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Personīgi ierodoties un ar dokumentiem apliecinot 
savu personu un studiju sākšanai nepieciešamo 
iepriekšējo izglītību. Ja kādā no iesniegtajiem 
dokumentiem ir cits personas uzvārds vai vārds nekā 
pasē, jāuzrāda arī dokuments un jāiesniedz 
dokumenta kopija, kas apliecina uzvārda vai vārda 
maiņu (piemēram, laulības apliecības kopija).

Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai 
jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmās 
personas apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās 
personas studiju sākšanai nepieciešamās iepriekšējās 
izglītības dokumentu kopijas (dokumentu oriģināli 
jāuzrāda).

Pieteikšanās studijām

UZŅEMŠANA

Pieteikumam jāpievieno dokumenta par iepriekšējo 
izglītību un atzīmju izraksta kopija, pases personas 
datu sadaļas kopija (dokumentu oriģināli jāuzrāda).

Piesakoties studijām, jāmaksā reģistrācijas 
maksa  EUR apjomā. Bāreņi ir atbrīvoti no 
reģistrācijas maksas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
Elektroniskā pieteikšanās www.latvija.lv ir paredzēta 
tikai līdz noteiktajam datumam, papildus paredzot 
pieteikuma apstiprināšanu, ierodoties klātienē.

no jūlija

DOKUMENTU
IESNIEGŠANA

pamatstudiju  programmās

IEGUVUMI,
studējot neklātienē

Darba tirgū pieprasīts diploms inženierzinātnēs

Iespēja apvienot studijas ar pilnas slodzes
darbu un rūpēm par ģimeni

Daudzpusīgas e-studiju iespējas

Elastīgs kursa saturs un metodes

Individuāla pieeja

www.rtu.lv/studijas/uznemsana
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BŪVNIECĪBA
Profesionālais bakalaura grāds būvniecībā
Inženiera kvalifikācija būvniecībā

ĢEOMĀTIKA
Profesionālais bakalaura grāds ģeomātikā
Inženiera kvalifikācija ģeodēzijā un kartogrāfijā

TRANSPORTBŪVES
Profesionālais bakalaura grāds transportbūvēs
Inženiera profesionālā kvalifikācija transportbūvēs

SILTUMA, GĀZES UN ŪDENS TEHNOLOĢIJAS
Profesionālais bakalaura grāds siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās
Inženiera kvalifikācija siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijā

VIEDĀ ELEKTROENERĢĒTIKA
Profesionālais bakalaura grāds enerģētikā un elektrotehnikā 
Elektroinženieris

ELEKTROTEHNOLOĢIJU DATORVADĪBA
Profesionālais bakalaura grāds elektrotehnikā
Elektroinženiera kvalifikācija

ADAPTRONIKA
Profesionālā bakalaura grāds elektrotehnikā
Elektroinženiera kvalifikācija

MAŠĪNU UN APARĀTU BŪVNIECĪBA
Profesionālais bakalaura grāds mašīnu un aparātu būvniecībā
Mehānikas inženiera kvalifikācija

AUTOMOBIĻU TRANSPORTS
Profesionālais bakalaura grāds automobiļu transport
Inženiera kvalifikācija automobiļu transportā

ELEKTROTEHNOLOĢIJU DATORVADĪBA
Profesionālais maģistra grāds elektrotehnikā

ELEKTROTEHNOLOĢIJU DATORVADĪBA
Profesionālais maģistra grāds elektrotehnikā
Elektroinženiera kvalifikācija


