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Studiju virziena pilnveides pasākumi
2017./2018. STUDIJU GADĀ
1. Studiju virziena studiju programmas un to izmaiņas
Studiju virziens “Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija” ir akreditēts
līdz 2023. gada 31. decembrim, saskaņā ar 2018. gada 21. jūnija grozījumiem Augstskolu likumā.
Studiju virzienā ietilpstošās programmas:
Nr.

1.

Nosaukums

Ēdināšanas un viesnīcu
uzņēmējdarbība, p(b)

Studiju veids

KP

Pilna laika
Nepilna laika

164
160

Iegūstamais grāds un/vai
kvalifikācija

Profesionālais bakalaurs
uzņēmējdarbībā un restorānu
un viesnīcu vadītājs

p(b) – profesionālā bakalaura studiju programma

2. Studiju virziena stratēģijas izmaiņas
Studiju virziena stratēģijas izmaiņas saistāmas ar LLU stratēģiju laika posmam no 2015. līdz
2020. gadam, iezīmējot stratēģisko specializāciju un sasniedzamos rezultātus šai piecgadei.

3. Studiju virziena ekspertu/darba devēju rekomendāciju izpilde
Rekomendācija
1. Attīstīt sadarbību ar
ārvalstu izglītības iestādēm

Izpildes/nepildīšanas apraksts un argumentācija
Studiju virziena vadošās katedras – LLU Pārtikas
tehnoloģijas fakultātes Uztura katedras mācībspēki Erasmus
programmas ietvaros stažējās:
- R.Riekstiņa-Dolģe, I.Beitāne Akdenīzas universitātē
(Turcijā);
- L.Medne, I.Millere Fafes augstskolā (Portugāle)
Uztura katedras mācībspēki Erasmus programmas ietvaros
lasīja lekcijas:
- A.Blija Fuldas universitāte (Vācija)
Uztura katedras mācībspēki Erasmus programmas ietvaros
izvērtēja prakses iespējas:
- G.Krūmiņa-Zemture, S. Īriste Europe 3000 Bergamo
(Itālijā);
2. Attīstīt studentu svešvalodu 1. 17 studiju programmas “Ēdināšanas un viesnīcu
zināšanas un veicināt
uzņēmējdarbība”
studenti
izmantoja
Erasmus+
teorētisko zināšanu
programmas iespējas, lai studētu Horvātijas, Turcijas un
pielietojumu praksē, lai
Portugāles augstskolās, izvēloties viesmīlības nozares
paaugstinātu viņu
studijas.
konkurētspēju darba tirgū
2. 10 studiju programmas “Ēdināšanas un viesnīcu
uzņēmējdarbība”
studenti
izmantoja
Erasmus+
programmu, lai īstenotu profesionālās prakses ārvalstu
(Grieķijas, Itālijas, Austrijas, Spānijas, Čehijas, Igaunijas)
viesmīlības uzņēmumos.
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3. Nodrošināt akadēmiskā
personāla attīstības politiku

4. Tālāk attīstīt sadarbību ar
nozares pārstāvjiem:
iesaistīt studiju
programmas realizācijā,
vieslekcijās

5. Attīstīt akadēmiskā
personāla angļu valodas
zināšanas

Akadēmiskā personāla attīstības politika ilgtermiņā ir
definēta Uztura katedras attīstības programmā (06.09.2016.),
kas ietver arī akadēmiskā personāla attīstības stratēģiju.
Atbilstoši šai stratēģijai 2017./2018. st. gadā Uztura katedras
mācībspēki:
1. Paaugstināja zinātnisko kvalifikāciju: G.KrūmiņaZemture – 3. doktorantūras studiju gads un S.Īriste
sagatavoja doktora darbu iesniegšanai uz VZKK;
2. Veica zinātniski pētniecisko darbu vadīšanu
doktorantūras un maģistru studiju studentiem: asoc. prof.
I.Beitāne ir doktorantes, Uztura katedras lektores
G.Krūmiņas-Zemtures doktora darba zinātniskā vadītāja
un maģistra studiju programmas “Uzturzinātne” 1
maģistra darba zinātniskā vadītāja, asoc. prof. A.Blija
profesionālās maģistru studiju programmas “Pārtikas
higiēna” 1 maģistra darba zinātniskā vadītāja;
3. 4 Uztura katedras mācībspēki (A.Blija, S.Īriste,
I.Beitāne, G.Krūmiņa-Zemture) strādāja 4 pētniecības
projektos, veicot zinātniski-pētniecisko darbu un iegūtos
rezultātus, izmantojot īstenoto studiju kursu pilnveidē;
4. 5 Uztura katedras mācībspēki (A.Blija, I.Skrupskis,
I.Beitāne, G.Krūmiņa-Zemture, S.Īriste) publicējuši 8
publikācijas starptautiski citējamos izdevumos;
5. 6 mācībspēki izmantojuši Erasmus + programmas
mobilitātes iespējas, lai pilnveidotu profesionālo,
pedagoģisku darbību;
6. Uztura katedras mācībspēki pilnveidojuši īstenotos
studiju kursus e-vidē.
Viesmīlības nozares vadošo speciālistu piesaistīšana studiju
programmai notiek vairākos virzienos:
1. Valsts pārbaudījumu komisijas darbā (kur 6 no 8
komisijas locekļiem ir nozares pārstāvji);
2. Bakalauru darbu recenzēšanā piedalījās 22 nozares
pārstāvji;
3. Lekciju un praktisko nodarbību vadīšanā piedalījās 5
nozares pārstāvji;
4. Par prakses iespējām Grieķijā, Itālijā, Vācijā un Beļģijā
stāstīja 3 ārvalstu nozaru pārstāvji;
5. Nodrošināja mācību ekskursijas studentiem uz
viesmīlības uzņēmumiem.
1. Uztura katedras asoc. Prof. I.Beitāne vadīja nodarbības
angļu valodā Erasmus + studentiem, kas studēja LLU.
2. Uztura katedras mācībspēki pārvalda angļu valodu, kas
ļauj veidot kontaktus ar citu valstu augstskolu
pārstāvjiem, izstrādāt un publicēt zinātniskos pētījumus
angļu valodā.

4. Studiju virziena studiju satura pilnveidošana un aktualizēšana
4.1. Izmaiņas studiju plānos un esošajos studiju kursos
Nav.
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4.2. Jaunu studiju kursu izveidošana
Nav.
4.3. Jaunas mācību grāmatas, studiju materiāli un citi informācijas resursi
N.p.
Grāmatas/materiāla nosaukums
Studiju kurss, kurā tas
izmantojams
k.
1.
Metodiskie norādījumi patstāvīgā darba “1 dienas Uztura zinības
sabalansētas
ēdienkartes
un
tehnoloģiskās Uztura gatavošanas
dokumentācijas
izstrāde”
studiju
programmas tehnoloģija I un II
“Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība” specialitātes
studentiem. (elektroniskais resurss). Ilze Beitāne, Gita
Krūmiņa-Zemture, LLU e-vidē, 2017, 23 lpp.
2.

Mācību līdzeklis ”Ēdināšanas uzņēmuma vadītāja
rokasgrāmata” (elektroniskais resurss). Redaktore:
Ingrīda Millere, autori: Īrisa Mūrniece, Pablo Sančezs
Antuņa, Ingrīda Millere, Rita Rikstiņa-Dolģe, Kitija
Kirila u.c. 2017.

Apkalpošanas organizācija un
vadība
Uzņēmējdarbības pamati
Biznesa plānošana un
statistika I un II

3.

Metodiskie norādījumi bakalaura darba izstrādei un Bakalaura darbs I un II
aizstāvēšanai (elektroniskais resurss). Ingrīda Millere,
Ilze Beitāne, 2018, Jelgava: LLU, 25 lpp.

4.4. Studiju noslēguma pārbaudījumu izstrādes ieteikumi
1. Sašaurināt bakalaura darba tēmu, lai to varētu pētīt dziļāk.
2. Bakalaura darbos izvirzīt konkrētu, sasniedzamu mērķi.
3. Samazināt darba apjomu uz literatūras apskata rēķina, lielāku uzmanību vēršot uz
pētījumu.
4. Pētīt nozarē aktuālas tēmas kā jaunu tehnoloģiju izmantošana ēdienu gatavošanā,
darbaspēka trūkuma mazināšanas iespējas u.c.
5. Piedāvāt vairākas alternatīvas uzņēmējdarbības risinājumiem.
6. Izvēlēties dažādas metodes pētījuma datu iegūšanai.

5. Mācībspēki un pētnieki
5.1. Profesionālā pilnveide
Studijas LLU augstākās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programmā
„Inovācijas augstskolu didaktikā”: D.Kaufmane, A.Blija, E.Straumīte
LLU 2018. gada mācību metodiskā konference „Ceļā uz studiju virzienu/programmu
akreditāciju”, LLU 2018. gada 26. janvāris: I.Beitāne, A.Blija, G.Krūmiņa-Zemture, R.RiekstiņaDolģe, D.Kunkulberga, J.Zagorska. D.Brizga, S.Īriste, K.Kirila.
Svešvalodu kursu apguve:
•
•
•

J.Zagorska – Angļu valodas kursi (level B1), Mācību un konsultāciju centrs “Līderis” 2017.
gads (sekrtifikāts).
L.Paula – LLU angļu valodas kursi (32 h), angļu valodas līmenis B2+, iegūts sertifikāts
Nr.156.
D.Brizga – LLU angļu valodas kursi (32 h), angļu valodas līmenis A2. Sertifikāts Nr. 128.

Speciālo kursu apguve:
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•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Kursi ilgtspējīgā pedagoģijā “Discovering a sustainable mindset for future thinking
professionals in household and guest oriented businesses” Austrija, Vīne 26.02.-02.03.2018.
(I.Beitāne, R.Riekstiņa-Dolģe, A.Blija, S.Īriste, L.Medne, I.Millere)
LDUSA seminārs “Gremošanas slimības uztura speciālista praksē”, RSU 2018. gada 17.
martā (sertifikāts – I.Beitāne, G.Krūmiņa-Zemture)
LLU seminārs „Kā būt elastīgam saskarsmē”, 28.09.2017. (D.Kunkulberga, I.Beitāne,
G.Krūmiņa-Zemture, D.Kaufmane, A.Blija, S.Īriste, K.Kirila)
Seminārs „Inovācijas Pārtikas produktu ražošanā” starptautiskās izstādes RigaFood 2017
ietvaros (D.Kunkulberga, G.Krūmiņa-Zemture, I.Beitāne)
RD IKSD konference “Ēdināšanas organizācija izglītības iestādēs: izaicinājumi un iespējas”,
27.11.2017. (G.Krūmiņa-Zemture, S.Īriste, I.Beitāne, I.Millere)
A.Blija:
o Latvijas Praktisko mācību priekšmetu metodiskās apvienības rīkotais seminārs
“Izglītība mūsdienīgai lietpratībai – kompetenču pieeja” (6 h) (Apliecinājums
Nr.23/2018);
o Erasmus+ projekta IWBLabs ietvaros, projekta Nr.201-1-IT01-KA202-005461
rīkotais seminārs “Darba vidē balstītas mācības un internacionalizācija” (6 h)
S. Īriste:
o ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla
kompetences pilnveide” (vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) Profesionālās pilnveides
programmas kursi „Modulāro izglītības programmu izstrādes metodika un prakse”
16h apjomā 14.09.-15.09.17.
o Sociālo interešu institūta profesionālās kompetences pilnveides programma
„Mācību procesa organizācija izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem” 12
akadēmisko stundu apjomā. Apliecība Nr. 17-A1379
o Seminārs sociālās uzņēmējdarbības attīstībai „Impulsa diena Jelgavā” – ZRKAC,
2017. gada 14. novembrī. Apliecinājums Nr. 2017/450. 5 stundas.
o Kvalifikāciju uzturošā konference „Ēdināšanas organizācija izglītības iestādēs:
izaicinājumi un iespējas” 2017. gada 27. novembrī (8 izglītības stundas). Izziņa Nr.
IAN 2017 – 241, reģ. Nr. NTI/K – 0426
o Ekspertu semināra (16.01. un 17.01.18.) ProfESus projekta “Focus on sustainability
- education for professionals in household and guest-orientated businesses” ietvaros
organizācija un dalība “Implementing a sustainable mindset – Innovative Teacher
Story” Somijā, Espoo, Laurea Lietišķo zinātņu universitātē
o ERASMUS+ projekta ProfESus starptautiskā projekta partneru sanāksme (15.01. un
18.01.18.) Somijā, Espoo, Laurea Lietišķo zinātņu universitātē
o ERASMUS+ projekta ProfESus ietvaros apgūts 4. modulis “Assess teaching
processes and envisioning sustainable futures” jauktajā apmācības kursā
“Discovering a sustainable mindset” 1.5 ECTS/ECVETS apjomā (40h), Laurea
Lietišķo zinātņu universitātē. Somijā, no 11.06.-15.06.2018.
o IWBLabs projekta apmācības seminārs “Work based learning methodology for the
agribusiness sector” Itālijā, Teramo, Teramo agropārtikas institūtā 09.07.13.07.2018. ( iegūts Europass mobility sertifikāts)
o Seminārs “Darba vidē balstītās mācības un internacionalizācija” 2018. gada 27.
aprīlī (6h)
G.Krūmiņa-Zemture:
o Darba vidē balstītas mācības un internacionalizācija (Erasmus+ projekta IWBLabs
ietvaros (projekta Nr.2016-1-IT01-KA202-005461), Sertifikāts, 27.04.2018 (6 h)
K.Kirila:
o Profesora Ervida Grinovska mantojuma zinātniski praktiskais seminārs

“Uzvedības ekonomika: izvēle” (apjoms: 4 stundas), LLU, 18.01.2018.
D.Kunkulberga:
o seminārs „Bioekonomika un lauku attīstība” (4 stundas), LLU, Jelgava, 10.05.2018.
o seminārs „Maize – jaunākās tendences” (4 stundas), SIA Leipurin, Rīga, 16.01.2018.
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seminārs „Darba vidē balstītas mācības un internacionalizācija” (6 stundas), LLU,
Jelgava, 27.04.2018.
o Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju vadītājiem – akreditācijas kritēriji un
procedūras LVS NE ISO/IEC 17025:2017 standarts „Testēšanas un kalibrēšanas
laboratoriju kompetences vispārīgās prasības (ISO/IEC 17025:2017)”, Apliecība Nr.
52 no 16.03.2018. LATAK Modulārās apmācības sistēmas C1 moduļa apmācība 14
stundas.
o Valsts izglītības satura centrs ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva
pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001)
ietvaros organizētie Profesionālās kompetences pilnveides kursi "Modulāro
izglītības programmu izstrādes metodika un prakse", 22-23.05.2018., Rīga,
apliecība Nr. 24.1.-11/3520, mācības 16 stundas
J.Zagorska:
o Apmācībās par piena kvalitātes (somatisko šūnu un kopējo baktēriju skaitīšanu ar
BacSomatic palīdzību) izvērtēšanu ar jaunākām metodēm, SIA Parico, Jelgava,
25.11.2017. (sertifikāts)
o Seminārs “Pārtikas derīguma termiņa noteikšanas un testēšanas iespējas” SIA J.S.
Hamilton Baltija, 12.10.2017. Rīga (sertifikāts).
E.Straumīte:
o DLG-Qualitätsprüfung für Brote und Kleingebäcke 2017, eksperte maizes sensorajā
novērtēšanā (Teinahmebescheinigung). 23.11.2017.–24.11.2017.
o FIZZ Network sensory software: Master the essential concepts of FIZZ sessions
(Certificate of Attendance) 21.08.2018. –22.08.2018.
A.Vintere:
o Seminārs "Ievads psiholoģijā", 11.08.2018., 8 ak.st., sertifikāts Nr.35.
o Starptautisks seminārs "Pieaugušo problēmu risināšanas prasmju sekmēšana",
17.11.2017., 6 ak.st., sertifikāts 2017-1-LV01-KA204-035487-17
o Starptautisks seminārs par pieaugušo problēmu risināšanas prasmju veicināšanu,
8.05.2018., 8 ak.st., Lidkopinga, Zviedrija, Campus VASTRA SKARABOG,
sertifikāts No- 2017-LV01-KA204-03587-1.
o Lietuvas un Latvijas matemātikas skolotāju metodiski-praktiskais seminārs
"Motivational methods – a key factors of successful teaching and learning",
24.02.2018., 8 ak.st., Lietuva, Šauļu Universitāte, sertifikāts No. INFK-4-66.
o Starptautisks seminārs-diskusija par matemātikas studiju transformēšanu uz
izglītību ilgtspējīgai attīstībai, 17.04.2018., LLU, sertifikāts N0. 17.04/18-1.
L.Griņēviča:
o Latvijas Ekonomika: Ātra, bet ar piezemētām ambīcijām? (Zemgales Reģiona
Kompetenču attīstības centrs)
o Mēs un internets. (Zemgales Reģiona Kompetenču attīstības centrs)
o Pašnodarbināto grāmatvedības uzskaite un nodokļu aprēķins 2018. gadā. (Inga
Pumpure Grāmatvedības pakalpojumi, konsultācijas, kursi un semināri)
o Par izmaiņām nodokļu normatīvajos aktos no 2018. gada. (Zemgales Reģiona
Kompetenču attīstības centrs)
L.Kelmere:
o Kursi, “Normatīvo aktu par grāmatvedības uzskaiti un pārskatu sagatavošanu
budžeta iestādēs prasību piemērošana”, Valsts kase un SIA "Ernst & Young Baltic",
30.07.2018.-17.08.2018., sertifikāts
o Kursi, “Darba optimizācija ar Microsoft Word (Kā ātri un efektīvi strādāt ar
dokumentiem)”, Valsts administrācijas skola, 23.01.2018., sertifikāts
o Seminārs, “Kas jāzina algas grāmatvedim par 2018. gada aprēķiniem”, Latvijas
Zvērinātu revidentu asociācijas, 26.01.2018., apliecība
o Kursi, “Efektīva prezentācija”, Valsts administrācijas skola, 08.-09.02.2018.,
sertifikāts
L.Paula:
o Akadēmiskās informācijas centra ekspertu apmācības "Augstākās izglītības
kvalitātes novērtēšana" (7 h), iegūts sertifikāts Nr.286, 12.04.2018.
o

•

•

•

•

•

•
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Akadēmiskās informācijas centra ekspertu apmācības "Studiju virziena kvalitātes
novērtēšanas praktiskie aspekti" (4 h), iegūts sertifikāts Nr.349, 27.04.2018.
D.Brizga:
o LLU Meža zinātnes un tālākizglītības centrs. LVM Sēklas un stādi - ražošana,
kvalitātes vadība, produkcijas realizācija. SIA Vika Wood - ražošanas procesa
organizācija, tehnoloģijas un produkcija. 22.09.2017. Izziņa Nr. 117-87
o Rīgas Stradiņa universitāte. 6.darba aizsardzības filmu pēcpusdiena. 07.02.2018.
Sertifikāts
o LLU Meža zinātnes un tālākizglītības centrs. Mežkopības process akciju sabiedrībā
"Latvijas Valsts meži" (7 h). 16.03.2018. Izziņa Nr. 118-19
o LLU Meža zinātnes un tālākizglītības centrs. Tree breeding use and deployment of
FRM in Sweden. 20.09.2018. Izziņa Nr. 118-124
D.Kaufmane:
o Profesionālās pilnveides seminārs "Uzņēmējdarbības attīstība Vidzemē" (8 stundas)
20.10.2017.
o Zemgales tūrisma konference “Zemgale – iespējas un izaicinājumi Baltijas tirgū”
07.12.2017
o LIAA un Zemgales tūrisma asociācijas rīkotais seminārs „Mārketinga loma tūrismā”
13.12.2017
o

•

•

5.2. Zinātniskās pētniecības veicināšana
Publikācijas vai referāta veids, projekti
Starptautiskos, recenzētos zinātniskos izdevumos, kas iekļauti Web of
Science vai Scopus zinātniskās literatūras datu bāzēs
Publikācijas anonīmi recenzētos starptautiskos zinātniskos izdevumos,
t.sk. proceedings
Izdotās zinātniskās monogrāfijas
Citas zinātniskās publikācijas
Starptautisko konferenču materiāli (Abstract)
Referātu saraksts starptautiskajās zinātniskajās konferencēs
Referātu saraksts pārējās konferencēs
Zinātniski populārās un zinātniski metodiskās publikācijas
Starptautisko apstiprināto vai uzturēto patentu, licenču un zinātības
(know-how) skaits
Zinātniskie projekti
t.sk., projekti, kuros iesaistīti studenti

Skaits pārskata
periodā
30
22
1
2
25
53
8
11
51
9

Izvērstais publikāciju saraksts dots 1. pielikumā.
5.3. Līdzdalība komisijās, organizācijās, padomēs, eksperti u.tml.
Vārds, uzvārds
Ilze Beitāne
Anita Blija
Gita Krūmiņa-Zemture
Ingrīda Millere
Linda Medne
Imants Atis Skrupskis
Rita Riekstiņa-Dolģe
Jeļena Zagorska
Daiga Kunkulberga
Evita Straumīte
Ruta Galoburda

Komisija, organizācija, padome utt. skaits
10
6
2
1
1
6
1
3
4
4
6
8

Vārds, uzvārds
Linda Griņēviča
Līga Paula
Dace Kaufmane
Kitija Kirila
Uldis Kļaviņš
Anna Vintere
Daina Grasmane

Komisija, organizācija, padome utt. skaits
1
8
3
2
1
10
8

5.4. Maģistrantu un doktorantu iesaistīšana studiju kursu īstenošanā
Nav.

6. Sadarbība
6.1. Sadarbības stiprināšana ar ieinteresētajām pusēm
Nozares vieslektoru piesaiste
Vārds, uzvārds
Ainārs Griciuss
Ilze Laukkalēja
Zane Krūmiņa
Kristīne Urbiņa
Andris Celms
Irina Oslonov
Alessandra Organista
Kristīne Simpsone

Pārstāvētā organizācija u.tml.
“Tallink Hotel Riga” restorāns “Elements”
Costa Coffe Latvia
SIA Reaton HoReCa
Radisson Blu Hotel
Snaptest
Job Trust, Grieķija
Europe 3000, Itālija
Junior Talents

Mācībspēku lekcijas/semināri nozares speciālistiem
Vārds, uzvārds
Pārstāvētā organizācija u.tml.
Ingrīda Millere
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana izglītības iestādēs. RD IKSD konference
“Ēdināšanas organizācija izglītības iestādēs: risinājumi un iespējas”, 2017.
gada 27. novembrī, Rīgā.
Ilze Beitāne
Veģetārā uztura piemērotība bērniem. RD IKSD konference “Ēdināšanas
organizācija izglītības iestādēs: risinājumi un iespējas”, 2017. gada 27.
novembrī, Rīgā.
Rita Riekstiņa-Dolģe
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, 2018. gada 26.
augustā. Lekcija “Labas viesmīlības prakse produktu degustācijā. Sensorā
mārketinga elementi”
Anita Blija
LAD projekta (Līguma nr. LAD030816/V35) Mācību organizēšana un
īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros
vadītas nodarbības mācību kursos:
1 "Higiēnas prasības (vispārējās un speciālās) pārtikai un kvalitatīvas
pārtikas produktu ieguves nosacījumi" (16 h);
2 "HACCP sertifikāts – pārtikas uzņēmumu paškontroles sistēma, drošas
un nekaitīgas pārtikas apritei" (8 h);
3 “Pārtikas kvalitāte – kas to raksturo un kā to nodrošina?” (4h)
Linda Medne
1. Bioresursu izmantošanas ekonomiskie aspekti, SIA “MOGOTEL” (12 h)
10 dalībnieki, 2017. gada rudenis
2. Inovācijas un viedās specializācijas pārtikas pārstrādē, SIA “Baltic
restaurants Latvia” (12 h) 4 grupas, 50 dalībnieki, 2018. gada pavasaris
3. Biotehnoloģiju pārstrādes produktu izmantošana pārtikas ražošanas
procesos, SIA “Baltic restaurants Latvia” 14 dalībnieki, 2018. gada
pavasaris
4. SIA Malevs restorāna personala apmācība (12 h), 2018. gada pavasaris.
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Vārds, uzvārds
Linda Medne –
tehnoloģisko projektu
izstrāde

Pārstāvētā organizācija u.tml.
Ražošanas virtuvju tehnoloģisko projektu izstrāde:
1. Ātrās apkalpošanas uzņēmuma, restorāna, konferenču centra
rekonstrukcijas virtuves tehnoloģiju daļu izstrāde objektam “VAS
“Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, pasūtītājs Arhitektu birojs
“Nams”
2. Restorāna virtuves tehnoloģijas izstrāde Valmieras teātrim, pasūtītājs
“Valmiermuižas restorāns”
3. Ēdināšanas zonas tehnoloģiskā projekta izstrāde medicīnas centrā,
pasūtītājs SIA ARS C, arhitektu birojs “Jaunromāns un Ābele”

6.2. Starptautiskās sadarbības veicināšana
Ārvalstu studenti (ERASMUS+, BOVA, apmaiņas programmas, starptautiskās vasaras
skolas utt.) un vieslektori:
Valsts
Ārvalstu studentu skaits Ārvalstu vieslektoru skaits
Itālija
1
Grieķija
1
Vācija
1
Lietuva
1
Indija
1
Kazahstāna
3
Čehija
1
Francija
1
Turcija
1
LLU studentu mobilitāte
Studiju programma
Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība

SMS
17

ERASMUS+
SMP
10

BOVA
-

SMS – mobilitātes studijas
SMP – mobilitātes prakse

LLU mācībspēku mobilitāte
Vārds uzvārds
Ilze Beitāne
Rita Riekstiņa-Dolģe
Sandra Īriste
Gita Krūmiņa-Zemture
Anita Blija
Linda Medne
Ingrīda Millere
Jeļena Zagorska
Ruta Galoburda
Daiga Kunkulberga
Evita Straumīte
Ilze Grāmatiņa
Anna Vintere
Ingmārs Cinkmanis

ERASMUS+
Lekciju
Pieredzes
lasīšana
apmaiņa
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1

BOVA

Citas
aktivitātes
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7. Studiju virziena resursu izmaiņas
7.1. Studējošo skaits
Studiju līmenis
Pamatstudijas
Ēdināšanas
viesnīcu uzņēmējdarbība

Studējošo skaits
01.10.2017.
un
158

Studējošo skaits
01.10.2018.
149

Absolventu
skaits
29

7.2. Mācībspēku skaits
Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla skaits
2016./ 2017.
2017./ 2018.
Amats
Profesori
8
8
Asociētie profesori
5
7
Docenti
18
21
Lektori
16
17
Asistenti
Vadošie pētnieki
Pētnieki
Kopā
47
53
7.3. Studiju virziena infrastruktūras izmaiņas
Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „STEM studiju programmu
modernizācija” (Nr.8.1.1.0/17/I/00) (īstenošanas laiks 10/10/2017 - 30/09/2021) ietvaros,
studiju virzienā iesaistītie LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes mācībspēki ir nodrošināti ar
datortehniku. Topošajā “Viesmīlības izglītītbas tehnoloģiju centrā” uzsākta Uztura
gatavošanas laboratorijas modernizācija, kur pārskata periodā, ir izstrādāts attiecīgās
laboratorijas modernizācijas tehniskais projekts.

8. Citas izmaiņas
Nav.
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PIELIKUMI
Pielikumos ietvertajai informācijai ir ierobežota piekļuve, pamatojoties uz personas datu aizsardzības
regulu.
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