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AR ZĪMOLA PĀRMAIŅĀM UN VĒRIENĪGIEM MĒRĶIEM 
SAGAIDĀM JAUNO STUDIJU GADU 

Sākoties rudens semestrim, LLU piedzīvos būtiskas pārmaiņas un  
turpmāk būs zināma kā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju  
universitāte (LBTU). Jaunā zīmola atpazīstamība universitātē  
un Latvijas mērogā tiks īstenota pakāpeniski,  
sākot ar 2022. gada 1. septembri. 

Lai gan LLU vēsturiski veidojusies kā lauksaimniecības  
akadēmija, šodien tā izaugusi par daudznozaru profila  
universitāti, kas specializējas trīs jomās – biozinātnēs,  
sociālās zinātnēs un inženierzinātnēs, ko arī turpmāk  
atspoguļos nosaukums. Universitātes spēks mīt  
šo trīs virzienu sadarbībā un mijiedarbībā. 

Universitātei attīstoties, tiks ne tikai saglabātas jau  
spēcīgi ieskaņojušās tradīcijas, kas saistītas gan  
ar dažādām studentu aktivitātēm, gan izsenām  
augstskolas paražām, bet arī radītas  
jaunas iespējas.



ISIC karte / LLU studējošā karte /
Virtuālās tūres

Studijas Finanses

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE

LLU IS / MANS LLU

Bibliotēka / ERASMUS+

Kas ir kas universitātē?

Mācībspēki un akadēmiskie grādi

Studiju gada uzbūve

A, B, C studiju kursi / Rotācija

Akadēmiskā un profesionālā
augstākā izglītība / Kredītpunkti



-

plkst. 8.30

45 min.

STUDIJAS - 16 NEDĒĻAS

INDIVIDUĀLĀS STUDIJAS, PĀRBAUDĪJUMI - 4 NEDĒĻAS

BRĪVLAIKS - 1 NEDĒĻA

KONKURSS UZ VALSTS FINANSĒTAJĀM STUDIJU VIETĀM

STUDIJAS - 16 NEDĒĻAS

INDIVIDUĀLĀS STUDIJAS, PĀRBAUDĪJUMI - 4 NEDĒĻAS

KONKURSS UZ VALSTS FINANSĒTAJĀM STUDIJU VIETĀM

BRĪVLAIKS

PIRMĀS LEKCIJAS SĀKUMS

STUDIJU GADA SĀKUMS

KONTAKTSTUNDAS ILGUMS



Kredītpunkti ir studentu darba apjoma mērs. Viens kredīt-
punkts atbilst 40 stundām studenta darba, ietverot gan  
kontaktstundas (lekcijas, laboratorijas darbi, praktiskie darbi, 
semināri) universitatē, gan patstavīgos darbus.



www.llu.lv/studiju-programmas
VAIRĀK INFORMĀCIJAS: 

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


Lai atvieglotu informācijas atrašanu, studentiem pieejams LLU
iekšējais komunikācijas tīkls http://mans.llu.lv, kurā atradīsi sev 
interesējošo informāciju par aktuālajiem notikumiem universitātē,
gan informāciju, kas palīdzēs studiju pienākumu veikšanā.

Mans LLU

VAIRĀK INFORMĀCIJAS: 

http://lais.llu.lv

Kāpēc nepieciešams Mans LLU?

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

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 uztveršanai.

LLU IS (Informatīvā sistēma)

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

Šajā sistēmā iespējams apskatīt informāciju par lekcijām, rīkojumiem, 
sekmēm, kā arī citām aktualitātēm.

http://mans.llu.lv
http://lais.llu.lv


https://www.llu.lv/lv/virtualas-tures
IZSTAIGĀ UNIVERISTĀTI ŠEIT: 

LLU studējošā karte
LLU Fundamentālajā bibliotēkā un citās Latvijas bibliotēkās; Ja vēl neesi paspējis nokārtot savu LLU studējošo apliecību brīdī, kad 

noslēdzi studiju līgumu, aicinām sekot līdzi informācijai Mans LLU par
konkrētiem datumiem un laikiem, kad notiks fotografēšanās.

LLU studējošā karte tev kalpos kā studējošā statusa apliecinošs
dokuments LLU.

Lai veiksmīgi pārvarētu pirmo nopietno studiju pārbaudījumu – 
nepieciešamās telpas atrašanu Jelgavas pilī, ikvienam
topošajam studentam ir iespēja “izstaigāt” LLU  
galveno, fakultāšu un klīnikas ēkas virtuāli.

Uzturoties studentu viesnīcās;
Izmantojot atlaides pilsētas tirdzniecības un izklaides vietās;
Varēsi pierādīt savu studentu statusu ārvalstīs, piemēram, dodoties
ERASMUS+ apmaiņas braucienā.

https://www.llu.lv/lv/virtualas-tures


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

http://llufb.llu.lv

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

ERASMUS+ studijas
un prakse

http://llufb.llu.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.

https://bit.ly/3QlOjBL

VAIRĀK INFORMĀCIJAS: 

https://bit.ly/3QlOjBL


www.llu.lv/lv/studentu-viesnicas
VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

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

Visās viesnīcās kā maksas pakalpojums ir pieejama 
veļas mazgāšana.
Internets ir visās studentu viesnīcās. Maksa par internetu
ir iekļauta mēneša īres maksā.

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.

Slēdzot līgumu par dzīvošanu LLU studentu viesnīcā, 
jāuzrāda maksājumu apliecinošs dokuments (maksājuma 
uzdevums vai skaidras naudas čeks) par drošības  
naudas iemaksu.

1. studentu viesnīca
Lielā ielā 1
4. studentu viesnīca
Akadēmijas iela 4
6. studentu viesnīca
Pētera iela 1
8. studentu viesnīca
Lielā iela 19
9. studentu viesnīca
K. Hermaņa ielā 2

http://www.llu.lv/lv/studentu-viesnicas


facebook.com/LLUSP

Studējošo biznesa inkubators “HatchUp”

Aizvadītā gada nogalē darbību sācis LLU Studējošo biznesa inkubators,  
kam dots nosaukums “HatchUp” (no angļu valodas “izšķilties”).  
Tā ir iespēja visiem universitātē studējošajiem spert pirmos  
soļus uzņēmējdarbībā un attīstīt savas idejas jau studiju laikā. 

  

https://www.facebook.com/LLUHatchUp
INKUBATORA AKTUALITĀTĒM SEKO FACEBOOK:

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

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.

Ieguvumi iesaistoties:

http://facebook.com/LLUSP
https://www.facebook.com/LLUHatchUp


VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

facebook.com/korpventonia
VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

www.imantica.lv
VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

www.varaviksnes.lv
VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

www.salkone.lv

Pirmkursniek, LLU piedāvā iespēju aktīvi un radoši darboties studentu organizācijās!

http://facebook.com/korpventonia
http://www.imantica.lv
http://www.varaviksnes.lv
http://www.salkone.lv


www.facebook.com/tdakalve www.facebook.com/vpdkKALVE
https://www.facebook.com/studentuteatris

www.facebook.com/LLUOzols www.facebook.com/korisliepa

www.jst.lv

Mūsu universitātē studējošie pēc brīvas izvēles 
(kredītpunkti par to netiek piešķirti) pēcpusdienās
var nodarboties ar dažādiem sporta veidiem:
basketbolu, volejbolu, futbolu, regbiju, badmintonu,
galda tenisu, aerobiku, atlētisko vingrošanu,
vieglatlētiku u. c. Tāpat studentiem ir iespēja
izmantot LLU Sporta nama pakalpojumus -
atlētiskās vingrošanas zāli, peldbaseinu, sporta
zāli un apmeklēt fitnesa nodarbības.

Ikviens, kurš vēlas savu ikdienu vēl tikai padarīt
aktīvu vai turpināt jau iesāktos treniņus,
veidojot savu dzīvi daudz veselīgāku,
aizrautīgāku un veiksmīgāku, aicinām e-studiju
vidē pieteikties saviem izvēlētajiem sporta veidiem.

Sports
PIRMKURSNIEKA CEĻVEDIS / STUDENTU DZĪVE

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

6., 8., 13., 15., 20., 22., 27. un  
29. septembrī plkst. 19.00  
LLU Aulā, Lielā iela 2, 2. stāvā

9., 16., un 23. septembrī 
plkst. 19.30 LLU Aulā,
Lielā iela 2, 2. stāvā

5., 12. un 19. septembrī 
plkst. 19.00 LLU Studentu teātrī, 
J. Čakstes bulvāris 7

6., 8., 13., un 15. septembrī 
Čakstes bulvārī 5, TF zālē,
2. stāvā

6., 7., 13. un 14. septembrī 
plkst. 18.00 Svētes ielā 18, 
ESAF zālē

mēģinājumi mēģinājumi
nodarbības

mēģinājumimēģinājumi

no 19.00 līdz 22.00
no 19.00 līdz 22.00

otrdienās un ceturtdienās no 19.00 otrdienās un trešdienās no 18.00

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


Detalizēta informācija par pasākumiem LLU  
pieejama LLU mājaslapas notikumu kalendārā,  

bet parpasākumiem pilsētā – Jelgavas  
valstspilsētas mājaslapā.

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.

Šie svētki ir veltīti, lai radītu 
piederības sajūtu, lepnumu,
mīlestību un uzticību vietai,
cilvēkiem un kopā radītām,
veidotām un koptām
tradīcijām. Svētkos fakultāšu
jaunākie pārstāvji arī
sacenšas Lielās, Mazās un
veicināšanas balvas izcīņā.

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.

Pasākums ir kā studentu 
mazie “dziesmu svētki”
februāra beigās. Tas ir plašs
mūzikas un dzejas pasākums,
kur uzstājas Latvijas augst-
skolu studenti, reizi gadā uz
vairākām skatuvēm pulcējot
talantīgus, drosmīgus un sevi
pierādīt gatavus māksliniekus.

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.

3. oktobrī



www.llu.lv/studiju-un-studejosa-kredits

Paredzēts studiju maksas segšanai.

Paredzēts iztikas izdevumu segšanai.

2022./2023. studiju gadā, studiju un
studējošo kredītus izsniegs A/S Swedbank.

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


www.llu.lv/stipendijas
VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

www.facebook.com/latvijaslauksaimniecibasuniversitate
FACEBOOK

www.instagram.com/lluniversitate
INSTAGRAM

www.twitter.com/llu_lv
TWITTER

LLU aktivitātēm 
seko līdzi arī mūsu
sociālajos tīklos

Vari pieteikties, ja esi pilna laika valsts finansētā 
studiju vietā (budžetā) studējošais students. Tev ir
iespējams saņemt 140 EUR mēnesī, ko izmaksā 10
mēnešus gadā. Pieteikšanās notiek fakultāšu deka-
nātos, iesniedzot iesniegumu.

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.

Valsts stipendija

LLU vārdiskās un Attīstības
fonda stipendijas

http://www.llu.lv/stipendijas
http://www.facebook.com/latvijaslauksaimniecibasuniversitate
http://www.instagram.com/lluniversitate
http://www.twitter.com/llu_lv

