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Studiju gada
uzbūve

Nodarbības
Aktuālās izmaiņas nodarbību 
sarakstos tiek attēlotas au-
tomātiski. Seko līdzi semestra 
garumā nodarbību sarakstiem, 
jo LAIS sistēmā var parādīties 
dažādi aktuālie paziņojumi.


PIRMĀS LEKCIJAS SĀKUMS

plkst. 8.30


STUDIJU GADA SĀKUMS 

36. nedēļa


KONTAKTSTUNDAS ILGUMS

45 min.

Rudens semestris

STUDIJAS — 16 NEDĒĻAS

02.09.2019. – 20.12.2019.

INDIVIDUĀLĀS STUDIJAS, PĀRBAUDĪJUMI — 4 NEDĒĻAS

30.12.2019. – 24.01.2020.

BRĪVLAIKS — 1 NEDĒĻA

27.01.2020 – 02.02.2020.

KONKURSS UZ VALSTS FINANSĒTAJĀM STUDIJU VIETĀM

30.01.2020.

Pavasara semestris

STUDIJAS — 16 NEDĒĻAS

03.02.2020. – 22.05.2020.

INDIVIDUĀLĀS STUDIJAS, PĀRBAUDĪJUMI — 4 NEDĒĻAS

25.05.2020. – 19.06.2020.

KONKURSS UZ VALSTS FINANSĒTAJĀM STUDIJU VIETĀM

26.06.2020.

BRĪVLAIKS

Saskaņā ar studiju plānu

Akadēmiskais gads
Studiju periods, kas sastāv 
no diviem semestriem.

Eksāmenu sesija
Ieskaišu un eksāmenu periods 
katra semestra noslēgumā.
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Akadēmiskā un
profesionālā
augstākā izglītība

Profesionālais bakalaura 
vai maģistra grāds
Studiju noslēgumā iegūts bakalaura vai maģistra 
grāds un kvalifikācija. Šīs programmas ir 
praktiskākas, virzītas uz attiecīgās profesijas 
prasmju un iemaņu apgūšanu.

Akadēmiskais bakalaura  
vai maģistra grāds
Studiju noslēgumā iegūts bakalaura vai maģistra 
grāds. Šīs programmas ir balstītas zinātniskajos 
pētījumos un ir virzītas uz domāšanas attīstīšanu 
un pētniecisko kompetenču pilnveidi.

Kredītpunkti
Kredītpunkti ir studentu darba apjoma mērs. Viens kredītpunkts 
atbilst 40 stundām studenta darba, ietverot gan kontaktstun-
das (lekcijas, laboratorijas darbi, praktiskie darbi, semināri) 
universitatē, gan patstavīgo darbu.

Noteiktais standarts:
viena semestra laikā ir jaiegūst 20 KP, 
studiju gada laikā: 40 KP.
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A, B, C studiju kursi
Kas jāņem vērā, piesakoties 
brīvās izvēles studiju kursiem?
Par studiju kursiem tu iegūsi nepieciešamos vai noteik-
tos kredītpunktus, tāpēc pievērs uzmanību gan izvēlētā 
studiju kursa, gan kopējam programmā paredzētajam 
kredītpunktu skaitam.

Vai ir iespēja nepieteikties izvēles 
kursiem?
Ja nepieteiksies izvēles kursiem, tad tie tiks  
uzskatīti par parādiem.

A B C
Obligāti apgūs-
tams izvēlētajā 

specialitātē.

Ierobežotās/obligātās 
izvēles kursi no studiju 
programmā nosaukto 
studiju kursu saraksta, 
kas ietver specializējo-

šos studiju kursus.

Brīvās izvēles  
studiju kursi.

Rotācija
Rotācija motivēs studēt vēl sparīgak, jo katru semestri, pēc sesi-
jas, izvērtējot sekmes, kāds var zaudēt un kāds var iegūt budže-
ta vietu.

Budžeta vietu skaits:
katrai studiju programmai atšķirīgs. 

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

www.llu.lv/studiju-programmas

http://www.llu.lv/studiju-programmas


LLU IS (Informatīvā sistēma)
Šajā sistēmā iespējams apskatīt informāciju par lekcijām, rīkoju-
miem, sekmēm, kā arī citām aktualitātēm.

LLU IS lietotājkonts
1. kursa studenti savu LLU IS lietotājkontu saņēmuši brīdī, kad tika 
noslēgts Studiju līgums. Savukārt, ja nepieciešams mainīt paro-
li, tad atjaunot to var Jelgavas pils 112. telpā katru darba dienu no 
plkst. 9.00 līdz 16.00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00).

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

https://lais.llu.lv

Mans LLU
Lai tev atvieglotu informācijas atrašanu, darbu sācis LLU iekšējais 
komunikācijas tīkls http://mans.llu.lv, kurā tu atradīsi sev intere-
sējošo informāciju par aktuālajiem notikumiem universitātē, gan 
informāciju, kas palīdzēs studiju pienākumu veikšanā. 

Kāpēc nepieciešams Mans LLU?  
Lai nebūtu jātērē laiks nevajadzīgas informācijas lasīšanai, kā arī 
turpmāk tev gar acīm neņirbēs bezgalīgi daudz bilžu, baneru vai 
reklāmu, kas dažreiz nevis palīdz, bet traucē informācijas uztver-
šanai.

Lai autorizētos Mans LLU iekštīklam, studentiem nepieciešams 
ievadīt savu lietotājvārdu un paroli, kas tiek izmantoti, lai piekļūtu 
LLU Informatīvajai sistēmai.

www.mans.llu.lv

PIRMKURSNIEKA CEĻVEDIS / STUDIJAS

https://lais.llu.lv
http://mans.llu.lv
http://www.mans.llu.lv/
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ISIC karte
ISIC KARTE ir studenta statusu apliecinošs 
dokuments, kas būs nepieciešams:

 % LLU Fundamentālajā bibliotēkā un citās Latvijas bibliotēkās uztu-
roties studentu viesnīcas

 % izmantojot atlaides pilsētas tirdzniecības un izklaides vietās
 % varēsi pieradīt savu studenta statusu ārvalstīs, piemēram, dodo-

ties ERASMUS+ apmaiņas braucienā

LLU studējošā karte
 % Ja vēl neesi paspējis nokārtot savu LLU studējošo karti, tad 26. augus-

tā no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00 un 28. augustā no plkst. 9.00 līdz plkst. 
13.00 Jelgavas pils 179. telpā (Lielā iela 2) notiks fotografēšanās LLU 
Studējošo pašpārvaldes pirmkursnieku pasākuma “Uz starta līnijas LLU” 
ietvaros. 

 % LLU studējošā karte tev kalpos kā studējošā statusa apliecinošs doku-
ments LLU. 

 % Ja rodas jautājumi par LLU studējošo karti vai pirmkursnieku nedēļu, lū-
gums sazināties ar LLU Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem pa tālruni: 
27878648 un 29461091.

Kartes 
izgatavošana
Karti iespējams pieteikt Jel-
gavas pils 298. telpā pirmdie-
nās, trešdienāsun ceturtdienās 
plkst. 9.00–15.00.

%  Kartes gada maksa ir 
6,40 EUR.

%   Neaizmirsti Iīdzi paņiemt vienu 
fotogrāfiju (3x4 cm).

%  Tas aizņems tikai 5 minū-
tes un ISIC karte būs derīga 
12 mēnešus.

ISIC Swedbank
Tev ir iespēja izvēlēties ISIC 
Swedbank karti, kas vienlaikus ir:

%  studenta apliecība, ko  
atpazīst visā pasaulē;

%  starptautiska maksājumu 
karte;

%  atlaižu karte.

PILNA INFORMACIJA PAR KARTI, ATLAIDĒM UN PIETEIKŠANOS MEKLĒ:

www.llu.lv/lv/isic-karte

http://www.llu.lv/lv/isic-karte


Erasmus+ studijas 
un prakse
Tev ir iespēja studēt no 3 Iīdz 12 mēnešus kādā ārvalstu augst-
skolā, saņemt ERASMUS+ stipendiju un iegūt starptautisku pie-
redzi.

LLU ir noslēgti vairāk nekā 150 sadarbības Iīgumi ar dažādam 
ārvalstu augstskolām 29 pasaules valstīs. Tāpat tev ir iespēja 
pieteikties praksei ārvalstu uzņēmumos vai iestādēs.

PIRMKURSNIEKA CEĻVEDIS / STUDIJAS

Bibliotēka
Grāmatas un citu studijām noderīgu informāciju iespējams iegūt 
LLU Fundamentālajā bibliotēkā, kas atrodas Jelgavas pilī. 
Studijām vajadzīgu informāciju iespējams iegūt arī fakultāšu  
lnformācijas centros.

PAR DARBA LAIKIEM, KĀ ARĪ IESPĒJAM  
KĻŪT PAR BIBLIOTĒKAS LIETOTĀJU UZZINI:

http://llufb.llu.lv/

http://llufb.llu.lv/
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Mācībspēku  
akadēmiskie  
grādi un amati
Kā iegūst akadēmiskos un 
zinātniskos grādus?
Absolvējot atbilstošo studiju līmeni universitātē 

Kā iegūst akadēmisko amatu 
universitātē?
Vēlēšanu ceļā, esot atbilstošam akadēmiskajam vai 
zinātniskajam grādam.

*Katrā studiju programmā ir noteikts atšķirīgs studiju un noslēguma 
darbu rakstīšanas laiks. Parasti bakalaura studiju programmās studiju 
ilgums ir 3 – 4 gadi, maģistra studijās 1,5 – 2 gadi.

AKADĒMISKIE GRĀDI:
bakalaura grāds (Bc.)
piešķir akadēmiskās augstākās izglītības studiju pirmā 
posma noslēgumā, uzrakstot bakalaura darbu.

maģistra grāds (Mg.)
piešķir pēc akadēmisko studiju otrā posma noslēgša-
nas, uzrakstot maģistra darbu.

ZINĀTNISKAIS GRĀDS:
doktors (Dr.)
piešķir pēc doktora disertācijas publiskas aizstāvēšanas 
doktorantūras studiju noslēgumā. Doktora studiju 
programmu ilgums parasti ir 3 – 4 gadi.

AKADĒMISKIE AMATI:
asistents
docenta vai lektora palīgs praktisko darbu vadīšanā;

lektors
docenta vai lektora palīgs lekciju vadīšanā;

docents
drīkst pasniegt gan teorētiskas, gan praktiskas

zināšanas studentiem;

asociētais profesors
tikai savā augstskolā atzīts profesors;

profesors
starptautiski atzīts amats, ko var iegūt pēc 3 gadu  
pieredzes asociētā profesora amatā.
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Kas ir kas  
universitātē?
Fakultāšu dekanāti
Pirmkursniek, ja ir radušās neskaidrības vai arī nomāc kādi citi 
aktuālie jautājumi par studiju procesu, tu noteikti vari doties pie 
fakultāšu speciālistiem dekanātā, kā arī studiju programmas 
direktora.

Izziņa par studiju uzsākšanu
Ja būs nepieciešama izziņa, kad uzsāksi studijas, tad dodies  
uz savas fakultātes dekanātu, kur to izgatavos.

Rektore
Irina Pilvere
Vada universitātes darbu un pārstāv tās inte-
reses

Studiju prorektors
Aigars Laizāns
Atbildīgs par studiju procesa organizēšanu

Zinātņu prorektore
Irina Arhipova 
Atbildīga par zinātniskā darba un pētījumu 
organizēšanu

Kanclers
Ziedonis Helvigs
Atbildīgs par finansēm

Direktors
Andrejs Garančs
Atbildīgs par universitātes īpašumiem



 

KĀRTRIDŽU UZPILDE UN 
TIRDZNIECĪBA

DRUKAS PAKALPOJUMI 
UN LAMINĒŠANA

DATORTEHNIKAS UN 
PRINTERU 
TIRDZNIECĪBA

PRINTERU UN 
DATORU SERVISS
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http://www.ustupaautoskola.lv
http://www.forprint.lv


Iegūsti sev  
mentoru universitātē! 

LLU Studējošo pašpārvalde piedāvā pirmo kursu 
studentiem pieteikties mentoringa programmā, 
un iegūt sev mentoru — studentu no vecākajiem 

kursiem, kurš studiju laika sākumā palīdzēs ar 
padomu gan ar studijām, gan sadzīvi saistītos 

jautājumos. 

ej.uz/MentorsLLU

http://ej.uz/MentorsLLU
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Studentu viesnīcas
Izvēlies sev tīkamāko un ērtāko studentu viesnīcu, kas  
atrodas vistuvāk tavai fakultātei.

1. studentu viesnīca 
Lielā ielā 1

2. studentu viesnīca 
J. Čakstes bulvārī 7

4. studentu viesnīca 
Akadēmijas ielā 4

5. studentu viesnīca 
J. Mātera ielā 26

6. studentu viesnīca 
Pētera ielā 1

8. studentu viesnīca 
Lielā ielā 19

9. studentu viesnīca 
K. Helmaņa ielā 2

Piedāvājums
Uz vietu LLU studentu viesnīcās var pretendēt jebkurš 
students neatkarīgi no dzīves vietas. 
Studentiem tiek piedāvātas vienvietīgas, divvietīgas 
un trīsvietīgas istabas.

Pakalpojumi
Visās viesnīcās kā maksas pakalpojums ir pieejama 
veļas mazgāšana. 
Internets ir visās studentu viesnīcās. Maksa par inter-
netu ir iekļauta mēneša īres maksā.

Aprīkojums
Visas viesnīcu istabas ir mēbelētas. Katrā stāvā ir 
sanitārais mezgls un koplietošanas virtuve ar plītīm 
un izlietnēm. Istabās ar paaugstinātu komforta līmeni 
ir savs sanitārais mezgls.

Drošības nauda 60 €
Slēdzot līgumu par dzīvošanu LLU studentu viesnīcā, 
jāuzrāda maksājumu apliecinošs dokuments (mak-
sājuma uzdevums vai skaidras naudas čeks) par 
drošības naudas iemaksu.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

www.llu.lv/lv/studentu-viesnicas

http://www.llu.lv/lv/studentu-viesnicas
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Universitātes 
lielisko līga
Brīvprātīga radošo un talantīgo 
studentu kustība, kā misija ir 
aktīvi popularizēt un atbalstīt LLU

Laura Indriksone
Ekonomikas un sabiedrības attīstības  
fakultātes 3. kursa studente:

“Par LLU “Lieliskie” komandas biedru kļuvu 
pateicoties tieši šim Pirmkursnieku ceļvedim, 
izlasot sapratu, ka tieši šī būs vieta, kur lieliski 
pavadīt brīvo laiku pēc studijām. LLU “Lieliskie” 
man ir palīdzējuši kļūt atvērtākai un komuni-
kablākai. Esmu iepazinusi ļoti daudz lieliskus 
un labsirdīgus cilvēkus no dažādām fakul-
tātēm, kas palīdzēja aktīvāk iesaistīties LLU 
studentu dzīvē. Topošajiem studentiem šī būtu 
vieta, kur kļūt par aktīviem, pozitīviem un mo-
tivētiem LLU studentiem. Iegūt jaunus draugus 
un aktīvi pavadīt studiju gadus.”

Monika Oļeha 
Tehniskās fakultātes 2. kursa studente: 

“LLU Lielisko līga ir, kā otrās mājas, kur tevi 
vienmēr sagaidīs ar atplestām rokām, pro-
tams, neiztikt bez siltas tējas vai kafijas, kā arī 
našķiem. Lielisko līga ir tieši tik lieliska, jo tajā 
tiek sniegta iespēja saliedēties, atrast draugus 
no astoņām LLU fakultātēm. Kopīgiem izbrau-
cieni un piedzīvojumi ļauj pilnveidot sevi, dod 
iespēju uzlabot savas komunikācijas prasmes 
un vienmēr nodrošina to, ka laiks tiks pavadīts 
jautri. Ja vēl neesi pārliecināts kļūt par “Lielis-
ko,” tad atceries to, ka saņemsi sev papildus 
karmas punktus par katru, kuru ievirzīsi uz īstā 
studiju ceļa LLU!”

Lāsma Zelča
Lauksaimniecības fakultātes 2. kursa studente:

““Lieliskais” esmu ļoti neilgi, bet jau jūtos kā 
savējais. “Lielisko” komandā ir reāli “Lieliski” 
cilvēki un draugi. Būt “Lielisko” starpā ir piedzī-
vojums, kas aizved pārsteidzošos ceļos. Visla-
bākais, ko sniedz šī pieredze - dalība dažādos 
pasākumos un jaunu cilvēku iepazīšana. Šī ir 
iespēja izpaust savas stiprās puses, iegūt jau-
nus draugus un attīstīt savu personību!”

Līga Šapale
Tehniskās fakultātes 2. kursa studente:

“Komanda ar savu skaņu, garšu un smaržu. 
Piedzīvojumi un stāsti, atbalsts un palīdzī-
ba grūtos brīžos no kolektīva. Viss šis ir tikai 
mazumiņš, ko iegūsti LLU Lielisko līgā. Kolektīva 
darbs, idejas un sapņi, celt un laistīt augstsko-
las nākotni un reputāciju, lai to padarītu lielis-
ku. Kas zina, kur mani šis lieliskais piedzīvojums 
vedīs turpmāk, bet es zinu, ka šis piedzīvojums 
būs tas, kuru es atcerēšos arī vecumdienās!  
“Lieliskam” būt ir vienkārši!”

Alise Bleive
Meža fakultātes 3. kursa studente:

“Lielisko līga nenozīmē tikai plašāku studiju ie-
spēju izzināšanu LLU vai arī prezentācijas pras-
mju piekopšanu. Tas ir kas vairāk - tie ir cilvēki, 
ar kuriem gribas sasveicināties, atrodoties 
otrpus ielas, kā arī iespēja jauki un lietderīgi 
pavadīt ārpusstudiju laiku.
Katru reizi, kad runāju ar topošo studentu, 
mani pārņem lepnums, jo sāku izjust savu 
īsteno piederību šai universitātei.”

Jaunie dalībnieki aicināti uz tikšanām 11. un 18. septem-
brī plkst. 16.30 Jelgavas pilī. Vairāk informācijas, rakstot 
e-pastā un, sekojot aktualitātēm LLU mājaslapā. 
 karjera@llu.lv

 

mailto:karjera@llu.lv
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Studējošo 
pašpārvalde
Universitātes studentus pārstāvoša organizācija, kas 
risina nozīmīgus jautājumus par akadēmisko, sociālo, 
kultūras un sporta dzīvi, pārstāv un aizstāv studentu 
viedokli un tiesības LLU, Latvijas Studentu apvienībā, kā 
arī citās iestādēs un organizācijās nacionālā un starp-
tautiskā līmenī.

Ieguvumi iesaistoties
 % Vērtīga pieredze un izaugsmes iespējas. LLU SP 

bijušie biedri savas zināšanas pielieto, strādā-
jot vadošos amatos.

 % Atpazīstamība un popularitāte. LLU SP biedrus 
pazīst gan LLU, gan Latvijas aktīvākie studenti.

 % Uzticami, radoši, jautri un atraktīvi draugi visās 
LLU fakultātēs un citās Latvijas augstskolās. 
Kopā dzīve ir krāsaināka un bagātāka!

 % Pieredze pasākumu, konferenču un semināru 
organizēšanā. Tev būs lieliska iespēja pie-
dalīties arī daudzu LLU pasākumu aizkulišu 
aktivitātēs.

 % Interesanti pavadīts brīvais laiku. Mēs gaidām 
tavas idejas!

 % Informācija par jaunākajiem notikumiem 
augstskolā. Būsi pirmais, kurš visu uzzinās!

 % Gandarījums un novērtējums par labi paveiktu 
darbu.

SP vadītāja 
Agnese Vasiļjeva
Vides uvn būvzinātņu fakultātes  
3. kursa studente 

 29461091

 agnesev00@gmail.com

Ja tevi interesē kaut viens 
no minētajiem punktiem, 
noteikti sazinies ar mums  
Facebook:

facebook.com/LLUSP

tel:0037129461091
mailto:agnesev00@gmail.com
http://facebook.com/LLUSP
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Studentu organizācijas
Pirmkursniek, LLU piedāvā iespēju aktīvi un radoši darboties studentu organizācijās!

STUDENTU KORPORĀCIJA

Ventonia
Mērķis un uzdevumi ir cieši saistīti ar 
latviešu tautas izglītības un Latvijas 
valsts brīvības, tautas vienības garu 
un nemitīgu uzplaukumu. Izglītība, 

centība, draudzība un goda apziņa 
ir korporācijas darbības mērķu 

pamatā.

STUDENTU KORPORĀCIJA

Fraternitas  
Imantica

Viens no mērķiem ir pulcēt ap 
sevi latviešu tautības studentus, 
audzināt viņus īstā buršu garā, 

vadoties no tām akadēmiskajām 
tradīcijām, kuras laika gaitā 
izkoptas un nostiprinājušās

latviešu korporācijās. 

STUDENŠU KORPORĀCIJA

Varavīksne
Studenšu korporācija ikvienai dod 

iespēju parādīt un pierādīt sevi, 
organizējot pasākumus, piedaloties
literārajos vakaros, spēlējot teātri, 

sportojot vai labi pavadot savu 
brīvo laiku.

STUDENTU BIEDRĪBA

Šalkone
„Šalkone” ir nevalstiska organizācija 

(studentu biedrība), kas sevī 
ietver Meža fakultātē studējošos 

studentus un tās absolventus, kuri 
kādreiz ir darbojušies organizācijā. 
Organizācijas mērķis ir dot iespēju 

studentiem aktīvi izpaust un 
pilnveidot sevi ārpus oficiālajiem 
universitātes pasākumiem, tajos 
piedaloties un arī tos organizējot.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS
facebook.com/korpventonia

VAIRĀK INFORMĀCIJAS
www.imantica.lv

VAIRĀK INFORMĀCIJAS
www.varaviksnes.lv

VAIRĀK INFORMĀCIJAS
www.salkone.lv

http://facebook.com/korpventonia
http://www.imantica.lv
http://www.varaviksnes.lv
http://www.salkone.lv
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Sports
LLU ir viena no retajām Latvijas augstskolām, 
kur sporta nodarbības pirmā un otrā kursa stu-
dentiem ir saglabātas kā obligātas. Universitātē 
studējošie var nodarboties ar dažādiem sporta 
veidiem: basketbolu, volejbolu, futbolu, regbiju, 
badmintonu, galda tenisu, aerobiku, atlētisko vin-
grošanu, vieglatlētiku u. c.

Tāpat studentiem ir iespēja izmantot LLU Spor-
ta nama pakalpojumus - atlētiskās vingrošanas 
zāli,  peldbaseinu, sporta zāli un apmeklēt fitnesa 
nodarbības.

Mākslinieciskie kolektīvi
Ja esi aktīvs un tev patīk dziedāt un/vai dejot, izvēlies kādu no LLU  
mākslinieciskajiem kolektīviem!

Jauniešu deju 
kolektīvs “Skalbe”
pieteikšanās  
9., 11., 16. un 18. septembrī 
plkst. 19.00 (Jelgavas pils 
aulā, 2. stāvā, Lielā ielā 2)

Mēģinājumi  
pirmdienās un  
trešdienās

Seko mums:
facebook.com/jdk.skalbe

Tautas deju 
ansamblis “Kalve”
pieteikšanās  
3., 5., 10., 12. un 17. septembrī 
plkst. 19.00 LLU Aulā 
(Lielā iela 2, 2. stāvā)

Mēģinājumi  
piektdienās no plkst. 19.30 
līdz plkst. 22.30.

Seko mums: 
facebook.com/tdakalve

Vidējās paaudzes 
deju kolektīvs 
“Kalve” 
pieteikšanās  
13., 20. un 27. septembrī 
plkst. 19.30 LLU Aulā  
(Lielā iela 2, 2. stāvā)

Mēģinājumi  
piektdienās no plkst. 19.30 
līdz plkst. 22.00

Seko mums: 
facebook.com/vpdkKALVE

Jelgavas  
Studentu teātris
pieteikšanās 
9. un 16. septembrī plkst. 
19.00 LLU Studentu teātrī  
(J. Čakstes bulvārī 7)  
atvērtās nodarbības  
improvizācijā un jauno  
dalībnieku pieteikšanās

Nodarbības 
pirmdienās un otrdienās no 
plkst. 19.00 līdz plkst. 22.00

Seko mums: 
facebook.com/studentuteatris/

www.jst.lv

Vīru koris “Ozols”
pieteikšanās 
3., 5., 10. un 12. septembrī 
plkst. 19.00 LLU Studentu 
klubā (Lielā iela 4).

Mēģinājumi 
otrdienās un ceturtdienās.

facebook.com/LLUOzols

Studenšu koris 
“Liepa”
pieteikšanās 
3., 4., 10. un 11. septembrī 
plkst. 19.00 ESAF  
(Svētes iela 18).

Mēģinājumi  
otrdienās un trešdienās.

facebook.com/korisliepa 

http://facebook.com/jdk.skalbe
http://facebook.com/tdakalve
http://facebook.com/vpdkKALVE
http://facebook.com/studentuteatris/
http://www.jst.lv
http://facebook.com/LLUOzols
http://facebook.com/korisliepa


PIRMKURSNIEKA CEĻVEDIS / STUDENTU DZĪVE

Pasākumi

Imatrikulācijas akts 
2. septembrī
Šis pasākums ir par godu tieši 
tev, pirmkursniek! Tevi šajā 
dienā svinīgi uzņem lielajā 
augstskolas studentu saimē. 
Jelgavas pils pagalmā jau-
nieši godina savu Alma Mater, 
apliecinot, ka zināšanas cilvē-
kam ir vērtīgākā bagātība.

Azemitologa svētki 
1. oktobrī
Šie svētki ir veltīti, lai radītu 
piederības sajūtu, lepnumu, 
mīlestību un uzticību vietai, 
cilvēkiem un kopā radītām, 
veidotām un koptām tradīci-
jām Svētkos fakultāšu jau-
nākie pārstāvji arī sacenšas 
Lielās, Mazās un veicināšanas 
balvas izcīņā.

SP gada balva
LLU Studējošo pašpārvaldes 
2005. gadā dibināta tradīcija, 
kas godina un izceļ ar uni-
versitāti saistītas personas, 
struktūrvienības un notikumus, 
kas gada laikā devuši būtisku 
ieguldījumu universitātes un 
studējošo labā.

Studentu 
folkfestivāls
Studentu folkfestivāls ir kļu-
vis par studentu mazajiem 
“dziesmu svētkiem” februāra 
beigās. Tas ir plašs mūzikas un 
dzejas pasākums, kur uzstājas 
Latvijas augstskolu studenti, 
reizi gadā uz vairākām ska-
tuvēm pulcējot talantīgus, 
drosmīgus un sevi pierādīt 
gatavus māksliniekus.

Pavasara koncerts
Koncerts ieskandina astrono-
miskā pavasara iestāšanos 
ar māksliniecisko kolektīvu 
uzstāšanos, kur tiek uzburta 
augstskolas saimē pārliecība, 
ka pavasaris ir jau pavisam 
tuvu. Sarīkojumu kuplina LLU 
mākslinieciskie kolektīvi.

Detalizēta informācija par pasākumiem LLU 
pieejama LLU studiju gada plānotājā un LLU 

mājaslapas notikumu kalendārā, bet par pa-
sākumiem pilsētā – Jelgavas mājaslapā.

www.jelgava.lv

http://www.jelgava.lv
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Studiju  
finansējums
Precīza un detalizēta informācija par studiju  
maksu un apmaksas kārtību apskatāma tavā 
studiju līgumā.

 

Studiju kredīts
paredzēts studiju maksas segšanai

Studējošā kredīts
paredzēts iztikas izdevumu segšanai

Valsts galvojums
Abi augstāk minētie kredītu veidi tiek 
izsniegti ar valsts vārdā sniegtu galvojumu.

Komerckredīti
Ja tev nav bijusi iespēja saņemt kredītu ar valsts 
vārdā sniegto galvojumu, ir iespēja saņemt 
komerckredītu, ko izsniedz Latvijas bankas: 
AS Swedbank, SEB banka, Luminor Bank AS.

Lai uzzinātu vairāk, ieskaties  
mūsu mājaslapā:

www.llu.lv/studiju-kredits

http://www.llu.lv/studiju-kredits


PIRMKURSNIEKA CEĻVEDIS / FINANSES

Stipendijas

 

Valsts stipendija
Vari pieteikties, ja esi pilna laika valsts finansētā 
studiju vietā (budžetā) studējošais students. Tev ir 
iespējams saņemt 99,60 EUR mēnesī, ko izmaksā 10 
mēnešus gadā. Pieteikšanās notiek fakultāšu deka-
nātos, iesniedzot iesniegumu.

LLU vārdiskās un Attīstības 
fonda stipendijas
Vari saņemt šo stipendiju, ja esi pilna laika gan 
valsts finansētā, gan maksas studiju vietā studē-
jošais. Pieteikšanos un piešķiršanu organizē Studiju 
centrs, LLU Attīstības fonds vai attiecīgā fakultāte.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

www.llu.lv/studiju-kredits

LLU



http://www.llu.lv/studiju-kredits

