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Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) 

fakultātes:

• Lauksaimniecības (LF);

• Veterinārmedicīnas (VMF);

• Meža (MF);

• Tehniskā (TF);

• Pārtikas tehnoloģijas (PTF);

• Vides un būvzinātņu (VBF);

• Ekonomikas un sabiedrības attīstības (ESAF);

• Informācijas un tehnoloģiju (ITF).

Šeit top veiksmīgas karjeras!



Lauksaimniecības fakultāte

Studiju programma un 

specializācijas virzieni

Centralizētie eksāmeni* (CE) un 

atestāta/diploma gada atzīme (GA) Studiju veids, 

ilgums, gadi
* - svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar

starptautiskā testa vērtējumu

Obligāti Papildus P/laika N/laika

Lauksaimniecība, p (b)
• Laukkopība

• Dārzkopība

• Zootehnika

• Uzņēmējdarbība

lauksaimniecībā

CE latviešu valodā

CE svešvalodā

CE vai GA bioloģijā** 

vai GA dabas zinībās

CE vai

GA ķīmijā
4 5

** - var būt arī agrobioloģija vai meža bioloģija



Veterinārmedicīnas fakultāte

Studiju programma un 

specializācijas virzieni

Centralizētie eksāmeni* (CE) un 

atestāta/diploma gada atzīme (GA) Studiju veids, 

ilgums, gadi
* - svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar

starptautiskā testa vērtējumu

Obligāti Papildus P/laika N/laika

Veterinārmedicīna, p (m)

CE latviešu valodā

CE svešvalodā

CE vai GA bioloģijā 

vai CE vai GA ķīmijā

- 6 -



Meža fakultāte

Studiju programma un 

specializācijas virzieni

Centralizētie eksāmeni* (CE) un 

atestāta/diploma gada atzīme (GA) Studiju veids, 

ilgums, gadi
* - svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar

starptautiskā testa vērtējumu

Obligāti Papildus P/laika N/laika

Mežzinātne, a

CE latviešu valodā

CE svešvalodā

CE vai GA 

matemātikā

-

4 -

Mežinženieris, p (b) 4 5

Kokapstrāde, p (b) CE fizikā 4 5



Tehniskā fakultāte 1

Studiju programma un 

specializācijas virzieni

Centralizētie eksāmeni* (CE) un 

atestāta/diploma gada atzīme (GA) Studiju veids, 

ilgums, gadi
* - svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar

starptautiskā testa vērtējumu

Obligāti Papildus P/laika N/laika

Lauksaimniecības 

inženierzinātne, a
• Autotransports

• Lauksaimniecības tehnika

• Pārtikas iekārtas
CE latviešu valodā

CE svešvalodā

CE vai GA 

matemātikā

CE fizikā

4 5

Lietišķā enerģētika, p (b) 4 5

Mašīnu projektēšana un 

ražošana, p (b)
4 5

Tehniskais eksperts, 1.līm. - 3



Tehniskā fakultāte 2

Studiju programma un 

specializācijas virzieni

Centralizētie eksāmeni* (CE) un 

atestāta/diploma gada atzīme (GA) Studiju veids, 

ilgums, gadi
* - svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar

starptautiskā testa vērtējumu

Obligāti Papildus P/laika N/laika

Mājas vide izglītībā, p (b)
• Mājas vide un 

informātika izglītībā

• Mājas vide un 

vizuālā māksla izglītībā

CE latviešu valodā

CE svešvalodā

CE vai GA 

matemātikā

-

4 5

Dizains un 

amatniecība, p (b)
• Tekstiltehnoloģijas un 

dizains

• Kona/metāla tehnoloģijas

un dizains

4 5

Profesionālās izglītības 

skolotājs**, 1.līm. 
- 2,5

** - studiju programmā uzņem personas ar vidējo profesionālo vai augstāko nepedagoģisko izglītību



Pārtikas tehnoloģijas fakultāte

Studiju programma un 

specializācijas virzieni

Centralizētie eksāmeni* (CE) un 

atestāta/diploma gada atzīme (GA) Studiju veids, 

ilgums, gadi
* - svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar

starptautiskā testa vērtējumu

Obligāti Papildus P/laika N/laika

Pārtikas zinības, a

CE latviešu valodā

CE svešvalodā

CE vai GA ķīmijā

vai GA dabas zinībās

CE bioloģijā

4 -

Ēdināšanas un viesnīcu 

uzņēmējdarbība, p (b)
4 5

Pārtikas produktu 

tehnoloģija, p
4 5



Vides un būvzinātņu fakultāte

Studiju programma un 

specializācijas virzieni

Centralizētie eksāmeni* (CE) un 

atestāta/diploma gada atzīme (GA) Studiju veids, 

ilgums, gadi
* - svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar

starptautiskā testa vērtējumu

Obligāti Papildus P/laika N/laika

Būvniecība, p (b)

CE latviešu valodā

CE svešvalodā

CE vai GA 

matemātikā

CE fizikā

5 -

Būvniecība, p - 5

Zemes ierīcība un 

mērniecība, p (b)
4 5

Vide un 

ūdenssaimniecība,  p (b)
5 -

Būvniecība, 1.līm. - 3,5

Ainavu arhitektūra un 

plānošana, p (b)

un sekmīgi nokārtots 

iestājpārbaudījums 

zīmēšanā LLU
5 -



Ekonomikas un sabiedrības 

attīstības fakultāte 1

Studiju programma un 

specializācijas virzieni

Centralizētie eksāmeni* (CE) un 

atestāta/diploma gada atzīme (GA) Studiju veids, 

ilgums, gadi
* - svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar

starptautiskā testa vērtējumu

Obligāti Papildus P/laika N/laika

Ekonomika, a
• Biznesa procesu vadība

• Grāmatvedība un finanses

• Tiesību zinātnes**

• Reģionālā attīstība un pārvalde

• Agrārā un vides ekonomika**

** - tikai pilna laika studijās CE latviešu valodā

CE svešvalodā

CE vai GA 

matemātikā

-

4 4,5

Komercvadība un 

uzņēmuma vadība, p (b)
• Biznesa vadība

• Lauku tūrisma vadība

• Lauku sētas uzņēmējdarbība

4 4,5

Komerczinības, 1.līm. 2 2,5



Ekonomikas un sabiedrības 

attīstības fakultāte 2

Studiju programma un 

specializācijas virzieni

Centralizētie eksāmeni* (CE) un 

atestāta/diploma gada atzīme (GA) Studiju veids, 

ilgums, gadi
* - svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar

starptautiskā testa vērtējumu

Obligāti Papildus P/laika N/laika

Organizāciju un 

sabiedrības pārvaldes 

socioloģija, a
CE latviešu valodā

CE svešvalodā

CE vai GA vēsturē
-

3
arī 

e-studijas

-

Iestāžu un uzņēmumu 

ārējie sakari, p (b)
4 -



Informācijas tehnoloģiju fakultāte

Studiju programma un 

specializācijas virzieni

Centralizētie eksāmeni* (CE) un 

atestāta/diploma gada atzīme (GA) Studiju veids, 

ilgums, gadi
* - svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar

starptautiskā testa vērtējumu

Obligāti Papildus P/laika N/laika

Datorvadība un 

datorzinātne, a
CE latviešu valodā

CE svešvalodā

CE vai GA 

matemātikā

CE fizikā

4 -

Informācijas tehnoloģijas 

ilgtspējīgai attīstībai, p (b)
4 -



a
- akadēmiskās izglītības studiju programma, iegūst bakalaura akadēmisko 

grādu.

p (b)
- profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma, iegūst 

bakalaura profesionālo grādu un profesionālo kvalifikāciju.

p
- 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma, iegūst 

profesionālo kvalifikāciju.

1.līm. - iegūst profesionālo kvalifikāciju.

p (m)
- Veterinārmedicīnas fakultātes profesionālās augstākās izglītības studiju 

programma (6 gadi), kas dod tiesības turpināt studijas doktorantūrā.

CE
- centralizētais eksāmens, sekmīgs, ja tā daļu vidējais punktu skaits 

procentos ir vismaz 5 (pieci).

GA - atestāta/diploma gada atzīme, sekmīga.

ST - starptautiskais tests.

AIC - Latvijas Akadēmiskās informācijas centrs.

P/laika - pilna laika studiju veids.

N/laika - nepilna laika (neklātiene) studiju veids.

Apzīmējumi, saīsinājumi un 

skaidrojumi



Nepieciešamie dokumentu 

oriģināli

• pase vai personas apliecība (eID);

• ja mainīts vārds, uzvārds vai personas 

kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;

• atestāts/diploms;

• atestāta/diploma pielikums (sekmju 

izraksts);

• centralizēto eksāmenu sertifikāti.

• pase vai personas apliecība (eID);

• ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, 

tā maiņu apliecinošs dokuments;

• vidējo izglītību apliecinošie dokumenti ar 

pievienotu atzīmju sistēmas aprakstu, kurā 

jābūt ietvertai informācijai par atzīmju skalu 

un katras atzīmes vērtējumu;

• AIC izziņa par iegūtās izglītības atzīšanu 

Latvijā;

• pēc Uzņemšanas komisijas pieprasījuma 

kopā ar dokumentiem jāiesniedz notariāli 

apstiprināts zvērināta tulka tulkojums latviešu 

valodā.

• Ja vidējā izglītība iegūta 
Latvijas Republikā

• Ja vidējā izglītība iegūta 
ārvalstīs



Pieteikumus pieņem

• LLU noteiktie obligātie CE latviešu valodā un svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). 
Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar 
MK 29.09.2015 noteikumiem Nr. 543;

• CE vai vidējās izglītības atestāta/diploma GA fakultātes noteiktajā obligātajā mācību 
priekšmetā;

• sekmīga GA latviešu valodā, svešvalodā un fakultātes noteiktajā obligātajā mācību 
priekšmetā – personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai ja ir atbrīvojums 
no CE;

• CE uzskata par sekmīgu, ja tā daļu vidējais punktu skaits procentos ir vismaz 5 (pieci).

Uzņemšanai nepieciešamo gada atzīmi var aizstāt ar sekmīgi nokārtotu LLU sagatavošanas 
kursu noslēguma pārbaudījuma vērtējumu (http://www.mc.llu.lv/index.php/sagatavosanas-
kursi).

No reflektantiem, kuriem vidējās izglītības dokumentos ir sekmīgi:

http://www.mc.llu.lv/index.php/sagatavosanas-kursi


Pieteikšanās kārtība

• Tu vari pieteikties pats.

• Pieteikumu var aizpildīt cita persona, 

kā autentifikāciju (pieslēgšanos) 

izmanto:

- drošu elektronisko parakstu;

- interneta bankas piekļuves kodu;

- portāla lietotājvārdu un paroli.

• ar nepieciešamajiem dokumentiem 

ierodoties vienā no vienotajā sistēmā 

iesaistīto augstskolu uzņemšanas 

kontaktpunktiem. Nepieciešamos datus 

sistēmā ievadīs operators.

Elek t ron isk i –

no 26. jūnija līdz 11. jūlijam, 

izmantojot e-pakalpojumu 

portālā www.latvija.lv/studijas

Klā t ienē –

no 4. jūlija līdz 11. jūlijam

http://www.latvija.lv/studijas


Šeit top 
veiksmīgas karjeras

Uz tikšanos LLU!

Paldies!


