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Informatīvs buklets  

par izglītības iespējām  

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē 

  



Izvēlies tiešām pieprasītu profesiju! 

Nāc mācīties IKT! 
 

 

 

  

Kāpēc mācīties IKT? 
 

1. Jo tā ir iespēja iegūt patiešām pieprasītu profesiju! 

2. Jo Tavai karjerai ir lielas izaugsmes iespējas! 

3. Jo Tu vari iegūt labi atalgotu profesiju! 
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IKT ir augoša nozare!

Nodarbināto skaits IKT sektorā Uzņēmumu skaits IKT sektorā

Latvijā turpina pieaugt 

gan IKT nozares 

uzņēmumu skaits, gan 

pieprasījums pēc 

kvalificētiem 

darbiniekiem! 
 
/Avots – centrālās statistikas pārvalde/ 
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Vidējā bruto alga
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Vidējā bruto alga
(EUR) Latvijā

IKT nozarē 
strādājošie ir 
labi atalgoti! 



  
 

  

 

 

 

Profesionālās izglītības iestādes: 

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums www.kandavastehnikums.lv   

Priekuļu tehnikums www.pt.edu.lv   

Rīgas 3. arodskola www.3arodskola.lv  

Saldus Profesionālā vidusskola www.spv.edu.lv  

PIKC “Daugavpils tehnikums” www.daugvt.lv  

PIKC “Jelgavas Tehnikums” www.jelgavastehnikums.lv  

PIKC “Ogres tehnikums” www.ovt.lv  

PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" www.lvt.lv  

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"  www.rvt.lv  

PIKC “Ventspils Tehnikums” www.pikc.lv  

Valsts koledžas: 

PIKC „Rīgas Tehniskā koledža” www.rtk.lv 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža www.jak.lv 

Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledža www.siva.gov.lv/koledza.html 

Juridisko personu dibinātās koledžas 

Alberta koledža www.alberta-koledza.lv 

Juridiskā koledža www.juridiskakoledza.lv 

Latvijas Biznesa koledža www.lbkeu.com 

Valsts augstskolas 

Latvijas Universitāte www.lu.lv 

Rīgas Tehniskā universitāte www.rtu.lv 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte www.llu.lv 

Daugavpils Universitāte www.du.lv 

Liepājas Universitāte www.liepu.lv 

Rēzeknes Augstskola www.ru.lv 

Ventspils Augstskola www.vea.lv 

Juridisko personu dibinātās augstskolas 

Baltijas Starptautiskā akadēmija [2] www.bsa.edu.lv 

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola www.isma.lv 

Ekonomikas un kultūras augstskola www.eka.edu.lv 

Transporta un sakaru institūts www.tsi.lv 

Eiropas Tālmācības augstskola (nav akreditēta) www.distance-learning.com 

 Programmēšanas tehniķis 

 Datorsistēmu tehniķis 

 Programmētājs 

 Sistēmu administrators 

 Datortīklu administrators 

 Datorsistēmu administrators 

 Datu bāzu administrators 

 Datorsistēmu testētājs 

 Programmēšanas inženieris 

 Sistēmanalītiķis 

 Datu bāzu speciālists/ inženieris 

 Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs 

 Robotikas inženieris 

Kur mācīties? 
 

Kādas ir profesijas 

IKT nozarē?  
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