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Studiju virziena pilnveides pasākumi 
2021./2022. STUDIJU GADĀ 

 

1. Studiju virziena studiju programmas un to izmaiņas 

Studiju virziens “Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija” ir akreditēts 

līdz 2024. gada 31. decembrim, saskaņā ar 2021. gada 3. jūnija grozījumiem Augstskolu likumā. 

Studiju virzienā ietilpstošās programmas: 

 

Nr. Nosaukums Studiju veids KP 
Iegūstamais grāds un/vai 

kvalifikācija 

1. Ēdināšanas un viesnīcu 

uzņēmējdarbība, p(b) 

Pilna laika 

Nepilna laika 

160 

160 

Profesionālais bakalaura 

grāds uzņēmējdarbībā un 

restorānu un viesnīcu vadītājs 

p(b) – profesionālā bakalaura studiju programma 

 

2. Studiju virziena stratēģijas izmaiņas 

Studiju virziena stratēģijā izmaiņas netika veiktas. 

 

3. Studiju virziena ekspertu/darba devēju rekomendāciju izpilde 

Rekomendācija Izpildes/nepildīšanas apraksts un argumentācija 

1. Attīstīt sadarbību ar 

ārvalstu izglītības 

iestādēm 

1. Studiju virzienā iesaistītie mācībspēki (I.Beitāne, R.Riekstiņa-

Dolģe, L.Medne, I.Grāmatiņa) izmantoja Erasmus + programmas 

iespējas un attīstīja sadarbību ar ārvalstu augstskolām lasot 

lekcijas un veidojot kontaktus: Veselības zinātņu universitāte 

(Lietuva), Granadas Universitāte, Oviedo Universitāte (Spānija). 

2. Projekta Erasmus+ K2 Stratēģiskās partnerības ietvaros notika 

sadarbība ar Vīnes Pedagogijas augstskolas (Austrija) 

mācībspēkiem. 

3. Izstrādāta Erasmus+ projekta ietvaros intensīvās apmācības kursa 

programma (Blended intensive program) “Sustainable restaurant 

service”(3 ECT). 

4. Latvijas – Ukrainas Sadarbības projektu programmas ietvaros, 

izstrādāts projekta “Facilitation of sustainable human resources 

development in hospitality industry” pieteikums. Sadarbības 

partneris Nacionālās pārtikas tehnoloģijas universitātes Viesnīcu, 

restorānu un tūrisma biznesa fakultāte (Ukraina, Kijeva). Sakarā 

ar intensīvo karadarbību Ukrainas galvaspilsētā Kijevā, 

pārtrūkstot interneta sakariem, projekts netika norādītajā laika 

termiņā iesniegts.  

2. Attīstīt studentu 

svešvalodu 

zināšanas un veicināt 

teorētisko zināšanu 

pielietojumu praksē, 

lai paaugstinātu viņu 

konkurētspēju darba 

tirgū 

1. 3 studiju programmas “Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība” 

studenti izmantoja Erasmus+ programmas iespējas, lai studētu 

Rijekas Universitātē (Horvātija). 

2. 13 studiju programmas “Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība” 

studenti izmantoja Erasmus+ programmu, lai īstenotu 

profesionālo praksi Norvēģijas, Spānijas, Portugāles un Grieķijas 

viesmīlības uzņēmumos. 

3. 2 studiju programmas “Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība” 

studenti piedalījās PTF 12.Studentu zinātniskajā konferencē 

(18.05.2022.). 
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4. 6 studiju programmas “Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība” 

studenti piedalījās Starpaugstskolu tūrisma un viesmīlības 

studentu zinātniskā konference (20.05.2022.). 

5. 5 studiju programmas “Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība” 

studenti piedalījās 3. Viesmīlības vasaras skolā (06.-09.06.2022.), 

izklāstot nozarē veikto pētījumu rezultātus. 

3. Nodrošināt 

akadēmiskā 

personāla attīstības 

politiku 

Atbilstoši studiju virziena atbildīgās katedras - Uztura katedras 

akadēmiskā personāla attīstības stratēģijai 2021./2022. studiju gadā: 

1. Uztura katedras profesore I.Beitāne vadīja doktorantes 

A.Mariševas disertāciju (Pārtikas zinātne). 

2. Uztura katedras mācībspēki (A.Blija, S.Īriste, I.Beitāne, 

G.Krūmiņa-Zemture, Rita Riekstiņa-Dolģe, L.Jansone, M.Eglīte) 

strādāja pētniecības un izglītības projektos, veicot zinātniski-

pētniecisko darbu, un iegūtos rezultātus, izmantoja studiju kursu 

pilnveidē. 

3. Uztura katedras lektore G.Krūmiņa-Zemture pilnveidoja savu 

profesionālo kompetenci 8.2.2. SAM projekta ietvaros, stažējoties 

viesmīlības uzņēmumā. 

4. Uztura katedras mācībspēki pilnveidojuši studiju kursus e-

studijās un nodrošinājuši studiju darbu attālinātā formātā, 

izmantojot dažādus e-vidē pieejamos rīkus. 

5.  Uztura katedras mācībspēki (I.Beitāne, S.Īriste, R.Riekstiņa-

Dolģe, G.Krūmiņa-Zemture, M.Eglīte, L.Jansone) publicējuši 

publikācijas starptautiski citējamos izdevumos “Scopus” un “Web 

of Science” datubāzēs un I.Beitāne, S.Īrite ir līdzautores 

zinātniskajai monogrāfijai. 

4. Tālāk attīstīt 

sadarbību ar nozares 

pārstāvjiem: iesaistīt 

studiju programmas 

realizācijā, 

vieslekcijās 

Sadarbība ar nozares pārstāvjiem nodrošināta: 

1. Valsts pārbaudījumu komisijas sastāvā darbojās 5 nozares 

pārstāvji (komisijas sastāvā ir 7 locekļi). 

2. Bakalaura darbu recenzēšanu veica 23 nozares pārstāvji. 

3. Studiju kursa “Ražošanas un organizācijas vadība” ietvaros 

mācību ekskursija uz IK Kanto publiskā sektora ēdināšanas 

uzņēmumu (vadītāja Dace Cine) (21.10.2021.). 

4. Brīvas izvēles studiju kursa “Miltu konditoreja” īstenošanā 

piedalījās firmās IREKS (Vācija) menedžeris – konditors Dmitrijs 

Šalakitskis. 

5. Studiju kursu “Etniskais uzturs” un “Apkalpošanas organizācija 

un vadība” lekciju un praktisko darbu vadīja gastroentrelogs, 

pavārgrāmatas “101 libāniešu ēdiens” autors Hosams Abu Meri 

(21.04.2022.). 

6. Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) 

izpilddirektores Santas Graikstes lekcija “Izaicinājumiem un 

problemātika tūrisma nozarei un viesmīlības jomai Latvijā pēdējo 

gadu laikā un tuvākā nākotnē” (20.05.2022.). 

7. Studiju kursa “Loģistika viesmīlībā” ietvaros Grand Hotel 

Kempinskis Riga personāldaļas vadītājas lekcija par viesnīcas 

pārvaldību. 

5. Attīstīt akadēmiskā 

personāla angļu 

valodas zināšanas 

1. Uztura katedras vieslektore L. Jansone 8.2.2. SAM projekta 

(LBTU akadēmiskā personāla pilnveide, Nr. 8.2.2.0/18/A/014) 

ietvaros apmeklēja angļu valodas kursus (120 h), individuālās 

apmācības (32 h) un nokārtoja Pearson testu. 
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2. Uztura katedras mācībspēki (I.Beitāne, S.Īriste, M.Eglīte) 

nokārtoja LBTU organizēto angļu valodas zināšanu 

pārbaudījumu, iegūstot augstu vērtējumu. 

 

4. Studiju virziena studiju satura pilnveidošana un aktualizēšana 

4.1. Izmaiņas studiju plānos un esošajos studiju kursos 

Izmaiņas studiju plānā nav veiktas. 

4.2. Jaunu studiju kursu izveidošana 

Atbilstoši nozares aktualitātēm, izveidoti brīvās izvēles studiju kursi: 

• PārZ3096 Vīna kultūra (2 KP) 

• PārZ3095 Deserti (2 KP) 

Brīvās izvēles studiju kursus piedāvāts apgūt 2.kursa vai 3.kursa pavasara semestrī. 

4.3. Jaunas mācību grāmatas, studiju materiāli un citi informācijas resursi 

N.p.

k. 
Grāmatas/materiāla nosaukums 

Studiju kurss, kurā tas 

izmantojams 

1.  Īriste S., Platace M., Riekstiņa-Dolģe R. (2021) 

Viesu izmitināšanas pakalpojumu organizēšana / 

elektronisks studiju materiāls 

PārZ2052 Viesmīlības uzņēmumi 

Citi3059 Viesnīcu dienestu vadība 

Ķīmi3017 Telpu kopšanas 

tehnoloģija 

2.  Millere I., Riekstiņa-Dolģe R., Krūmiņa-Zemture 

G., Medne L. (2021) Tehnoloģiskie procesi 

ēdināšanas uzņēmumos / elektronisks studiju 

materiāls 
https://www.dropbox.com/s/afiyor1ygr64uu2/DML_r

estorani_03.12.pdf?dl=0 

PārZ2023 Apkalpošanas 

organaizācija un vadība 

PārZ3075 Ražošanas organizācija 

un vadība 

VadZ4083Viesnīcu un ēdināšanas 

vadība 

3.  Kelmere L. (2022) Ievads grāmatvedībā jeb 

Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi / 

Laila Kelmere - Atkārtots un papildināts 2. 

izdevums. - Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 

279 lpp. 

Ekon2017 Grāmatvedība II 

 

4.4. Studējošo noslēguma darbu tēmu analīze un novērtējums 

Kā norādīja Valsts pārbaudījuma komisija, tad studiju noslēguma darbu tēmas bija aktuālas, 

un cieši saistītas ar nozares problēmu risināšanu. Bakalaura darbos veikta dažādu viesmīlības 

uzņēmumu darbības analīze, kas ietvēra pakalpojumu kvalitātes un piedāvājuma izpēti, ilgtspējīgu 

uzņēmuma attīstības principu analīzi. Atsevišķos studiju noslēguma darbos analizētas tādas 

nozares aktuālas tēmas, kā robotika ēdināšanas uzņēmumos, COVID-19 pandēmijas ietekme uz 

nozari, vides pieejamība ģimenēm ar bērniem ēdināšanas uzņēmumos, viesmīlības nozares 

uzņēmējdarbības vides izvērtējums dažādās Latvijas pilsētās. 

Studiju noslēguma darbi bija izstrādāti ļoti augstā līmenī, jo no 26 aizstāvētajiem bakalaura 

darbiem, 12 darbi ieguva vērtējumu 10 (izcili) vai 9 (teicami), savukārt tikai 4 bakalaura darbi 

ieguva vērtējumu 7 (labi), kas arī bija zemākais vērtējums. 

4.5. Studiju noslēguma pārbaudījumu izstrādes ieteikumi 

Valsts Pārbaudes komisija norādīja, ka pētījumos, kuru veikšanā izmanto aptaujas metodes 

anketēšanas formu, tad minimālajam respondentu skaitam jābūt vismaz 120 aptaujāto, kā arī vairāk 

pētījumos izmantot meta analīzi, darbos izstrādātajiem priekšlikumiem sniegt ekonomisku 

pamatojumu un neiekļaut darbos apgalvojumus, kuru nav apstiprināti ar faktiem.  Komisija 

https://www.dropbox.com/s/afiyor1ygr64uu2/DML_restorani_03.12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/afiyor1ygr64uu2/DML_restorani_03.12.pdf?dl=0
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rosināja darba izstrādes apjomā atteikties no 50 lappusēm, bet apjomu noteikt ar vārdu skaitu - 

15 000 vārdu. 

Komisijas ieteiktās tēmas turpmākajiem studiju noslēguma darbiem: cilvēka resurss, 

sensorais marketings, ienākošā un iekšējā tūrisma problemātika, Baltijas valstu tūrisma tirgus, 

COVID-19 pandēmijas un Ukrainas kara ietekme uz viesmīlības uzņēmumiem, energoresursu 

cenu pieauguma ietekme uz ēdināšanas uzņēmumumu darbību. 

 

5. Mācībspēki un pētnieki 

5.1. Profesionālā pilnveide 

Studiju virzienā iesaistītie 13 mācībspēki ir pilnveidojuši savu kompetenci, piedaloties 

dažādās konferencēs un semināros, gūstot jaunas zināšanas un pieredzi dažāda satura kursos, kā 

arī stažējoties viesmīlības nozares uzņēmumos. 

 

Beitāne Ilze  

• Inovacijas augstskolas didaktikā 

• Akadēmiskā konference “Studiju kvalitāte - kā es to saprotu un kā 

man izdodas to sasniegt 

• Konference “Kad diētas vairs nepalīdz?” LĀB – 6 TIP, 04.04.2022.  

• Konference “Mūsdienīga un daudzpusīga pieeja svara problēmu risināšanā” LĀB – 6 TIP, 

11.12.2021. 

• Kursi “Profesionāla izdegšana un stresa noturības palielināšanas treniņš” 

• Kursi “Konfliktu risināšanas metodes 

• Kursi “Vadītāja autoritāte un līderība” 

 

Belte Agnese 

• Semināru cikls “Akadēmiskais godīgums augstākajā izglītībā, pētniecībā un projektu 

vadībā”, 02.09. - 03.09.2021. 

• Uzņēmējdarbības iedvesmas conference, 29.10.2021. 

• Seminārs “Biznesa pavasaris”, ZRKAC, 12.05.2022. 

 

Blija Anita 

• Kursi “Jaunās paaudzes studentu psiholoģiskais portrets, sadarbības prasmes” (4 h), 

31.05.2022. 

• Kursi “Individuālie palīglīdzekļi ergonomikā” (2 h), 05.10.2022. 

• Kursi “Interaktīvie rīki mācību procesā un ikdienas ballītēs” (2 h), 07.10.2022. 

• Kursi “Akadēmiskais godīgums” (8 h), 02.09.-03.09.2022. 

 

Ruta Galoburda 

• Kursi “Publiskā runa” (12 h), 04.2022.  

• Kursi “Profesionālā izdegšana un stresa noturības palielināšanas treniņš” (6 h), 

09.05.2022. 

• Akadēmiskā konference “Studiju kvalitāte - kā es to saprotu un kā 

man izdodas to sasniegt” 

• LU Open Minded kursi “Izcils prezentāciju dizains - triki un padomi” (tiešsaistes kursi, 

2022. gada septembris - oktobris)  

 

Jansone Liene  

• Paaudžu īpatnības studiju procesā (3 h), 11.02.2022. 

• Padziļinātas prasmes MS Word, Excel, PowerPoint programmā (10 h), 05. 2022. 



7 

• Industrial Microencapsulation and Applications Workshop: Fundamentals, Technology 

and Applications, 14.-16.12.2021. 

• Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper-intermediate: B2, ZRKAC, 11.12.2021. 

• Kursi. Mārcis Auziņš: Kvantu fizika lielpilsētas iedzīvotājiem, LU Open Minded, 

(tiešsaistes kursi 2021. g. septembris - oktobris) 

 

Jesemčika Anna 

• Seminārs “Jaunais Grāmatvedības likums”, SIA “T&D Advance”, J.Neilande (6 h), 

21.09.2021. 

• Seminārs “Par NRA (Nacionālā riska novērtējums) secinājumiem. Finanšu izlūkošanas 

dienesta LZRA  un starptautiskā eksperta NLLTPFN aktualitātēm AML jomā” (4 h), 

07.10.2021. 

• Seminārs “AML prasību izpilde zvērināta revidenta sniegta pakalpojuma ietvaros” (2 h), 

15.10.2021. 

• Praktiskā konference “Students ceļā uz finanšu pratību” (4 h), 07.12.2021. 

• Konference “Studiju kvalitāte - kā es to saprotu un kā man izdodas to sasniegt” LBTU 

(4 h), 28.01.2022. 

• Seminārs “Grozījumi un aktuālais 2021. gada pārskata sagatavošanā” Apmācību 

Apvienība, N.Janoviča (4 h), 17.02.2022. 

• Seminārs “VID aktuālās pārbaudes 2022” Biznesa Konsaltinga Grupa (3 h), 23.03.2022. 

• Seminārs “LZRA kvalitātes kontrole 2022” LZRA (3 h), 18.05.2022. 

• Seminārs “Kopsavilkums par veiktajām kvalitātes kontrolēm 2021./2022. gadā. Fokuss 

uz plānotajām kvalitātes kontrolēm 2022. gadā” LZRA, (3 h), 26.05.2022. 

• Seminārs “Starptautiskās sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju - praktiski padomi 

uzņēmumiem kontroles mehānismu izveidei” LTRK (3 h), 01.06.2022. 

• Seminārs “Administratīvā procesa regulējuma ietekme LZRA normatīvo aktu izpildē” 

LZRA (3 h), 08.06.2022. 

• Seminārs “Starptautisko vadības standartu ieviešana zvērinātu revidentu praksē” LZRA 

(4 h), 04.07.2022. 

• Seminārs “Elektroniskie grāmatvedības, personāla lietvedības dokumenti: aprite, 

arhivēšana un iznīcināšana” LPVA, valdes loceklis G.Dambe (3 h), 13.07.2022. 

 

Ķince Tatjana 

• Kursi “Konfliktu risināšanas matodes” (8 h), ZRKAC, Jelgava, 18.05.2022. 

• Kursi “Vadītāja autoritāte un līderība” (8 h), ZRKAC, Jelgava, 17.05.2022. 

• Kursi “Jaunās paaudzes studentu psiholoģiskais portrets, sadarbības prasmes” (4 h), 

ZRKAC, Jelgava, 29.03.2022. 

• Kvalifikācijas celšana (200 h) programmā "Graudu pārstrādes tehnoloģija", a/s Dobeles 

dzirnavnieks, 07.05.-29.09.2021. 

 

Krūmiņa-Zemture Gita 

• Kurss “Latvijas gastronomijas 200 gadu vērtības un pārvērtības” (12 h), LU Open 

Minded, 21.06.2022. 

• Kurss “Autentiska un mērķtiecīga runa” (12 h), LU Open Minded, 02.12.2021. 

• Seminārs “Akadēmiskais godīgums” (8 h), LBTU, 07.09.2021. 

• Profesionālā pilnveide “Stažēšanās uzņēmumā SIA “Tarte”” (200 h), Jelgava, 

29.11.2021. 

 

Kunkulberga Daiga 

• Seminārs “Neformālu grupu veidošanās” (1,5 h), 12.08.2021.  
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• Seminārs “Jaunās paaudzes studentu psiholoģiskais portrets, sadarbības prasmes” (4 h), 

24.03.2022. 

 

Medne Linda 

• UNESCO 73. Ģenerālā asambleja, Parīze, Francija, 17.-18.11.2021.2.    

• Lublin  Local Government Economic Congress, Three Seas Initiative Forum of Regions, 

07.-08.06.2022. 

• Angļu valodas sertifikāts B1, ZRKAC, 2022. gada februāris 

 

Ozola Liene 

• Seminārs “Akadēmiskais godīgums” (8 h) LBTU, 02.-03.09.2021. 

• Konference “Studiju kvalitāte - kā es to saprotu un kā man izdodas to sasniegt”, 

28.01.2022. 

• Kursi “Jaunās paaudzes studentu psiholoģiskais portrets, sadarbības prasmes”, 

29.03.2022. 

 

Riekstiņa-Dolģe Rita 

• Kursi “Publiskā runa” (12 h), 2022. gada aprīlis 

• Kursi “Vadītāja autoritāte un līderība” (8 h), 2022. gada jūnijs 

• Kursi “Konfliktu risināšanas metodes” (8 h), 2022. gada jūnijs 

• Vebināru cikls “Darba un privātās dzīves līdzsvars darbavietā” (20 h), 22.10.2021.-

14.01.2023. 

 

Tihankova Tatjana 

• Kursi “Profesionālā izdegšana un stresa noturības palielināšanas treniņš”, 09.05.2022. 

 

5.2. Zinātniskās pētniecības veicināšana 

Publikācijas vai referāta veids, projekti Skaits pārskata 

periodā 

Starptautiskos, recenzētos zinātniskos izdevumos, kas iekļauti Web of 

Science vai Scopus zinātniskās literatūras datu bāzēs 

20 / 6* 

Publikācijas anonīmi recenzētos starptautiskos zinātniskos izdevumos, 

t.sk. proceedings 

6 / 1* 

Izdotās zinātniskās monogrāfijas 1 / 1*  

Citas zinātniskās publikācijas 8 / 4* 

Starptautisko konferenču materiāli (Abstract) 7 / 3* 

Referātu saraksts starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 17 / 6* 

Referātu saraksts pārējās konferencēs 14 /11* 

Zinātniski populārās un zinātniski metodiskās publikācijas 25  

Starptautisko apstiprināto vai uzturēto patentu, licenču un zinātības 

(know-how) skaits 

- 

Zinātniskie projekti 37 / 11* 

t.sk., projekti, kuros iesaistīti studenti 7 / 2* 

*attiecināmi uz studiju virzienu 

Izvērstais publikāciju saraksts dots 1. pielikumā. 

Izvērstais zinātnisko projektu saraksts dots 2.pielikumā. 

 



9 

5.3. Doktorantu iesaistīšana studiju kursu īstenošanā 

- 

6. Sadarbība  

6.1. Sadarbības stiprināšana ar ieinteresētajām pusēm 

Pārskata periodā 71 viesmīlības nozares uzņēmums iesaistījās studiju profesionālo prakšu 

organizēšanā, vadīšanā, sniedzot rakstisku vērtējumu par praktikantu teorētisko sagatavotību. 

Nozares uzņēmumi kopumā augstu novērtēja studējošo zināšanas nozares aktuālos jautājumos, kā 

arī studējošo pozitīvo attieksmi un ieinteresētību uzticētajos pienākumos. 

 
Nozares pārstāvju iesaiste studiju kursu īstenošanā 

 

Rādītājs 2021/2022 

Studiju kursi, ko vada vai kuru realizācijā iesaistīti 

industrijas pārstāvji, skaits  
5 

Ražošanas organizācija un vadība (4 KP) 1  

Miltu konditoreja (2 KP) 1 

Etniskais uzturs (2 KP) 

Apkalpošanas organizācija un vadība (3 KP) 
2 

Viesmīlības uzņēmumi (2 KP) 

Bakalaura darbs I (2 KP) 
2 

Loģistika viesmīlībā (2 KP) 2 

Noslēguma darbu skaits, kuru vadīšanā iesaistīti 

industrijas/nozares pārstāvji 
0 

  

Pārstāvētās organizācijas: 

1. IK Kanto 

2. SIA Ireks 

3. LVRA 

4. Grand Hotel Kempinski Riga 

5. Animafest Experience (Spānija) 

6. Europe 3000 srl (Itālija) 

7. Job Trust (Grieķija) 

 
LBTU mācībspēku iesaiste lekciju/semināru organizēšanā nozares speciālistiem 

Organizācija, kurā notika lekcijas/semināri Laika periods 

LBTU Uztura katedras organizētā 3.Viesmīlības vasaras skola, 

kuras vieni no dalībniekiem nozares profesionālie pedagogi 

https://www.LBTU.lv/lv/raksts/2022-05-16/partikas-tehnologijas-

fakultate-aicina-piedalities-viesmilibas-vasaras-skola 

07.06.- 11.06.2021. 

Latvijas Restorānu biedrības organizēts seminārs nozares 

profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par tēmu “Veselīgs 

uzturs” (4 h) 

10.08.2022. 

 

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 

https://www.llu.lv/lv/raksts/2022-05-16/partikas-tehnologijas-fakultate-aicina-piedalities-viesmilibas-vasaras-skola
https://www.llu.lv/lv/raksts/2022-05-16/partikas-tehnologijas-fakultate-aicina-piedalities-viesmilibas-vasaras-skola
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Spānija - 1 

 

Studiju realizācijā iesaistījās vieslektori no Itālijas, Grieķijas, Spānijas, iepazīstinot 

studentus ar tūrisma nozares aktualitātēm un piedāvājot profesionālo prakšu iespējas vasaras 

sezonai. Lekcijas norisinājās tiešsaistes formātā.  

 

LBTU studentu mobilitāte 

Studiju programma 
ERASMUS+ 

BOVA 
SMS SMP 

Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība 3 13 - 

SMS – mobilitātes studijas 

SMP – mobilitātes prakse 

 

Studiju virzienā studējošie pavasara semestri studēja Rijekas Universitātē (Horvātijā), kur 

ieguva padziļinātas zināšanas starptautiskā tūrisma organizācijā, makroekonomikā un ilgtspējīgā 

uzņēmējdarbībā. Savukārt dažādu studiju semestru studenti devās profesionālājās praksēs uz 

Grieķijas, Portugāles, Norvēģijas viesmīlības uzņēmumiem, pilnveidojot profesionālo kompetenci 

gan ēdināšanas, gan viesu izmitināšanas pakalpojuma sniegšanā. 

 

LBTU mācībspēku mobilitāte 

Valsts 

ERASMUS+ 

BOVA 

Citas  

aktivitātes Lekciju 

lasīšana 

Pieredzes 

apmaiņa 

Lietuva 2 - - - 

Spānija - 5 - - 

Portugāle - 1 - - 

Norvēģija - 2 - - 

   

 Studiju virziena mācībspēki dalījās savās zināšanās, sniedzot lekcijas LBTU 

partneraugstskolu studējošajiem, kā arī devās pieredzes apmaiņā un jaunu kontaktu veidošanā uz 

dažādām Eiropas valstīm. 

 

7. Studiju virziena resursu izmaiņas 

7.1. Studējošo un absolventu skaits 

Studiju līmenis Studējošo 

skaits 

01.10.2021 

Studējošo 

skaits 

01.10.2022 

Absolventu 

skaits 

01.09.2021-

31.08.2022 

Pamatstudijas    

Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība 137 119 26 

 

Pēdējā studiju gada laikā studējošo skaits studiju virzienā būtiski samazinājies, jo vairāki 

pirmā kursā studējošie jau rudens semestrī pārtrauca studijas uz pašu vēlēšanos, to skaidrojot ar 

to, ka nav viegli studēt attālināti. 2020./2021. studiju gada jau oktobra mēnesī Covid-19 

pandēmijas ietekmē, studijas tika realizētas tiešsaistes formā.  Savukārt, liels īpatsvars vēlākos 

posmos studējošo, neatgriežas no akadēmiskā atvaļinājuma, jo ir uzsākuši savu profesionālo 

darbību.  

 

Studiju virziena absolventi darba tirgū (dati no https://www.viis.gov.lv/monitoringa-riki) 

(dati uzrādīti par 2 iepriekšējiem gadiem) 

https://www.viis.gov.lv/monitoringa-riki
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Rādītājs 2019 2020 

Absolventu nodarbinātības līmenis, %:   

• Pamatstudijās 76,3  77,0 

Absolventu ienākumi pēc absolvēšanas, EUR gadā   

• Pamatstudijās 15 968 16 996 

Tabulā doti dati par izglītības tematisko jomu (vai grupu) – Pakalpojumi. 

Kopumā Latvijā augstākās izglītības absolventu nodarbinātības līmenis ir augsts, tomēr 

zemāka nodarbinātība un nodarbinātība augstākās kvalifikācijas profesijās ir vērojama starp 

pakalpojumu (studiju virziena tematiskajā jomā), humanitāro zinātņu un mākslas, sociālo un 

komerczinību, kā arī tiesību tematisko grupu absolventiem. 

7.2. Mācībspēku skaits 

Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla skaits 

Amats 2020./ 2021. 2021./ 2022. 

Profesori 6 7 

Asociētie profesori 8 8 

Docenti 19 15 

Lektori 12 14 

Asistenti 1 - 

Vadošie pētnieki - - 

Pētnieki 1 1 

Kopā 47 45 

 

Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla sastāvs nav būtiski mainījies. 

Esošās izmaiņas ietekmējuši tādi faktori, kā personāls pārtraucis darba attiecības ar LBTU un, ir 

personāls, kas ievēlēts augstākos amatos. 

 

7.3. Studiju virziena infrastruktūras izmaiņas 

Telpu (auditoriju, laboratoriju) uzlabojumi (remonts, aprīkojums) 

Telpas 

numurs/nosaukums 
Struktūrvienība Uzlabojuma īss apraksts 

Jelgavas pils 84.telpa Uztura katedra Veikts telpas kosmētiskais remonts, 

nomainītas mēbeles, to veidojot atbilstošu 

studiju kursu “Apkalpošanas organizācija un 

vadība” un brīvās izvēles studiju kursa “Vīna 

kultūra” īstenošanai 

PTF Studiju un 

pētniecības centrs 

235.kabinets (datoru 

klase) 

Uztura katedra Datori aprīkoti ar Latvijā un pasaulē 

ēdināšanas jomā plaši izmantoto 

datorprogrammu “R-keeper”, lai sekmētu 

studentu profesionālo prasmju attīstību 

studiju kursos “Uztura zinības”, 

“Apkalpošanas organizācija un vadība”, 

“Ražošanas organizācija un vadība”, 

“Viesnīcu un ēdināšanas vadība” ietvaros.  

 

8. Plānotās galvenās aktivitātes aktuālajā studiju gadā 

• Darbi studiju programmas sagatavošanai jaunajai kredītpunktu sistēmai saskaņā ar 

11.10.2022. gada grozījumiem Augstskolas likumā 

• Sadarbība ar nozari 
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o Turpināt sadarbību ar LVRA, kopīgi organizējot 30.03.2023. Viesmīlības nozares 

uzņēmēju dienu un profesionālo prakšu kontaktbiržu (PTF, Jelgava) 

o Noslēgt sadarbības līgumu ar Latvijas ēdinātāju apvienību 

o Organizēt ekskursijas uz Zemgales reģiona un Rīgas viesmīlības uzņēmumiem 

o Iesaistīt studiju virziena absolventus un nozarē strādājošos gan nodarbību vadīšanā, 

gan studiju noslēguma darbu vadīšanā 

• Sadarbība starptautiskā vidē 

o Veidot ciešāku sadarbību ar sadarbības augstskolām un nozares uzņēmumiem 

o Aktualizēt Erasmus+ ietvaros intensīvās apmācības studiju kursu ““Sustainable 

restaurant service”(3 ECT) 

• Studiju virzienā iesaistītais personāls 

o Izstrādāt studiju virziena “Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūta 

organizācija” pašnovērtējuma ziņojumu priekš studiju virziena akreditācijas 

o Organizēt akadēmiskā personāla kopsapulci 01.12.2022. 

o Organizēt 4.Viesmīlības vasaras skolu 12.06.- 16.06.2023. 

• Studējošie 

o Rosināt izmantot Erasmus+ programmas piedāvātās iespējas 

o Virzīt dalībai 13.PTF studentu zinātniskajā konferencē 17.05.2023. 

o Rosināt dalībai Starpaugstskolu Tūrisma un viesmīlības studentu zinātniskajai 

konferencei 25.05.2023. 

• Materiāli tehniskais nodrošinājums 

o Turpināt aprīkot Jelgavas pils 84.telpu, atbilstoši brīvās izvēles studiju kursa “Vīna 

kultūra” saturiskai nepieciešamībai 

o Pilnveidot “Ēdienu tehnoloģiju laboratorija” inventāru, atbilstoši studiju kursu 

“Ēdienu gatavošanas tehnoloģija”, “Etniskais uzturs” nepieciešamībai 
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PIELIKUMI 

Pielikumos ietvertajai informācijai ir ierobežota piekļuve, pamatojoties uz personas datu 

aizsardzības regulu. 

 

 


