
Laiks nopietnai 
izvēlei.

Droši vien jau apnicis, 
ka visi to vien runā 
un prasa.

Tā ir Jūsu izvēle, bet 
pārdomāt pašiem 
nemaz nenāktu par 
ļaunu.



Akadēmiskās 
informācijas 
centrs

Studiju  virziena 
un programmu 
izvēle-
jāpārbauda 
akreditācija!



Pārbaudiet vai koledža augstskola vispār eksistē, 
vai ir reģistrēta un tai ir tiesības izsniegt atzītus un 
salīdzināmus diplomus

• Ir lietderīgi tam nežēlot laiku, 
izvēlēties vairākas alternatības un 
tad par tām skatīties šo augstskolu 
mājas lapās.

• Visbiežāk mājas lapā būs arī 
“Forums”- tur jaunieši paši diskutē 
un arī izsaka visai kritiskas domas 
par studijām.

• NEBALSTIET savu izvēli uz soctīklos 
iepludināto info- nespēlējaties ar 
savu nākotni!



Akadēmiskās 
informācijas 
centrs

Datu bāzes



Bet... Viena lieta ir studēt, pavisam cita- iegūt 
noteiktas kvalifikācijas

• Kvalifikācijas ir tās, 
ko darba devējs 
nākotnē vērtēs 
blakus diplomam



Vadošā un
ietekmīgākā
universitāte
Latvijā





Veicināt Latvijas sabiedrības un valsts izaugsmi, garantējot
studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un
profesionālās prasmes, kā arī attīstīties zinātniskās un
mākslinieciskās jaunrades darbā

Latvijas Universitātes misija

Latvijas Universitātes vīzija
2020. gadā kļūt par vienu no vadošajām zinātnes
universitātēm Baltijas reģionā un ieņem atzītu vietu starp
Eiropas universitātēm, ar savu zinātnisko potenciālu dodot
ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības
ilgtspējīgā attīstībā

Latvijas Universitātes vērtības
Cilvēks, izcilība, attīstība, jaunrade, atbildība, atvērtība, 
sadarbība



Būtiskākie fakti
Latvijas Universitāte nemainīgi bijusi Latvijas 

nacionālā, vadošā un ietekmīgākā 

augstskola.

Pēc studentu kopskaita Latvijas Universitāte 

ir arī valsts vislielākā universitāte.



Latvijas Universitāti veido

 13 fakultātes un 130 studiju programmas

 19 zinātniskie institūti

 15 tūkstoši studentu,

no kuriem 6 tūkstoši studē budžetā

 1000 cilvēku liels administrācijas personāls

 1000 cilvēku liels akadēmiskais personāls

 Aptuveni 80 -140 miljonu eiro gada budžets

 3 koledžas un 8 filiāles reģionos

Stiprināt un papildināt 

savas zināšanas un 

prasmes studenti var 

plašā zinātņu nozaru 

spektrā - dabas, 

eksaktajās, humanitārajās 

un sociālajās zinātnēs 

Latvijas 
Universitāti 
raksturo senas, 
stabilas 
tradīcijas un 
augsta studiju 
kvalitāte
Latvijas Universitāte 

dibināta 1919. gada 28. 

septembrī.
 50 pētniecības jomas



Latvijas Universitāte
reitingos

#701-750 #44



Pieaug studentu skaits

2018. gads

2016. gads

+ 15,3% pamatstudiju 
programmās
+ 11,85% augstākā līmeņa
studiju programmās

Studenti 
novērtē
Latvijas 
Universitāti kā 
vadošo studiju 
un pētniecības 
centru Latvijā

Populārākās studiju programmas
Latvijas Universitātē studē 

15 tūkstoši studentu, kas ir 

16% no visiem Latvijas 

studentiem.

Kopā ar trim koledžām-

17,2 tūkstoši studentu

Datorzinātnes

Tiesību zinātne

Komunikācijas zinātne



Latvijas Universitātes 
studentu spējas un 
pētniecības tradīcijas 
novērtē arī darba devēji

Pēc studiju beigšanas darbu atrod 

97% Latvijas Universitātes absolventu

#251-300
Ieteiktāko studiju programmu TOP10 

ir četras Latvijas Universitātes studiju 

programmas

Darba devēju ieteiktākā studiju 

programma Latvijā –

Latvijas Universitātes 

“Datorzinātnes”

Latvijas Universitātes absolventi

darba tirgū ir ļoti pieprasīti.



Turpinājās arī mācībspēku un studentu apmaiņa programmās

Erasmus Mundus Action (apmaiņa ar Krievijas 

augstskolām)

2 AURORA II (apmaiņa ar Dienvidāfrikas augstskolām)

LEADER (apmaiņa ar Āzijas augstskolām)

Tāpat Latvijas 
Universitāte 
kļūst aizvien 
pievilcīgāka 
arī ārzemju 
studentiem
7% Latvijas 

Universitātes studentu ir 

ārzemnieki.

sadarbības līgumus 

Latvijas Universitāte 

noslēgusi ar:960
augstskolām no Eiropas valstīm422 32

Visplašākā studentu apmaiņa notiek Erasmus+ 

programmā.

Katru vasaru Latvijas 

Universitāte organizē 

starptautiskās vasaras 

skolas.



Latvijas Universitātes
Akadēmiskais centrs
Līdz 2023. gadam Torņakalnā tiks izveidots 

viens no Ziemeļeiropā modernākajiem 

zinātņu un studiju centriem ar studentu 

pilsētiņu, kas pulcēs tik lielu cilvēku skaitu, 

cik pašlaik dzīvo, piemēram, Cēsīs. 



Dabas mājā ir:

Dabas mājā studē 

bioloģijas, ģeogrāfijas 

un zemes zinātņu, 

ķīmijas, optometrijas un 

farmācijas studenti 

 7 virszemes stāvi, pagrabstāvs un jumta stāvs

 30 auditorijas

 Lielākā 300-vietīga auditorija amfiteātra 

veidā

 73 studentu mācību laboratoriju telpas un

65 zinātniski pētnieciskā darba laboratoriju

telpas

 Interaktīvās tāfeles auditorijās, 

multimediju projektori

 Brīvi pieejamas 

telpas radošam grupu darbam

 Zviļņi un dīvāni gaiteņos

 Gudrās mājas apkalpojošā sistēma

 Pirmie stāvi pieejami 24 stundas diennaktī

2015. gadā
darbu sāk
Latvijas 
Universitātes
Akadēmiskā 
centra 
Dabas māja

Ēkas platība ir 17 000 m2



2017. gadā
uzsākta
Latvijas 
Universitātes
Akadēmiskā 
centra 
Zinātņu mājas 
būvniecība

Tajā izvietotās laboratorijas ir

unikālas ne tikai Latvijas, bet 

arī Ziemeļeiropas valstu 

mērogā. 

Ēkas platība - 19 800 m2

Plānotais studentu skaits - 2 000 

Plānotais akadēmiskā personāla skaits -

490 

Ēka ir b nodota ekspliatācijā 

2019. gada 28. janvārī un tajā 

jau notiek studijas un 

pētniecība

Zinātņu mājā atrodas:

 Fizikas un matemātikas fakultāte

 Medicīnas fakultāte

 6 institūti

 78 mūsdienīgākās zinātniskās un 

mācību laboratorijas

 23 auditorijas un semināru telpas



40 M EUR
Eiropas Savienības 

Struktūrfondi
Latvijas Universitātes 

līdzfinansējums

41 M EUR 
Eiropas Savienības 

Struktūrfondi
Latvijas Universitātes 

līdzfinansējums

45 M EUR
Eiropas Investīciju bankas 

aizdevums
Latvijas Universitātes 

līdzfinansējums

2015. gads 2018. gads 2020. gads Līdz 2023. gadam

n x 35-40 M EUR 

Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra turpmākā attīstība

Zinātņu māja
2016. gadā plānošana
2017. gadā būvniecības uzsākšana
2017/2018. gadā būvniecība, 
labiekārtošana
2018. gada rudenī atklāšana

Rakstu māja
2018. gadā plānošana
2019. gadā būvniecības uzsākšana
2019/2020. gadā būvniecība, 
labiekārtošana
2020. gada rudenī atklāšana

Tehnoloģiju māja, 
Apartamenti 
studentiem un 
vieslektoriem, sporta 
infrastruktūras objekti 
un tehnoloģiju parks

Atklāta Dabas māja



Plašas ārpusstudiju 
iespējas
Vienlaikus ar studijām Latvijas 

Universitātes studenti var izpausties arī 

citās sev interesējušās jomās, 

piemēram, kultūrā un sportā.



Latvijas 
Universitāte 
rūpējas par 
profesionālo 
sportistu duālo 
karjeru

Studenti, kuri ir 

profesionāli sportisti, 

saņem studiju maksas 

atvieglojumus un īpaši 

pielāgotu studiju grafiku.

ir iespēja sportistiem gan sasniegt augstus sportiskos rezultātus,
gan iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesiju.

Šo iniciatīvu augstu novērtējusi arī Latvijas Olimpiskā komiteja,
kas ar Latvijas Universitāti kā pirmo Latvijas augstskolu 2017.
Gadā parakstīja visaptverošu sadarbības līgumu

Duālā karjera

LU rektors prof. Indriķis Muižnieks (pa kreisi) un 
LOK prezidents Aldons Vrubļevskis.

Studentiem ir iespējams 

apmeklēt nodarbības 

vispārējā fiziskā 

sagatavošanā un 10 

sporta veidos.



Latvijas studentu basketbola 
izlase, ko veido Latvijas 

Universitātes komanda, pasaules 
Universiādē Taivānā guva 

vēsturisku panākumu – 3.vietu

Latvijas Universitātes studentu 
panākumi sportā

Laura Ikauniece-Admidiņa, 
vieglatlēte un 

daudzcīņniece, 
2016. gada vasaras 

Olimpiskajās spēlēs izcīnījusi 
4. vietu un par 2015. gada 

labāko sportisti Latvijā

Martins Dukurs, skeletonists, divu Olimpisko 
spēļu sudraba medaļu ieguvējs, 

astoņkārtējs pasaules kausa izcīņas 
uzvarētājs, kā arī pieckārtējs pasaules un 

astoņkārtējs Eiropas čempions



Latvijas 
Universitātē ir 
iespēja 
līzdarboties 20 
mākslinieciskās 
pašdarbības 
kolektīvos 

Ar māksliniekiem 

strādā labākie 

Latvijas profesionāļi -

kvalificēti diriģenti, 

kormeistari, 

baletmeistari, režisori 

un koncertmeistari.

Latvijas Universitātes 
kultūras, mākslas un 
izglītības jaunrades 
biedrību „Juventus” 
veido:

 11 kori

 9 muzeji

 Planetārijs

 2 deju ansambļi

 Studentu teātris

 Kamerorķestris

 Pūtēju orķestris

 Deju folkloras kopa «Dandari»

 Tautas lietišķās mākslas studija 

«Vāpe»

 Izstādes, pasākumi

Kolektīvi atpazīstami ir arī starptautiskā 

mērogā, gūstot augstus panākumus 

starptautiskos konkursos un koncertējot 

labākajās koncertzālēs pasaulē

Piemēram, Latvijas Universitātes 

jauktais koris "Juventus" izcīnījis "Grand 

Prix" koru festivālā Montrē



Latvijas 
Universitātē ir 
vienīgā 
augstskola 
Latvijā ar radio 
nacionālajā FM 
vilnī

2017. gadā radio 

stacija NABA svinēja 

15 gadu jubileju.

Radio NABA radošā garā top 

dažādi mūzikas, kultūras, vēstures, 

zinātnes un studentu raidījumi 

Jaunākie TNS dati liecina, ka radio 

NABA sasniegusi rekordlielu 

auditoriju radio klausītāju reitingā.

Radio NABA rīko 

jauno mūzikas grupu 

konkursu “Hadrons” 

un mūzikas festivālu 

“Laba Daba”.



Paldies par 
uzmanību un 
esat visi gaidīti 
ne tikai 
ciemos, bet arī 
studijās un 
pētniecībā!
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