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LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
Reģ. Nr. 90000041898; Lielā Iela 2, Jelgava, LV-3001; tālrunis 63022584, e-pasts: edokuments@llu.lv

Turpina uzņemšanu M A Ģ I S T R A S T U D I J Ā S
(pieteikšanās fakultātēs, līdzi ņemot dokumentu oriģinālus, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00)
Svarīgi! Par budžeta vietām iepriekš sazināties pa norādītajiem fakultāšu tālruņiem.

Fakultāte,
adrese, dekanāta telpas Nr.,
tālrunis
Lauksaimniecības (LF)
Jelgavas pils, Lielā iela 2, (234.telpa)

Tālr. 63005679; 25448599

Ekonomikas un sabiedrības
attīstības (ESAF)
Svētes iela 18, (105.telpa)

Tālr. 63020248

Vides un būvzinātņu (VBF)
Akadēmijas iela 19, (205.telpa)

Tālr. 63021413; 20202256
Tehniskā (TF)
J.Čakstes bulv. 5, (219.telpa)

Tālr. 63020762; 27860257
Meža (MF)
Akadēmijas iela 11, (25.telpa)

Tālr. 63021619
Pārtikas tehnoloģijas (PTF)
Rīgas iela 22, (234.telpa)

Pilna laika studijas
Studiju programma
par valsts
finansējumu

par studiju
maksu

Lauksaimniecība, a

+

+

Ekonomika, a
Uzņēmējdarbības vadība, p(m)
Projektu vadība, p(m)

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+

Organizāciju un
socioloģija, a

sabiedrības

pārvalde

Lauksaimniecības un pārtikas biznesa
vadīšana, a
Būvniecība, a
Ģeoinformātika un tālizpēte, a
Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes, a
Lauksaimniecības inženierzinātne, a
Karjeras konsultants, p(m)
Mežzinātne, a
Koksnes materiāli un tehnoloģija, a
Darba aizsardzība un drošība, p(m)

Nepilna
laika
studijas
par studiju
maksu

+

+
+
+
+
+

(tālmācības
formā)

+

Pārtikas tehnoloģijas fakultātes programmā pieteikties varēs no 15.08.2022

Tālr. 63021075
Informācijas tehnoloģiju (ITF)

Pārtikas zinātne, a

+

+

Jelgavas pils, Lielā iela 2,
(19. vai 34.telpa)

Informācijas tehnoloģijas, a

+

+

Tālr. 63005705

Dokumenti: pase vai identifikācijas karte (eID); ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā apliecinošs dokuments;
augstskolas diploms un diploma pielikums jeb sertifikāts vai sekmju izraksts.
Iestājpārbaudījums programmās (iepriekš sazināties pa norādītajiem fakultāšu tālruņiem): Lauksaimniecība, Mežzinātne,
Ekonomika, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana,
Informācijas tehnoloģijas – līguma slēgšanas dienā.

Par pieteikumu studijām – 35 EUR jāmaksā bankā:
Ja šogad samaksa jau tika veikta, tad otrreiz nav jāmaksā!

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lielā iela 2, Jelgava, LV3001
Reģ.Nr. 90000041898
Banka: Valsts kase, TREL LV 22
Konts: LV76TREL9160031000000
Mērķis: pieteikums studijām, kods 21379

E-pasts elektroniski parakstītiem dokumentiem: edokuments@llu.lv
Papildus saziņai mob. tālr. 20227755; e-pasts: ukom@llu.lv studijas@llu.lv

