
Ventspils Augstskola
Izglītība rītdienai



Ventspils Augstskola

Valsts augstskola Izcila kvalitāte Ērta vide Zinātne

Aizraujošas studijas Budžeta vietas Individuāla pieeja Plašas iespējas
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Fakultātes

Ekonomikas un pārvaldības 
fakultāte

Informācijas tehnoloģiju 
fakultāte

Tulkošanas studiju 
fakultāte
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Starptautiskā sadarbība
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Mobilitāte

•Studenti

•Akadēmiskais 
personāls

•Administratīvais 
personāls

Studiju 
programmas

•VeA studiju 
programmas

Starptautiskās 
studiju 

programmas

Erasmus+ 
sadarbības 

projekti



Mūžizglītības centrs
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Valodu kursi Karjeras izaugsmes kursi Interešu izglītība Kursi vidusskolēniem

Kursi ikvienam iedzīvotājam –
klausītāja statusā

Kursi vidusskolu skolotājiem Vasaras skolas bērniem Semināri



Pētniecība
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•Antenu komplekss Irbenē

•Satelīttehnoloģijas

•Tālizpēte

•Astronomija un astrofizika

Ventspils Starptautiskais 
radioastronomijas centrs

•Datorredze

•Mašīnmācīšanās

•Robotika

•IT medicīna

Viedo tehnoloģiju 
pētniecības centrs

•Pētījuma īstenošana

•Studentu līdzdalība

•Karjeras iespējas

Uzņēmējdarbības, inovāciju un 
reģionālās attīstības centrs



Arī studenti iesaistās aizraujošos zinātnes 
projektos!
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Venta -1 Irbe Datorredze



Pētniecība

• Ventspils Augstskolas kolektīvā radiostacija

• Atpazīstama ar kodu “YL1VA”

• Vienīgā kolektīvā radiostacija Latvijas augstskolās

Funkcijas:

• elektronikas studiju programmas studentu apmācībām

• satelītu komunikāciju ar orbītā esošiem satelītiem

• vaļasprieku – radiosporta pasākumiem
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Sadarbība ar IT nozares uzņēmumiem

• Sadarbība studentu prakses vietu nodrošināšanā: 

• Accenture, TestDevLab, Baltic Technology Group (BTG), PlayGineering Systems, u.c.

• Sadarbība lekciju kursu izstrādē un kursu pasniegšanā:

• Accenture, TestDevLab, Baltic Technology Group, IT House, Microsoft

• Sadarbība kopīgu pētniecības projektu realizēšanā:

• PlayGineering Systems, Baltic3D, u.c. 

11.10.2019.
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VTPC sadarbības partneru piemērs

playgineeri
ng.com



STEM klubs
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STEM klubs ir vieta, kur pulcēties tiem, kam interesē tehnoloģijas 
un ir vēlme iemācīties tās izprast un uzbūvēt pašu rokām. STEM 
klubā var apgūt elektronikas, robotikas un 3D printēšanas pamatus, 
kā arī strādāt pie savām idejām šajā jomā.

Skolēni no 8.-12.klasei, bezmaksas nodarbības.

STEM klubs atvērts katru dienu (izņemot pirmdienas) no 

plkst. 14.15 - 17.00



LOFAR-Latvia
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Stipendijas
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Valsts stipendijas
Profesora 

A. Klausa stipendija

Ventspils pilsētas 
domes stipendijas 

Uzņēmēju 
stipendijas

Stipendijas



Ventspils - tās ir iespējas!
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Biznesa atbalsta centrs Ventspils Augsto tehnoloģiju parks Modernas rūpnīcas

IKT stratēģija Zinātnes un inovāciju centrs Investīciju piesaistes līderi



Informācija par Ventspils Augstskolu
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VeA

VpilsAugstskola
VentspilsAugstskola

www.venta.lv

Ventspils_augstskola



Paldies par uzmanību! 


