglītībā   Profesionālā kvalifikācija: Vizuālās mākslas skolotājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1150 
LVL gadā (pilna laika), 950 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Skolotājs
Grāds: Profesionālais bakalaurs izglītībā   Profesionālā kvalifikācija: Sākumizglītības skolotājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids:Nepilna laika   Izglītības ieguves forma:Neklātiene
Ilgums:4 gadi (pilna laika); 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa:1050 LVL gadā (pilna laika); 900 
LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Skolotājs
Grāds: Profesionālais bakalaurs izglītībā   Profesionālā kvalifikācija: Angļu valodas skolotājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1150 
LVL gadā (pilna laika), 950 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Skolotājs
Grāds: Profesionālais bakalaurs izglītībā   Profesionālā kvalifikācija: Kulturoloģijas skolotājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
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Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1050 
LVL gadā (pilna laika), 900 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Skolotājs
Grāds: Profesionālais bakalaurs izglītībā   Profesionālā kvalifikācija: Latviešu valodas un literatūras skolotājs 
(5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1050 
LVL gadā (pilna laika), 900 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Skolotājs
Grāds: Profesionālais bakalaurs izglītībā   Profesionālā kvalifikācija: Informātikas un programmēšanas sko-
lotājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika); 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1050 
LVL gadā (pilna laika); 900 LVL (nepilna laika) (2013./14.)

Skolotājs
Grāds: Profesionālais bakalaurs izglītībā   Profesionālā kvalifikācija: Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimnie-
cības skolotājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1050 
LVL gadā (pilna laika), 900 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Skolotājs
Grāds: Profesionālais bakalaurs izglītībā   Profesionālā kvalifikācija: Speciālās izglītības skolotājs (5. PKL); 
Skolotājs logopēds (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Neklātiene
Ilgums: 4,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 900 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Skolotājs
Grāds: Profesionālais bakalaurs izglītībā   Profesionālā kvalifikācija: Vācu valodas skolotājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1150 
LVL gadā (pilna laika), 950 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Skolotājs
Grāds: Profesionālais bakalaurs izglītībā   Profesionālā kvalifikācija: Sporta skolotājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Valoda:latviešu (LV)
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1050 
LVL gadā (pilna laika), 900 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Skolotājs
Grāds: Profesionālais bakalaurs izglītībā   Profesionālā kvalifikācija: Pirmsskolas skolotājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika); 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (pilna laika) vai 
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par maksu: 1050 LVL gadā (pilna laika); 900 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Sociālais pedagogs
Grāds: Profesionālais bakalaurs izglītībā   Profesionālā kvalifikācija: Sociālais pedagogs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika) vai 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 
1050 LVL gadā (pilna laika), 700 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Socioloģija
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs socioloģijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1200 LVL gadā (2013./14.)

Somugru studijas
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs somugru studijās   Programmas veids:Bakalaura studiju programma
Valoda: multilingvāli - latviešu, angļu, somu (ML/LV-EN-FI)
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1200 LVL gadā (2013./14.)

Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs starptautiskajā ekonomikā   Programmas veids: Bakalaura studiju prog-
ramma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 1800 LVL gadā (2013./14.)

Starptautiskās ekonomiskās attiecības
Grāds: Profesionālais bakalaurs ekonomikā   Profesionālā kvalifikācija: Ārējo sakaru struktūrvienības vadī-
tājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1200 LVL gadā (pilna laika); 850 LVL gadā 
(nepilna laika) (2013./14.)

Teoloģija un reliģiju zinātne
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs teoloģijā un reliģiju zinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju 
programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1200 LVL gadā (2013./14.)

Tiesību zinātnes
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs tiesību zinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene vakara; Neklātiene
Ilgums: 3 gadi (pilna laika), 3,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1350 
LVL gadā (pilna laika dienas), 1150 LVL gadā (vakara); 1020 (neklātienes) (2013./14.)

Vācu filoloģija
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1200 LVL gadā (2012./13.)

Vadības zinības
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene nedēļas no-
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gales
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1200 
LVL gadā (pilna laika), 850 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Vēsture
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs vēsturē   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1200 
LVL gadā (pilna laika), 850 LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Vides zinātne
Grāds: Dabas zinātņu bakalaurs vides zinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 1200 LVL gadā (2013./14.)

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža
Koledža
Iepriekšējais nosaukums: P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža
Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV-2010
Tel: 67752507  Fax: 67752214
E-pasts: st-skola@apollo.lv;  www.psk.lv

ATVĒRTO DURVJU dienas koledžā: 2013.gada 15.maijā no 10.00 - 15.00 
Pieteikšanās visās studiju programmās notiek no 2013.gada 15.jūlija līdz 9.augustam.

Ārstniecība
Profesionālā kvalifikācija: Ārsta palīgs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Biomedicīnas laborants
Profesionālā kvalifikācija: Biomedicīnas laborants (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 2 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Estētiskā kosmetoloģija
Profesionālā kvalifikācija: Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 2 gadi (ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko medicīnisko izglītību); 2,5 gadi (ar vidējo izglītību)   
Mācību/studiju maksa: Maksas programma - 150 LVL mēnesī (2013./14.)

Māszinības (ar vidējo izglītību)
Profesionālā kvalifikācija: Māsa (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Podoloģija
Profesionālā kvalifikācija: Podologs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
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Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 2 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Radiologa asistents
Profesionālā kvalifikācija: Radiologa asistents (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Sociālā aprūpe
Profesionālā kvalifikācija: Sociālais aprūpētājs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 2 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Sociālā rehabilitācija
Profesionālā kvalifikācija: Sociālais rehabilitētājs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 2 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža
Koledža
LU Rīgas Medicīnas koledža
Iepriekšējais nosaukums: Rīgas Medicīnas koledža
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038
Tel: 67042831  Fax: 67547797
E-pasts: rmkoledza@apollo.lv;  www.rmkoledza.lv

Ārstniecība (ar vidējo izglītību)
Profesionālā kvalifikācija: Ārsta palīgs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Māszinības (ar vidējo izglītību)
Profesionālā kvalifikācija: Māsa (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Liepājas Jūrniecības koledža
Koledža
Uliha iela 5, Liepāja, LV-3401
Tel: 63424880; 63484619  Fax: 63484621
E-pasts: s.raksa@apollo.lv;  www.ljk.lv

Dokumentus pieņem: 
-  Studijām augstākās izglītības programmās: no 15.07.2013. līdz 26.07.2013 (pilna laika); no 02.07.2012. 

līdz 21.09.2013. (nepilna laika). 
-  Mācībām vidējās profesionālās izglītības programmās: no 01.07.2013. līdz 26.07.2013.
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Jūras transports (ar profesionālo vidējo izglītību specialitātē)
Profesionālā kvalifikācija: Kuģa vadītājs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 2 gadi (pilna laika); 3 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (pilna laika) vai 
maksas (nepilna laika) - 1000 LVL gadā (2013./14.)

Jūras transports (ar vidējo izglītību)
Profesionālā kvalifikācija: Kuģa mehāniķis (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 3 gadi (pilna laika); 4 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (pilna laika) vai par 
maksu (pilna vai nepilna laika): 1000 LVL gadā (2013./14.)

Kuģu mehāniķis (ar profesionālo vidējo izglītību specialitātē)
Profesionālā kvalifikācija: Kuģa mehāniķis (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 2 gadi (pilna laika); 3 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Pilna laika studijas - valsts bu-
džets. Nepilna laika - maksas (1000 LVL gadā) (2013./14.)

Kuģu vadīšana (ar vidējo izglītību)
Profesionālā kvalifikācija: Kuģa vadītājs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 3 gadi (pilna laika); 4 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (pilna laika) vai par 
maksu (pilna vai nepilna laika): 1000 LVL gadā (2013./14.)

Starptautisko pārvadājumu organizācija
Profesionālā kvalifikācija: Loģistikas speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 3 gadi (pilna laika); 4 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (pilna laika) vai 
maksas (pilna vai nepilna laika) - 900 LVL gadā (2013./14.)

Liepājas Universitāte
Augstskola
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
Tel: 63423510  Fax: 63424223
E-pasts: info@lieppa.lv;  www.liepu.lv

Informācijas dienas: 2013.gada 13.aprīlī un 28.jūnijā no 11:00 līdz 12:00. 
Reflektantu pieteikšanās: no 2013.gada 1. jūlija (elektroniski) vai 8.jūlija (klātienē) līdz 15.jūlijam.

Baltu filoloģija un kultūra
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Budžets vai par maksu: 880 LVL gadā (2013./14.)

Biznesa un organizāciju vadība
Grāds: Profesionālais bakalaurs biznesa administrēšanā   Profesionālā kvalifikācija: Uzņēmumu un iestāžu 
vadītājs (5. PKL); Personāla vadītājs (5. PKL); Loģistikas struktūrvienības vadītājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
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Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Budžets (pilna laika) vai maksas: 
860 LVL (pilna laika), 620 LVL (nepilna laika) (2013./14.)

Datorzinātnes
Grāds: Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Budžets vai par maksu: 950 LVL gadā (2013./14.)

Dizains
Grāds: Profesionālais bakalaurs dizainā   Profesionālā kvalifikācija: Datordizainers (5. PKL); Produktu dizai-
ners (5. PKL); Interjera dizainers (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 950 LVL gadā (2013./14.)

Eiropas valodu un kultūru studijas
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaura grāds angļu un franču valodu un kultūru studijās vai humanitāro zi-
nātņu bakalaura grāds angļu un krievu valodu un kultūru studijās, vai humanitāro zinātņu bakalaura grāds 
angļu un vācu valodu un kultūru studijās   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Budžets vai par maksu: 880 LVL gadā (2013./14.)

Fizika
Grāds: Dabaszinātņu bakalaurs fizikā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Budžets vai par maksu: 950 LVL gadā (2013./14.)

Fotomāksla
Grāds: Profesionālais bakalaurs mākslā   Profesionālā kvalifikācija: Mākslas fotogrāfs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara
Ilgums: 4 gadi (pilna un nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 950 LVL gadā 
(pilna laika); 700 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Informācijas tehnoloģija
Grāds: Profesionālais bakalaurs informācijas tehnoloģijā   Profesionālā kvalifikācija: Programmēšanas inže-
nieris (5. PKL); Elektroniskās komercijas speciālists (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Budžets vai maksas: 950 LVL gadā (2013./14.)

Jauno mediju māksla
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1000 LVL gadā (2013./14.)

Komunikācijas vadība
Grāds: Profesionālais bakalaurs komunikācijas vadībā   Profesionālā kvalifikācija: Sabiedrisko attiecību 
struktūrvienības vadītājs (5. PKL); Mediju nozares uzņēmuma un iestādes vadītājs (5. PKL); Ārējo sakaru 
struktūrvienības vadītājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika); 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Budžets vai maksas: 880 LVL 
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Kultūras vadība
Grāds: Profesionālais bakalaurs kultūras vadībā   Profesionālā kvalifikācija: Kultūras darba vadītājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Budžets (pilna laika) vai maksas: 
840 LVL (pilna laika), 630 LVL (nepilna laika) (2013./14.)

Logopēdija
Grāds: Profesionālais bakalaurs logopēdijā   Profesionālā kvalifikācija: Skolotājs logopēds (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Budžets vai par maksu: 910 LVL gadā (2013./14.)

Māksla un mākslas terapija
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 3 gadi (pilna laika); 4 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Maksa tiks precizēta

Matemātika
Grāds: Dabaszinātņu bakalaurs matemātikā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Budžets vai par maksu: 950 LVL gadā (2012./13.)

Mehatronika
Grāds: Profesionālais bakalaurs informācijas tehnoloģijā   Profesionālā kvalifikācija: Inženieris mehatronikā 
(5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Budžets un maksas: 950 LVL gadā (2013./14.)

Sabiedrisko attiecību speciālists
Profesionālā kvalifikācija: Sabiedrisko attiecību speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Neklātiene
Ilgums: 2,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 620 LVL (2012./13.)

Skolotājs
Grāds: Profesionālais bakalaurs izglītībā   Profesionālā kvalifikācija: Pirmsskolas izglītības skolotājs (5. PKL); 
Speciālās izglītības skolotājs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem (5. PKL); Sporta un deju skolotājs 
(5. PKL); Mūzikas skolotājs (5. PKL); Vēstures un sociālo zinību skolotājs (5. PKL); Pamatizglītības skolotājs 
(5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika); 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (pilna laika) vai 
maksas: 860 LVL (pilna laika) vai 640 LVL (nepilna laika); mūzikas skolotājs - 950 LVL (pilna laika); sporta un 
deju skolotājs - 890 LVL (pilna laika) (2013./14.)

Sociālais darbinieks
Grāds: Profesionālais bakalaurs sociālajā darbā   Profesionālā kvalifikācija: Sociālais darbinieks (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (pilna laika) vai 

(pilna laika); 670 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)
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maksas: 950 LVL (pilna laika), 700 LVL (nepilna laika) (2013./14.)

Tūrisma vadība un rekreācija
Grāds: Profesionālais bakalaurs tūrismā   Profesionālā kvalifikācija: Tūrisma nozares uzņēmuma vadītājs (5. 
PKL); Tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs (5. PKL); Rekreācijas speciālists (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Budžets vai maksas: 890 LVL 
(pilna laika); 660 LVl gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija
Grāds: Profesionālais bakalaurs vides pārvaldē   Profesionālā kvalifikācija: Vides pārvaldības speciālists (5. 
PKL); Vides inženieris (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Budžets vai maksas: 950 LVL gadā (2013./14.)

Malnavas koledža
Koledža
Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5750
Tel: 65733274  Fax: 65733100
E-pasts: malnavaskol@inbox.lv;  www.malnava.lv

Dokumentus pieņem: 
-  augstākās izglītības programmās: pilna laika studijām no 2013.gada 15.jūlija līdz 2013. gada 21. au-

gustam; nepilna laika studijām no 2013.gada 1 .augusta līdz 2013. gada 27. septembrim. 
-  profesionālās vidējās izglītības programmās: darbdienās no 2013.gada 12.jūnija līdz 8. augustam.

Autotransports
Profesionālā kvalifikācija: Autoservisa speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 2,5 gadi (pilna laika), 3 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (pilna laika), mak-
sas - 450 LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)
Grāmatvedība un finanses
Profesionālā kvalifikācija: Grāmatvedis (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Neklātiene
Ilgums: 2,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 400 LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
Profesionālā kvalifikācija: Uzņēmējdarbības speciālists lauksaimniecībā (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene
Ilgums:2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa:Valsts budžets (pilna laika), mak-
sas - 400 LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža
Koledža
Zeiferta iela 2, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tel: 67962141  Fax: 67962141
E-pasts: olaineskoledza@omtk.edu.lv; www.omtk.lv
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Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"
Koledža
Braslas iela 16, Rīga, LV-1084
Tel: 67081411  Fax: 67561026
E-pasts: info@rtk.lv;  www.rtk.lv

Informācijas diena: 
Braslas ielā 16 
2013. gada 11. maijā no plkst. 10.00 līdz 13.00 

Koledžas uzņemšanas komisija dokumentus pieņem pilna un nepilna laika studijām no 2013. gada 15. 
jūlija līdz 2013. gada 16. augustam. 
Profesionālās vidusskolas uzņemšanas komisija dokumentus pieņem no 2013. gada 10. jūnija līdz 2013. 
gada 5. jūlijam.

Autotransports
Profesionālā kvalifikācija: Autoapkopes speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 2,5 (pilna laika), 3 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (pilna laika) un maksas 
750 LVL gadā (pilna laika), 680 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Elektriskās iekārtas
Profesionālā kvalifikācija: Elektrisko iekārtu speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 2,5 (pilna laika), 3 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (pilna laika) un maksas 
720 LVL gadā (pilna laika), 650 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Atvērto durvju dienas 2013.gadā: 26.aprīlī, 31.maijā no plkst. 9:00 – 14.00. 

Dokumentus studijām augstākās izglītības programmās pieņem: 
*  pilna laika studijām no 2013.gada 15.jūlija līdz 16.augustam darba dienās no plkst. 8:00-16:00; 
*  nepilna laika studijām no 2013.gada 5.augusta līdz 30. augustam no plkst. 8:00-16:00.

Biotehnoloģija
Profesionālā kvalifikācija: Biotehnologs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 2.5 (pilna laika), 3 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (pilna laika), 500 LVL 
gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Pārtikas produktu kvalitātes kontrole
Profesionālā kvalifikācija: Pārtikas kvalitātes speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 2,5 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Vides aizsardzības tehnoloģija
Profesionālā kvalifikācija: Vides tehnologs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 2,5 gadi   Mācību/studiju maksa:Valsts budžets
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Elektronika
Profesionālā kvalifikācija: Elektronikas speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 2,5 (pilna laika), 3 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (pilna laika) un maksas 
720 LVL gadā (pilna laika), 650 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Informācijas tehnoloģijas
Profesionālā kvalifikācija: Datorsistēmu un datortīklu administrators (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 2,5 (pilna laika), 3 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (pilna laika) un mak-
sas: 750 LVL gadā (pilna laika), 680 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Inženiermehānika
Profesionālā kvalifikācija: Mehatroniķis (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 2,5 (pilna laika), 3 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (pilna laika) un maksas 
720 LVL gadā (pilna laika), 650 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Inženiermehānika
Profesionālā kvalifikācija: Mašīnbūves speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 2,5 (pilna laika), 3 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (pilna laika) un maksas 
720 LVL gadā (pilna laika), 650 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Kokapstrāde
Profesionālā kvalifikācija: Kokapstrādes tehnologs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 2,5 gadi (pilna laika), 3 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (pilna laika) un 
maksas 720 LVL gadā (pilna laika), 650 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Pasta pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija: Pasta speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 2,5 (pilna laika), 3 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (pilna laika) un maksas 
650 LVL gadā (pilna laika), 600 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Sekretariāta un biroja darbs
Profesionālā kvalifikācija: Biroja administrators (4. PKL)
Programmas veids:1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 2,5 gadi (pilna laika), 3 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (pilna laika) un 
maksas 650 LVL gadā (pilna laika), 600 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Siltumenerģētika
Profesionālā kvalifikācija: Siltumenerģētikas speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 2,5 gadi (pilna laika), 3 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (pilna laika) un 
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maksas 720 LVL gadā (pilna laika), 650 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Telekomunikācija
Profesionālā kvalifikācija: Telesakaru speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 2,5 (pilna laika), 3 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (pilna laika) un maksas 
720 LVL gadā (pilna laika), 650 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Telemātika un loģistika
Profesionālā kvalifikācija: Loģistikas speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 2,5 gadi (pilna laika), 3 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (pilna laika) un 
maksas 720 LVL gadā (pilna laika), 650 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Rēzeknes Augstskola
Augstskola
Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV-4601
Tel: 64623709  Fax: 64625901
E-pasts: ra@ru.lv;  www.ru.lv

Apģērbu projektēšana un dizains
Profesionālā kvalifikācija: Izstrādājumu (apģērbu) projektētājs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 2,5 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un par maksu: 870 LVL (pilna laika) (2012./13.)

Būvniecība
Profesionālā kvalifikācija: Būvdarbu vadītājs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 3 gadi (pilna laika), 3,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un par maksu: 
pilna laika - 870 LVL gadā, nepilna laika - 700 LVL gadā (2012./13.)

Ekonomika
Grāds: Profesionālais bakalaurs ekonomikā   Profesionālā kvalifikācija: Ekonomists (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un par maksu: pilna 
laika - 800 LVL gadā; nepilna laika - 640 LVL gadā (2012./13.)

Elektroniskā komercija
Grāds: Profesionālais bakalaurs elektroniskajā komercijā   Profesionālā kvalifikācija: Elektroniskās komerci-
jas speciālists (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un par maksu: pilna laika - 870 LVL gadā (2012./13.)

Filoloģija
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 3 gadi (pilna laika), 3,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un par maksu: 
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pilna laika - 700 LVL gadā; nepilna laika - 630 LVL gadā (2012./13.)

Interjera dizains
Grāds: Profesionālais bakalaurs mākslā   Profesionālā kvalifikācija: Interjera dizainers (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un par maksu: 
pilna laika - 870 LVL gadā; nepilna laika - 700 LVL gadā (2012./13.)

Mehatronika
Grāds: Profesionālais bakalaurs mehatronikā   Profesionālā kvalifikācija: Inženieris mehatronikā (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4,5 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un par maksu: 870 LVL gadā(2012./13.)

Programmēšanas inženieris
Grāds: Profesionālais bakalaurs informācijas tehnoloģijā   Profesionālā kvalifikācija: Programmēšanas inže-
nieris (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un par maksu: pilna 
laika - 870 LVL gadā; nepilna laika - 700 LVL gadā (2012./13.)

Skolotājs
Grāds: Profesionālais bakalaurs izglītībā   Profesionālā kvalifikācija: Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs 
(5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un par maksu: pilna laika - 700 LVL gadā (2012./13.)

Skolotājs
Grāds: Profesionālais bakalaurs izglītībā   Profesionālā kvalifikācija: Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs 
(5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un par maksu: 
pilna laika - 700 LVL gadā; nepilna laika - 630 LVL gadā (2012./13.)

Skolotājs
Grāds: Profesionālais bakalaurs izglītībā   Profesionālā kvalifikācija: Mājturības/ mājsaimniecības un bizne-
sa ekonomisko pamatu skolotājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un par maksu: 
pilna laika - 700 LVL gadā; nepilna laika - 630 LVL gadā (2012./13.)

Skolotājs
Grāds: Profesionālais bakalaurs izglītībā   Profesionālā kvalifikācija: Pamatizglītības skolotājs sākumskolā ar 
tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: pilna 
laika - 700 LVL gadā; nepilna laika - 630 LVL gadā (2012./13.)
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Sociālais pedagogs
Grāds: Profesionālais bakalaurs izglītībā   Profesionālā kvalifikācija: Sociālais pedagogs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un par maksu: 
pilna laika - 700 LVL gadā; nepilna laika - 630 LVL gadā (2012./13.)

Sociālais rehabilitētājs
Profesionālā kvalifikācija: Sociālais rehabilitētājs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 2 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un par maksu: pilna laika - 700 LVL gadā (2012./13.)

Speciālās izglītības skolotājs
Grāds: Profesionālais bakalaurs izglītībā   Profesionālā kvalifikācija: Speciālās izglītības skolotājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Neklātiene
Ilgums: 4,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 630 LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Tiesību zinātne
Grāds: Profesionālais bakalaurs tiesību zinātnē   Profesionālā kvalifikācija: Juriskonsults (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 880 LVL gadā 
(pilna laika), vai 790 LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Tulks referents
Grāds: Profesionālais bakalaurs tulkošanā   Profesionālā kvalifikācija: Tulks referents (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai par maksu: 800 LVL gadā (2012./13.)

Uzņēmējdarbība
Grāds: Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbībā   Profesionālā kvalifikācija: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs 
(5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un par maksu: pilna 
laika - 800 LVL gadā; nepilna laika - 640 LVL gadā (2012./13.)

Vadības zinātne
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs vadības zinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: 780 LVL gadā (2012./13.)

Vēsture
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs vēsturē   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 3 gadi (pilna laika), 3,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un par maksu: 
pilna laika - 700 LVL gadā; nepilna laika - 630 LVL gadā (2012./13.)

Vides dizains
Profesionālā kvalifikācija: Vides dizainers (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
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Rīgas 1. medicīnas koledža
Koledža
Tomsona iela 37, Rīga, LV-1013
Tel: 67371147  Fax: 67371147
E-pasts: medskola@dtc.lv;  www.rmk1.lv

Ārstniecība
Profesionālā kvalifikācija: Vecmāte (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ārstniecība
Profesionālā kvalifikācija: Ārsta palīgs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Farmācija
Profesionālā kvalifikācija: Farmaceita asistents (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 2,5 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Māszinības
Profesionālā kvalifikācija: Māsa (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Rīgas Aeronavigācijas institūts
Augstskola
Mežkalna iela 9, Rīga, LV-1058
Tel: 67629207  Fax: 67677831
E-pasts: rai.lv@ml.lv;  www.rai.lv

Elektronisko iekārtu apkalpošana
Profesionālā kvalifikācija: Elektronikas speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: Pilna laika - 2,5-3 gadi, nepilna laika - 3 gadi   Mācību/studiju maksa: 1320 LVL gadā (pilna laika); 
1080 LVL gadā (nepilna laika). Aviācijas nozarē: 5200 LVL gadā (tikai pilna laika)(2012./13.)

Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 2 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un par maksu: pilna laika - 870 LVL gadā (2012./13.)

Vides inženieris
Grāds: Profesionālais bakalaurs vides aizsardzībā   Profesionālā kvalifikācija: Vides inženieris (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un par maksu: pilna 
laika - 870 LVL gadā; nepilna laika - 700 LVL gadā (2012./13.)
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Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija
Grāds: Profesionālais bakalaurs aviācijā   Profesionālā kvalifikācija: Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas in-
ženieris mehāniķis (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 2150 LVL gadā (2012./13.)

Gaisa transporta kustības vadība
Profesionālā kvalifikācija: Gaisa satiksmes vadības inženieris (5. PKL)

Programmas veids: Profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: Pilna laika - 4,5 gadi, nepilna laika - 5 gadi   Mācību/studiju maksa: 5460 LVL (pilna laika); Samaksa 
pēc līguma nosacījumiem (nepilna laika) (2012./13.)

Gaisa transportsistēmu vadīšana
Grāds: Profesionālais bakalaurs aviācijā   Profesionālā kvalifikācija: Gaisa transportsistēmu vadīšanas inže-
nieris (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 2150 LVL gadā. Papildus maksa PPL un ATPL(A) licences iegūšanai 
pēc līguma nosacījumiem (2012./13.)

Starptautisko pārvadājumu organizācija
Profesionālā kvalifikācija: Ekonomists transporta organizēšanā (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene tālmācība vai e-stu-
dijas
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Pilna laika - 1100 LVL gadā, ne-
pilna laika - 760 LVL gadā (2012./13.)

Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadīšana
Grāds: Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbības vadībā   Profesionālā kvalifikācija: Transporta uzņēmuma 
vadītājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene tālmācība vai e-stu-
dijas
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Pilna laika - 1100 LVL gadā, ne-
pilna laika - 760 LVL gadā (2012./13.)

Rīgas Celtniecības koledža
Koledža
Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050
Tel: 67229714  Fax: 67229714
E-pasts: sekretare@rck.eunet.lv;  www.rck.lv

Dokumentus pieņem: 
-  Studijām augstākās izglītības programmās: no 2013. gada 22. – 31. jūlijam (dienas nodaļā); no 2013.

gada 19. – 30. augustam (vakara nodaļā); 
-  Mācībām vidējās profesionālās izglītības programmās: no 2013. gada 17.jūnija līdz 12.jūlijam.

Arhitektūra
Profesionālā kvalifikācija: Arhitekta palīgs (4. PKL)
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Rīgas Ekonomikas augstskola
Augstskola
Strēlnieku iela 4A, Rīga, LV-1010
Tel: 67015800  Fax: 67830249
E-pasts: office@sseriga.edu.lv;  www.sseriga.edu.lv

Ekonomika un uzņēmējdarbība
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā (Bachelor of Science in Economics and Business)   Program-
mas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: 3500 EUR gadā (2013./14.)

Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Būvzinības
Profesionālā kvalifikācija: Būvdarbu vadītājs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara
Ilgums: 3 gadi (dienas un vakara nodaļa)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (dienas) un maksas - 700 
LVL gadā (vakara) (2013./14.)

Restaurācija
Profesionālā kvalifikācija: Restaurators (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Rīgas Juridiskā augstskola
Augstskola
Strēlnieku iela 4 k-2, Rīga, LV-1010
Tel: 67039230  Fax: 67039240
E-pasts: office@rgsl.edu.lv;  www.rgsl.edu.lv

Atvērto durvju diena: 2013.gada 25.maijā.

Tiesības un bizness
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs tiesībās un biznesā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: 2100 LVL gadā (2013./14.)

Tiesības un diplomātija
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs tiesībās un diplomātijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: 2100 LVL gadā (2013./14.)
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Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083
Tel: 67808130, 80002002  Fax: 67808034
E-pasts: rpiva@rpiva.lv  www.rpiva.lv

Cilvēkresursu/ biroja administrēšana
Profesionālā kvalifikācija: Biroja administrators (4. PKL); Personāla speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Neklātiene
Ilgums: 2 gadi 3 mēneši   Mācību/studiju maksa: 760 LVL gadā (2013./14.)

Darba aizsardzība
Profesionālā kvalifikācija: Darba aizsardzības speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 2 gadi (pilna laika); 2,3 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 950 LVL gadā (pilna laika); 760 
LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Deju un ritmikas skolotājs
Grāds:Profesionālais bakalaurs izglītībā   Profesionālā kvalifikācija: Deju un ritmikas skolotājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un par maksu: 
pilna laika - 980 LVL, nepilna laika - 860 LVL gadā. (2013./14.)

Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs
Grāds: Profesionālais bakalaurs izglītībā   Profesionālā kvalifikācija: Izglītības darba vadītājs (5. PKL); Viena 
mācību priekšmeta skolotājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4 gadi un 3 mēneši (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un par 
maksu: pilna laika - 980 LVL, nepilna laika - 860 LVL gadā (2013./14.)

Komercdarbība un uzņēmuma vadība
Grāds: Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbībā   Profesionālā kvalifikācija: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs 
(5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Neklātiene
Ilgums: 4 gadi 3 mēneši   Mācību/studiju maksa: 840 LVL gadā (2013./14.)

Komercdarbības organizācija
Profesionālā kvalifikācija: Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists (4. PKL); Tirgzinības un tirdzniecī-
bas speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Neklātiene
Ilgums: 2,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 720 LVL gadā (2013./14.)

Mūzikas skolotājs
Grāds: Profesionālais bakalaurs izglītībā   Profesionālā kvalifikācija: Mūzikas skolotājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
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Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4 gadi 3 mēneši (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un par 
maksu: pilna laika - 1110 LVL, nepilna laika - 980 LVL gadā (2013./14.)

Personāla vadība
Grāds: Profesionālais bakalaurs cilvēkresursu vadīšanā   Profesionālā kvalifikācija: Personāla vadītājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Neklātiene
Ilgums: 4 gadi un 3 mēneši   Mācību/studiju maksa: 840 LVL gadā (2013./14.)

Pirmsskolas izglītības skolotājs
Profesionālā kvalifikācija: Pirmsskolas izglītības skolotājs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 2 gadi (pilna laika); 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 985 LVL gadā (pilna laika); 720 
LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Psiholoģijas bakalaurs
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 3 gadi (pilna laika), 3,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 980 LVL gadā (pilna laika), 840 
LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā
Grāds: Profesionālais bakalaurs izglītībā   Profesionālā kvalifikācija: Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt 
vienu priekšmetu pamatskolā (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4 gadi un 5 mēneši (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un par 
maksu: pilna laika - 980 LVL, nepilna laika - 840 LVL gadā (2013./14.)

Skolotājs
Grāds: Profesionālais bakalaurs izglītībā   Profesionālā kvalifikācija: Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs 
(5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un par maksu: 
pilna laika - 980 LVL, nepilna laika - 840 LVL gadā (2013./14.)

Skolotājs
Grāds: Profesionālais bakalaurs izglītībā   Profesionālā kvalifikācija: Pirmsskolas izglītības skolotājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Neklātiene
Ilgums: 4,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 840 LVL gadā (2013./14.)

Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs un pamatizglītības dabaszinību skolotājs
Grāds: Profesionālais bakalaurs   Profesionālā kvalifikācija: Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs (5. PKL); 
Pamatizglītības dabaszinību skolotājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika); 4 gadi un 3 mēneši (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un par 
maksu: 980 LVL gadā (pilna laika); 860 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)
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Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA)
Augstskola
Meža iela 3, Rīga, LV-1048
Tel: 67500265  Fax: 67500252
E-pasts: riseba@riseba.lv;  www.riseba.lv

Atvērto durvju dienas 2013. gadā: 
-  Trešdien, 8. maijā, plkst. 17.00* 
-  Otrdien, 28. maijā, plkst. 17.00 

Topošo maģistru vakari: 
-  Ceturtdien, 25. jūlijā, plkst. 18.30 
-  Trešdien, 14. augustā, plkst. 18.30 
-  Otrdien, 27. augustā, plkst. 18.30.

Arhitektūra
Grāds: Bakalaurs arhitektūrā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 4200 LVL gadā (Uzsākot studijas 2013./2014. studiju gadā - Latvijas 
pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem studiju maksa ir noteikta ar 20% atlaidi) (2013./14.)

Audiovizuālā mediju māksla
Grāds: Profesionālais bakalaurs audiovizuālajā mākslā Profesionālā kvalifikācija: Televīzijas režisors (5. PKL); 
Televīzijas operators (5. PKL); Scenārists (5. PKL); Televīzijas un kino producents (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Augstskolas budžeta vietas vai 
par maksu: 1700 LVL gadā (pilna laika), 1500 LVL gadā (nepilna laika vakara) (2013./14.)

Biznesa psiholoģija
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs uzņēmējdarbības vadībā Programmas veids: Bakalaura studiju program-
ma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene tālmā-
cība vai e-studijas
Ilgums: 3 gadi (pilna laika); 4 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Augstskolas apmaksātas budžeta 
vietas vai par maksu: 1400 LVL gadā (pilna laika); 1190 LVL gadā (nepilna laika vakara); 990 LVL (tālmācība) 
(2013./14.)

E-bizness
Grāds: Profesionālais bakalaurs elektroniskajā komercijā   Profesionālā kvalifikācija: Elektroniskās komerci-
jas speciālists (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene tālmā-
cība vai e-studijas
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1390 LVL gadā (pilna laika), 1190 
LVL gadā (nepilna laika vakara); 990 LVL (tālmācība). Ir RISEBA apmaksātās budžeta vietas (2013./14.)

Eiropas biznesa studijas
Grāds: Profesionālais bakalaurs Eiropas biznesā   Profesionālā kvalifikācija: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs 
(5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa:2320 LVL gadā; papildu (starptautiskā) kvalifikācija: 500 LVL gadā 
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(2013./14.)

Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments
Grāds: Profesionālais bakalaurs sabiedrības vadībā   Profesionālā kvalifikācija: Sabiedrisko attiecību mene-
džeris (5. PKL); Reklāmas menedžeris (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1400 LVL gadā (pilna laika dienas), 
1190 LVL gadā (nepilna laika vakara). Ir RISEBA apmaksātās budžeta vietas (2013./14.)

Uzņēmējdarbības vadība
Grāds: Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbības vadībā   Profesionālā kvalifikācija: Uzņēmējdarbības va-
dītājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene tālmā-
cība vai e-studijas
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1390 LVL gadā (pilna laika die-
nas), 1190 LVL gadā (nepilna laika vakara); 990 LVL (tālmācības). Ir RISEBA apmaksātās budžeta vietas (sk. 
mājas lapā) (2013./14.)

Rīgas Stradiņa universitāte
Augstskola
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
Tel: 67409105  Fax: 67471815
E-pasts: infocentrs@rsu.lv;  www.rsu.lv

Audiologopēdija
Grāds:Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē   Profesionālā kvalifikācija: Audiologopēds (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1100 LVL gadā (2013./14.)

Eiropas ekonomika un bizness
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 995 LVL 1. studiju gadā. (2013./14.)

Ergoterapija
Grāds: Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē   Profesionālā kvalifikācija: Ergoterapeits (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika); 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai par maksu: 
2400 LVL gadā (pilna laika); 1240 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Farmācija
Grāds: Farmaceita grāds   Profesionālā kvalifikācija: Farmaceits (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 5 gadi (pilna un nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 2100 LVL gadā (pilna lai-
ka); 1147 LVL gadā (nepilna laika - ar vidējo speciālo izglītību) (2013./14.)
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Fizioterapija
Grāds: Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē   Profesionālā kvalifikācija: Fizioterapeits (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika); 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 2400 
LVL gadā (pilna laika); 1350 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Māszinības (pēc medicīnas koledžas)
Grāds: Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē   Profesionālā kvalifikācija: Medicīnas māsa (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 1 gads   Mācību/studiju maksa:950 LVL gadā (2013./14.)

Māszinības (pēc vidusskolas)
Grāds: Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē   Profesionālā kvalifikācija: Medicīnas māsa (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 950 LVL gadā (2013./14.)

Mazā un vidējā biznesa vadība
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 980 LVL 1. studiju gadā (2013./14.)

Medicīna
Grāds: Ārsta grāds   Profesionālā kvalifikācija: Ārsts (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 6 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 3660 LVL gadā (2013./14.)

Multimediju komunikācija
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs komunikācijas zinātnēs   Programmas veids: Bakalaura studiju program-
ma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 1150 LVL 1. 
studiju gadā (pilna laika), 925 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Organizāciju un menedžmenta socioloģija
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs socioloģijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžetsa vai maksas: 950 LVL 1. studiju gadā (2013./14.)

Ortozēšana protezēšana
Grāds: Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē   Profesionālā kvalifikācija: Tehniskais ortopēds (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai par maksu: 1100 LVL gadā (2013./14.)

Pediatrija
Grāds: Ārsta grāds (ar papildus studijām pediatrijā)   Profesionālā kvalifikācija: Ārsts (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 6 gadi   Mācību/studiju maksa: 3660 LVL gadā (2013./14.)
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Politika un valsts pārvaldība
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs politoloģijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 980 LVL 1. studiju gadā. (2013./14.)

Psiholoģija
Grāds: Profesionālais bakalaurs psiholoģijā   Profesionālā kvalifikācija: Psihologa asistents (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 950 LVL 1. studiju gadā (2013./14.)

Sabiedrības veselība
Grāds: Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē   Profesionālā kvalifikācija: Sabiedrības veselības speciā-
lists (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1200 LVL gadā (2013./14.)

Sabiedriskās attiecības
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs komunikācijas zinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 995 LVL 1. studiju gadā (2013./14.)

Sociālais darbs
Grāds: Profesionālais bakalaurs sociālajā darbā   Profesionālā kvalifikācija: Sociālais darbinieks (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 930 LVL 
gadā (pilna laika); 800 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Starptautiskais mārketings un reklāma
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs tirgzinībās (mārketingā) un reklāmā   Programmas veids: Bakalaura studi-
ju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 995 LVL 1. studiju gadā. (2013./14.)
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs politoloģijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 995 LVL 1. studiju gadā. (2013./14.)

Tiesību zinātne
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs tiesību zinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 3 gadi (pilna laika); 3,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 995 LVL gadā 
(pilna laika); 750 LVL gadā (nepilna laika) Labākajam maksas studentam - atlaide (2013./14.)

Tiesību zinātne
Grāds: Profesionālais bakalaurs tiesību zinātnē   Profesionālā kvalifikācija: Juriskonsults (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika); 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 900 LVL gadā (pilna laika); 675 
LVL 1. studiju gadā (nepilna laika). Labākajam studentam - atlaide (2013./14.)
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Uzturs
Grāds: Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē   Profesionālā kvalifikācija: Uztura speciālists (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1200 
LVL gadā (pilna laika); 1000 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Vecmāte
Grāds: Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē   Profesionālā kvalifikācija: Galvenā vecmāte (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi (Ar vidējo izglītību); 1-2 gadi (ar koledžas izglītību)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 
maksas: 923 LVL gadā (2013./14.)

Veselības sporta speciālists
Profesionālā kvalifikācija: Fitnesa treneris (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 2,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 780 LVL gadā. Labākajiem studentiem maksas grupā - 50% atlaide 
(2013./14.)

Veselības sports
Grāds:Veselības zinātņu bakalaurs veselības sportā   Programmas veids:Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 716 LVL gadā. Labākajiem studentiem maksas grupā - 50% atlaide 
(2013./14.)

Zobārstniecība
Grāds: Zobārsta grāds   Profesionālā kvalifikācija: Zobārsts (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 5 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 4900 LVL gadā (2013./14.)

Zobu higiēnists
Profesionālā kvalifikācija: Zobu higiēnists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 2 gadi   Mācību/studiju maksa: 2500 LVL gadā (2013./14.)

Žurnālistika
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs komunikācijas zinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 995 LVL 1. studiju gadā. (2013./14.)

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža
Koledža
Jāņa Asara iela 5, Rīga, LV-1009
Tel: 67296929  Fax: 67276591
E-pasts: rcmcoll@latnet.lv;  www.rcmc.lv

Reflektantu pieteikšanās: 
-  Valsts apmaksāto studiju grupā: no 2013.gada 1.jūlija līdz 31.jūlijam 
-  Maksas studiju grupā: no 2013.gada 1.jūlija līdz 23.augustam.
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Rīgas Tehniskā universitāte
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel: 67089333  Fax: 67820094
E-pasts: rtu@rtu.lv;  www.rtu.lv

Apģērbu un tekstila tehnoloģija
Grāds: Profesionālais bakalaurs apģērbu un tekstila tehnoloģijā   Profesionālā kvalifikācija: Apģērbu un 
tekstila ražošanas inženieris (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 990 LVL 
(pilna laika), 660 LVL (nepilna laika) (2012./13.)

Arhitektūra
Grāds:Inženierzinātņu bakalaurs arhitektūrā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3,5 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 2270 LVL gadā (2012./13.)

Automātika un datortehnika
Grāds: Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju prog-
ramma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 990 LVL gadā (2012./13.)

Automobiļu transports
Grāds:Profesionālais bakalaurs automobiļu transportā   Profesionālā kvalifikācija:Inženieris automobiļu 
transportā (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 4,5 gadi (pilna laika). 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 990 
LVL (pilna laika), 660 LVL (nepilna laika) (2012./13.)

Aviācijas transports
Profesionālā kvalifikācija: Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas tehniķis (4. PKL); Gaisa kuģu teh-
niskās ekspluatācijas avionikas tehniķis (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 2,5 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 990 LVL (pilna laika) (2012./13.)

Ārstniecība
Profesionālā kvalifikācija: Ārsta palīgs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Māszinības
Profesionālā kvalifikācija: Māsa (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets
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Aviācijas transports
Grāds: Profesionālais bakalaurs aviācijas transportā   Profesionālā kvalifikācija: Gaisa kuģu tehniskās eks-
pluatācijas inženieris mehāniķis (5. PKL); Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas inženieris (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 990 LVL (2012./13.)

Būvniecība
Profesionālā kvalifikācija: Būvdarbu organizators transportbūvēs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 3 gadi (pilna laika), 3,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1950 
LVL (pilna laika). 980 LVL (nepilna laika) (2012./13.)

Būvniecība
Grāds: Profesionālais bakalaurs būvniecībā   Profesionālā kvalifikācija:Inženieris būvniecībā (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 4,5 gadi (pilna laika); 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1950 
LVL (pilna laika); 980 LVL (nepilna laika) (2012./13.)

Cilvēku resursu vadīšana
Profesionālā kvalifikācija: Personāla speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika vakara un nepilna laika neklātienes)   Mācību/studiju 
maksa: Valsts budžets vai par maksu: 890 LVL gadā (pilna laika); 720 LVL gadā (nepilna laika vakara); 620 LVL 
gadā (nepilna laika neklātiene) (2012./13.)

Cilvēku resursu vadīšana
Grāds: Profesionālais bakalaurs iestāžu darba organizācijā un vadībā   Profesionālā kvalifikācija: Personāla 
vadītājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika - vakara un neklātienes)   Mācību/studiju maksa: Valsts 
budžets vai par maksu: 990 LVL gadā (pilna laika dienas); 790 LVL gadā (nepilna laika vakara); 640 LVL gadā 
(nepilna laika neklātienes). (2012./13.)

Datorsistēmas
Grāds: Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju prog-
ramma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 990 LVL gadā (2012./13.)

Datorsistēmas
Profesionālā kvalifikācija: Programmētājs (4. PKL)
Programmas veids:1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 990 LVL gadā (2012./13.)

Datorsistēmas
Grāds: Profesionālais bakalaurs datorsistēmās   Profesionālā kvalifikācija: Programmēšanas inženieris (5. 
PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
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Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 950 LVL gadā (2012./13.)

Drošības inženierija
Grāds: Profesionālais bakalaurs darba aizsardzībā   Profesionālā kvalifikācija: Darba aizsardzības vecākais 
speciālists (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 990 LVL gadā (2012./13.)

Dzelzceļa elektrosistēmas
Grāds: Profesionālais bakalaurs dzelzceļa elektrosistēmās   Profesionālā kvalifikācija: Inženieris dzelzceļa 
elektrosistēmās (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 4,5 (pilna laika), 5,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budzēts vai maksas: 990 LVL 
gadā (pilna laika); 660 LVL gadā (nepilna laika neklētiene) (2012./2013.)

Dzelzceļa transports
Grāds: Profesionālais bakalaurs dzelzceļa transportā   Profesionālā kvalifikācija: Inženieris dzelzceļa trans-
portā (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 4,5 (pilna laika), 5,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 990 LVL 
gadā (pilna laika), 660 LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Ekonomika
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: 3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika vakara un neklātienes)   Mācību/studiju maksa: Valsts bu-
džets vai 990 LVL gadā (pilna laika dienas); 790 LVL gadā (nepilna laika vakara); 640 LVL gadā (nepilna laika 
neklātienes). (2012./13.)

Elektronika
Grāds: Inženierzinātņu bakalaurs elektrozinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 3 gadi (pilna laika); 4 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 990 LVL 
gadā (pilna laika); 660 LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Elektrotehnoloģiju datorvadība
Grāds: Inženierzinātņu bakalaurs elektrozinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 990 LVL gadā (2012./13.)

Elektrotehnoloģiju datorvadība
Grāds: Profesionālais bakalaurs elektrotehnikā   Profesionālā kvalifikācija: Elektroinženieris (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 990 LVL 
gadā (pilna laika); 980 LVL gadā (nepilna laika vakara); 660 LVL gadā (nepilna laika neklātiene) (2012./13.)

Enerģētika un elektrotehnika
Grāds: Inženierzinātņu bakalaurs elektrozinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
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Ilgums: 3 gadi (pilna laika, 4 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 990 LVL 
gadā (pilna laika); 980 LVL (nepilna laika vakara); 660 LVL (nepilna laika neklātiene) (2012./13.)

Enerģētika un elektrotehnika
Profesionālā kvalifikācija: Elektrosistēmas tehniķis (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 2 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 990 LVL gadā (2012./13.)

Finanšu inženierija
Grāds: Profesionālais bakalaurs finanšu inženierijā   Profesionālā kvalifikācija: Finanšu analītiķis (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 990 LVL gadā (2012./13.)

Ģeomātika
Grāds: Profesionālais bakalaurs ģeomātikā   Profesionālā kvalifikācija: Inženieris ģeodēzijā un kartogrāfijā 
(5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: Pilna laika - 4,5 gadi, nepilna laika - 5 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1950 
LVL gadā (pilna laika); 980 LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Informācijas tehnoloģija
Grāds: Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju prog-
ramma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 990 LVL gadā (2012./13.)

Intelektuālas robotizētas sistēmas
Grāds: Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju prog-
ramma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 990 LVL gadā (2012./13.)

Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Grāds: Inženierzinātņu bakalaurs mašīnzinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 990 LVL gadā (2012./13.)

Inženiertehnikas dizains
Profesionālā kvalifikācija: Rasētājs dizainers (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 2 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 990 LVL gadā (2012./13.)

Ķīmija
Grāds: Dabaszinātņu bakalaurs ķīmijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 990 LVL gadā (2012./13.)

Ķīmijas tehnoloģija
Grāds: Dabaszinātņu bakalaurs ķīmijā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
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Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 990 LVL gadā (2012./13.)

Mašīnu un aparātu būvniecība
Grāds: Profesionālais bakalaurs mašīnu un aparātu būvniecībā   Profesionālā kvalifikācija: Mehānikas inže-
nieris (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 990 LVL 
gadā (pilna laika); 660 LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Materiālu tehnoloģija un dizains
Grāds: Profesionālais bakalaurs materiālu tehnoloģijā un dizainā   Profesionālā kvalifikācija: Produktu dizai-
ners (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 990 LVL gadā (2012./13.)

Materiālzinātnes
Grāds: Inženierzinātņu bakalaurs materiālzinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 990 LVL gadā (2012./13.)

Medicīnas inženierija un fizika
Grāds: Profesionālais bakalaurs medicīnas fizikā   Profesionālā kvalifikācija: Medicīnas fizikālo tehnoloģiju 
inženieris (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 4,5 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 990 LVL gadā (2012./13.)

Mehatronika
Grāds: Profesionālais bakalaurs mehatronikā   Profesionālā kvalifikācija: Inženieris mehatronikā (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 4,5 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 990 LVL gadā (2012./13.)

Muitas un nodokļu administrēšana
Profesionālā kvalifikācija: Muitas eksperts (4. PKL); Nodokļu inspektors (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 890 LVL gadā (pilna laika die-
nas); 720 LVL gadā (nepilna laika vakara); 620 LVL gadā (nepilna laika neklātienes). (2012./13.)

Muitas un nodokļu administrēšana
Grāds: Profesionālais bakalaurs muitas un nodokļu administrēšanā   Profesionālā kvalifikācija: Nodokļu 
ekonomists (5. PKL); Muitas iestādes struktūrvienības vadītājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 990 LVL gadā 
(pilna laika dienas); 640 LVL gadā (nepilna laika neklātienes). (2012./13.)

Nekustamā īpašuma pārvaldība
Grāds: Profesionālais bakalaurs nekustamā īpašuma pārvaldībā   Profesionālā kvalifikācija: Nekustamā īpa-
šuma ekonomists (5. PKL); Nekustamā īpašuma vērtētājs (5. PKL); Nekustamā īpašuma pārvaldnieks (5. PKL)
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Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: 1) 4 gadi (pilna laika dienas), 5 gadi (nepilna laika vakara un neklātienes) - specializējoties Nekus-
tamā īpašuma darījumu vadīšanas un Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un pārvaldīšanas virzienos. 
2) 4,5 gadi (pilna laika dienas), 5,5 gadi (nepilna laika vakara un neklātienes) - specializējoties Nekustamā 
īpašuma vērtēšanas specializēšanās virzienā   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 990 LVL gadā (pilna 
laika), 790 LVL gadā (nepilna laika vakara), 640 LVL gadā (nepilna laika neklātienes) (2012./13.)

Nekustamā īpašuma pārvaldība
Profesionālā kvalifikācija: Namu pārvaldnieks (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai par maksu: 
890 LVL gadā (pilna laika dienas); 620 LVL gadā (nepilna laika neklātienes) (2012./13.)

Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Grāds: Profesionālais bakalaurs reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijā   Profesionālā kvalifi-
kācija: Attīstības plānošanas inženieris (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika); 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 990 LVL (pilna laika); 640 LVL (ne-
pilna laika) (2012./13.)

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Grāds: Profesionālais bakalaurs siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās   Profesionālā kvalifikācija: Inže-
nieris siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijā (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: 5 gadi (pilna laika), 6 gadi (nepilna laika - vakara un neklātienes)   Mācību/studiju maksa: Valsts bu-
džets un maksas: 1950 LVL gadā (pilna laika); 1460 LVL gadā (nepilna laika vakara); 980 LVL gadā (nepilna 
laika neklātiene) (2012./13.)

Siltumenerģētika un siltumtehnika
Grāds: Profesionālais bakalaurs siltumenerģētikā un siltumtehnikā   Profesionālā kvalifikācija: Inženieris 
siltumenerģētikā un siltumtehnikā (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 990 LVL 
gadā (pilna laika); 660 LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Grāds: Profesionālāis bakalaurs starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā   Profesionālā kvalifikācija: Ārējo 
sakaru struktūrvienības vadītājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 990 LVL gadā 
(pilna laika dienas); 640 LVL gadā (nepilna laika neklātienes). (2012./13.)

Tehniskā tulkošana
Grāds: Profesionālais bakalaurs tehniskajā tulkošanā   Profesionālā kvalifikācija: Tehniskais tulks referents 
(5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika vakara)   Mācību/studiju maksa: 1160 LVL gadā (pilna 
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laika), 970 LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Telekomunikācijas
Grāds: Inženierzinātņu bakalaurs elektrozinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 990 LVL gadā (2012./13.)

Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas
Grāds: Inženierzinātņu bakalaurs elektrozinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 990 LVL gadā (2012./13.)

Transporta elektronika un telemātika
Grāds: Profesionālais bakalaurs transporta elektronikā un telemātikā   Profesionālā kvalifikācija: Elektroni-
kas inženieris (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 990 LVL 
(pilna laika), 660 LVL (nepilna laika) (2012./13.)

Transporta sistēmu inženierija
Grāds: Profesionālais bakalaurs transportsistēmu inženierijā   Profesionālā kvalifikācija: Transportsistēmu 
inženieris (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 990 LVL 
gadā (pilna laika); 660 LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Transportbūves
Grāds: Profesionālais bakalaurs transportbūvēs   Profesionālā kvalifikācija: Inženieris transportbūvēs (5. 
PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 4,5 gadi (pilna laika); 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1950 
LVL gadā (pilna laika); 980 LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Uzņēmējdarbība un vadīšana
Profesionālā kvalifikācija: Loģistikas speciālists (4. PKL); Grāmatvedis (4. PKL); Tirgzinības un tirdzniecības 
speciālists (4. PKL); Apdrošinātājs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2,5 (nepilna laika vakara un neklātienes)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets 
vai 890 LVL gadā (pilna laika dienas); 720 LVL gadā (nepilna laika vakara); 620 LVL gadā (nepilna laika ne-
klātienes). (2012./13.)

Uzņēmējdarbība un vadīšana
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: 3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika - vakara, neklātienes)   Mācību/studiju maksa: Valsts bu-
džets vai 990 LVL gadā (pilna laika dienas); 790 LVL gadā (nepilna laika vakara); 640 LVL gadā (nepilna laika 
neklātienes). (2012./13.)

Uzņēmējdarbība un vadīšana
Grāds: Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbībā un vadīšanā   Profesionālā kvalifikācija: Ekonomists (5. 
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PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 990 LVL gadā 
(pilna laika dienas); 640 LVL gadā (nepilna laika neklātienes). (2012./13.)

Uzņēmējdarbības loģistika
Grāds: Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbības loģistikā   Profesionālā kvalifikācija: Loģistikas struktūr-
vienības vadītājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai 990 LVL gadā 
(pilna laika dienas); 640 LVL gadā (nepilna laika neklātienes). (2012./13.)

Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: 1970 LVL gadā (2012./13.)

Vides zinātne
Grāds: Vides zinātņu bakalaurs   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 990 LVL gadā (2012./13.)

Visaptverošā kvalitātes vadība
Grāds: Profesionālais bakalaurs kvalitātes vadībā   Profesionālā kvalifikācija: Kvalitātes vadības sistēmu va-
dītājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 990 LVL 
gadā (pilna laika); 640 LVL gadā (nepilna laika) (2012./13.)

Rīgas Uzņēmējdarbības koledža
Koledža
Hanzas iela 22, Rīga, LV-1045
Tel: 67323048  Fax: 67830492
E-pasts: koledza@ruk.lv;  www.ruk.lv

Aktuālā informācija:Informācijas dienas: 
Interesentiem pēc 9.klases: 

-  26.04.2013 plkst. 12:00 
-  31.05.2013 plkst. 12:00 
-  14.06.2013 plkst. 12:00 

Interesentiem pēc 12.klases: 
-  26.04.2013 plkst. 13:00 
-  31.05.2013 plkst. 13:00 
-  14.06.2013 plkst. 13:00

Aukstumtehnika
Profesionālā kvalifikācija: Aukstumtehnikas speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
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SIA "Biznesa augstskola Turība"
Augstskola
Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
Tel: 67622551, 67619008  Fax: 67619152
E-pasts: turiba@turiba.lv;  www.turiba.lv

Atvērto durvju dienas: 2013.gada 15.maijā, 19. un 27.jūnijā, 25.jūlijā plkst. 18:00; 6.jūnijā un 13.jūlijā plkst. 
13:00. Topošo maģistru dienas: 9.jūlijā un 6.augustā plkst. 19:00.

Finanses un grāmatvedība
Profesionālā kvalifikācija: Grāmatvedis (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Neklātiene tālmācība vai e-studijas
Ilgums: 2,3 gadi   Mācību/studiju maksa: 1040 LVL gadā (neklātiene), 940 LVL gadā (e-studijas) (2013./14.)

Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība
Grāds: Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbībā   Profesionālā kvalifikācija: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs 
(5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 1590 LVL (dienas); 1390 LVL (vakara) (2013./14.)

Mārketinga un tirdzniecības vadība
Grāds: Profesionālais bakalaurs tirgzinībā   Profesionālā kvalifikācija: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (dienas un vakara), 4,3 gadi (neklātiene)   Mācību/studiju maksa: 1490 LVL gadā (dienas); 

Ilgums: 2 gadi (pilna laika dienas) 2,5 gadi (nepilna laika neklātiene)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets 
(pilna laika) vai par maksu: 690 LVL gadā, 590 LVL gadā (neklātiene) (2013./14.)

Komercdarbība un uzņēmuma vadība
Profesionālā kvalifikācija: Komercdarbības speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: 2 gadi (pilna laika dienas), 2,5 gadi (nepilna laika vakara vai neklātienes)   Mācību/studiju maksa: 
Valsts budžets (dienas)vai par maksu: 590 LVL gadā, maksas - 490 LVL gadā (vakara); 450 LVL gadā (neklā-
tiene) (2012./13.)

Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija
Profesionālā kvalifikācija: Pārtikas produktu pārstrādes speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 2 gadi (pilna laika dienas) 2,5 gadi (nepilna laika neklātiene)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets 
(dienas) vai par maksu: 590 LVL gadā, 450 LVL gadā (neklātiene) (2013./14.)

Uzņēmējdarbība
Profesionālā kvalifikācija: Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālists (4. PKL); Grāmatvedis (4. 
PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: 3 gadi (pilna laika dienas), 3,5 (nepilna laika vakara un neklātienes)   Mācību/studiju maksa: Valsts 
budžets (dienas)vai par maksu: 590 LVL gadā; 490 LVL gadā (vakara); 450 LVL gadā (neklātiene) (2013./14.)
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1390 LVL gadā (vakara), 1290 LVL gadā (neklātiene) (2013./14.)

Mārketings un tirdzniecība
Profesionālā kvalifikācija: Tirgzinības un tirdzniecības speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Neklātiene
Ilgums: 2,3 gadi   Mācību/studiju maksa: 1040 LVL gadā (2013./14.)

Organizāciju drošība
Profesionālā kvalifikācija: Drošības speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Neklātiene
Ilgums: 2,3 gadi   Mācību/studiju maksa: 1040 LVL gadā (2013./14.)

Reklāma uzņēmējdarbībā
Profesionālā kvalifikācija: Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Neklātiene tālmācība vai e-studijas
Ilgums: 2,3 gadi   Mācību/studiju maksa: 940 LVL gadā (e-studijas) (2013./14.)

Sabiedriskās attiecības
Grāds: Profesionālais bakalaurs sabiedrības vadībā   Profesionālā kvalifikācija: Sabiedrisko attiecību mene-
džeris (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,3 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1490 LVL gadā (dienas, latviešu 
val.); 1590 LVL (dienas, angļu val.); 1390 LVL gadā (vakara); 1290 LVL gadā (neklātiene) (2013./14.)

Starptautiskās komunikācijas vadība
Grāds: Profesionālā bakalaura grāds sabiedrības vadībā   Profesionālā kvalifikācija: Ārējo sakaru struktūr-
vienības vadītājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: 4 vai 4,3 gadi   Mācību/studiju maksa: 1490 LVL gadā (dienas, latviešu val.), 1590 (dienas angļu val.); 
1390 LVL gadā (vakara); 1290 LVL gadā (neklātiene) (2013./14.)

Tiesību zinātnes
Profesionālā kvalifikācija: Jurista palīgs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Neklātiene
Ilgums: 2,7 gadi   Mācību/studiju maksa: 1040 LVL gadā (2013./14.)

Tiesību zinātnes
Grāds: Profesionālais bakalaurs tiesību zinātnēs   Profesionālā kvalifikācija: Juriskonsults (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,3 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1490 LVL gadā (dienas), 1390 
LVL gadā (vakara), 1290 LVL gadā (neklātiene) (2013./14.)

Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība
Grāds: Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbības vadībā   Profesionālā kvalifikācija: Uzņēmumu un iestāžu 
vadītājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene tālmā-
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SIA "Biznesa vadības koledža"
Koledža
Iepriekšējais nosaukums: Biznesa vadības koledža
Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
Tel: 67803261  Fax: 67135516
E-pasts: bvk@bvk.lv;  www.bvk.lv

Grāmatvedība un finanšu plānošana
Profesionālā kvalifikācija: Finanšu speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Neklātiene tālmācība vai e-studijas
Ilgums: 2,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 890 LVL gadā (2013./14.)

Iestāžu darba organizācija un vadība
Profesionālā kvalifikācija: Biroja administrators (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Neklātiene tālmācība vai e-studijas
Ilgums: 2,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 890 LVL gadā (2013./14.)

Komercdarbība
Profesionālā kvalifikācija: Mārketinga un tirdzniecības speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Neklātiene tālmācība vai e-studijas
Ilgums: 2,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 890 LVL gadā (2013./14.)

Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadība
Profesionālā kvalifikācija: Komercdarbības speciālists (4. PKL); Komercdarbības speciālists (lauksaimniecī-
bā) (4. PKL)
Programmas veids:1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Neklātiene tālmācība vai e-studijas
Ilgums: 2,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 790 LVL gadā (komercdarbības speciālists); 590 LVL gadā (komerc-
darbības speciālists lauksaimniecībā) (2013./14.)

cība vai e-studijas
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,3 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1590 
LVL gadā (dienas), 1390 LVL gadā (vakara), 1290 LVL gadā (neklātiene); 1190 LVL gadā (e-studijas) (2013./14.)

Uzņēmējdarbības vadība
Grāds: Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbības vadībā   Profesionālā kvalifikācija: Uzņēmumu un iestāžu 
vadītājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene tālmā-
cība vai e-studijas
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,3 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1490 LVL gadā (dienas, latviešu 
val.); 1590 (dienas, angļu val.); 1390 LVL gadā (vakara), 1290 LVL gadā (neklātiene), 940 LVL gadā (e-studi-
jas) (2013./14.)

Viesmīlības serviss
Profesionālā kvalifikācija: Viesnīcu pakalpojumu organizators (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Neklātiene tālmācība vai e-studijas
Ilgums: 2,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 940 LVL gadā (e-studijas) (2013./14.)
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Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība
Profesionālā kvalifikācija: Personāla speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Neklātiene tālmācība vai e-studijas
Ilgums: 2,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 890 LVL gadā (2013./14.)

Sabiedriskās attiecības un reklāma
Profesionālā kvalifikācija: Sabiedrisko attiecību speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Neklātiene tālmācība vai e-studijas
Ilgums: 2,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 890 LVL gadā (2013./14.)

Tiesību zinātnes
Profesionālā kvalifikācija: Jurista palīgs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Neklātiene tālmācība vai e-studijas
Ilgums: 2,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 990 LVL gadā (2013./14.)

Tūrisma un viesnīcu serviss
Profesionālā kvalifikācija: Viesnīcu pakalpojumu organizators (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Neklātiene tālmācība vai e-studijas
Ilgums: 2,5 gadi   Mācību/studiju maksa: 890 LVL gadā (2013./14.)

SIA "Kosmetoloģijas koledža"
Koledža
Turaidas iela 3, Rīga, LV-1039
Tel: 67544888; 26378425  Fax: 67501555
E-pasts: info@kosmetologijaskoledza.lv; info@uvb.lv;  www.kosmetologijaskoledza.lv; www.uvb.lv

Atvērto durvju dienas: 2013. gada 15. maijā 10.00, 15.00 un 18.00. 
Pieteikties studijām var no 2013. gada 15. jūnija līdz 16. augustam. 

Estētiskā kosmetoloģija
Profesionālā kvalifikācija: Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā (4. PKL) 
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma 
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika 
Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; vakara; brīvdienu (piektdiena-sestdiena); 
Ilgums: 3 gadi (pilna laika), 3,5 gadi (nepilna laika). Ar 1.līmeņa profesionālo augstāko vai augstāku medicī-
nisko izglītību - 2 gadi (pilna laika); 2,5 gadi (nepilna laika) 
Mācību/studiju maksa: 197,00 LVL mēnesī (pilna laika); 154,00 LVL mēnesī (nepilna laika vakara); 151,50 
(nepilna laika brīvdienu) (iespējamas atlaides mācību maksai līdz 10%). Iespēja pretendēt uz valsts galvoto 
studiju un studējošā kredītu (2013./14.) 

SIA "Latvijas Biznesa koledža"
Koledža
Stabu iela 63, Rīga, LV-1011
Tel: 67272255  Fax: 67278198
E-pasts: ic@biznesakoledza.lv;  www.biznesakoledza.lv

Grāmatvedība
Profesionālā kvalifikācija: Grāmatvedis (4. PKL)
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Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma:Klātiene dienas vakara; Neklātiene nedēļas 
nogales tālmācība vai e-studijas
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Koledžas piešķirts budžets 
vai par maksu: 794 LVL gadā (dienas), 730 LVL gadā (vakara un neklātienes), 840 LVL gadā (e-studijas) 
(2013./14.)

Programmēšana un datortīklu administrēšana
Profesionālā kvalifikācija: Programmētājs (4. PKL); Datorsistēmu un datortīklu administrators (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene nedēļas 
nogales tālmācība vai e-studijas
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Koledžas piešķirts budžets 
vai par maksu: 794 LVL gadā (dienas), 730 LVL gadā (vakara un neklātienes), 840 LVL gadā (e-studijas) 
(2013./14.)

Tiesību zinātnes
Profesionālā kvalifikācija: Jurista palīgs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene nedēļas 
nogales tālmācība vai e-studijas
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Koledžas piešķirts budžets 
vai par maksu: 794 LVL gadā (dienas), 730 LVL gadā (vakara un neklātienes), 840 LVL gadā (e-studijas) 
(2013./14.)

Uzņēmējdarbība
Profesionālā kvalifikācija: Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene nedēļas 
nogales tālmācība vai e-studijas
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Koledžas piešķirts budžets 
vai par maksu: 794 LVL gadā (dienas), 730 LVL gadā (vakara un neklātienes), 840 LVL gadā (e-studijas) 
(2013./14.)

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledža
Koledža
Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
Tel: 67811757, 67769890  Fax: 67739100
E-pasts: siva@siva.gov.lv;  www.siva.gov.lv

Atvērto durvju dienas: 2013.gada 10. maijā (10:00-15:00). 
Personas var pieteikties pilna un nepilna laika studijām visu gadu Slokas ielā 61, Jūrmalā, darba dienās no 
plkst. 9.00 līdz 16.00.

Cilvēku resursu vadība
Profesionālā kvalifikācija: Personāla speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene tālmā-
cība vai e-studijas
Ilgums: 3 gadi (pilna laika), 3,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (cilvēkiem ar in-
validitāti) vai maksas: 590 LVL gadā (pilna laika), 550 LVL gadā (vakara un tālmācības) (2013./14.)
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Grāmatvedība un nodokļi
Profesionālā kvalifikācija: Grāmatvedis (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene tālmā-
cība vai e-studijas
Ilgums: 2,5 gadi (pilna laika), 3 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (cilvēkiem ar in-
validitāti) vai maksas: 590 LVL gadā (pilna laika), 550 LVL gadā (vakara un tālmācības) (2013./14.)

Informācijas tehnoloģijas
Profesionālā kvalifikācija: Datorsistēmu un datortīklu administrators (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara
Ilgums: 3 gadi (pilna laika); 3,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (cilvēkiem ar 
invaliditāti) vai maksas: 690 LVL gadā (pilna laika); 550 LVL (nepilna laika) (2013./14.)

Lietišķo sistēmu programmatūra
Profesionālā kvalifikācija: Programmētājs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara
Ilgums: 3 gadi (pilna laika); 3,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (cilvēkiem ar in-
validitāti) vai maksas: 690 LVL gadā (pilna laika); 550 LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)

Mārketings un tirdzniecība
Profesionālā kvalifikācija: Mārketinga un tirdzniecības speciālists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene tālmā-
cība vai e-studijas
Ilgums: 2,5 gadi (pilna laika), 3 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (cilvēkiem ar in-
validitāti) vai maksas: 590 LVL gadā (pilna laika), 550 LVL gadā (vakara un tālmācības) (2013./14.)

Surdotulks
Profesionālā kvalifikācija: Surdotulks (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 2 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (2013./14.)

Viesnīcu servisa vadība
Profesionālā kvalifikācija: Viesnīcu pakalpojumu organizators (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene tālmācība vai 
e-studijas
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets (cilvēkiem ar 
invaliditāti) vai maksas: 580 LVL gadā (pilna laika), 550 LVL gadā (tālmācība) (2013./14.)

Sociālo tehnoloģiju augstskola
Augstskola
Bezdelīgu iela 12, Rīga, LV-1007
Tel: 67461001  Fax: 67461281
E-pasts: sta@sta-edu.lv;  www.sta-edu.lv

ITiesību zinātnes
Grāds:Profesionālais bakalaurs tiesību zinātnēs   Profesionālā kvalifikācija: Juriskonsults (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
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Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola
Augstskola
Bruņinieku iela 65, Rīga, LV-1011
Tel: 67506257
E-pasts: sppa@sppa.lv;  www.sppa.lv
 
Aktuālā informācija: Informācijas dienas 2013.gadā: katru pirmdienu plkst. 16:00 (latviešu val.); plkst. 17:00 
(krievu val.).

Audiovizuālā māksla
Grāds: Profesionālais bakalaurs audiovizuālajā mākslā   Profesionālā kvalifikācija: Mākslas fotogrāfs (5. PKL); 
Televīzijas operators (5. PKL); Televīzijas režisors (5. PKL); Scenārists (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika) 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1200 LVL gadā (klātiene), 720 
LVL gadā (neklātiene) (2012./13.)

Datordizains
Grāds: Profesionālais bakalaurs datordizainā   Profesionālā kvalifikācija: Datordizainers (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5-5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1100 LVL gadā (klātiene), 720 
LVL gadā (neklātiene) (2012./13.)

Praktiskā psiholoģija
Grāds: Profesionālais bakalaurs psiholoģijā   Profesionālā kvalifikācija: Psihologa asistents (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene nedēļas 
nogales
Ilgums: 4 gadi (pilna laika) 4,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1000 LVL gadā (klātiene), 720 
LVL gadā (neklātiene) (2012./13.)

Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Studiju maksa ir atkarīga no 
sekmēm: Pilna laika studijas: 1. līmenis – 792 LVL gadā; 2. līmenis – 900 LVL gadā. Nepilna laika studijas: 1. 
līmenis – 684 LVL gadā; 2. līmenis – 780 LVL gadā (studijas var apmaksāt pa mēnešiem saskaņā ar apmaksas 
grafiku) (2013./14.)

Tulks - tulkotājs
Grāds: Profesionālais bakalaurs tulkošanā   Profesionālā kvalifikācija: Tulks (5. PKL); Tulkotājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 4,5 gadi   Mācību/studiju maksa: Studiju maksa ir atkarīga no sekmēm: 1. līmenis – 936 LVL gadā; 
2. līmenis – 1044 LVL gadā (studijas var apmaksāt pa mēnešiem saskaņā ar apmaksas grafiku) (2013./14.)

Uzņēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs
Grāds: Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbībā   Profesionālā kvalifikācija: Ekonomists (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,3 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Studiju maksa ir atkarīga no 
sekmēm: Pilna laika studijas: 1. līmenis – 792 LVL gadā; 2. līmenis – 900 LVL gadā. Nepilna laika studijas: 1. 
līmenis – 684 LVL gadā; 2. līmenis – 780 LVL gadā (studijas var apmaksāt pa mēnešiem saskaņā ar apmaksas 
grafiku) (2013./14.)
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Sabiedriskās attiecības
Grāds: Profesionālais bakalaurs sabiedrības vadībā   Profesionālā kvalifikācija: Sabiedrisko attiecību mene-
džeris (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 1050 LVL gadā (klātiene), 720 LVL gadā (neklātiene) (2012./13.)

Tulks, tulkotājs
Profesionālā kvalifikācija: Tulks (5. PKL); Tulkotājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika dienas); 4,5 gadi (pilna laika vakara); 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju mak-
sa: 1150 LVL gadā (dienas klātiene), 1100 LVL gadā (vakara klātiene) (2012./13.)

Uzņēmējdarbības vadība
Grāds: Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbības vadībā   Profesionālā kvalifikācija: Projekta vadītājs (5. 
PKL); Uzņēmuma vadītājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika) vai 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 950 LVL gadā (klātiene), 720 
LVL gadā (neklātiene) (2012./13.)

Transporta un sakaru institūts
Augstskola
Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019
Tel: 67100661  Fax: 67100600
E-pasts: info@tsi.lv;  www.tsi.lv

Atvērto durvju dienas: 2013.gada Topošo maģistru diena: 18.maijā (laiks tiks precizēts).

Aviācijas transporta tehniskā ekspluatācija
Profesionālā kvalifikācija: Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas tehniķis (4. PKL); Gaisa kuģu teh-
niskās ekspluatācijas mehānikas tehniķis (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 2 gadi 8 mēneši   Mācību/studiju maksa: 1600 LVL gadā (2013./14.)

Aviācijas transports
Grāds: Inženierzinātņu bakalaurs aviācijas transportā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika). Ar 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību programmā 
"Aviācijas transporta tehniskā ekspluatācija" - 1,5 gadi.   Mācību/studiju maksa: 1600 LVL gadā (2013./14.)

Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs
Grāds: Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene tālmā-
cība vai e-studijas
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Pilna laika studijas - 980 LVL gadā. 
Nepilna laika studijas - 760 LVL gadā. Moduļu studiju veida maksa: 155 LVL (1 modulis) (2013./14.)

Elektronika
Profesionālā kvalifikācija: Inženieris elektrotehnikā un elektronikā (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā studiju programma
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Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: 5 gadi (pilna laika), 5,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Pilna laika studijas - 980 LVL 
gadā. Nepilna laika studijas - 760 LVL gadā (2013./14.)

Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā
Grāds: Inženierzinātņu bakalaurs elektrozinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Pilna laika studijas - 980 LVL gadā. 
Nepilna laika studijas - 760 LVL gadā (2013./14.)

Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: 3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Pilna laika studijas - 1120 LVL 
gadā. Nepilna laika studijas - 800 LVL gadā (2013./14.)

Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: 3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Pilna laika studijas - 1120 LVL 
gadā. Nepilna laika studijas - 800 LVL gadā (I līmenis) (2013./14.)

Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli
Grāds: Inženierzinātņu bakalaurs elektrozinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Pilna laika studijas - 980 LVL gadā. 
Nepilna laika studijas - 760 LVL gadā (I līmenis) (2013./14.)

Transporta komerciālā ekspluatācija
Grāds: Inženierzinātņu bakalaurs mašīnzinībās   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Pilna laika studijas - 1120 LVL 
gadā. Nepilna laika studijas - 800 LVL gadā (2013./14.)

Transporta un biznesa loģistika
Grāds: Profesionālais bakalaurs transporta un biznesa loģistikā   Profesionālā kvalifikācija: Vadītājs trans-
porta un biznesa loģistikā (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene tālmā-
cība vai e-studijas
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika/ tālmācība)   Mācību/studiju maksa: Pilna laika studijas - 
1120 LVL gadā. Nepilna laika studijas - 800 LVL gadā (2013./14.)

Uzņēmējdarbības vadība transportā
Grāds: Profesionālais bakalaurs transporta uzņēmējdarbībā   Profesionālā kvalifikācija: Vadītājs transporta 
uzņēmējdarbībā (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas vakara; Neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Pilna laika studijas - 1120 LVL 
gadā. Nepilna laika studijas - 800 LVL gadā (I līmenis) (2013./14.)
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Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža
Koledža
Ķengaraga iela 3 k-1, Rīga, LV-1063
Tel: 67803504  Fax: 67803518
E-pasts: ucak@ucak.vugd.gov.lv;  ucak.vugd.gov.lv

Ugunsdrošība un ugunsdzēsība
Profesionālā kvalifikācija: Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 3 gadi (pilna laika), 3,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Vadības un sociālā darba augstskola "Attīstība" SIA
Augstskola
Eiženijas iela 1, Rīga, LV-1007
Tel: 26321858; 26514084
E-pasts: attistiba@attistiba.lv;  www.attistiba.lv

Sociālā aprūpe
Profesionālā kvalifikācija: Sociālais aprūpētājs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene tālmācība vai 
e-studijas
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika), 3 gadi (tālmācībā)   Mācību/studiju maksa: 1150 LVL 
gadā (pilna laika); 980 LVL gadā (nepilna laika); 850 LVL gadā (tālmācība) (2013./14.)

Sociālā rehabilitācija
Profesionālā kvalifikācija: Sociālais rehabilitētājs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene nedēļas no-
gales tālmācība vai e-studijas
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika), 3 gadi (tālmācībā)   Mācību/studiju maksa: 1150 LVL 
gadā (pilna laika); 980 LVL gadā (nepilna laika); 850 LVL gadā (tālmācība) (2013./14.)

Sociālais darbs
Grāds: Profesionālais bakalaurs sociālajā darbā   Profesionālā kvalifikācija: Sociālais darbinieks (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene tālmācība vai 
e-studijas
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,5 (nepilna laika); 5 gadi (tālmācībā)   Mācību/studiju maksa: 1380 LVL gadā 
(pilna laika); 1180 LVL gadā (nepilna laika); 850 LVL gadā (tālmācība) (2013./14.)

Sociālās palīdzības organizēšana
Profesionālā kvalifikācija: Sociālās palīdzības organizators (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: 1150 LVL gadā (pilna laika); 980 
LVL gadā (nepilna laika) (2013./14.)
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Valsts policijas koledža
Koledža
Ezermalas iela 8, Rīga, LV-1014
Tel: 67146276  Fax: 67736336
E-pasts: koledza@koledza.vp.gov.lv;  www.policijas.koledza.gov.lv

Policijas darbs
Profesionālā kvalifikācija: Vidējā komandējošā (jaunāko virsnieku) sastāva policists (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene
Ilgums: 2,5 gadi (pilna laika); 3 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Valsts robežsardzes koledža
Koledža
Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601
Tel: 64603690  Fax: 64603681
E-pasts: vrk@rs.gov.lv;  www.vrk.rs.gov.lv

Informācija par izglītības iestādi: Valsts robežsardzes koledžā iespējama ārpus formālās izglītības sistēmas 
apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana valsts robežsardzes inspektora profesijā. 

Robežapsardze
Profesionālā kvalifikācija: Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas; Neklātiene
Ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets

Ventspils Augstskola
Augstskola
Inženieru iela 101A, Ventspils, LV-3601
Tel: 63629657  Fax: 63629660
E-pasts: venta@venta.lv;  www.venta.lv

IPieteikšanās konkursam uz pamatstudiju vietām: 
-  elektroniski - no 2013.gada 1.jūlija līdz 15.jūlijam; 
-  klātienē - no 2013.gada 8. līdz 15. jūlijam.

Datorzinātnes
Grāds: Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas - 940 LVL gadā (2013./14.)

Elektronika
Grāds: Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas - 940 LVL gadā (2013./14.)

Tulkošana angļu-krievu-vācu/franču valodā
Grāds: Profesionālais bakalaurs tulkošanā   Profesionālā kvalifikācija: Tulks (5. PKL); Tulkotājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
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Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: 2000 EUR gadā (ES, EEZ un Šveices pilsoņiem); 2200 EUR gadā (pā-
rējo valstu pilsoņiem) (2012./13.)

Tulkošana angļu-latviešu-krievu/vācu valodā
Grāds: Profesionālais bakalaurs tulkošanā   Profesionālā kvalifikācija: Tulks (5. PKL); Tulkotājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas - 1290 LVL gadā (2013./14.)

Tulkošana vācu-latviešu-krievu/angļu valodā
Grāds: Profesionālais bakalaurs tulkošanā   Profesionālā kvalifikācija: Tulks (5. PKL); Tulkotājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas - 1290 LVL gadā (2013./14.)

Vadībzinātne
Grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas - 990 LVL gadā (2013./14.)

Valodas un starpkultūras komunikācijas
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs   Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3 gadi   Mācību/studiju maksa: 2000 EUR gadā (ES, EEZ, NVS un Šveices pilsoņiem); 2200 EUR gadā 
(pārējo valstu pilsoņiem) (2012./13.)

Vidzemes Augstskola
Augstskola
Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201
Tel: 64207230  Fax: 64207229
E-pasts: info@va.lv;  www.va.lv

Biznesa vadība
Grāds: Profesionālais bakalaurs biznesa vadībā   Profesionālā kvalifikācija: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs 
(5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene dienas
Ilgums: 4 (pilna laika); 5 gadi (nepilna laika).   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1095 LVL 
gadā (2013./14.)

Informācijas tehnoloģijas
Profesionālā kvalifikācija: Datorsistēmu un datortīklu administrators (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 2 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai par maksu: 1095 LVL gadā (2013./14.)

Informācijas tehnoloģijas
Grāds: Profesionālais bakalaurs informācijas tehnoloģijās   Profesionālā kvalifikācija: Programmēšanas in-
ženieris (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika/Nepilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene; Neklātiene tālmācība vai e-stu-
dijas
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (e-studijas)   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1095 LVL 
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gadā (pilna laika); 850 LVL (e-studijas) (2013./14.)

Koka ēku celtniecība un ekobūves
Profesionālā kvalifikācija: Būvdarbu vadītājs (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 2,5 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai par maksu: 1095 LVL gadā (2012./13.)

Komunikācija un sabiedriskās attiecības
Grāds: Profesionālais bakalaurs komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās   Profesionālā kvalifikācija: Sa-
biedrisko attiecību menedžeris (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1095 LVL gadā (2013./14.)

Mediju studijas un žurnālistika
Grāds: Profesionālais bakalaurs mediju studijās   Profesionālā kvalifikācija: Žurnālists (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1095 LVL gadā (2013./14.)

Mehatronika
Profesionālā kvalifikācija: Mehatroniķis (4. PKL)
Programmas veids: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 2 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai par maksu: 1095 LVL gadā (2013./14.)

Politoloģija
Grāds: Profesionālais bakalaurs politikā   Profesionālā kvalifikācija: Politologs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 4 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets un maksas: 1095 LVL gadā (2013./14.)

Tūrisma organizācija un vadība
Grāds: Profesionālais bakalaurs tūrisma vadībā   Profesionālā kvalifikācija: Tūrisma un atpūtas organizācijas 
vadītājs (5. PKL)
Programmas veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids: Pilna laika   Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 3,5 gadi   Mācību/studiju maksa: Valsts budžets vai maksas: 1095 LVL gadā (2013./14.)

Izmantota Nacionālās izglītības iespēju datu bāzē pieejamā informācija (www.niid.lv). 
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Lai gan populārākās vakances, lai kādi lai-
ki – labi vai slikti – būtu, ir tirdzniecības un klientu 
apkalpošanas speciālistiem, valstī arī nākotnē būs 
pieprasījums pēc inženierzinātņu, ražošanas un 
specializēto pakalpojumu jomas cilvēkiem. Īpaši 
tiek cerēts uz jaunu un ražīgu informācijas tehno-
loģiju (IT) speciālistu paaudzi. Pieprasījums pēc IT 
viedajiem ir tik liels, ka pasaulē lielākie IT uzņēmumi 
Latvijā jaunos darbiniekus noskata un piesaista jau 
pirmajos augstskolu kursos, stāsta personālatlases 

Portāla CV-Online vadītājs Latvijā Aivis Brodiņš. 

Taču nemainīgs, 
pēc izglītības un kar-
jeras portāla Prakse.lv 
vadītāja Jāņa Logina 
domām, paliek fakts – 
lai kāda būtu izvēlētā 
profesija un darbības 
joma, darbu atradīs 
labākie. Tas nozīmē, ka 
arī nākotnē būs zināms 
pieprasījums gan pēc 
ārstiem, skolotājiem, 
policistiem, gan pēc 
sociālo un humanitāro 
zinātņu speciālistiem 
(juristiem, ekonomis-
tiem, psihologiem, 
vēsturniekiem u.c.). 

Pēc līzinga uzņēmuma UniCredit Leasing val-
des priekšsēdētāja Jevgenija Belezjaka domām, tas 
paliks nemainīgs, savukārt nākotne piederēs cilvē-

kiem, kas, ņemot vērā pasaules tendences, palīdzēs 
automatizēt un efektivizēt gan ražošanas procesus, 
gan ikdienas dzīvi. 

Nākotnē tas noteikti izraisīs to, ka vakanču sa-
rakstā redzēsim tādas pozīcijas kā online jurists, baņ-
ķieris vai pat ārsts, uzskata A. Brodiņš. 

Turēt acis plaši vaļā

2009. gadā ASV nodarbinātības dienests veica 
pētījumu, kurā konstatēja, ka 10 mūsdienās popu-
lārākās profesijas 1999. gadā nemaz neeksistēja. 
Turklāt tika arī secināts, ka līdz 38 gadu vecumam 
mūsdienu cilvēks nomainīs no 10 līdz 14 dažādiem 
amatiem. Ņemot vērā šī pētījuma rezultātus, J. Lo-
gins secina: „Neviens nevar ar pilnu pārliecību likt 
roku uz sirds un teikt – jā, tev būs darbs. Viss atka-
rīgs no tā, vai tu būsi labs vai nebūsi labs, un nav 
svarīgi, kurā profesijā. Ja nav darba profesijā, pats 
vari radīt darbu. Ir dažādas iespējas.” Tāpēc būtiski 
zināt ne vien darba tirgus, bet arī globālās norises 

Nākotne pieder IT un jomas labākajiem
Darba tirgū bez pārmaiņām. Vēl aizvien pieprasīti ir labākie, gudrākie un spējīgā-

kie. Īpaša nozīme ir zināšanām IT jomā, valodu prasmēm, kā arī spējai labi formu-
lēt un prezentēt savas idejas. Tajā pašā laikā neviens nedod nekādas garantijas – jātur 
acis vaļā un jāaudzē konkurētspējas muskuļi.

Karjeras portāla Prakse.
lv vadītājs Jānis Logins.

Uzņēmuma UniCredit Leasing valdes priekšsē-
dētājs Jevgenijs Belezjaks.

Lielākas konkurences priekšrocības 
ir tiem jauniešiem, kas pēc pamatiz-
glītības iegūšanas izvēlējušies apgūt 

kādu profesionālu arodu, bet vēlāk tur-
pina mācības kādā augstskolas program-
mā.
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ekonomikā. 
Pašlaik Ekonomikas ministrija (EM), prognozē-

jot, kāds būs darba tirgus pēc septiņiem gadiem, uz-
skata, ka aizvien straujāk palielināsies pieprasījums 
pēc augstas kvalifikācijas speciālistiem. Tas tāpēc, ka 
attīstīsies ražošana, īpaši apstrādes rūpniecība, un 
tirdzniecība. Vienlaikus būs nepieciešami arī vidējās 
kvalifikācijas profesiju speciālisti – galvenokārt ap-
strādes rūpniecībā. Toties mazināsies pieprasījums 
pēc vidējas kvalifikācijas lauksaimniecības darbinie-
kiem. 

Vienlaikus jāsaprot, ka Latvijas ekonomika ir 
ļoti saistīta ar citām valstīm, uz kurām saražotais tiek 
eksportēts, tāpēc lielākais Latvijas izaugsmes risks 
saistīts ar globālās ekonomikas attīstību. EM savas 
darba tirgus prognozes balsta varbūtībā, ka globā-
lā ekonomika attīstīsies harmoniski, taču var būt arī 
citādi. To, kāda galu galā būs globālās ekonomikas 
situācija, pēc EM ekspertu domām, redzēsim jau nā-
kamajos trīs gados.

Izglītība un diploms

No bezdarbniekiem 10 % ir jaunieši vecumā no 
15 līdz 24 gadiem. 67,8 % no viņiem ir zems izglītī-
bas līmenis (nepabeigta, pamatskolas vai vidussko-
las izglītība), 22,8 % – profesionālā izglītība, savu-
kārt krietni mazāk – 9 % – augstākā izglītība, liecina 
Nodarbinātības valsts aģentūras dati. Tas mudina 
spriest, ka augstākā izglītība ir labāka par vidējo 
profesionālo, bet vidējā profesionālā – par vispārē-
jo vidējo izglītību. Tā uzskata arī J. Logins. Pēc viņa 
domām, lielākas konkurences priekšrocības ir tiem 
jauniešiem, kas pēc pamatizglītības iegūšanas izvē-
lējušies apgūt kādu profesionālu arodu, bet vēlāk 
turpina mācības kādā augstskolas programmā. Tajā 
pašā laikā viņš norāda: „Ir cilvēki, kam ir trīs augstā-
kās izglītības, un viņi nevar atrast darbu, un ir cilvēki, 
kam nav neviena augstākā, bet viņš veiksmīgi dar-
bojas darba tirgū.”

Personālatlases portāla CV-Online vadītājs A. 
Brodiņš stāsta, ka augstākās izglītības diploms ir 
īpaši svarīgs starptautiskiem, mazāk – vietējiem uz-

ņēmumiem. Tas darbinieku atlasē liecina ne tikai 
par iespējamām zināšanām, bet arī par to, ka cilvēks 
spēj analītiski domāt – redzēt lietas no vairākām 
pusēm un tās kritiski izvērtēt. Ar profesionālās izglī-
tības diplomu strādāt lielās starptautiskās kompā-
nijās – īpaši augstos un labi atalgotos amatos – izre-
džu ir stipri mazāk.

Arī līzinga kompānijas vadītājs J. Belezjaks stās-
ta, ka izglītības diploms ir nozīmīgs darba intervijas 
laikā. Tas gan parāda, uz kādiem uzdotajiem jautā-
jumiem cilvēks, visticamāk, zinās atbildi, taču neno-
zīmē, ka darbs uzreiz būs rokā. Tajā pašā laikā, ja cil-
vēks ir mācījies, varbūtība, ka viņš pārbaudes laiku 
izturēs veiksmīgāk, ir lielāka, spriež J. Belezjaks.

„Diploms ir kā maza emblēmiņa, kas pasaka – 
es esmu tajā virzienā. Bet ir teiciens neskati vīru no 
cepures. Ir cilvēks, kas ar šo diplomu ir spēcīgs, ir, kas 
ir vājš,” secina J. Logins. Arī A. Brodiņš atzīst, ka dip-
loms, īpaši no ārzemju augstskolām, kotējas augs-
tāk, taču, pieņemot darbinieku, izšķirīga nozīme ir 
iepriekšējai pieredzei un prasmēm, kas svarīgas, pil-
dot amata pienākumus.

Konkurences priekšrocības 
darba tirgū

Valodu zināšanas, datorprasmes, spēja ātri mā-
cīties, pielāgoties jauniem apstākļiem, strādāt gan 
komandā, gan individuāli, kā arī efektīvi un pārlieci-
noši paust savas idejas ir galvenās prasmes, kas, pēc 
nodarbinātības ekspertu domām, jebkuram palīdz 
veiksmīgāk konkurēt darba tirgū.

Ja ar datorprasmēm jauniešiem viss ir kārtībā, 
uzskata J. Logins, tad daudziem klupšanas akmens 
ir krievu valodas zināšanas, secina A. Brodiņš, tāpēc 
lielas priekšrocības darba tirgū ir krievu tautības cil-
vēkiem, kuri perfekti zina latviešu un angļu valodu. 
Viņš norāda, ka Latvijā ir daudzi uzņēmumi, kam 
īpašnieki vai partneri ir no Krievijas un kur ar angļu 
valodu vien bieži nepietiek. 

Aizvien pieprasītākas kļūst arī skandināvu valo-
das. A. Brodiņš stāsta, ka daudzi Skandināvijas uzņē-
mumi ārpakalpojumu centrus izvieto Latvijā, tāpēc 
bieži, pieņemot jaunus darbiniekus, vērā tiek ņemta 
nevis pieredze, bet konkrētas valodas zināšanas. Lī-
dzīgā veidā pēc gadiem desmit liela nozīme varētu 
būt arī ķīniešu un indiešu valodām, uzskata CV-On-
line vadītājs.

Kā norāda nodarbinātības eksperti, tirdzniecī-
bas un klientu apkalpošanas sfērā darbinieki ir pie-
prasīti gan labos, gan sliktos laikos, tāpēc valodu 
prasmju nozīme darba tirgū saglabāsies. Savukārt 
par ražojošiem uzņēmumiem J. Belezjaks stāsta – 
darba devēji gaida, ka cilvēks, sākot darbu, uzreiz 

Valodu zināšanas, datorprasmes, 
spēja ātri mācīties, pielāgoties jau-
niem apstākļiem, strādāt gan ko-

mandā, gan individuāli, kā arī efektīvi un 
pārliecinoši paust savas idejas ir galvenās 
prasmes, kas, pēc nodarbinātības eksper-
tu domām, jebkuram palīdz veiksmīgāk 
konkurēt darba tirgū.
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ir gatavs speciālists. Tajā pašā laikā nemainīga vēr-
tība jebkura darba devēja uztverē, pēc J. Belezjaka 
domām, ir cilvēkam, kas perfekti zina jomas pamat-
lietas un spēj ierosināt, kā kādu procesu uzlabot un 
padarīt efektīvāku. 

Ceļa vārdi

Visbeidzot, izvēloties savu pirmo nākotnes pro-
fesiju, J. Logins iesaka pēc iespējas ātrāk saprast, kas 
jaunieti dara laimīgu, un izpētīt, kā katra no intere-
sējošajām profesijām izpaužas dzīvē. Redzot, kāds ir 
konkrēto profesiju pārstāvju dzīvesveids, ir vieglāk 

saprast – tas man der vai nē. Iespējams, saistoši lie-
kas bieži komandējumi, saskarsme ar cilvēkiem vai 
tieši otrādi – iedziļināšanās tehniskā problēmā, ne-
atejot no darbagalda. Iespējams, svarīga ir nauda, 
bet tad J. Logins iesaka izvērtēt savas spējas veikt 
augsti atalgota amata pienākumus. Piemēram, vadī-
šana, pēc viņa domām, ir tituls, ko nevar iemācīties: 
„Tas nozīmē, ka man ir savs redzējums, mani ir de-
leģējuši, cilvēki man uzticas un es šo vīziju nododu 
citiem.”

Nodarbinātības eksperti uzskata, ka saikni ar 
darba tirgu ir jāveido pēc iespējas ātrāk. Pēc iespē-
jas ātrāk ir jāizpēta, ko profesija nozīmē dzīvē. Viens 
no labākajiem veidiem, kā izveidot pirmo praktisko 
saskarsmi ar darba tirgu, pēc J. Logina domām, ir 
brīvprātīgais darbs. Darbs nevalstiskā organizācijā 
veicina personības izaugsmi, sniedz kontaktus, zi-
nāšanas, prasmes un iemaņas, kas noderēs, sākot 
konkurenci darba tirgū. ■

Pieprasītākās un nākotnes profesijas
Ekonomikas ministrija paredz, 
ka nākamo piecu gadu laikā 
būs nepieciešami:

Pašreiz darba tirgū pieprasīti: Iespējamās nākotnes 
profesijas:

1) augstākās kvalifikācijas 
profesijās:
- zinātnes un inženierzinātņu spe-
ciālisti;
- ražošanas un specializēto pakal-
pojumu jomas vadītāji;
- informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju (IKT) jomas speciālisti;
- veselības aprūpes jomas speciā-
listi;
2) vidējās kvalifikācijas profe-
sijās:
- pašgājēju mašīnu un iekārtu va-
dītāji, celšanas iekārtu un mašīnu 
operatori;
- elektrisko un elektronisko iekārtu 
strādnieki;
- metālapstrādes, mašīnbūves un 
tām radniecīgu jomu strādnieki;
- rūpniecisko iekārtu operatori;
- pārtikas produktu pārstrādes un 
kokapstrādes strādnieki, apģērbu 
izgatavošanas 
un citi tiem radniecīgu profesiju 
strādnieki;
- amatnieki un iespieddarbu strād-
nieki;
- montieri

 - tirdzniecības un klientu apkalpo-
šanas speciālisti;
 - IT speciālisti (programmētāji, sis-
tēmu analītiķi, sistēmu atbalsta spe-
ciālisti);
 - vidējā un augstākā līmeņa vadītā-
ji;
 - finanšu speciālisti (grāmatveži, fi-
nanšu analītiķi, finanšu konsultan-
ti);
 - tiešsaistes (online) mārketinga 
speciālisti;
 - ražošanas iekārtu operatori

- tiešsaistes jurists;
- tiešsaistes baņķieris;
- tiešsaistes ārsts

Avots: Ekonomikas ministrija, nodarbinātības eksperti

Saikni ar darba tirgu ir jāveido pēc ie-
spējas ātrāk. Pēc iespējas ātrāk ir jāiz-

pēta, ko profesija nozīmē dzīvē.
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Prasmes un iemaņas karjeras veidošanā:
– savas specialitātes pārzināšana,
– zināšanu praktiska pielietošana,
– prasme sameklēt un apstrādāt informāciju,
– prasme sagatavot, izklāstīt, prezentēt datus, informāciju,
– precizitāte, rūpīgums detaļās,
– prasme piemēroties, darboties jaunās situācijās,
– prasme plānot un organizēt savu darbu,
– prasme patstāvīgi mācīties un apgūt jaunas iemaņas,
– prasme plānot savu profesionālo izaugsmi, karjeru,
– iniciatīva, uzņēmība,
– prasme strādāt komandā,
– prasme strādāt ar dažādiem cilvēkiem,
– prasme strādāt ar datoru,
– profesijai specifisku datorprogrammu pārzināšana,
– angļu valodas zināšanas (arī citu valodu zināšanas, piem., krievu)
– u.c.

Avots: Labklājības ministrija

Asnate Kažoka
IT projektu vadītāja asistente

Pildot projektu vadītāja 
asistentes pienākumus, diena 
sākas ar ienākošo e-pastu ap-
skatīšanu un atbildēšanu uz 
steidzamākajiem. Tad tiek ap-
skatītas ienākošās vēstules un 

sadalītas atkarībā no tā, kam kas ir jāveic tālāk. Tad 
pārbaudu plānoto tikšanos sarakstu. Pēc rīta darbu 
padarīšanas jāveic tas darbs, kas nu tajā dienā ir sva-
rīgākais. Tā var būt gan dokumentu un pavaddoku-
mentu sagatavošana izstrādātajai programmatūrai, 
kas jānodod klientam, gan arī kādas sēdes apmeklē-
šana un protokolēšana, gan arī finanšu dokumentu 
(rēķinu, padarītā darba aprēķinu) sagatavošana kā-
dam no projektiem vai projekta posmiem. Līdztekus 
tam visu laiku tiek veikta dokumentācijas, kas ne-
pieciešama vietējai lietošanai, sakārtošana un pār-
baudītas ienākošās ziņas, kā arī atbildēts uz telefona 
zvaniem projektu vadītāja prombūtnes laikā.

Informācijas tehnoloģijas (IT) projektu vadītāja 
asistenta amatā pamazām specializējos arī sistēmu 
analīzē, kas ir atsevišķs IT novirziens. Strādāju ar sis-
tēmu, kuru nepieciešams ieviest Latvijas valsts insti-
tūcijās, tāpēc nepieciešams tulkot to latviski. Manā 
pārziņā ir sava laika plānošana, tehnoloģisko palīglī-

dzekļu izmantošanas koordinēšana un sistēmas tul-
košana.

Izglītība

Veicamajā darbā nepieciešamas priekšzināša-
nas IT jomā – izpratne, kādas ir IT profesijas un kādu 
darbu katrā no tām veic, vajadzīga arī izpratne par 
projekta dzīvesciklu (gan vispārīgi, gan specifiski 
IT), projektu vadības komponentēm. Lai strādātu šo 
darbu, ieguvu bakalaura grādu informācijas tehno-
loģijā un turpinu studijas, specializējoties IT projek-
tu vadībā. Studiju programma bija orientēta uz IT 
pamatlīdzekļiem, tāpēc bieži vien problēmas rodas, 
lietojot dažādus jaunus tehniskos risinājumus. Lai 
strādātu šo darbu, nav obligāti nepieciešama šāda 
izglītība, taču pēdējā laikā šādos amatos visbiežāk 
tiek pieņemti IT studenti, kuri specializējas tieši pro-
jektu vadībā.

Spējas, prasmes, 
kompetences
1. Spēja ātri apgūt jaunu informāciju.
2. Komunikabilitāte.
3. Prasme patstāvīgi plānot savu darbu.
4. Spēja ātri reaģēt saspringtās situācijās.

PROFESIJU AIZKULISES
Kā profesijas vērtē paši darbineki?
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Ja ir vēlme strādāt projektu vadībā, tad iesaku 
studiju laikā izmantot visdažādākās neformālās iz-
glītības iespējas, lai iegūtu projektu un cilvēkresur-
su vadības prasmes, jo nevienā augstākās izglītības 
iegūšanas vietā šīs prasmes nebūs iespējams attīstīt 
tik labi kā pašmācības un mēģināšanas ceļā.

Ne tikai informātikā apgūtais

IT joma šobrīd ir ļoti integrēta citās jomās, un 
speciālistam, lai veiksmīgi strādātu, bieži vien nākas 

atsvaidzināt bioloģijas, ķīmijas, ģeogrāfijas un kultū-
ras vēstures zināšanas. Ja ir vēlme strādāt par pro-
jektu vadītāju, nepieciešams attīstīt arī savas pras-
mes gan projektu, gan cilvēkresursu vadībā un labi 
pārzināt biznesa procesus, ekonomiku, finanses. Ie-
teiktu jau vidusskolas laikā pievērst uzmanību infor-
mātikas stundām, taču tajā pašā laikā neaizmirst arī 
vispārēju izglītošanos, kas vēlāk noderēs specifiskos 
uzdevumos. ■

Iveta Kažoka
Politoloģe, Providus pētniece

Ja man jautā, ko no visa, ko daru es, veic poli-
tologi, atbildēt ir grūti. Piemēram, liela daļa manu 
kursabiedru strādā valsts iestādēs. Tā ir tipiska poli-
tologa nodarbe. Ir daļa kursabiedru, kas ir izvēlēju-
šies akadēmisko karjeru, savukārt citi dara dažādas 
lietas, kam nav īsti saistības ar politoloģiju. 

Viss, ko daru es, ir Providus ietvaros. Mūsu orga-
nizācijas misija ir uzlabot politisko situāciju Latvijā 
– padarīt to atklātu, demokrātisku. Mans darbalaiks 
ir ļoti nenoteikts un dinamisks. Es eju uz Saeimu, 
ministriju darba grupām, kurās tiek skatīti jautāju-
mi, piemēram, par sabiedrības līdzdalību, referen-
dumiem, partiju finansēm un vispārējās darbības 
regulējumu, kā arī korupciju. Tad ir lietas, ko daru 
projektu ietvaros. Piemēram, organizēju kursus vai 
nevalstisko organizāciju (NVO) mācības. Tas nozī-
mē, ka jānodarbojas ar organizatoriskām lietām – 
jāizveido projekta komanda, pašai jāveic pētījumi, 
intervijas. Vēl ir dienas daļa, kad es rakstu dažādus 
tekstus. Dažkārt tie ir padziļināti pētījumi, citreiz 
teksti konsultācijām, piemēram, starptautiskām or-
ganizācijām vai valsts iestādēm. Es arī rakstu rakstus 
vai blogoju par tēmām, ar kurām strādāju Providus. 
Organizācijas ietvaros bieži piedalos brainstorm jeb 
prāta vētrās ar citām NVO par to, ko vēl mēs varam 
darīt un kā palīdzēt Latvijas sabiedrībai. Tāpat es in-

teresējos par notikumiem Latvijā un aizvien vairāk 
uzmanības pievēršu sociālajiem tīkliem Twitter un 
Facebook, kur notiek interesantas diskusijas un tiek 
pausti politiķu viedokļi. Bieži arī nākas sniegt savus 
komentārus žurnālistiem.

Izglītība

Lai strādātu tādā organizācijā kā Providus, ar 
politoloģijas studijām vien nepietiek. Providus ir uz 
zināšanām balstīta organizācija. Nepieciešams, lai 
Saeimas deputāti tevi uztver nopietni un lai tas, ko 
dari, negrauj organizācijas tēlu. Man ļoti palīdz ju-
ridiskās zināšanas. Taču, piemēram, kolēģim Valtam 
Kalniņam to nav, un tas netraucē viņam sekmīgi 
darboties korupcijas laukā. Prasmes un zināšanas 
ir attīstāmas ar laiku. Pieredzes ziņā ļoti noder laiks, 
kas pavadīts valsts pārvaldē, vai prakse Providus lī-
dzīgā organizācijā. 

Prasmes, spējas, 
kompetences

1. Pietiekamas priekšzināšanas. Lai sāktu strā-
dāt Providus, zināšanām nav jābūt ārkārtīgi dzi-
ļām. Vajadzīgs, lai no tekstiem varētu saprast, 
ka cilvēks ir domājošs, spējīgs augt un padziļi-
nāt savu turpmāko zināšanu apjomu.   
  

2. Pētniecības metožu pārzināšana.  
 

3. Vēlme nepārtraukti mācīties.   
 

4. Spēja strādāt ar tekstiem. Dažkārt jāstrādā 
ar neinteresantiem tekstiem un jāraksta, pat ja 
nav lielas rakstīšanas pieredzes.    
 

5. Drosme runāt ar cilvēkiem – deputātiem, ne-
pazīstamiem cilvēkiem, cilvēkiem uz ielas. 
 

6. Gatavība veselīgi uztvert kritiku. 
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7. Radošs, atvērts prāts. 

Pragmatiski ideālistiska
personība
Daudziem cilvēkiem, kas strādā Providus, ir bi-

juši darba piedāvājumi, kuri ir finansiāli izdevīgā-
ki vai kuros nav stresa padziļinātas sabiedrības vai 

politiķu kritikas dēļ. Vienlaikus ir jābūt iekšējai vēl-
mei uzlabot situāciju un radīt pārmaiņas Latvijā. Tie, 
kam darbs Providus līdzīgā organizācijā ir kārtējais 
darbs, visticamāk, nejutīsies sevišķi labi. Ir lietas, ko 
mēs darām, jo maksā, bet ir arī tādas, no kurām va-
rētu palikt labāk visai sabiedrībai. Savukārt pragma-
tisms ir vajadzīgs, reālistiski novērtējot sevi un savu 
zināšanu apjomu. ■

Jūlija Upadiševa
Privātbaņķiere 
Swedbank

Mēs strādājam ar 
bankas lielākajiem un 
vērtīgākajiem klien-
tiem, kuriem ir augsts 
ienākumu līmenis un 
akumulēti nozīmīgi 
aktīvi (līdzekļi). Šie cil-
vēki ir viedokļu līderi 

un uzņēmēji Latvijā un ārpus tās, respektīvi, cilvēki, 
kas veido biznesa vidi un ietekmē notikumus. Šiem 
mūsu bankas klientiem ir ļoti svarīga individuāla 
pieeja. Mēs palīdzam klientiem izvietot viņu aktīvus, 
izvēlēties tos bankas risinājumus, kas ļautu viņiem 
sasniegt labklājību gan ilgtermiņā, gan īstermiņā. 
Tas nozīmē, ka ar katru klientu mēs pārrunājam viņa 
finanšu situāciju, saprotam, kādi ir viņa plāni, mērķi, 
un palīdzam viņam strukturēt aktīvus jeb ienāku-
mus tādā veidā, lai viņš varētu šos mērķus sasniegt.

Pienākumi

1. Darbs ar saviem klientiem, pilnīga atbildība 
par savu klientu portfeli.

2. Attiecību uzturēšana, klientu apmierinātī-
bas palielināšana.

3. Tikšanās ar klientiem, konsultācijas gan 
bankā, gan ārpus tās. 

4. Jaunu klientu piesaiste.
5. Teicama bankas piedāvāto risinājumu pārzi-

nāšana (produkti un pakalpojumi).
6. Interesēšanās par notikumiem Latvijas un 

ārvalstu finanšu tirgos, ekonomikā.

Izglītība

Zināšanas sniedz pamatu, lai tu justos ērti tajā, 
ko dari. Ļoti liels ieguvums ir zināšanas bankas zi-
nātnē vai saistībā ar finanšu sektoru, investīcijām. 
Svarīgas ir arī ekonomikas zināšanas. Ir labi jāzina, 

kāpēc pasaulē notiekošais ietekmē naudas vērtības 
pieaugumu vai kritumu. Tajā pašā laikā ir jāpārzi-
na biznesa darbības principi, jo liela daļa no mūsu 
klientiem ir uzņēmēji. Tas, kā attīstās klienta uzņē-
mums, var ļoti ietekmēt arī privāto naudas plūsmu. 

Papildus mācoties, ir iespēja iepazīt jaunus cil-
vēkus un būvēt savu network jeb pazīstamo cilvēku 
tīklu. Tas ir svarīgi, jo šādi es gūstu priekšstatu par 
notiekošo citās nozarēs. Protams, tas palīdz attīstī-
ties arī profesionāli. Manā programmā bija daudz 
pazīstamu uzņēmēju un svarīgu cilvēku, ar kuriem 
mums izveidojās ļoti labas attiecības. Šobrīd gan es 
varu viņiem sniegt aktuālo informāciju par to, kas 
notiek banku sektorā, gan viņi var mani informēt 
par notikumiem, kas saistīti ar ekonomiku un bizne-
su. Tas ir liels pluss.

Spējas, prasmes, 
kompetences

1. Spēja saprast, kā pasaules notikumi ietek-
mē investīcijas. Piemēram, izejvielu cenas.

2. Labi zināt ekonomikas pamatprincipus.
3. Labi orientēties bankas pakalpojumu klāstā.
4. Spēja būt proaktīvam, gan plānojot savu 

dienu, gan attīstot savas zināšanas.
5. Labas valodu (angļu, krievu, citas) prasmes.
6. Komunikācijas prasmes.
7. Spēja būt empātiskam, ieklausīties cilvēkos.

Cilvēki, kas ne tikai studē, bet arī pilnveido sevi 
un attīsta kompetences dažādos papildkursos, pa-
rāda, ka ir dinamiski, zinātkāri un ātri spēj pielāgo-
ties. Tā kā mēs strādājam ar klientiem, ir svarīgi, lai 
mēs pastāvīgi attīstāmies, papildinām savas zinā-
šanas un esam profesionāļi savā jomā. Šādā veidā 
mēs radām klientu uzticību mums. Arī banka daudz 
investē mūsu izglītošanā, pastāvīgi rīkojot dažādus 
treniņus un mācības.

Jebkuram studentam, izvēloties savu nākotnes 
karjeru, es iesaku ieklausīties savā sirds balsī. Ir jāsa-
prot, ka finanses nav tikai cipari. Finanses ir arī cilvēki, 
kas stāv aiz tiem. Ir jābūt cilvēciskam, lai spētu saklau-
sīt, saprast un palīdzēt klientam realizēt viņa ieceres.■ 
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Kirils Solovjovs
IT drošības eksperts

Datorsistēmu ad-
ministrators atbildīgs 
par uzņēmuma sistē-
mām – serveriem, prin-
teriem un citām IT ie-
kārtām –, savukārt tīkla 
administrators par uz-

ņēmuma datortīklu – sistēmu, kas savieno uzņēmu-
ma datorsistēmas un internetu. Galvenais datorsis-
tēmas un tīklu administratora pienākums ir nodro-
šināt, lai uzņēmuma datorsistēma un tīkls darbojas 
plūstoši un bez pārtraukumiem. Ir jārūpējas, lai dati 
ir pieejami un bez bojājumiem – lai tie paliek tādi, 
kādi tika ievadīti, kā arī jānodrošina, ka tiem var pie-
kļūt tikai tie lietotāji, kas drīkst. Praksē tas nozīmē 
novērst problēmas, kas radušās nejauši vai izraisītas 
tīši. Nejauša kļūda ir, piemēram, tad, ja priekšnieks 
nejauši nospiež delete taustiņu un visi faili tiek dzēs-
ti. Tīši uzbrukumi ir, piemēram, ja neapmierināts 
klients nolīgst hakerus, kas sistēmu uzlauž.

Darba grafiks ir līdzīgs ugunsdzēsēja grafikam. 
Mazos uzņēmumos tas nozīmē sēdēt un gaidīt, kad 
notiks kas interesants. Ja iepriekš darbs ir paveikts 
labi, varbūtība, ka kaut kas notiks, samazinās. Tie-
šām laba administratora pazīme ir atsevišķs ekrāns, 
kas atvēlēts tīkla notikumu žurnālam – tajā reālā lai-
kā plūst informācija par to, kas notiek tīklā, tādējādi 
ir iespējams ātri reaģēt uz drošības incidentu. Šajā 
darbā var gadīties cauru dienu neko nedarīt, jo viss 
taču darbojas, tomēr (tas atkarīgs no uzņēmuma IT 
politikas) var būt tā, ka, piemēram, trijos naktī kaut 
kas notiek ar mājaslapu un ir jāceļas augšā un jāiet 
kļūme novērst. Labā ziņa ir tā, ka iet novērst kļūmi 
nozīmē atvērt datoru un pieslēgties sistēmai no 
jebkuras pasaules malas, nevis patiešām braukt uz 
darbu. 

Izglītība

Strādājot mazā uzņēmumā, datorsistēmu ad-
ministratoram augstākā izglītība nav vajadzīga, bet 
datortīkla administratoram gan ir nepieciešams 
mācīties profesionālos kursos vai iegūt augstāko 
izglītību. Datorsistēmu administratoram nav obli-
gāti jāpārzina, kā sistēma darbojas no iekšpuses, 
bet jāprot pielāgot un iestatīt (konfigurēt) serveru 
programmatūra, lai tā sadarbojas ar pārējām sistē-
mu komponentēm. Labā ziņa – pietiek ar pieredzi. 
Bez augstākās izglītības var panākt to, ka datorsistē-
mas funkcionē (darbojas). Tas izklausās daudz, bet 
informācijas tehnoloģijas (IT) jomā tas nav daudz. Ja 

cilvēks šīs prasmes ir apguvis pašmācībā, viņš savu 
padarīto vērtēs pēc tā, ka, piemēram, mājaslapa 
darbojas, bet viņš nezinās, kas ir informācijas drošī-
ba un kā to panākt. 

Latvijas augstskolās var apgūt programmēša-
nu, bet datorsistēmu administratoru sagatavošana 
pagaidām nav augstā līmenī. Četru mācību gadu 
laikā man bija trīs kursu cikli, kas pašlaik noder sistē-
mu administratora darbā, – par datubāzēm, dator-
tīkliem un operētājsistēmām. 

Prasmes, spējas, 
kompetences

1. Spēja ievērot konfidencialitāti.
2. Saskarsmes spējas. Mazos uzņēmumos dator-

sistēmu un tīkla administrators atbild uz citu 
darbinieku jautājumiem par datoru jomu; pa-
līdz ar datorproblēmu risināšanu; ja kāds nezi-
na, kā ieslēgt printeri, viņš to ieslēdz un izskaid-
ro, kā tas darāms. ;)

3. Pacietība. Mazā uzņēmumā tu bieži vien būsi 
vienīgais datorsistēmu un/vai tīkla adminis-
trators. Ja tu neesi uz vietas, darbs ir jāveic pa 
telefonu. Ja cilvēkam jāizskaidro vienkārša lie-
ta, tad pēc 20 sarunas minūtēm tu jau vari būt 
diezgan nokaitināts, taču jāspēj savaldīties.  

4. Analītiska domāšana. Datorsistēmu un tīkla 
administratoram ir jāspēj paredzēt, ko izraisīs 
katra viņa darbība. Īpaši svarīgi tas ir uzņēmu-
mos, kas datorsistēmu izmanto nepārtraukti. 
Pārlādējot sistēmu, tā uz brīdi nedarbojas; lie-
las sistēmas pārlādējas pat vairākus desmitus 
minūšu, kas, piemēram, telekomunikāciju uz-
ņēmumam būtu nepieņemams darbības pār-
traukums bez iepriekšēja brīdinājuma.

5. Laba atmiņa un spēja ātri rakstīt ar klaviatū-
ru palīdz ietaupīt laiku.

Atbildība un risks

Šo darbu var izvēlēties, ja patīk atbildība – sajū-
ta, ka viss uzņēmums balstās uz tevi un, ja tu kļūdī-
sies, viss apstāsies. No otras puses, ja tu izdarīsi labu 
darbu, tad viss darbosies ideāli. Labs datortīkla ad-
ministrators spēj izprast hakera uzvedību. Izcili sis-
tēmas administratori noteikti kādreiz ir eksperimen-
tējuši ar šādām lietām, tāpēc ir svarīgi eksperimentu 
procesā neiegūt sodāmību, jo tas samazina izredzes 
iegūt labu darbu. ■
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Liene Pommere
Juriste zvērinātu advokātu 
birojā Rasa un Ešenvalds

Mani darba pienā-
kumi ir dažādi, un es no-
darbojos arī ar dažādu 
dokumentu gatavošanu 
tiesai. Svarīgākie ir prasī-
bas pieteikumi, dažādas 

sūdzības. Bieži nākas strādāt ar diezgan sarežģītām 
lietām. Tāpat man jāsniedz dažādi atzinumi – cil-
vēks, piemēram, vēršas ar savu problēmu un vēlas 
noskaidrot, ko konkrētā situācijā var darīt. Tad pa-
rasti visai operatīvi šim cilvēkam jāatbild. Ir jāsaprot, 
vai šis cilvēks konkrētajā situācijā kaut ko var darīt, 
ko viņš var darīt, un jāatbild, kādu juridisko palīdzī-
bu mēs varam viņam sniegt. Reizēm nākas teikt, ka 
viņa situācija nav risināma. Vēl gadās, ka risināmais 
jautājums nav mūsu kompetencē. Tad iesakām kādu 
mūsu kolēģi, kurš ir kompetentāks konkrētajā jomā. 

Šobrīd es strādāju arī komerctiesību novirzienā 
un nodarbojos ar uzņēmumu reorganizācijas jau-
tājumiem. Man ir ne vien jāgatavo dokumenti, kas 
saistīti ar šo reorganizāciju, bet arī jāuzrauga, lai vi-
sas darbības, visi termiņi tiktu ievēroti atbilstoši li-
kumam. Turklāt visam jābūt sastādītam mūsu klien-
tam izdevīgi, protams, ievērojot, lai viss ir tiesiski un 
likumīgi. Katrs jurists cīnās par sava klienta taisnību.

Izglītība

Man gan ir zināmi gadījumi, kad cilvēks, sākot 
studijas jurisprudencē, sāk sniegt bezmaksas juri-
diskos pakalpojumus, kas klientiem, protams, ne-
sniedz nekādas kvalitātes garantijas, tomēr, veicot 
jurista darbu klasiskā izpratnē, bez izglītības iztikt 
nevar. Šajā jomā liela nozīme ir arī iegūtajam dip-
lomam. No savas pieredzes varu teikt, ka Latvijas 
Universitātes (LU) diploms ir viens no darba devēju 
visaugstāk vērtētajiem. Arī ārzemēs iegūta izglītība 
ir diezgan prestiža, tomēr tas var liecināt, ka cilvēks 
nepārzina Latvijas tiesības. Es nevaru apgalvot, ka 
citas studiju programmas Latvijā ir sliktas, tomēr LU, 
lai iegūtu jurista kvalifikāciju, ir jānokārto diezgan 
grūts valsts eksāmens. Citās augstskolās lielākoties 
pietiek ar labi izstrādātu maģistra darbu. LU atlases 
sistēma savukārt atsijā tos, kas studiju laikā nav pie-
nācīgi apguvuši nepieciešamās zināšanas.

Prasmes, iemaņas, 
kompetences

1. Likumu pārzināšana. Pastāv liels mīts, ka ju-

ristam ir jāzina visi likumi no galvas, tomēr vi-
ņam ir jāprot tajos orientēties. Ja nepieciešams 
noskaidrot kādu jautājumu, ir jāzina, kur atrast 
informāciju par to. Ne visus jautājumus jurists 
var pārzināt, tādēļ katrs specializējas savā jomā. 
Tādā gadījumā pastāv uzskats, ka pamatlietas 
un principi ir jāzina no galvas, bet konkrētas 
normas un noteikumus ir jāprot atrast. 

2. Sekošana līdzi tendencēm. Tāpat ir jāzina, ne 
vien kādi normatīvie akti jāpiemēro, bet arī kā-
das ir tendences tiesu praksē un tiesību doktrī-
nā, kas ir atzīta zinātniska literatūra par tiesību 
jautājumiem, jo situācijas risina, likumu pareizi 
piemērojot.

3. Komunikabilitāte. Veicot jurista darbu uzņē-
mumā vai advokāta darbu, cilvēkam ir jābūt 
ļoti komunikablam. Viņam ne tikai jākomunicē 
ar klientiem, radot kompetentu iespaidu, bet 
arī jāprot pareizi komunicēt ar tiesu un pretējo 
pusi. Tas tāpēc, ka viens no galvenajiem mēr-
ķiem, risinot konfliktsituācijas, ir panākt savam 
klientam izdevīgu risinājumu, neejot uz tiesu. 
Tas nozīmē panākt tādu izlīgumu vai darījuma 
noslēgšanu, kas izdevīgs klientam, turklāt – lai 
arī otra puse būtu pārliecināta, ka darījums tai 
ir izdevīgs.

4. Spēja ātri apgūt daudz informācijas. Juris-
tam ir jāpiemīt spējai apgūt ļoti daudz informā-
cijas mazā laika periodā. Šajā darbā atlaižu nav. 
Labs jurists nekad uz klienta rēķina nepiedo-
mās klāt kaut ko, ko pats nemaz nav pārbaudījis 
un nevar pamatot.

5. Spēcīga loģiskā domāšana. Jurista darbs bie-
ži balstās uz loģisko saikņu veidošanu. Svarīgi ir 
mācēt loģiski un saprotami pasniegt savu vie-
dokli. Manuprāt, ļoti labi palīdz tas, ja cilvēkam 
labi padodas matemātisku vienādojumu risinā-
šana.

6. Jāspēj pamanīt sīkumus. Reizēm dokumentā 
mazākais sīkums, kas valodas ziņā īpaši neizce-
ļas, klientam var nozīmēt kaut ko ļoti labu vai 
sliktu.

Ir arī juristu profesijas, kur nepieciešama īpaša 
sagatavotība rakstura īpašību ziņā. Piemēram, ju-
ristiem, kas ir prokurori, ir jābūt emocionāli notu-
rīgiem. Savukārt juristi, kas nodarbojas ar ģimenes 
tiesību jautājumiem, nevarētu būt skarbi. Juristiem 
komerctiesību jomā ir labi jāizprot uzņēmējdarbī-
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bas vide. Savukārt atturīgajiem cilvēkiem, kuriem 
ne visai labi padodas un patīk komunikācija, varētu 
patikt pētnieciskais darbs.

Labi juristi ir pieprasīti 
vienmēr
Ir daudz juristu vai cilvēku, kuri sevi tā dēvē, bet 

viņu vidū ir diezgan nedaudz tādu, kas ir tiešām labi 
savas jomas speciālisti. Bieži vien ir situācijas, ka cil-
vēki pabeidz studijas LU vai citā augstskolā un nevar 

atrast darbu, bet tas ir tikai tāpēc, ka darba devēji 
meklē tiešām labus, kvalificētus speciālistus. Lai gan 
uz sludinājumu var atsaukties pat 60 cilvēku, iespē-
jams, pēc darba devēja domām, neviens no viņiem 
nav tik kvalificēts vai apveltīts ar atbilstošām rakstu-
ra īpašībām, lai darbs tiktu pildīts pienācīgi. Zinu, 
ka arī manam darba devējam ir augstas prasības 
potenciālo darbinieku atlasē. Pārprodukcija, iespē-
jams, būs vienmēr, bet, lai kaut ko sasniegtu jurista 
profesijā, ir jābūt mērķtiecīgam un nemitīgi jāturpi-
na personīgā un profesionālā izaugsme. ■

Nauris Kaņka
Inženieris rasētājs 
metālapstrādes 
uzņēmumā

Mana darba 
diena sākas 8.00 un 
beidzas 17.00. Kad 
ierodos darbā, no 
rītiem notiek noda-
ļas sapulce, kurā ap-

spriežam darāmos darbus un pienākumus. Darba 
dienas laikā, lai varētu noritēt ražošana, ir nepiecie-
šams sastādīt programmas CNC plazmas griešanas 
darbagaldiem, pārveidot, papildināt rasējumus. 
Regulāri ir jāpapildina datubāze, kas ļauj rasējumus 
izsekot, atrast nepieciešamās detaļas, kā arī apskatīt 
procesus. Tāpat darba dienas laikā nepieciešams arī 
aplūkot un uzraudzīt ražošanas norisi. 

Darbā galvenais ir vēlme strādāt ar metāla 
konstrukcijām. Cilvēkam ir jābūt izpratnei, kā iekār-
tas darbojas, kā arī jāapgūst ražošanas procesi un to 
parametri. Protams, jāprot arī rasējumu sagatavoša-
na un noformēšana. Tas galvenokārt nozīmē darbu 
ar datoru SolidWorks vai AutoCad programmās, taču 
tas var atšķirties no amata specifikas. Var gadīties, 
ka jārēķina metāla konstrukciju slodzes un izturība.

Izglītība

Ieguvu augstāko izglītību mašīnbūvē Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē (LLU). Darbam, ko 
veicu pašlaik, ir nepieciešamas zināšanas metālap-
strādē, materiālu zinībās un inženiergrafikā. Arī dar-
ba devēja darba sludinājumā kā obligāta prasība 
tika norādīta izglītība metālapstrādē un iemaņas 
darbā ar rasēšanas programmu AutoCad.

Darbā noder viss, ko apguvu studiju laikā, taču 
to novērtēju tikai pēc augstskolas beigšanas. Tā-
pēc, mācoties profesiju, ko plānots pielietot dzīvē, 
jau skolas laikā par to jācenšas ievākt pēc iespējas 
vairāk informācijas. Praksē visvairāk noder inženier-
grafika, metālapstrāde, materiālu zinības, datorra-
sēšana un daudzas citas zināšanas. Uzskatu, ka iz-
vēlētā programma man sniedza visu, kas sākotnēji 
nepieciešams. Savukārt, strādājot attiecīgajā amatā, 
varu pilnveidoties un, balstoties uz studijās apgūto, 
iemācīties niansētākas lietas.

Prasmes, iemaņas, 
kompetences

1. Prasmes darbā ar datorrasēšanas program-
mām (tādām kā AutoCad).

2. Labas komunikācijas spējas.
3. Valodu zināšanas (krievu, angļu).

Darbā nepieciešamās prasmes var iegūt pareizi 
izvēlētās prakses vietās un brīvās izvēles kursos, taču 
reālo darba pieredzi – tikai strādājot un pašam pa-
pildus pastudējot. Studēt augstskolā nozīmē pašam 
mācīties un vākt informāciju, tāpēc tos, kas mācās 
augstskolā, sauc par studentiem, nevis skolēniem.

Jāizvēlas, ja interesē

Ja tiešām cilvēkam interesē metālapstrāde, 
ražošana, iekārtas un to konstruēšana, tad viņš ir 
izvēlējies savu studiju programmu. Latvijā ir dau-
dzi uzņēmumi, kuri specializējas metālapstrādē un 
konstrukciju izgatavošanā. Ja cilvēks vēlas radīt un 
konstruēt jaunus produktus vai vadīt ražošanas pro-
cesus un to kvalitāti, šī profesija būs īstā. ■
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NE SKOLAI, BET DZĪVEI 
MĀCĀMIES

2013./2014. mācību gadā Aiz-
kraukles Profesionālajā vi-
dusskolā uzņem audzēkņus 
šādās izglītības programmās:

◊	KOKIZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOŠANA – būviz-
strādājumu galdnieks

◊	AUTOTRANSPORTS – automehāniķis 
◊	BŪVDARBI – apdares darbu tehniķis 
◊	ADMINISTRATĪVIE UN SEKRETĀRA PAKALPOJU-

MI – klientu apkalpošanas speciālists
◊	MAŠĪNZINĪBAS – celtniecības un ceļu būves mašī-

nu mehāniķis
◊ ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI – ēdināšanas pakal-

pojumu speciālists (pavārs, konditors, viesmīlis, bāra 
darbs)

Mācību ilgums – 4 gadi, iegūst 3. kvalifikācijas līmeni

◊	AUTOATSLĒDZNIEKS – METINĀTĀJS
◊	NAMU APSAIMNIEKOŠANAS MEISTARS
◊	PAVĀRS 

Mācību ilgums – 1 gads, iegūst 2. kvalifikācijas līmeni

Piedāvājam renovētu un labiekārtotu dienesta vies-
nīcu
(Aizkraukle, Bērzu 14, LV-5101; tel.: 651 33704), lielisku 
ēdnīcu, kafejnīcu.
Skolā darbojas dažādi mākslinieciskās pašdarbības 
un sporta pulciņi. Ir iespējams iegūt traktorista un 
šofera tiesības. 

Iesniedzamie dokumenti:
◊	Iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija
◊	Pases kopija
◊	Direktoram adresēts iesniegums (veidlapa – skolā)
◊	Fotogrāfijas (3 x 4) – 4 gab.
◊	Izziņa par veselības stāvokli

Dokumentu pieņemšana no 2013. gada 10. jūnija līdz 
30. augustam darba dienās no plkst. 900 līdz 1600.

Aicinām iepazīties ar skolu un izvēlēto profesiju ATVĒR-
TO DURVJU DIENĀS – katra mēneša pēdējā piektdienā.

E-pasts: aizkavs@inbox.lv 
Mājaslapas adrese: http://www.apvs.lv 
Aizkraukles novads, Aizkraukle, Jaunceltnes 21, LV-5101 
Tālr.: Aizkrauklē 65121035; 28381727

Latvijas Privātskolu asociācijas mājaslapā www.privatskolas.lv atrodama visplašākā informācija par vi-
sām asociācijā esošām privātskolām: pirmsskolām, sākumskolām, pamatskolām, vidusskolām, ģimnāzijām. 

Aicinām informāciju par katru privātskolu meklēt skolu mājaslapās!
Informācija atspoguļo privātskolu īpašos piedāvājumus, aktualitātes, notikumus.

На странице Латвийской ассоциации частных школ www.privatskolas.lv  можно найти самую об-
ширную информацию о школах ассоциации: о начальных, основных, средних, а также гимназиях.

Приглашаем более подробную информацию о каждой частной школе искать на их домашних 
страничках! 

Информация отражает особые предложения школ, актуальные новости, события.

http://www.apvs.lv 
 www.privatskolas.lv 
 www.privatskolas.lv 
 www.privatskolas.lv 
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Tālmācība – ja nav laika 
sēdēt skolas solā!

Rīgas Tālmācības vidusskola (RTV) ir dibināta 2009. gadā un jau 
ceturto gadu pierāda, ka šāda mācību forma – tālmācība (mācības internetā) – ir 
aktuāla visiem tiem cilvēkiem, kuri nevar atļauties sēdēt tradicionālas 
mācību iestādes vai vakarskolas solā. RTV students (mūsu audzēkņi dažādo 
vecumu un mācību specifikas dēļ tiek saukti par studentiem) mācās tad, kad 
ir laiks, un viņam ir skaidri definēts mērķis savai turpmākai dzīvei un izglītībai. 

RTV studenti dzīvo Latvijā un vairāk nekā 20 citās pasaules valstīs un 
veiksmīgi realizē mācības tālmācībā. Mūsu studenti ir ļoti dažādi – tie ir sportisti, 
modeles, jaunās māmiņas, uzņēmēji, cilvēki, kas devušies uz ārzemēm strādāt, 
bijušie arodskolu audzēkņi, kas pārtraukuši mācības, u. c. Ir tik daudz dažādu 
iemeslu, kādēļ viņi nav pabeiguši mācības vai nevar tās turpināt tradicionālā 
veidā. 

RTV ir uz sešiem gadiem akreditēta tālmācības vidusskola, kas piedāvā 
akreditētas izglītības programmas, nodrošinot valstiski atzītus diplomus. 

RTV piedāvā programmas latviešu valodā:
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
Pamatizglītības 2. posma (7.–9. klase) programma

No 2013./2014. mācību gada tiks piedāvāta arī vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena programma krievu valodā. 

Vidusskola lepojas ar gandrīz 400 absolventiem, kuri patlaban ir studenti gan 
Latvijā, gan ārvalstu augstskolās.

RTV realizē profesionālās pilnveides izglītības programmu Panākumu 
Universitāte, kurā jauniešiem ik mēne-
si ir iespēja apmeklēt lekcijas, satiekot 
sabiedrībā pazīstamus un ar pieredzi 
bagātus cilvēkus, kas ieradušies 
dalīties savās zināšanās. Reizi gadā tiek 
organizēts konkurss, kurā iespējams 
laimēt vērtīgas balvas, kā arī Panākumu 
sesija, kuras ietvaros ir iespēja apmeklēt 
kādu veiksmīgu Latvijas uzņēmumu. Pēc 

pilnas divu gadu programmas apguves tiek izsniegta apliecība par profesionālās 
pilnveides izglītību.

Pedagogiem piedāvājam profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu, 
kas sastāv no četru bezmaksas lekciju cikla 36 stundu apjomā.

Tālmācības vidusskolas priekšrocības:
◊	 mācības var sākt jebkurā vecumā; 
◊	 var atrasties jebkurā pasaules valstī;
◊	 mācīties var jebkurā sev izdevīgā laikā;
◊	 mācības ir ērti apvienot ar hobijiem, sportu, darbu, ģimenes dzīvi;
◊	 tiek nodrošināti mācību konspekti un videolekcijas;
◊	 iespēja konsultēties ar pedagogiem attālināti – izmantojot Skype 
 programmu;
◊	 klātienes konsultācijas ir tikai reizi mēnesī (apmeklētība pēc brīvprātības  

 principa);
◊	 eksternāts – iespēja iegūt izglītību īsākā laika posmā;
◊	 iespēja turpināt studijas jebkurā pasaules valstī, jebkurā izglītības iestādē;
◊	 uzņemšana visa gada garumā bez iestājeksāmeniem.

Svarīgi!
◊		 Ieskaites tiek kārtotas elektroniskajā vidusskolas vietnē „RTV e-klase”, 
  tāpēc, lai mācītos tālmācībā, ir vajadzīgs dators ar interneta pieslēgumu. 
◊		 Valsts eksāmeni, tāpat kā tradicionālās skolās, tiek kārtoti klātienē Latvijā. 

Sesku iela 72 – 32, Rīga, LV-1082
Tālr.: 67592999, 29411041 
info@talmacibasvsk.lv 
www.talmacibasvsk.lv 

Laura Ikauniece, RTV absolvente, 
vieglatlēte, debitējusi arī 

Olimpiskajās spēlēs

Lelde Sirmā, RTV absolvente, 
jaunā māmiņa

RTV vadība izstādē Skola 2013 (no 
labās): RTV direktors Edgars Grīnis, 
valdes priekšsēdētaja Ilze Kalniņa, 

valdes locekle Gita Vāvere
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Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
Augstskola
Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083
Uzņemšanas komisija: 67808130; 80002002
E-pasts: uznemsana@rpiva.lv,
rpiva@rpiva.lv
www.rpiva.lv

Studē tuvāk mājām Rīgā vai kādā no 8 filiālēm:

Kurzemē
Kuldīgā – tālr.: 633 23457; e-pasts: kuldiga@rpiva.lv 
Tukumā – tālr.: 631 26807; e-pasts: tukums@rpiva.lv 
Ventspilī – tālr.: 636 28974; e-pasts: ventspils@rpiva.lv

Zemgalē
Bauskā – tālr.: 639 28351; e-pasts: bauska@rpiva.lv 
Jēkabpilī – tālr.: 652 32016; e-pasts: jekabpils@rpiva.lv

Pirmsskolas izglītības skolotājs
Profesionālā kvalifikācija: pirmsskolas izglītības sko-
lotājs (4. Pkl)
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālā studiju 
programma
Studiju veids: pilna laika / nepilna laika; izglītības ie-
guves forma: klātiene; neklātiene
Ilgums: 2 gadi (pilna laika); 2,3 gadi (nepilna laika); 
mācību/studiju maksa – Ls 985 gadā (pilna laika), Ls 
720 gadā (nepilna laika), Ls 640 gadā (nepilna laika 
filiālē) (2013/2014)

Cilvēkresursu/biroja administrēšana
Profesionālā kvalifikācija: biroja administrators (4. 
Pkl); personāla speciālists (4. Pkl)
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālā studiju 
programma
Studiju veids: nepilna laika; izglītības ieguves forma: 
neklātiene
Ilgums: 2,3 gadi mācību/studiju maksa: Ls 760 gadā, 
Ls 640 gadā (nepilna laika filiālē) (2013/2014)

Darba aizsardzība
Profesionālā kvalifikācija: darba aizsardzības speciā-
lists (4. Pkl)
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālā studiju 
programma
Studiju veids: pilna laika / nepilna laika; izglītības ie-
guves forma: klātiene; neklātiene
Ilgums: 2 gadi (pilna laika); 2,3 gadi (nepilna laika); 
mācību/studiju maksa: Ls 985 gadā (pilna laika); Ls 
760 gadā (nepilna laika; 2013/2014); Ls 690 gadā 

(nepilna laika filiālē)

Komercdarbības organizācija
Profesionālā kvalifikācija: uzņēmējdarbības (ko-
mercdarbības) speciālists (4. Pkl); tirgzinības un 
tirdzniecības speciālists (4. Pkl)
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālā studiju 
programma
Studiju veids: nepilna laika; izglītības ieguves forma: 
neklātiene
Ilgums: 2,3 gadi; mācību/studiju maksa: Ls 720 gadā 
(nepilna laika), Ls 640 gadā (nepilna laika filiālē) 
(2013/2014)

Psiholoģijas bakalaurs
Grāds: sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā; prog-
rammas veids: bakalaura studiju programma
Studiju veids: pilna laika/nepilna laika; izglītības ie-
guves forma: klātiene; neklātiene
Ilgums: 3 gadi (pilna laika), 3,3 gadi (nepilna laika); 
mācību/studiju maksa: Ls 980 gadā (pilna laika), Ls 
840 gadā (nepilna laika) (2013/2014)

Personāla vadība
Grāds: profesionālais bakalaurs cilvēkresursu vadī-
šanā; profesionālā kvalifikācija: personāla vadītājs 
(5. Pkl)
Programmas veids: profesionālā bakalaura studiju 
programma
Studiju veids: nepilna laika; izglītības ieguves forma: 
neklātiene
Ilgums: 4,3 gadi mācību/studiju maksa: Ls 840 gadā 

Vidzemē
Alūksnē – tālr.: 643 81168; e-pasts: aluksne@rpiva.lv 
Cēsīs – tālr.: 641 22479; e-pasts: cesis@rpiva.lv 
Madonā – tālr.: 648 07047; e-pasts: madona@rpiva.lv
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(nepilna laika) (2013/2014)

Deju un ritmikas skolotājs
Grāds: profesionālais bakalaurs izglītībā; profesio-
nālā kvalifikācija: deju un ritmikas skolotājs (5. Pkl)
Programmas veids: profesionālā bakalaura studiju 
programma
Studiju veids: pilna laika / nepilna laika; izglītības ie-
guves forma: klātiene; neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,3 gadi (nepilna laika); 
mācību/studiju maksa: valsts budžets un par mak-
su – Ls 985 gadā (pilna laika), Ls 860 gadā (nepilna 
laika) (2013/2014)

Izglītības darba vadītājs un viena mācību 
priekšmeta skolotājs
Grāds: profesionālais bakalaurs izglītībā; profesio-
nālā kvalifikācija: izglītības darba vadītājs (5. Pkl); 
viena mācību priekšmeta skolotājs (5. Pkl)
Programmas veids: profesionālā bakalaura studiju 
programma
Studiju veids: pilna laika / nepilna laika; izglītības ie-
guves forma: klātiene; neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,3 gadi (nepilna laika); 
mācību/studiju maksa: valsts budžets un par mak-
su – Ls 985 gadā (pilna laika), Ls 860 gadā (nepilna 
laika) (2013/2014)

Komercdarbība un uzņēmuma vadība
Grāds: profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbībā; 
profesionālā kvalifikācija: uzņēmumu un iestāžu va-
dītājs (5. Pkl)
Programmas veids: profesionālā bakalaura studiju 
programma
Studiju veids: nepilna laika; izglītības ieguves forma: 
neklātiene
Ilgums: 4,3 gadi mācību/studiju maksa: Ls 840 gadā 
(nepilna laika), Ls 740 gadā (nepilna laika filiālē) 
(2013/2014)

Mūzikas skolotājs
Grāds: profesionālais bakalaurs izglītībā; profesio-
nālā kvalifikācija: mūzikas skolotājs (5. Pkl)
Programmas veids: profesionālā bakalaura studiju 
programma
Studiju veids: pilna laika / nepilna laika; izglītības ie-
guves forma: klātiene; neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,3 gadi (nepilna laika); 
mācību/studiju maksa: valsts budžets un par mak-
su – Ls 1110 gadā (pilna laika), Ls 980 gadā (nepilna 
laika) (2013/2014)

Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt 
vienu priekšmetu pamatskolā
Grāds: profesionālais bakalaurs izglītībā; profesio-
nālā kvalifikācija: sākumskolas skolotājs ar tiesībām 
mācīt vienu priekšmetu pamatskolā (5. Pkl)
Programmas veids: profesionālā bakalaura studiju 
programma
Studiju veids: pilna laika / nepilna laika; izglītības ie-
guves forma: klātiene; neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,3 gadi (nepilna laika); 
mācību/studiju maksa: valsts budžets un par mak-
su –  Ls 985 gadā (pilna laika), Ls 840 gadā (nepilna 
laika), Ls 740 gadā (nepilna laika filiālē) (2013/2014)

Skolotājs
Grāds: profesionālais bakalaurs izglītībā profesionā-
lā kvalifikācija: pirmsskolas un sākumskolas skolo-
tājs (5. Pkl)
Programmas veids: profesionālā bakalaura studiju 
programma
Studiju veids: pilna laika/nepilna laika izglītības ie-
guves forma: klātiene; neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika), 4,3 gadi (nepilna laika) 
mācību/studiju maksa: valsts budžets un par maksu: 
Ls 985 gadā (pilna laika), Ls 840 gadā (nepilna laika), 
Ls 740 gadā (nepilna laika filiālē) (2013./14.)

Skolotājs
Grāds: profesionālais bakalaurs izglītībā profesio-
nālā kvalifikācija: pirmsskolas izglītības skolotājs (5. 
Pkl)
Programmas veids: profesionālā bakalaura studiju 
programma
Studiju veids: nepilna laika izglītības ieguves forma: 
neklātiene
Ilgums: 4,3 gadi mācību/studiju maksa: Ls 840 gadā 
(nepilna laika), Ls 740 gadā (nepilna laika filiālē) 
(2013./14.)

Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs un 
pamatizglītības dabaszinību skolotājs
Grāds: profesionālais bakalaurs; profesionālā kvali-
fikācija: vidējās izglītības bioloģijas skolotājs (5. Pkl)
Pamatizglītības dabaszinību skolotājs (5. Pkl)
Programmas veids: profesionālā bakalaura studiju 
programma
Studiju veids: pilna laika / nepilna laika; izglītības ie-
guves forma: klātiene; neklātiene
Ilgums: 4 gadi (pilna laika); 4,3 gadi (nepilna laika); 
mācību/studiju maksa: valsts budžets un par mak-
su – Ls 985 gadā (pilna laika), Ls 860 gadā (nepilna 
laika) (2013/2014)
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Darīt lietas pa jaunam
Mūsdienīga mācību vide, individuāla pieeja skolēnam un orientēšanās uz turpmā-

ko karjeru ir lietas, ko vidusskolas audzēkņiem piedāvā privātskola Patnis. Skolas 
direktora vietniece izglītības jomā Madara Kiršfelde sarunā ar žurnālu Skolas Vārds 
stāsta par mācību iestādi un iespējām tajā.

Pastāstiet par Patni īsumā! Kādas izglītības 
programmas realizējat?

Sākotnēji skola izveidojās no vienas sagatavo-
šanas klases un divām pamatskolas klasēm. Tagad 
tā ir pilnvērtīgi izaugusi par vidusskolu, un nākam-
gad svinēsim 20 gadu jubileju. Šogad vidusskolā 
mūsu izaicinājums bija pārcelties uz centru, atseviš-
ķi no pamatskolas telpām. Viens no mūsu mērķiem 
ir būt inovāciju nesējiem izglītībā un domāt, kā darīt 
lietas pa jaunam. Trīs vidusskolas klasēs var vieglāk 
izmēģināt ko jaunu – un tālāk jau dalīties pieredzē 
par sasniegto. Mēģinām rast jaunus risinājumus 
gan mācību darba organizēšanā, gan vidē, gan sav-
starpējā sadarbībā. Cilvēki, kas atnāk, jautā: „Bet kur 
jums soli? Bet kā jūs tā?” Mēs uzdrīkstamies mēģi-
nāt, un daudz kas no tā strādā.

Jau kopš pirmsākumiem esat aktīvi inovāci-
ju atbalstītāji?

Patnī esmu piecus gadus, bet domāju, ka vien-
mēr ir bijusi tā vēlme skatīties, kas notiek mums 
apkārt, kas notiek pasaulē, ko no tā varam ieviest. 
Mazs uzņēmums var ātrāk un efektīvāk ieviest kaut 
ko jaunu, un tāpat mēs varam daudz elastīgāk pielā-
goties pasaules tendencēm. Arī sadarbībā ar Micro-
soft esam inovāciju tīklā, dodamies uz apmācībām 
un skatāmies, klausāmies, mēģinām to pasaules 
pieredzi uzsūkt. Patiesībā ir grūti novērtēt inovāci-
ju esamību, jo, tiklīdz ir ieviests kas jauns, tas liekas 

pašsaprotams. Ja mums skolēniem ir brīvpieejas 
portatīvie datori katru stundu, katru brīdi, mums tas 
vairs nešķiet kas inovatīvs, tas vienkārši darbojas. 

Tomēr mājaslapā norādāt, ka mācības no-
tiek pēc inovatīvas sistēmas. Varat minēt kādus 
piemērus? 

Esam pārkārtojuši vidusskolā klases telpu tā, lai 
ir vienots diskusiju galds. 

Mācību ziņā cenšamies stundas likt pa blokiem. 
Vidusskolēni noteikti ir gatavi mācīties stundās, kas 
ir 80 minūšu garas. Grūti ir koncentrēties darbam, 
ja dienā ir septiņi dažādi priekšmeti, tāpēc skolēni 
dod priekšroku stundām blokos. Nav zvana, līdz ar 
to skolotājs un skolēni vienojas, kad viņiem ērtāk 
ņemt starpbrīdi. Mēģinām izmantot arī elektronis-
kos materiālus, bet ir diezgan grūti. Piemēram, An-
glijā ir skolas, kurās nav grāmatu un burtnīcu, ir tikai 
elektroniskie materiāli, ko skolotājs sagatavo un iz-
sūta. Materiālu angliski ir daudz, bet to tulkošana un 
adaptēšana latviski prasa milzīgu darbu. Mēs ar to 
pamazām strādājam. 

Vidusskolā mēģinām virzīties uz karjeras izglī-
tību, jo mums ir tā iespēja pievērsties katram skolē-
nam individuāli.

Kā izpaužas individualizētā pieeja?
Ja klasē vidējais skolēnu skaits ir 12–15 vai kā 

vidusskolas klasēs mums ir attiecīgi astoņi, trīs un 
astoņi skolēni, tad katrs tiek iepazīts kā personība. 
Tu zini, ar ko viņš nodarbojas brīvajā laikā, kāds vi-
ņam raksturs, vai patīk matemātika, vēsture vai kas 
cits. Lielā skolā nav iespēju katru tik daudz iepazīt 
un iedziļināties. Karjeras jomā viņi sadarbojas ar kar-
jeras konsultantu un meklē to savu attīstības ceļu. 
Ikdienas darbā skolēna personību izvērtē katrs sko-
lotājs, saprotot, kā viņam vislabāk palīdzēt mācībās 
un dzīvē vispār virzīties uz priekšu.

Mācību ziņā cenšamies stundas likt pa 
blokiem. Vidusskolēni noteikti ir ga-

tavi mācīties stundās, kas ir 80 minūšu 
garas.
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Kādas pras-
mes tiek attīstī-
tas īpaši, māco-
ties šādā vidē?

Attīstās do-
māšana par to, 
kas ir personīgi 
nozīmīgs. Šeit 
esot, skolēni sāk 
domāt par savu 
izaugsmi un sa-
ņem nepiecieša-
mo atbalstu.

Ievērojami 
labāk attīstās 
diskutēšanas un 
argumentācijas 
prasmes. Piemē-
ram, filozofēša-
nas nodarbībās 

skolēni mācās klausīties, domāt no dažādiem as-
pektiem par jautājumiem, kas nav ikdienišķi.

Skolēni arī saka, ka viņiem te ir mājīgi. Ir savi 
plusi un mīnusi, kad skolā ir mājīgi. Viens no būtis-
kākajiem plusiem – ir daudz mazāks stress. Redzot 
skolēnus, kas pie mums atnāk no citām skolām, ma-
nām, ka bieži tieši stress traucē viņiem produktīvi 

strādāt. Šeit var vienkārši atslābt un koncentrēties 
darbam, nevis visu laiku satraukties, kas tev par to 
būs vai ko citi padomās.

Kādus skolēnus īpaši aicinātu mācīties pie 
jums?

Kad jautājām skolēniem, kam viņi ieteiktu mā-
cīties Patnī, bija skaidras divas atbildes. Pirmkārt, 
tiem, kuriem apnikusi burzma, vienaldzība un salī-
dzināšana ar citiem. Otrkārt, tiem, kas ir mērķtiecīgi. 
Ja viņi zina, ko grib, šeit viņi to sasniegs vieglāk un 
ātrāk, jo viņiem palīdzēs virzīties un attīstīties. ■

www.patnis.lv
facebook.com/patnis.lv
twitter.com/Patnis

Kad jautājām skolēniem, kam viņi ie-
teiktu mācīties Patnī, bija skaidras 
divas atbildes. Pirmkārt, tiem, ku-

riem apnikusi burzma, vienaldzība un sa-
līdzināšana ar citiem. Otrkārt, tiem, kas ir 
mērķtiecīgi.
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Kā studenti vērtē studiju virzienus 
Nora Vanaga
Socioloģija, politoloģija, antro-
poloģija

Šajā studiju virzienā iekļautās studiju program-
mas tiek īstenotas daudzās augstskolās, bet mani 
iesaistīja tikai divu studiju programmu izvērtēšanā: 
Tiesības un diplomātija Rīgas Juridiskajā augstskolā 
(RJA) un Socioloģija Daugavpils Universitātē (DU).

DU socioloģijas programma salīdzinājumā ar 
citām augstskolām ir nākamā pēc Latvijas Univer-
sitātes piedāvātās studiju programmas, jo tur ir 
spēcīgas tradīcijas, laba bibliotēka. Programmas 
mācībspēki cenšas paši publicēties. Eksperti, kas 
šo programmu bija vērtējuši, pirms tam atzina tās 
kvalitāti un attīstību pēdējos gados. Ievērotā prob-
lēma – studenti nevēlās piedalīties ārvalstu apmai-
ņu programmās. Tas, manuprāt, ir skaidrojams ar šo 
jauniešu nedrošību izbraukt ārpus sava reģiona, kur 

nu vēl uz ārvalstīm. Mazā mobilitāte bija galvenais 
ekspertu pārmetums.

Arī RJA Tiesību un diplomātijas programmai ir 
ļoti labs līmenis, bet ir trīs riska faktori. Pirmkārt, nav 
zināms, vai programma spēs ilgi pastāvēt, jo tajā nav 
budžeta vietu un studiju maksa ir augsta, tāpēc stu-
dentu ir ļoti maz. Otrkārt, programmā ir samērā maz 
pastāvīgu pasniedzēju. Arī viņu publikāciju skaits ir 
neliels. Programmas modelis balstās uz pasniedzēju 
piesaisti no ārpuses, kas ir riskanta pieeja ilgtermiņa 
programmas īstenošanā. Treškārt, studiju program-
mai vēl nebija absolventu, tāpēc bija grūti spriest 
par studentu iespējām atrast darbu pēc tam. Vien-
laikus programmas vērtēšanā pieaicinātie darba de-
vēji atzina programmas kvalitāti, bet pauda nelielu 
neizpratni par to, kam būs nepieciešami speciālisti, 
kam bija gan jurisprudences, gan politoloģijas zinā-
šanas. ■

Matīss Ratnieks
Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas, bio-
tehnoloģija

Latvijā ķīmijas programmas augstākajā līmenī 
tiek pasniegtas Latvijas Universitāte (LU) un Rīgas 
Tehniskajā universitātē (RTU), bet profesionālo izglī-
tību piedāvā Rīgas Valsts tehnikums (RVT) un Olai-
nes koledža (piedāvā arī 1. līmeņa profesionālo aug-
stāko izglītību). Kā RTU Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultātes (MLĶF) plusus var minēt lielāko 
zinātnei piesaistīto finansējumu universitātes līme-
nī un modernu institūtu aprīkojumu. RTU MLĶF ķī-
mijas tehnoloģijas programma ir vairāk orientēta uz 
tehnoloģisko pusi, un tiek piedāvāts liels novirzie-
nu klāsts. Kā trūkumus var minēt dažu priekšmetu 
programmas neatbilstību mūsdienu standartiem. 
Kopš pagājušā gada šajā programmā ir veiktas iz-
maiņas un ceturtajā kursā tiek piedāvātas prakses 

iespējas. 
LU Ķīmijas fakultātes piedāvātā ķīmijas prog-

ramma ilgst trīs gadus. Atšķirībā no RTU LU ir at-
tīstīts analītiskās ķīmijas virziens, turklāt tikai šajā 
programmā tiek sagatavoti ķīmijas skolotāji. 

LU programmā, pēc manām domām, lielāka 
vērība pievērsta teorētiskajai, bet RTU – praktiskajai 
ķīmijai.

Par maģistra programmām: LU ķīmijas prog-
ramma viennozīmīgi ir izdevīgāka strādājošajiem 
studentiem, jo lekcijas notiek piektdienās un sest-
dienās, savukārt RTU maģistra programmās lekcijas 
notiek dienas vidū, kas nav ērti. Izņēmums ir fakul-
tātes institūtos strādājošie maģistri.

Olaines koledžā piedāvātā pirmā līmeņa aug-
stākās izglītības programma ir ideāla jauniešiem, 
kuri vēlas pēc iespējas ātrāk sākt strādāt, jo prog-
ramma ir tapusi sadarbībā ar uzņēmumiem un vi-
siem studentiem tiek piedāvātas prakses vietas.

Kitija Bite
Tiesību zinātne

Biznesa vadības koledža ir jauka, mīļa, mājīga 
augstskola, bet piedāvā tālmācību. Tā kā pati esmu 
ieguvusi juridisko izglītību, man pārliecinošu iespai-
du nerada tas, ka šo profesiju var apgūt distancēti, 
saņemot uzdevumus un nosūtot tos pasniedzējam. 

Jā, programmai ir laba e-vide, kur pieejami mācību 
materiāli, lekciju ieraksti un cita nepieciešamā in-
formācija, bet aizstāt pasniedzēja dzīvo vārdu ar to 
vienalga nevar. Programmā ir arī klātienes nodarbī-
bas, bet to daudzums ir minimāls. Pozitīvai, ka stu-
dentus te lutina un atbalsta, bet par kvalitāti es tik 
pārliecināta neesmu. Arī pieaicinātie darba devēji 
runāja vispārīgi, jo neviens bijušais students pie vi-
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ņiem nestrādā.
Latvijas biznesa koledža (LBK) manā vērtēju-

mā ir viena no labākajām augstskolām, kas sniedz 
pirmā līmeņa augstāko izglītību, – ne tikai tiesību 
zinātnē vien. Programmu veido veiksmīgi atlasīts 
akadēmiskais personāls, nodibināta laba sadarbība 
ar ārvalstu augstskolām, kur ir iespēja turpināt izglī-
tību. Pieejams labs materiālais nodrošinājums, izņe-
mot bibliotēku. Tā šajā koledžā patiešām ir koledžas 
līmenī. Visā augstskolā ir ieviesta kvalitātes vadība, 
kas nodrošina studiju nemitīgu uzraudzību un iz-
vērtējumu. Tas nodrošina kvalitāti.

Starptautisko tehnoloģiju augstskola ir privāts 
bizness. Manuprāt, vajadzētu izpētīt, kā programma 
saņēmusi akreditāciju. Apskatot iepriekšējos akre-
ditāciju novērtējumus, secināju, ka nekas netika 
uzlabots. Programma akreditāciju saņem tikai tā-
pēc, ka kāds spēcīgs eksperts uzraksta beigās labu 
ziņojumu. Lai gan bibliotēkā ļoti maz pieejami ju-

risprudences pētījumi, studenti ir ļoti apmierināti ar 
šo augstskolu. Laikam jau visi arī saņem diplomus. 
Novērtēšanā atklājās, ka augstskola bija viltojusi 
ierakstus datubāzē par saviem pasniedzējiem, lai 
uzlabotu augstskolas tēlu. Respektīvi, divi pazīsta-
mi tiesību zinātnieki ar visiem viņu pētījumiem un 
publikācijām tika pierakstīti kā savējie. Vēlāk augst-
skola aizbildinājās, ka Augstākās izglītības padome 
esot sajaukusi datubāzes ierakstus. Diemžēl neko 
labu par šo augstskolu pateikt nevarēšu.

EIHSEBA ir LBK otrais līmenis. Augstskola savu 
darbību sāka tikai pagājušajā gadā, tāpēc runāt par 
vērā ņemamiem rezultātiem ir pagrūti. Izskatījās 
pašvaki. Ļoti maz studentu, programma un augst-
skola bija tikai licencēta, nevis akreditēta. Ir noslēgts 
līgums ar Policijas koledžu par telpu un bibliotēkas īri, 
kas nodrošina policijas tiesību programmas īsteno-
šanu, nevis vispārējo jurisprudenci. Pozitīvi, ka aka-
dēmiskais personāls un materiālā bāze ir no LBK. ■ 

Mikus Žagata
Civilā un militārā aizsardzība

Priekšrocības viennozīmīgi ir tām augstskolām, 
kuras organizē unikālu programmu apguvi (Nacio-
nālās aizsardzības akadēmija (NAA), Robežsardzes 
koledža un pārējās specifiskās), jo pēc šo skolu pa-
beigšanas tiek garantēts darbs profesijā. Tāpat ka-
detiem šajās programmās maksā algu, bet studijas 

finansē valsts. Problemātiskāk šajā ziņā ir civilās aiz-
sardzības programmas organizējošām augstskolām, 
jo par tām jāmaksā pašiem studentiem vai viņu dar-
ba devējiem. Arī darbs pēc programmu absolvēša-
nas nav garantēts. Algu šo programmu studentiem, 
protams, nemaksā. Jāapzinās, ka šīs diemžēl nekur 
pasaulē nav vislabāk atalgotās profesijas, tādēļ tajās 
būtu vēlams darboties tikai tiem, kam tas interesē. ■

Laura Valtere
Pedagoģija

Latvijā pedagoģiju var apgūt vairākās augstsko-
lās: Daugavpils Universitātē (piem., mūzikas skolo-
tāji, profesionālās izglītības skolotāji), Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijā (piem., mūzikas skolo-
tāji), Latvijas Lauksaimniecības universitātē (piem., 
vides, vizuālās mākslas un profesionālās izglītības 
skolotāji), Latvijas Universitātē (piem., pamatizglītī-
bas un pirmsskolas skolotāji, dažādu humanitāru un 
eksaktu priekšmetu skolotāji), Liepājas Universitātē 
(piem., valodu un citu priekšmetu skolotāji), Rēzek-
nes Augstskolā (piem., sociālie un speciālie skolotā-
ji), Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadē-
mijā (dejas, mūzikas, pamatizglītības, pirmsskolas, 
sākumskolas un dažādu priekšmetu skolotāji).

Vispārīgi varētu teikt, ka pedagoģijas studiju 
programmas atšķiras ar to fokusu. Piemēram, katra 
augstskola nosaka galvenos pedagoģijas apakšvir-
zienus – Liepāja specializējas pirmsskolas pedago-
ģijā, vispārīgā pedagoģijā, skolas pedagoģijā un 

pieaugušo pedagoģijā, RPIVA – pirmsskolas peda-
goģijā, skolas pedagoģijā, augstskolas pedagoģijā, 
nozaru – mūzikas, dejas, vizuālās mākslas un arodu 
– pedagoģijā, bet Rēzeknē studijas ir tieši saistītas 
ar sabiedrības atveseļošanas un sociālās integrāci-
jas problēmu, kā arī pilsoņu vispārējas labklājības 
nodrošinājuma risinājumu meklējumiem. Latvijas 
Universitāte – kā jau lielākā universitāte – dara visu, 
tomēr es palieku pie viedokļa, ka katrai iestādei ir 
savs fokuss un katra cenšas specializēties kādā kon-
krētā jomā. 

Nevajadzētu arī aizmirst par vēsturiskām augst-
skolu tradīcijām – no kā iestāde ir radusies, cik liela 
ir tās pieredze konkrētajā jomā, kādi ir tās lektori. 
Nevienam nav šaubu, ko sagatavo Jāzepa Vītola Lat-
vijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 
vai Rīgas Stradiņa universitāte. Visām šīm iestādēm 
vēsturiski un pat iestādes nosaukumā ir pateikts, uz 
ko tās fokusējas.

Ja konkrēti runā par pedagoģijas virzienu, tad 
jāsaka, ka pedagoģija ir visaptveroša zinātne. Tas, 
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ka izmācās par skolotāju, nenozīmē, ka par to ir jā-
strādā, savukārt spēja nostāties auditorijas priekšā, 

pārstāvēt viedokli un izskaidrot to citiem ir māksla, 
ar kuru jāsaskaras jebkurā profesijā. ■

Matīss Baumanis
Mehānika un metālapstrāde

Projekta laikā viesojos un izvērtēju četras 
augstskolas: Latvijas Jūras akadēmiju (LJA), Latvijas 
Lauksaimniecības universitāti (LLU), Rīgas Tehnisko 
koledžu (RTK) un Transporta sakaru institūtu (TSI). 
Katrai augstskolai bija kādi mazāki vai lielāki trūku-
mi, tomēr jāatzīst – cik redzēju, šīs augstskolas bija 
konkurētspējīgas un kvalitatīvas.

Par RTK varu teikt, ka tā nodrošina koledžas iz-
glītību, kas nav akadēmiskais bakalaurs. To eksperti 
mēdza uzskatīt par mīnusu, tomēr RTK bija ļoti jau-
nas iekārtas un tehnika. Arī prakse bija labi nodro-
šināta.

TSI ir modernas iekārtas un lieli nākotnes plāni. 
Lielākā daļa (būtībā viss) augstskolā notiek svešva-
lodās (lielākoties krievu), tādēļ tas varētu būtu sva-

rīgi skolēniem, kuri vēlētos mācīties latviski. TSI nav 
budžeta vietu, toties eksāmenus ir iespējams viegli 
par maksu vairākkārt pārlikt. Daudzi studenti līdzte-
kus studijām strādā.

LLU tehniskās fakultātes programmas ir ļoti la-
bas, studenti daudz sadarbojas ar absolventiem un 
darba devējiem. Iekārtas un prakses vietas ir labā lī-
menī. Ja novietojums nav šķērslis, tad šī varētu būt 
laba izvēle.

Pats mācos RTU, kur arī studijas ir diezgan labas. 
RTU nodrošina visvairāk budžeta vietu tehniskajās 
zinātnēs Latvijā, tādēļ šeit varētu nākt izglītoties tie 
studenti, kas ir samērā labi mācījušies vidusskolā un 
vēlas iegūt starptautiski atzītu un augsti vērtētu iz-
glītību. Prakses un laboratorijas šeit ļoti atšķiras at-
bilstoši studiju programmām, tomēr aktīvi studenti 
vienmēr atradīs, kā sevi nodarbināt un iegūt labāko 
no sniegtajām iespējām.

Lauma Apšeniece
Materiālzinātne un ražošana un 
pārstrāde

Latvijas Lauksaimniecības universitātes pro-
fesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 
programmai Kokapstrāde ir labs tehniskais aprīko-
jums un plaša sadarbība ar uzņēmumiem. Tādējādi 
tiek iegūts inženierzinātņu profesionālais bakalaura 
grāds, kas darba tirgū tiek novērtēts. Radās iespaids, 
ka studiju programma ir kvalitatīva. Interesants likās 
fakultātes interjers, kurā ik uz soļa ar interesantiem 

dekoriem un aksesuāriem tiek atgādināts, ka tā ir 
Mežu fakultāte.

Rēzeknes Augstskolas pirmā līmeņa profesionā-
lās augstākās izglītības studiju programma Apģērbu 
projektēšana un dizains brīdī, kad to izvērtējām, bija 
tik tikko izveidota – vēl nebija pat uzņemti pirmie 
studenti. Plāni izklausījās grandiozi un daudzsološi. 
Arī vietējie uzņēmumi atzinīgi novērtēja šīs studiju 
programmas ieviešanu. Tika plānota plaša sadarbī-
ba ar ārzemju universitātēm, uzmanību piesaistīja 
arī Rēzeknes Biznesa inkubators, ar kuru Rēzeknes 
Augstskolai esot cieša sadarbība. ■

Sanda Blomkalna
Fizika, matemātika un statistika

Fizikas, matemātikas un statistikas virzienā stu-
dēt piedāvā Daugavpils Universitāte (DU), Latvijas 
Universitāte (LU) un Liepājas Universitāte (LiepU). 
Bakalaura līmeņa programmas ir visās, savukārt stu-
dijas turpināt maģistrantūrā un doktorantūrā piedā-
vā DU un LU.

Fizikas, matemātikas un statistikas virziena 
programmas novērtētas kā kvalitatīvas un ilgtspē-
jīgas.

Eksperti savās vizītēs un vērtējumos īpaši izceļ 
DU ciešo sadarbību ar reģiona skolām, studiju prog-
rammu sasaisti universitātes iekšienē, īpaši ar izglī-

tības programmām, un mācībspēku kvalifikāciju. 
LU stiprās puses ir mācībspēku augstā kvalifikācija 
un starptautiskā atpazīstamība, laboratoriju un ins-
titūtu aprīkojums un to iesaiste studiju procesā, kā 
arī labs studiju materiāltehniskais nodrošinājums. 
Dzirdamas pozitīvas atsauksmes par statistikas 
programmu. Tā, starp citu, ir vienīgā profesionālā 
programma šajā virzienā. LiepU savukārt ir laba sa-
darbība ar reģiona skolām un uzņēmumiem, veido-
jot kopīgus pētniecības projektus. 

Par trūkumiem: reģionālajās universitātēs ir 
mazs studentu skaits konkrētajās programmās. Kā 
trūkums jāmin arī pašlaik nelielais svešvalodu īpat-
svars studijās. ■
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Dana Prižavoite
Vides aizsardzība

Latvijas Universitātes (LU) un Daugavpils Uni-
versitātes (DU) īstenotās vides zinātnes studiju 
programmas savā būtībā ir ļoti līdzīgas. Studijas 
tajās ir ļoti daudzpusīgas un aptver visus vides zi-
nātnes apakšvirzienus (dabas aizsardzība, vides 
pārvaldība, vides ķīmija un ekotoksikoloģija, vides 
inženierzinātne). Studijas šajās programmās ir cieši 
saistītas arī ar dzīvības un zemes zinātnēm. Rīgas 
Tehniskās universitātes (RTU) vides zinātnes baka-
laura studiju programma arī ir ļoti laba, tikai atšķirī-
bā no iepriekš minētajām tā ir vairāk saistīta ar vides 
inženierzinātnēm un orientējas uz dažādiem vides 
tehnoloģiju virzieniem, piemēram, klimata tehno-
loģijām. Mazāka vērība šajā programmā pievērsta 
dabas aizsardzībai. Visām šīm programmām ir gan 
pietiekams tehniskais nodrošinājums, gan augsta 

līmeņa mācībspēki. 
Vides aizsardzības tehnoloģijas koledžas līme-

nī var apgūt arī Olaines Mehānikas un tehnoloģijas 
koledžā, iegūstot vides tehnologa kvalifikāciju. Arī 
šo programmu eksperti uzskatīja par ļoti kvalitatīvu 
un ilgtspējīgu, ar ļoti labu tehnisko nodrošinājumu 
un vislielāko absolventu nodarbinātības rādītāju 
pēc studijām no vides aizsardzības virziena studiju 
programmām. Nedaudz būtu jāuzlabo mācībspēku 
kvalifikācija šajā programmā. 

Liepājas Universitātes Vides un atjaunojamo 
energoresursu pārvaldība un inženierija un Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes Vide un ūdenssaim-
niecība īstenotās profesionālā bakalaura studiju 
programmas eksperti atzina par ilgtspējīgām, taču 
tām tika ieteikti vairāki uzlabojumi un priekšlikumi 
gan saturā, gan tehniskajā nodrošinājumā, gan citās 
jomās. ■

Inguna Zariņa
Psiholoģija
Īsteno: RSU, BPMA, SPPA

Latvijas Universitātē (LU) un Daugavpils univer-
sitātē (DU) tiek īstenotas visa līmeņa studijas, tāpēc 
šajās universitātēs ir vislabāk attīstīta zinātniskā dar-
bība un iespējas iesaistīties zinātnes projektos. Tajās 
ir arī vislielākās studiju izvēles iespējas un pieejami 
dažādi pieprasītākie maģistra virzieni. Abās univer-
sitātēs ir starptautiski vislabāk zināmie zinātnieki un 
pasniedzēji, kas kļuvuši par autoritātēm psiholoģi-
jas jomā Latvijā. Nākamā šajā sarakstā būtu Rīgas 
Psiholoģijas un izglītības vadības augstskola (RPI-
VA), kurai ir daži labi zināmi mācībspēki. DU ir ģeo-
grāfiski izdevīgā vietā, jo savā reģionā ir vienīgā, kas 
piedāvā šādas studijas, tādēļ tā ir unikāla.

RPIVA ir vairāk koncentrējusies uz pedagoģijas 
zinātnes attīstību, tāpēc attīstītāks ir tieši skolu psi-
holoģijas virziens. Skolas psihologa darbam šī ir laba 
izvēle. RPIVA īsteno arī pozitīvās psiholoģijas virzienu 
akadēmiskā maģistra veidolā, tomēr šī programma 
ir saņēmusi ekspertu skepsi, jo nedod kvalifikāciju 
un tādējādi iespēju pilntiesīgi (atbilstoši nozares 

pārstāvju uzskatiem) strādāt par psihologu. Turklāt 
pastāv dažādi viedokļi par to, cik ļoti pozitīvo psiho-
loģiju var uzskatīt par īstu virzienu ar stabilu pētnie-
cības bāzi.

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) īsteno psiho-
loģiju tikai bakalaura līmenī un virzienu vērtēšanā 
tika atzīta par nekvalitatīvu. Es teiktu, ka šajā uni-
versitātē pluss ir medicīnas ievirze – psiholoģijas 
studenti padziļināti apgūst dažādus bioloģijas un 
anatomijas priekšmetus. Taču, manuprāt, šai specia-
lizācijai būtu jānotiek maģistra līmenī, citādi rodas 
situācija, ka pēc RSU psiholoģijas bakalaura studi-
jām studenti nevar pilnvērtīgi turpināt maģistra stu-
dijas citā virzienā (skolu, sociālajā, organizāciju u.c.). 
Par nekvalitatīvu tā tika atzīta arī vājo bibliotēkas 
resursu dēļ, kā arī tāpēc, ka šī studiju programma iz-
dzīvo tikai no pašu ieņēmumiem (saņemtajām stu-
diju maksām) un atbalsts no augstskolas ir niecīgs. 

Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augst-
skola (BPMA) var būt laba izvēle krieviski runājošajai 
plūsmai. Savukārt Starptautiskās praktiskās psiholo-
ģijas augstskolas (SPPA) studiju programmas virzie-
nu vērtēšanā tika atzītas par nekvalitatīvām. ■

Dāvis Plotnieks
Vadība un administrēšana un 
nekustamo īpašumu pārvaldī-
ba

Latvijā vadības un administrēšanas programmu 
ir ļoti daudz (kopumā vairāk nekā 150 dažādas stu-

diju programmas) un to kvalitāte bieži vien ir zema 
salīdzinājumā ar Latvijas studiju programmām un 
citām līdzvērtīgām studiju programmām Eiropā. 
Priekšrocības noteikti ir tām augstskolām, kam ir 
augsti kvalificēti pasniedzēji, kuriem ir ne tikai pa-
sniedzēja, bet arī praktiķa pieredze. Pasniedzēja 
kvalifikāciju paaugstina papildu izglītība ārvalstīs. 
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Svarīgs ir arī labs tehniskais nodrošinājums, tas, vai 
augstskolā pieejami jaudīgi datori, internets, kva-
litatīvas un mācību vajadzībām atbilstošas telpas, 
e-mācību vide. Liela nozīme ir uz studentu orien-
tētai augstskolas administrācijai, kā arī augstskolas 
aktivitātēm studiju procesa pilnveidošanā – vieslek-
toru piesaistei, apmaiņas programmām, dažādībai 

prakses vietu izvēlē, ārpusstudiju aktivitātēm. Studi-
ju programmas prestižs nosaka iespēju atrast darbu 
pēc studijām. Protams, vēl ir daudzi citi iespējamie 
faktori, kas labu augstskolu un studiju programmu 
padara atšķirīgu no citām. Savukārt trūkumi saistīti 
ar to, ko augstskola vai studiju programma nespēj 
piedāvāt no iepriekš minētajām priekšrocībām. ■

Ieva Baltiņa
Transporta pakalpojumi

Virzienā transporta pakalpojumi tiek īstenotas 
septiņas studiju programmas četrās dažādās Lat-
vijas augstskolās: Liepājas Jūrniecības koledžā 1. 
līmeņa profesionālās programmas Kuģa vadītājs, 
Jūras transports un Starptautisko pārvadājumu vadī-
šana, Rīgas Celtniecības koledžā programma Pasta 
pakalpojumu organizācija, Rīgas Aeronavigācijas 
institūtā programmas Gaisa satiksme un vadība un 
Starptautisko pārvadājumu vadība un Transporta un 
sakaru institūtā programma Uzņēmējdarbības vadī-
ba transportā.

Virzienā apkopotās programmas ir ļoti dažādas, 
un katra specializējas noteiktā sfērā, tāpēc, izvēloties 
programmu, jau iepriekš jābūt skaidrībai, ar kādu 

transporta veidu un jomu jaunietis vēlas darboties 
tālāk. Jāņem vērā, ka līdzīgas un vēl dažādas trans-
porta programmas atrodamas arī citos virzienos, 
piemēram, vadības virzienā vai inženierzinātnēs.

Visām minētajām izglītības iestādēm ir tradī-
cijas transporta programmu īstenošanā, kuras tiek 
turpinātas. Liepājas koledža ir reģionāla augstākās 
izglītības iestāde, ko labprāt izvēlētos Kurzemes 
reģionā dzīvojošie. Rīgas Aeronavigācijas institūta 
programma pilotiem ir visai dārga, un nebija skaidra 
tās kvalifikācijas atzīšana visā pasaulē, tomēr uzska-
tāma par soli pretim lidotāja sapnim. Jāņem vērā, ka 
Transporta un sakaru institūta un Rīgas Aeronavigā-
cijas institūta vide ir slāviska. Liepājas Jūrniecības 
koledžā bija atsaucīgs un jauks kolektīvs, tomēr tajā 
nepieciešama renovācija. ■

Andreass Šulcs
Informācijas tehnoloģijas

Aplūkošanas vērtas ir trīs augstskolas: Latvijas 
Universitāte (LU), Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) 
un Ventspils Augstskola. 

LU Datorikas fakultātes programma ir laba. Tas, 
par ko var piesieties, ir realizācija (respektīvi, pasnie-
dzēju attieksme, prasības un spēja iemācīt) un seko-
šana aktualitātēm jomā. 

LU priekšrocības ir samērā augsti kvalificēti pa-
sniedzēji gan datorikā, gan matemātikā, laba elek-
tronisko resursu bāze, laba bibliotēka mūsdienīgas 
datorklases, vairākas ārpusstudiju papildu aktivitā-
tes – robotika, pagrīdes universitāte, semināri –, kon-
ferences, kur runā nozares profesionāļi un dažādu 
firmu pārstāvji. Tāpat nav grūti atrast labas, apmak-
sātas prakses vietas, kur vēlāk var turpināt darbu. LU 
trūkumi ir pārāk liela koncentrēšanās uz program-
mētāju ražošanu, maz modernu kursu, maz kursu, 
kas balstīti uz starpnozaru sadarbības iespējām, ļoti 
pasīvs atbalsts start-up projektiem, maz sacensības, 
kas ar balvām motivētu studentus pašus apgūt ak-
tuālas lietas. Nav arī biznesa inkubatora vai analo-

ģiskas institūcijas tieši datorikai. Akadēmiskā ziņā 
piešķirts vājš finansējums, kas nozīmē, ka potenciāli 
labs pasniedzējs pamatdarbā strādā citur. 

RTU atšķirībā no LU ir tehniska, nevis akadē-
miska pieeja. RTU plusi ir laba materiālā un tehniskā 
bāze, labi pasniedzēji datorikas virzienos, kas saistīti 
ar datorikas tehnisko pusi (elektroniķi, dažādu iekār-
tu programmētāji u.tml.), spēcīgs robotikas klubiņš, 
labas iespējas piesaistīt Eiropas finansējumu dažādu 
industriālo pētījumu attīstībai, biznesa inkubators. 
RTU mīnusi savukārt ir zemas prasību no pasniedzē-
jiem programmas izpildē un vēl vājāka interese par 
aktualitātēm nekā LU. Ir slikta pasniedzēju sagata-
votība tēmās, kas ir ārpus viņu pamatsfēras.

Par pasniedzējiem Ventspils Augstskolā nezinu. 
Tehniskā bāze un bibliotēkas ir normālas. Ļoti liels 
pluss ir Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, kas ir 
dažādu zinātniski izaicinošu projektu realizētājs, kā 
arī biznesa inkubators. Kosmosa tehnoloģijās vērtī-
ga, iespējams, ir arī radioteleskopa esamība. Tā kā 
Ventspils Augstskola ir krietni mazāka, tad finansē-
jums attiecībā pret cilvēku daudzumu Ventspilī no-
teikti ir lielāks, bet piedāvātie kursi aptver šaurāku 
datorikas daļu. ■
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Dace Treigute
Teoloģija un reliģija

Viens no klasiskās universitātes pamatiem ir 
teoloģija. Tā sniedz ieskatu cilvēkā kā garīgā un sa-
prātīgā būtnē. 

Latvijas Kristīgajā akadēmijā (LKA) līdztekus 
teoloģijas studijām var apgūt sociālo darbu, sabied-
riskās attiecības, Bībeles mākslu. Atšķirībā no citām 
augstskolām LKA padziļināti var apgūt pareizticīgās 
baznīcas tradīcijas, taču jāstudē par savu naudu.

Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē var ie-
gūt vispārēju priekšstatu par teoloģiju un pasaules 
reliģijām. To var darīt, studijas turpinot līdz doktora 
līmenim. Pieejamas ir valsts budžeta vietas.  Fakul-
tāte nav pakļauta nevienai baznīcai, bet sadarbojas 
ar visām konfesijām, kā arī ar citu reliģiju kopienām 
Latvijā, uzsverot zinātniski kritisku pieeju teoloģijas 
un reliģiju pētniecības tēmām.

Rīgas Augstākās reliģijas zinātņu institūtā (RAR-
ZI) – Laterāna Pontifikālās universitātes filiālē – ļoti 
augstā līmenī var apgūt filozofiju un teoloģisko an-
tropoloģiju (par cilvēku un sabiedrību). Salīdzinā-
jumā ar citām mācību iestādēm RARZI padziļināti 
var apgūt katoļu baznīcas tradīcijas. Institūtā ir liela 
bibliotēka par Romas katoļu baznīcas literāro man-
tojumu. Filiāle uzņem katoļu baznīcas piederīgos un 
pārējos interesentus pēc pārrunām.

Lutera akadēmija (LA) sagatavo mūziķus, teo-
logus, draudžu darbiniekus, garīdzniekus. Atšķirībā 
no citām mācību iestādēm LA padziļināti var apgūt 
luterisko identitāti, mācības notiek vakaros un mā-
cību maksa ir simboliska. LA ir visjaunākā akreditētā 
teoloģijas iestāde. Tajā ir lielākā bibliotēka Baltijā ar 
luterisko literāro mantojumu.

Jebkurā augstskolā teoloģijas un reliģijas studi-
jās var iegūt plašu un vispusīgu humanitāro izglītī-
bu (vēsture un kultūra, filozofija, ētika, psiholoģija, 
pedagoģija, sociālās mācības, kā arī senebreju un 
sengrieķu (koinē) valodas), kas dod iespēju iegūt 
maģistra grādu jebkurā citā humanitārā program-
mā.

Teoloģijas un reliģijas studiju absolventi kļūst 
par tulkiem, skolotājiem, pasniedzējiem, pētnie-
kiem, redaktoriem, grāmatu autoriem, pastorāla-
jiem konsultantiem, kapelāniem slimnīcās, cietu-
mos un citās sociālās iestādēs, kā arī garīdzniekiem. 
Ko darīt pēc studijām, ir katra individuāla izvēle, bet 
bieži teoloģijas studijas ir pirmais solis ceļā uz tālāku 
izglītību.

***
Komentāros pasusts studentu personīgais 

viedoklis no iespaidiem, kas gūti vērtējot studiju 
virzienus. ■

Svarīgi par studiju kredītu
„Nebiju dzirdējis” vai „uzzināju par vēlu” – tādas ir ieras-
tas studentu kredītu ņēmēju iebildes par neizmantotiem 
atmaksas atvieglojumiem. Līdzīgas frāzes studējošie 
min arī attiecībā uz studiju kredītu un tā vērā ņemama-
jām priekšrocībām. Kas tad īsti atšķir studentu kredītu 
no parasta bankas aizdevuma un kādus atvieglojumus 
tā atmaksas procesā iespējams saņemt, stāsta Studiju 
un zinātnes administrācijas vadītājs Jānis Ķirsons.

Nav parasts bankas aizdevums

 „Studentu kredīts zināmā mērā ir subsidēts,” J. 
Ķirsons norāda uz studiju un studējošā kredītu atšķi-
rību no citiem banku aizdevumiem. Studiju laikā un 
vienpadsmit mēnešu pēc to beigām studiju kredī-
ta procentu maksa tiek segta no valsts budžeta, ne 
studenta kabatas. Otra zīmīga īpašība atklājas, kad 
finanšu tirgos strauji kāpj procentu likmes. „Tad šeit 
ir paredzēta aizsardzība – students maksā ne vairāk 
kā piecus procentus. Ja ir vairāk, to kompensē valsts 
no budžeta līdzekļiem.” Kredīta atmaksu iespējams 

arī pagarināt, ja kredītņēmējs turpina tālākās stu-
dijas, atrodas grūtniecības, pēcdzemdību vai bērna 
kopšanas atvaļinājumā līdz pusotram gadam, kā arī 
nokļūst bezdarbnieka statusā.

Kredītu iespējams dzēst

Pastāv vēl kāda būtiska iezīme, par ko kredītņē-
mēji bieži vien ir nepietiekami informēti, proti, at-
sevišķos gadījumos šo kredītu iespējams daļēji vai 
pilnībā dzēst. 

Pirmkārt, ja ar kredītņēmēju notiek nelaimes 
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gadījums, kas izraisa viņa pirmās vai otrās grupas in-
validitāti vai nāvi. Šādā situācijā kredīta pamatsum-
ma, līgumsods un procentu maksājumi tiek dzēsti. 
„Tā ir tāda sava veida apdrošināšana,” paskaidro ad-
ministrācijas vadītājs. „Jāņem vērā, ka, izsniedzot 
kredītus no kredītiestāžu līdzekļiem, tiek pieprasīts 
viens galvinieks jeb galvotājs un, ja nav kredītņēmē-
ja, banka varētu likt to galviniekam atmaksāt, bet 
šeit ir tāda aizsardzība, ko sedz no valsts budžeta 
līdzekļiem.”

Attiecībā uz studējošā kredītu ir iespējams 
dzēst 30% no atlikušās atmaksas summas vienam 
no vecākiem par katru bērnu, kurš piedzimis stu-
diju periodā vai kredīta apmaksas laikā. „Vēl ir vie-
na iespēja – Ministru kabinets ik gadu apstiprina 
profesiju sarakstu un speciālistu skaitu, kuriem 
tiks sākta kredīta dzēšana no valsts budžeta lī-
dzekļiem.” J. Ķirsons atzīst, ka krīzes iespaidā laikā 
no 2009. līdz šim gadam jauni saraksti netika apstip-
rināti, taču šogad to sagatavošana atsākta, un kre-
dītņēmēji var atkal pieteikties. „Pedagogi, skolotāji, 
gan pirmsskolas, gan pamatskolas, gan vidusskolas, 
augstskolu jaunie pasniedzēji, sociālie darbinieki, 
kultūras darbinieki, arī veselības aprūpes speciālis-
ti, medmāsas un ārsti,” viņš min iespējamās sarakstā 
iekļautās profesijas. Pēc apstiprinājuma kredīta dzē-
šanai tiek pakāpeniski dzēsta atlikusī kredīta atmak-
sas daļa. „Nedzēš tā uzreiz, ar vienu piegājienu, bet 
gan par katru nostrādāto gadu dzēš to pamatsum-
mas daļu, kas ir jāatmaksā,” viņš paskaidro. 

Studiju un zinātnes administrācijas sniegtie 
dati par 2012. gadu liecina, ka kopā pagājušajā 
gadā atbilstoša studiju kredīta daļa dzēsta 1192 kre-
dītņēmējiem. No tiem 96% veido valdības noteiktā 
saraksta profesijās strādājošie, atlikušajos četros 
procentos gadījumu kredīts pilnībā dzēsts saistībā 
ar kredītņēmēja invaliditāti vai nāvi. 

Savukārt studējošā kredīta atbilstoša daļa pa-
gājušogad dzēsta 1245 kredītņēmējiem. Aptuveni 
trīs ceturtdaļām no viņiem jeb 944 cilvēkiem dzē-
šana piemērota pēc mazuļa piedzimšanas ģimenē. 
Teju trīs simti bijuši Ministru kabineta noteiktajās 
profesijās strādājošie atvieglojuma saņēmēji, un 
pieci studējošā kredīti dzēsti pilnībā saistībā ar kre-
dītņēmēja invaliditāti vai nāvi. 

Statistikas dati rāda, ka 2010. gadā tika noslēgti 
4548 kredītlīgumi par studiju un studējošo kredītu 
piešķiršanu. Nākamajā – 2011. – gadā tie bija 4065 
jauni līgumi ar kredītiestādēm, bet pagājušajā gadā 
kopā noslēgts 3531 kredītlīgums. Studiju un zināt-
nes administrācijas vadītājs uzsver – lai gan pēdē-
jos gados studentu kredītņēmēju skaitam ir ten-
dence samazināties, pietiekami lielam studentu 
skaitam šis atbalsts ir joprojām vajadzīgs.

Ātrāka galvojuma saņemšana jau šogad

Kā jaunumu studentu kredītu jomā J. Ķirsons 
min uzlabotu kārtību valsts galvojuma saņemšanai, 
kas jau ir stājusies spēkā. Panāktas vienošanās, lai 
valsts galvojuma piešķiršanas process būtu mazāk 
darbietilpīgs un raitāks. Tādējādi tas pašlaik varētu 
ilgt nedēļu līdz pusotru agrāko triju līdz četru ne-
dēļu vietā. Papildus tiek plānots ieviest kredītu at-
maksas pagarinājumus tiem kredīta ņēmējiem, kuri 
pēc darba attiecību sākšanas ilgstoši slimo un nevar 
strādāt, tādējādi paliekot bez ienākumiem. Tā kā 
pašlaik atmaksas atlikšana veselības problēmu dēļ 
nav paredzēta, cilvēkiem mēdz iekrāties parādi. Tiek 
strādāts pie atvieglojumu ieviešanas, lai minēto si-
tuāciju novērstu.

Ņemt vai neņemt kredītu?

„Tas ir ļoti saprotami – cilvēks baidās, domā un 
šaubās. Tas tomēr ir aizdevums, tas būs jāatmaksā,” J. 
Ķirsons piekrīt, ka izšķiršanās par labu aizņēmumam 
studentiem nenākas viegli. Pirms kredītlīguma slēg-
šanas viņš iesaka katram pārdomāt, vai studijām 
tiek izvēlēta īstā profesija un cik reāli būs pēc tam 
atrast darbu, ir vērts apspriesties arī ar vecākiem. „Ja 
būs darbs un ienākumi, tad jau pakāpeniski varēs 
atmaksāt, un viss būs kārtībā!” Plašāk izpētot kredītu 
atmaksas nosacījumus, var secināt, ka ienākumiem 
nav jābūt arī ļoti lieliem, lai tiktu galā ar vēlākajām 
saistībām. Ja kredīta kopējā summa ir mazāka par 
1000 latu, tā jāatmaksā piecu gadu laikā. Gadā tas 
veido maksājumu līdz 200 latiem, attiecīgi kopā ar 
procentu summu – līdz 20 latiem mēnesī. Savukārt, 
ja kredītu kopējā summa ir lielāka par 1000 latu, kre-
dīti jāatmaksā 10 gadu laikā, katru gadu atmaksājot 
desmito daļu. Turklāt kredīta atmaksa jāsāk no div-
padsmitā mēneša pēc studiju pabeigšanas. Katram 
topošajam vai esošajam studentam, kurš apsver 
finansiāla atbalsta meklēšanu kredītiestādēs, vis-
pirms ir vērts iepazīties ar studentu kredītu priekš-
rocībām. „Tas tomēr ir būtisks ieguldījums jaunā 
cilvēka attīstībā. Jo viņš tad būs profesionālis, iegūs 
diplomu, un viņa izredzes arī darba tirgū būs krietni 
augstākas.”

Iepazīsties ar plašāku informāciju par studen-
tu kredītiem, to saņemšanu, dzēšanas iespējām 
un aktualitātēm var Studiju un zinātnes adminis-
trācijas mājaslapā http://www.sza.gov.lv/.

Avots: IZM informatīvais izdevums; 
www.izm.gov.lv
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Kādas studiju programmas 
piedāvā SSE Riga?

Pamatā mums ir triju gadu pilna laika bakalau-
ra studiju programma ekonomikā un uzņēmējdar-
bībā. Jau desmito gadu piedāvājam arī divu gadu 
maģistra studiju programmu profesionāļiem ar ne 
mazāk kā piecu gadu pieredzi vadošā amatā. Trešais 
piedāvājumu bloks ir īsie tālākizglītības kursi dažā-
dās jomās. Pamatā mācību process ir līdzīgs skandi-
nāvu modelim. Nevar trīs vai četrus mēnešus relax* 
un iet tikai uz lekcijām, īsti nemācoties līdzi. Notiek 
viens vai divi studiju kursi paralēli, tad ir eksāmens, 
un sākas nākamais kurss, tādējādi tiek nodrošināts 
intensīvs mācību process.

Kāds ir kursu pasniedzēju un 
lektoru sastāvs?

Pasniedzēji pārsvarā ir no Zviedrijas, no mā-
tesaugstskolas Stockholm School of Economics (SSE), 
ir lektori arī no citām valstīm. Strādā vietējie–starp-
tautiskie lektori, viņu vidū Latvijā dzīvojošais mik-
roekonomikas un makroekonomikas pasniedzējs 
Mortens Hansens no Dānijas, SSE Riga Angļu valo-
das programmas koordinators Bendžamins Bregins 

no Amerikas Savienotajām Valstīm. Pasniedzēju 
lokā ir arī redzamas politiskas figūras – izglītības un 
zinātnes ministrs Roberts Ķīlis, ekonomikas ministrs 
Daniels Pavļuts, Saeimas deputāts Vjačeslavs Dom-
brovskis. Katram pasniedzējam ir liels profesionālā 
izaicinājuma lauks ārpus SSE Riga darba, kas nodro-
šina viņa nervu, viņš labi sajūt, kas jauns ir konkrēta-
jā jomā.

Uzņemšanas noteikumi SSE Riga krietni 
atšķiras no citām augstskolām. Kā notiek 
jauno studentu atlase?

Uzņemšanas procesu augstskolā organizējam 
ātrāk, jo mums ir arī starptautisko studentu atlase. 
Visiem kandidātiem nodrošinām vienotu atlases 
procesu. Šogad uzņemšanai jāpiesakās līdz 8. aprī-
lim, tiešsaistē aizpildot elektronisko anketu un pie-
vienojot motivācijas vēstuli. Noteikts, ka pretenden-
ta vērtējumam matemātikā un angļu valodā vidējās 
izglītības iestādē jābūt ne mazākam par septiņām 
ballēm. Visi kandidāti, kas izpilda šo kritēriju, tiek ai-
cināti uz SSE Riga testiem, kuri šogad notiks 27. aprī-
lī. Testi katrā reģiona valstī tiek organizēti trijās daļās 
– matemātikā, angļu valodā un loģiskajā domāšanā. 
Pēc testu rezultātiem 200 veiksmīgākie pretendenti 
tiek aicināti uz interviju, kas šogad noritēs laikā no 
10. līdz 17. maijam. Vidēji pusstundu ilgās intervijas 
dod iespēju vairāk iepazīt katra kandidāta personī-
bu, uzzināt par viņa papildu aktivitātēm, sasniegu-
miem un mērķiem. Rezultātus ietekmē gan tests, 
gan intervija, un tos paziņojam laikā līdz maija bei-
gām. Protams, maija beigās lielai daļai kandidātu 
vēl nav vidusskolas izglītības, tāpēc seko piebilde 
par kandidāta uzņemšanu ar nosacījumu, ka jābeidz 
vidusskola. Baltijas valstu studentiem ir papildu no-
sacījums, ka rezultātam centralizētajos eksāmenos 
matemātikā un angļu valodā jābūt vismaz 70%.

Baltijas starptautiskā sala
Jau 18 gadu ekonomikā un uzņēmējdarbībā ieintere-
sētos studentus uzņem Rīgas Ekonomikas augstskola – 
Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga). Skolu 
raksturo ne tikai internacionāla mācību vide un studijas 
angļu valodā, bet arī atzinīgs starptautiskais novērtē-
jums. Pagājušajā gadā pasaulē ietekmīgā biznesa ziņu 
rupora Finacial Times veidotajā Eiropas biznesa skolu 
sarakstā SSE Riga ierindojās pirmajā vietā Baltijas un 
Eiropas Ziemeļvalstu reģionā. Evita Lūkina, SSE Riga 
studentu atlases procesa un apmaiņas programmu va-
dītāja, sarunā ar Skolas Vārdu stāsta par īpašo studentu 
uzņemšanas kārtību un iespējām, ko sniedz augstskola.



162

Gandrīz puse no pie-
teikumu iesniedzējiem 
un uzņemtajiem stu-
dentiem jūsu skolā kat-
ru gadu ir ārvalstnieki. 
Kādu iemeslu dēļ ārzem-
ju studenti visbiežāk iz-
vēlas studēt SSE Riga?

Viss studiju process pie 
mums notiek angliski kopš 
pirmās dibināšanas dienas, 
skola ir tāda kā starptautiska 
sala Baltijā, pamatā apvienojot 
Baltijas valstu studentus. Kat-
ru gadu šis procents mazliet 
mainās, bet vismaz 50–60% 
studējošo pamatā ir no Latvi-
jas, tad ir lietuvieši un igauņi, 
un 20 studiju vietas ar Zvied-
rijas valdības finansējumu tiek 
nodrošinātas Austrumeiropas 
studentiem, pārsvarā no Mol-
dovas un Baltkrievijas, dažkārt 
studentiem no Ukrainas un 
Gruzijas. Protams, gribētos sev 
glaimot, sakot, ka tas varētu būt skolas prestižs, kas 
viņus uzrunā, un tam arī ir nozīme. Taču tieši Aus-
trumeiropas studentu vidū izšķiroša loma ir iespējai 
studēt konkurētspējīgā augstskolā bez maksas ar 
iespēju pretendēt uz stipendiju. Daļa jauno studen-
tu saņem iespēju pirmajā mācību gadā studēt par 
brīvu vai saņemt nozīmīgu atlaidi – pusi no studiju 
gada maksas. Šāda iespēja tiek realizēta ar SSE Riga 
Absolventu asociācijas un citu absolvējušo atbalstu, 
ziedojot tam personīgos līdzekļus.

Kā notiek latviešu un ārvalstu studentu 
integrācija internacionālajā 
augstskolas vidē?

Starptautiskajam pamata studentu mikslim 
katru gadu klāt nāk 60 apmaiņas studentu, visbie-

žāk no Vācijas, Spānijas, Fran-
cijas, Zviedrijas, brauc studenti 
arī no Honkongas. Protams, pa-
stāv tā saucamās komūnas. Ja 
studentam no Lietuvas apkārt 
ir vēl 30–60 citu lietuviešu, viņš 
brīvajā laikā vairāk komunicēs 
ar viņiem. Tomēr integrācijas 
process SSE Riga notiek lielā 
mērā, ko nodrošina sabalansē-
ta vietējo un ārzemju studentu 
proporcija, kā arī studiju pro-
cess, kas ir balstīts arī uz dar-
bu komandā. Tā studenti reizē 
pilnveido gan komandas dar-
ba, gan starpkultūru komuni-
kācijas prasmes, kā arī izveido 
neformālas attiecības savā star-
pā.

Kādas ir iespējas doties 
studiju apmaiņas prog-
rammās uz ārzemēm 
SSE Riga studentiem?

Trešajā studiju gadā ba-
kalaura programmā sniedzam iespēju studentiem 
specializēties. Piedāvājam savus specializācijas kur-
sus, taču kā alternatīva pastāv iespēja doties ap-
maiņas programmas studijās. Nākamajā semestrī 
35 studenti dosies Erasmus studiju apmaiņas prog-
rammā, trīs mācīsies partneraugstskolās Honkon-
gā un Dienvidkorejā, četri studējošie apņēmušies 
doties Higher Education Support Programme (HESP) 
apmaiņas programmā, kas atbalsta studentu mo-
bilitāti uz Krieviju, Centrālāziju un Austrumeiropas 
valstīm. Erasmus līgumi ir noslēgti ar vairāk nekā 60 
partneraugstskolām. Populārākās ir maigāka klima-
ta valstis, tostarp Spānija, Itālija, Francija. Lai dotos 
apmaiņas programmā, atlasē ņemam vērā gan pre-
tendentu akadēmiskos sasniegumus, gan sociālās 
aktivitātes.

Kādās ārpus lekciju aktivitātēs skola stu-
dentiem piedāvā iesaistīties?

Skola nodrošina plašu organizāciju un aktivitā-
šu klāstu. Ir Days Of Opportunities, kas ir SSE Riga kar-
jeras dienas, Investment Fund organizācija, kas rīko 
aktivitāti Investment Game, simulācijas spēli vidus-
skolēniem, Peak Time un Junior Peak Time – starp-
tautiskas biznesa spēles attiecīgi vidusskolēniem 
un studentiem. Pie mums pastāv debašu klubs, 
kas piedalās starptautiskos turnīros, teātra pulciņš 
Drama Club, organizējam mākslas nedēļu Je Joue 
Weak pavasarī. Kā jumta organizācija darbojas SSE 

Studentu sadalījums pa valstīm 2012./2013. 
akadēmiskajā gadā



163

Riga Studentu asociācija. Šī iesaistošā studiju dzīve 
ļauj izveidot arī noturīgus kontaktus, kurus studenti 
veiksmīgi izmanto tālākajā dzīvē.

Kāpēc jūs jaunajiem studentiem ieteiktu 
nākt studēt tieši uz SSE Riga?

Mēs dodam iespēju saņemt konkurētspējīgu iz-
glītību ar labām teorētiskajām zināšanām un saprat-

ni, kā tās praktiski lietot. Lai gan pēc absolvēšanas 
garantētu darba līgumu neizsniedz, pastāv ļoti la-
bas darba iespējas. Ir pētījums, ka 80% no mūsu tre-
šā gada studentiem jau strādā un 96% absolventu 
divu mēnešu laikā pēc absolvēšanas ir dabūjuši dar-
bu. To veicina mūsu ciešā sadarbība ar darba devē-
jiem un kontakts ar darba vidi studiju procesa laikā, 
arī milzīgais iepriekšējo gadu absolventu atbalsts. 
Milzīgs ieguvums, ko jau iepriekš uzsvēru, ir iegūtie 
starptautiskie kontakti. Vēl ir svarīgi, ka skolas starp-
tautiskais reitings paver mūsu absolventiem durvis 
uz prestižām maģistra studiju programmām. Pie-
mēram, lepojamies, ka mums ir pirmais absolvents, 
kurš šogad ir sācis studijas Hārvarda universitātē. 
Mēs ejam līdzi laikam, programmu ietvaros pastā-
vīgi ieviešam jauninājumus un plānojam būt tikpat 
kvalitatīvi, spēcīgi un starptautiski arī nākotnē.

*atslābināties – no angļu val.

Apmeklē: www.sseriga.edu; 
facebook com/SSERiga
twitter. com/SSE_Riga

Lektoru sadalījums pa valstīm 2012./2013. aka-
dēmiskajā gadā

Anglo Linguist sniedz iespēju mācīties un papildināt savas zināšanas internetā visu gadu, maksājot vien Ls 25:
✓ pilnveidot klausīšanās (video un dziesmas angļu valodā) un lasīšanas prasmes, kā arī uzlabot gramatikas zinā-

šanas;
✓ uzzināt interesantas lietas par Lielbritānijas kultūru un dzīvi;
✓ saņemt uzdevumus trīs reizes nedēļā, pildīt tos sev ērtā vietā un laikā, lai sasniegtu lieliskus rezultātus;
✓ mācības sākt jebkurā laikā un mācīties 12, 24 vai 36 nedēļas.

Skolām ir iespēja izmēģināt programmu 2 nedēļas BEZ MAKSAS, kā papildinājumu klases darbam vai izman-
tot mājasdarbu vietā.

Vairāk informācijas, rakstot uz anglolinguist@expoe.org vai mūsu mājaslapā www.izglitiba-arzemes.lv.

Apmeklē expoe.org un iegūsti plašāku informāciju 
par vidējo un augstāko izglītību ārzemēs

Viss, kas nepieciešams, lai mācītos angļu 
valodu – dators ar interneta pieslēgumu

Abacus koledža 
Atrodas Lielbritānijā, vēsturiskajā Oksfordā. 40 gadu 
laikā skola ir augusi un attīstījusies, lai sniegtu dau-
dzpusīgu vidējo izglītību ārzemju skolēniem. Mācības 
koledžā notiek nelielās grupās, kas ļauj skolotājiem 
pievērsties katram skolēnam individuāli un uzlabot 
mācību kvalitāti.

CQ University Australia 
Ir lielākā un visstraujāk augošā universitāte Austrālijā, jo 
šī universitāte no saviem studentiem izveido visaugstākā 
līmeņa speciālistus vairāk kā 100 dažādās studiju prog-
rammās. Jums ir iespēja mācīties intensīvajā plūsmā, lai 
bakalaura grādu iegūtu 3 gados. 

www.sseriga.edu
facebook com/SSERiga
twitter. com/SSE_Riga
www.izglitiba-arzemes.lv.
expoe.org
http://www.izglitiba-arzemes.lv/?p=Privatskolas&sys=read&id=38 
http://www.expoe.org/lv/categories/valodu-kursi-arzemes-anglu-valoda-intensivi-francu-valodu-asv
http://www.draugiem.lv/izglitibaarzemes/
http://www.expoe.org/lv/categories/valodu-kursi-arzemes-anglu-valoda-intensivi-francu-valodu-asv/ 
https://twitter.com/izglitibarzemes
http://www.facebook.com/izglitibaarzemes.expoe

