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Katram ir svarīgi saprast savus mērķus un prasmes, kas 
nepieciešamas šo mērķu sasniegšanai. Apgūstot un 
nepārtraukti pilnveidojot šīs prasmes, sekojot saviem 
mērķiem, dzīve kļūst vienkāršāka un baudāmāka. Nevar 
apstrīdēt, ka nepieciešamība pēc informācijas tehnoloģiju 
speciālistiem tikai pieaug. Studijas Informācijas tehnoloģiju 
fakultātē Jelgavā sniedz iespēju apgūt IT prasmes un, 
absolvējot, neraizēties par to noderīgumu Latvijas un 
starptautiskajā darba tirgū un zinātnē.

Tagad jau jebkuru nozari var sasaistīt ar IT. Informācijas 
tehnoloģijas ir praktiski visur (Internet of Things) un, lai spētu 
ar tām darboties un uzlabot, ir nepieciešami augsti kvalificēti 
speciālisti.

Mūsdienās informācijas tehnoloģijas attīstās ļoti strauji, tāpēc 
to apgūšana ir kā nemitīgs piedzīvojums, jo atklāt un uzzināt ko 
jaunu var ik dienu! Studējot IT, esmu sapratusi, cik šī nozare ir 
plaša - teju ikviens var atrast ko tādu, kas viņu ieinteresē un 
aizrauj.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) ir 
perspektīva joma Latvijā, kuru raksturo nozares 
straujā izaugsme. Attīstās IKT eksports un aizvien 
vairāk Latvijas uzņēmumu piedāvā  pakalpojumus 
ne tikai vietējā, bet arī starptautiskajā tirgū. 
Mūsdienās un tālākajā perspektīvā gan Latvijas, 
gan starptautiskajā darba tirgū informācijas 
tehnoloģiju speciālisti ir un būs vieni no 
pieprasītākajiem.

“Uzņēmumā “Exigen Services Latvia” jau vairāk kā desmit gadus, vēl 
nepabeidzot studijas, prakses beigu daļā darbu uzsāk jaunie speciālisti no 
LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes. Mēs kā darba devējs augstu 
vērtējam gan jauno speciālistu sagatavotību programminženierijas 
jautājumos, gan spējas ātri apgūt darba gaitām nepieciešamo, taču par 
galveno uzskatām pozitīvo attieksmi pret darāmo darbu un saviem 
kolēģiem. Tā turpināt!”

Uldis Smilts, Valdes priekšsēdētāja vietnieks, Exigen Services Latvia

“Kompānijas IT daļā pašlaik strādā vairāki fakultātes absolventi, kuri 
ikdienā risina programmatūras izstrādes un testēšanas uzdevumus. 
Uzsākot darbu “If P&C Insurance”, studenti, praktiski darbojoties 
komandās, īsā laikā, universitātē iegūtās zināšanas ir pratuši pielietot 
praktiski. Jauniem speciālistiem svarīga iezīme ir spēja mācīties patstāvīgi, 
meklēt risinājumu un nebaidīties vaicāt pēc palīdzības.” 
Ginta Šepa, If P&C Insurance AS

Vairāk nekā 90% absolventu uzsāk vai turpina darbu IT kompānijās. 
Studiju laikā mūsu studenti praktizējas tādās pasaulē un Latvijā zināmās 
kompānijās kā A/S “Exigen Services Latvia”, SIA “DPA”, SIA “Autentica”, 
“Accenture Latvia”, SIA “Meditec”, A/S “Rix Technologies”, SIA “Tilde”, 
SIA “D8 Corporation”, SIA “Lattelecom Technology”, SIA “X Infotech”,     
u. c.
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ITF – Informācijas tehnoloģiju fakultāte; a (b) – akadēmiskās izglītības 
bakalaura studiju programma; p (b) – profesionālās augstākās izglītības 
bakalaura studiju programma; a (m) – akadēmiskās augstākās izglītības maģistra 
studiju programma;  

Galvenie nosacījumi

CE latviešu valodā, 

CE svešvalodā**,

CE vai GA matemātikā,

papildus: CE fizikā

Ar iepriekš iegūtu, 

atbilstošu augstāko izglītību.

Uzņemšanas noteikumu 

pilna versija: 

www.llu.lv 

sadaļā “Nāc studēt!”

PL – pilna laika studijas; NL – nepilna laika studijas; 
B – valsts finansētas studiju vietas; M – maksas studiju vietas; 
GA – gala atzīme; CE – centralizētais eksāmens;
* visas studiju programmas akreditētas līdz 2019. gadam
** var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu
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facebook.com/lluitf

twitter.com/lluitf youtube.com/c/lluitf

www.itf.llu.lv

Visi punkti uz “i”
Intelektuāla vide veicina radošu ideju 

ģenerēšanu un lietišķu kontaktu veidošanu

Lai noskatītos video par LLU:
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Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001

 
draugiem.lv/llu

twitter.com/LLU_lv

facebook.com/llu.lv

www.llu.lv

instagram.com/lluniversitate

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001

Tālr. 63005705, e-pasts: itfdek@llu.lv
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