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Mūsu studiju programmas*
Veterinārmedicīnas fakultāte ir vienīgā Latvijā, 
kas piedāvā studijas veterinārārsta kvalifikācijas 
iegūšanai un 2019. gadā atzīmēja savu 100. gada-
dienu. Absolventiem ir iespējas dibināt privātu 
veterinārmedicīnas praksi, strādāt jau izveidotās 
veterinārās klīnikās, pārtikas un veterinārās 
pārvaldes un dienesta institūcijās. Veterinārārsti 
un pārtikas higiēnas speciālisti var strādāt 
Latvijas Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzī-
bā esošajos pārtikas ražošanas, pārtikas izplatī-
šanas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, 
laboratorisko izmeklējumu diagnostikā, kā arī 
veidot savu karjeru veterinārmedicīnas zinātnē. 
Fakultātes absolventi ir pieprasīti speciālisti gan 
Latvijā, gan citās Eiropas valstīs. Fakultātes pārzi-
ņā ir trīs institūti un LLU Veterinārā klīnika, kas 
patlaban ir modernākā šāda veida klīnika Baltijā.

«Pēc fakultātes absolvēšanas iegūtais veterinā-
rārsta sertifikāts dod plašas iespējas darba tirgū. 
Veterinārārsts var strādāt ne tikai klīnikā vai fermā, 
ārstējot mājas mīluļus, produktīvos dzīvniekus vai 
zirgus, bet arī būt nepieciešams kā starpposms 
drošas pārtikas apritē un kontrolē, tādējādi darbu 
atrodot valsts pārvaldēs, laboratorijās vai veteri-
nāro zāļu lieltirgotavās.»

«Veterinārmedicīnas fakultāte ir vieta, kur satikt 
savus domubiedrus un iegūt draugus ar līdzīgu 
pasaules redzējumu. Seši gadi šeit ir laiks, kurā 
kopīgi virzīties uz izvēlēto mērķi un priecāties par 
dzīvi. Mēdz teikt, ka, izvēloties darbu, ko mīli, tev 
nekad nebūs jāstrādā.»

Kaspars Kovaļenko,
VMF dekāns, Dr. med. vet.

Daira Viškere
Absolvente, veterinārārste

Anete Kalniņa
Absolvente, veterinārārste

 
 

PROGRAMMA / SPECIALIZĀCIJA

Pamatstudijas
Veterinārmedicīna, 2. līm. 
(ar iespēju turpināt doktora studijās)

Maģistra studijas

Pārtikas higiēna, p (m)

Doktora studijas

Veterinārmedicīna

FINANSĒJUMS GALVENIE NOSACĪJUMI

PL – 6 gadi

PL – 1,2 gadi,
NL – 1,5 gadi

PL – 3 gadi,
NL – 4 gadi

B/M

B/M

B/M

CE latviešu valodā,
CE svešvalodā**, CE matemātikā

CE bioloģijā, CE ķīmijā.

Ar iepriekš iegūtu,
atbilstošu augstāko izglītību. 

Uzņemšanas pilni noteikumi un 
papildnosacījumi www.llu.lv 

sadaļā “Nāc studēt!”.

STUDIJU VEIDS 
UN ILGUMS

Karjeras iespējas

a (b) – akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma; 
p (b) – profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma; 
2. līm. – 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma; 
a (m) – akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programma; 

PL – pilna laika studijas; 
NL – nepilna laika studijas; 
B – valsts �nansētas studiju vietas; 
M – maksas studiju vietas; 

GA – gala atzīme; 
CE – centralizētais eksāmens; 
* visas studiju programmas akreditētas līdz 2021. gadam
** var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu

LLU Veterinārā klīnika tika atklāta 2012. gada novembrī. Tās 
darbības pamatvirzieni: studentu klīniskā apmācība, mājas 
(istabas) dzīvnieku, zirgu un lauksaimniecības dzīvnieku 
veterinārā aprūpe, klīniskā pētniecība veterinārmedicīnā. 

Klīnikas telpas ir piemērotas mazo dzīvnieku, zirgu un 
lauksaimniecības dzīvnieku izmeklēšanai un ārstniecībai. 
Tajā izbūvēti operāciju bloki mazajiem un lielajiem dzīvnie-
kiem, vizuālās diagnostikas nodaļa ar rentgenogrāfijas, 
datortomogrāfijas un endoskopijas iespējām. Klīnikas 
stacionāros vienlaikus var uzturēties 14 zirgi, 16 mazie atgre-
motāji, 14 govis, 14 lielo šķirņu suņi, 20 mazāki suņi, 20 kaķi, kā 
arī eksotiski mājdzīvnieki. Tāpat klīnikā izbūvēti infekciju 

LLU Veterinārā klīnika – modernākā Baltijā

izolatori mazajiem un lielajiem dzīvniekiem. Telpu plānojums 
ļauj ieviest aseptikas principus telpās ar augstām higiēnas 
prasībām, tai skaitā ķirurģijas zālēs. Klīnika aprīkota ar 
mūsdienīgu komunikāciju sistēmu, kas ļauj operāciju zālēs 
notiekošo translēt tiešsaistē.

Klīnikā strādā veterinārārsti – mācībspēki, kuri specializēju-
šies visās svarīgākajās veterinārmedicīnas nozarēs – iekšķī-
gajās slimībās, mīksto audu un kaulu ķirurģijā, kardioloģijā, 
oftalmoloģijā, dermatoloģijā, stomatoloģijā un citās jomās. 
Vecāko kursu studentiem kopā ar klīnijas veterinārārstiem ir 
iespēja studiju laikā apgūt iemaņas ikvienā no jomām.

«Latvijā esam vienīgā Veterinārmedicīnas fakultā-
te, un mūsu misija ir daudz plašāka, nekā cilvēkiem 
parasti šķiet. Mēs esam atbildīgi gan par dzīvnieku 
ārstēšanu un veselību, gan sabiedrības veselību 
un drošu pārtiku. Tāpēc man ir prieks, ka medicīnas 
konferencēs arvien biežāk dzirdu vienotu izpratni 
par veselību. Mēs visi kopā strādājam, lai sabiedrī-
ba būtu vesela.»

Mīļdzīvnieku, 
lauksaimniecības 

dzīvnieku, zirgu 
veterinārajās klīnikās vai 

privātpraksēs

Pārtikas un 
veterinārajā dienestā

Diagnostikas 
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Kvalitātes vadības 
pārtikas ražošanas 

uzņēmumos
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