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Projekta īstenošana uzsākta 2019. gada 1. janvārī. 

Projekta mērķis – LLU akadēmiskā personāla attīstība studiju procesa kvalitātes 

pilnveidošanai, uzlabojot kompetences, sadarbību ar industriju un piesaistot 

doktorantus, kā arī ārvalstu akadēmisko personālu.  

Projekta īstenošanas gaitā plānots uzlabot LLU sniegumu un stiprināt akadēmisko 

personālu universitātes sešos stratēģiskās specializācijas studiju virzienos. Katrā no 

virzieniem tiek plānota akadēmiskā personāla apmācība un stažēšanās pie 

komersantiem, kā arī doktorantu un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaistīšana, lai 

veicinātu cilvēkresursu atjaunotnes un pēctecības plānu īstenošanu un efektīvāk 

nodrošinātu LLU pamatmērķu sasniegšanu un ātrāk tuvotos vīzijai - kļūt par vienu no 

vadošajām Baltijas jūras reģiona zinātnes un tehnoloģiju universitātēm. 

Laika periodā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam īstenotas vairākas aktivitātes: 

1. Stažēšanos uzsākuši 17 akadēmiskā personāla pārstāvji studiju virzienos: 

 “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un 

mašīnzinības” - 2 stažieri;  

 “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 

datorvadība un datorzinātne” - 2 stažieres; 

 “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un 

pārtikas higiēna; Specializācija – Mežsaimniecība” - 1 stažiere; 

 “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un 

pārtikas higiēna; Specializācija – Lauksaimniecība” - 2 stažieres; 

 “Ražošana un pārstrāde; Specializācija – Pārtikas produktu tehnoloģija” - 1 

stažiere; 

 “Arhitektūra un būvniecība” – 5 stažieres; 

 “Ekonomika” – 4 stažieres. 

2. Stažēšanos pabeiguši 4 stažieri. Apliecinājumus par stažēšanos (200 stundu 

programmu) saņēma: 

 uzņēmumā SIA “Zemgales tehnoloģiskais centrs” 1 stažiere studiju 

virzienā “Arhitektūra un būvniecība”; 

 uzņēmumā SIA “Baltijas Datoru akadēmija” 2 stažieres studiju virzienā 

“Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, 

telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”; 

 uzņēmumā SIA “CMB inženieru kompetences centrs” 1 stažiere studiju 

virzienā “Arhitektūra un būvniecība”.  

3. Izsludināti iepirkumi stažēšanās pakalpojumu nodrošināšanai 2020. gadā: 



 16.04.2020 izsludināts iepirkums “Stažēšanās pakalpojums LLU 

Informācijas tehnoloģiju fakultātes un Vides un būvzinātņu fakultātes 

akadēmiskajam personālam”; 

 23.04.2020 izsludināts iepirkums “Stažēšanās pakalpojums LLU 

akadēmiskajam personālam studiju virzienā Mehānika un metālapstrāde, 

siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”; 

 08.05.2020 izsludināts iepirkums “Stažēšanās pakalpojums LLU 

akadēmiskajam personālam studiju virzienā Ražošana un pārstrāde”; 

 08.05.2020 izsludināts iepirkums “Stažēšanās pakalpojums LLU 

akadēmiskajam personālam studiju virzienā Lauksaimniecība, 

mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna” 

4. 06.05.2020. izsludināta atklāta doktorantu atlase studiju virzienos - “Ražošana 

un pārstrāde” (darbības jomā “Pārtikas ķīmija”, 1 vieta); “Ekonomika” 

(darbības jomās “Agrārā ekonomika”, 1 vieta un “Grāmatvedības un uzskaites 

teorija”, 1.vieta). 

5. 08.06.2020. izsludināta atklāta ārvalstu akadēmiskā personāla atlase studiju 

virzienā “Ekonomika” (darbības jomās - "Uzņēmējdarbības institucionālā 

vide", 1 vieta un “Uzņēmējdarbības likumdošana un institucionālā vide”, 1 

vieta).  

6. Darbu uzsāk 2 doktoranti vieslektoru amatos studiju virzienos 

“Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un 

pārtikas higiēna; Specializācija - Mežsaimniecība” un “Lauksaimniecība, 

mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna; 

Specializācija - Veterinārmedicīna”.  

7. Jūnijā angļu valodas apmācības uzsāka 42 LLU akadēmiskā personāla pārstāvji.  

8. 15.06.2020. uzsāktas specializētās apmācības “Mūsdienīgi un efektīgi 

komunikācijas un sadarbības rīki IT vidē”. Līdz 12. jūlijam apmācības apmeklēs 

53 LLU akadēmiskā personāla pārstāvji. Apmācību tēmas – “Dinamiska un 

aktīva prezentācija”, “MS Mākoņpakalpojumi datu glabāšanai un 

koplietošanai”, “Tiešsaistes rīki interaktīvās prezentācijas izveidei un 

komunicēšanai, un aptauju veidošanai tiešsaistē”.  
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