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Studiju virziena pilnveides pasākumi
2018./2019. 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 26. 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:
- G.Krūmiņa-Zemture, S.Īriste Grenoble Alpes
University (Francija)
Uztura katedras mācībspēki Erasmus programmas ietvaros
lasīja lekcijas:
- R.Riekstiņa-Dolģe, I.Beitāne InterNapa College
(Kiprā);
2. Attīstīt studentu svešvalodu 1. 13 studiju programmas “Ēdināšanas un viesnīcu
zināšanas un veicināt
uzņēmējdarbība”
studenti
izmantoja
Erasmus+
teorētisko zināšanu
programmas iespējas, lai studētu Horvātijas, Bulgārijas,
pielietojumu praksē, lai
Lietuvas un Portugāles augstskolās, izvēloties viesmīlības
paaugstinātu viņu
nozares studijas.
konkurētspēju darba tirgū
2. 14 studiju programmas “Ēdināšanas un viesnīcu
uzņēmējdarbība”
studenti
izmantoja
Erasmus+
programmu, lai īstenotu profesionālās prakses ārvalstu
(Grieķijas, Portugāles, Čehijas, Itālijas, Spānijas)
viesmīlības uzņēmumos.
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Rekomendācija
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

Izpildes/nepildīšanas apraksts un argumentācija
Akadēmiskā personāla attīstības politika ilgtermiņā ir
definēta Uztura katedras attīstības programmā (06.09.2016.),
kas ietver arī akadēmiskā personāla attīstības stratēģiju.
Atbilstoši šai stratēģijai 2018./2019. st. gadā Uztura katedras
mācībspēki:
1. Paaugstināja zinātnisko kvalifikāciju: S.Īriste aizstāvēja
promocijas darbu, un ieguva doktora grādu pedagoģijā
Dr.paed.;
2. Veica zinātniski pētniecisko darbu vadīšanu
doktorantūras un maģistru studiju studentiem: asoc. prof.
I.Beitāne ir maģistra studiju programmas “Uzturzinātne”
maģistra darba zinātniskā vadītāja, doc. R.RiekstiņaDolģe profesionālās maģistru studiju programmas
“Pārtikas higiēna” maģistra darba zinātniskā vadītāja;
3. Uztura katedras mācībspēki (A.Blija, S.Īriste, I.Beitāne,
G.Krūmiņa-Zemture, Rita Riekstiņa-Dolģe) strādāja
pētniecības un izglītības projektos, veicot zinātniskipētniecisko darbu, un iegūtos rezultātus, izmantojot
īstenoto studiju kursu pilnveidē;
4. Uztura katedras mācībspēki (A.Blija, I.Beitāne,
G.Krūmiņa-Zemture,
S.Īriste,
R.Riekstiņa-Dolģe,
I.Millere) publicējuši 7 publikācijas starptautiski
citējamos izdevumos un vienu monogrāfijas nodaļu
Scopus datubāzē;
5. 4 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 20 nozares
pārstāvji;
3. Lekciju un praktisko nodarbību vadīšanā piedalījās 5
nozares pārstāvji;
4. Par prakses iespējām Grieķijā un Itālijā stāstīja 1 ārvalstu
nozaru pārstāvis;
5. Tika nodrošinātas mācību ekskursijas studentiem uz
viesmīlības uzņēmumiem.
1. Uztura katedras asoc. prof. I.Beitāne, asoc.prof. A.Blija,
doc. R.Riekstiņa-Dolģe 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.
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4. Studiju virziena studiju satura pilnveidošana un aktualizēšana
4.1. Izmaiņas studiju plānos un esošajos studiju kursos
ESF
projekts
“Latvijas
Lauksaimniecības
universitātes
pārvaldības
pilnveide”
Nr.8.2.3.0/18/A/009. (2018-2021) Budžets: 1 059 598.00 EUR ietvaros tiek nodrošināta studiju
programmas pilnveide – 1. gadā tiek nodrošināta ārvalstu un nozares eksperta piesaiste, studiju
programmas izvērtēšanai, salīdzināšanai ar 2 līdzvērtīgām ES universitāšu studiju programmām
un rekomendāciju sniegšanai.
Nozaru eksperta ieteikumi:
1. Viesu uzņemšanas un ēdināšanas nozarēs liels un svarīgs klientu segments ir krievvalodīgs,
uzskatu, ka būtu nepieciešams studiju programmu papildināt ar obligāto profesionālo
krievu valodu, tādējādi veicinot jauniešu, kam dzimtā ir latviešu valoda, konkurētspēju
darba tirgū.
2. Studiju kurss “Darba un civilā aizsardzība”. Saturiski jāpielāgo jomas prasībām.
Iepazīstoties ar programmas saturu un kursa apgūšanas rezultātā iegūtajām prasmēm,
zināšanām un kompetencēm, vēlos ierosināt akcentēt uzmanību uz riskiem, kas saistīti ar
nozares darba specifiku, plašāk apskatīt negadījumu darba vietā reģistrācijas, novēršanas
un preventīvās rīcības. Jaunajam profesionālim jābūt spējīgam adekvāti reaģēt kritiskā
situācijā. Iespējams papildināt šo kursu vai izveidot jaunu, lai jaunieši varētu veidot
iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā un neapjuktu krīzes situācijās.
3. Iepazīstoties ar studiju kursa “Ekoloģija un vides aizsardzība”, secināju, ka proporcionāli
pārāk liels uzsvars likts uz vispārīgiem ekoloģijas un vides piesārņošanas jautājumiem.
Salīdzinoši maz uzmanības veltīts atkritumu apsaimniekošanas, ZERO waste un šobrīd
aktuālam jautājumam - pārtikas atkritumu neģenerēšanai ēdināšanas uzņēmumos.
Iepazīstoties ar literatūras avotiem, secināju, ka vairāki avoti ir 10 un vairāk gadu veci.
Atkritumu apsaimniekošanas nozarē noticis milzīgs progress tieši pēdējo gadu laikā.
Vēlams šo kursu piemērot tieši restorānu un viesnīcu vadītāju profesionālai ietekmei uz
vidi.
4. Aicināt studiju kursu veidotājus un pasniedzējus izvērtēt literatūras avotu aktualitāti,
piedāvāt studentiem jaunākos literatūras avotus gan latviešu valodā, gan svešvalodās.
Plašāk norādīt saites uz internetā pieejamajiem aktuālajiem nozares un studiju priekšmetu
pētījumiem.
5. Kursā “Vadības psiholoģija” būtu ieteikums koncentrēties uz praktiskiem aspektiem.
Vadītājs komunicē ar darbiniekiem, viesiem, sadarbības partneriem. Koncentrēties uz
praktiski pielietojamiem psiholoģijas aspektiem.
6. Izvērtējot kursa “Pārtikas ķīmija” saturu, secināju, ka iegūto zināšanu apjoms ir liels un šī
kursa apguvei paredzēto stundu skaits būtu novirzāms citiem studiju priekšmetiem, kuri
programmā nav iekļauti vai apskatīti daļēji. Ierosinu kursa apjomu samazināt par 1 KP.
7. Vadīšanas pamatus varētu pasniegt 1. kursa 2. semestrī, lai students iepazītos ar vadības
aktuālajiem jautājumiem un varētu tos padziļināti studēt individuāli jau studiju pašā
sākuma posmā.
8. “Mikrobioloģijas un higiēnas” kursa apjomu samazināt līdz 3 KP, minimizējot
mikrobioloģijas ievada daļas vispārīgo jautājumu apguvi un koncentrējot uzmanību uz
ēdināšanas nozares specifiku.
9. Ierosinu programmu papildināt ar studiju kursu “Tiesību pamati”, lai studenti varētu
orientēties tiesību sistēmā, pārzināt tās struktūru un hierarhiju (LR Satversme, Likumi, MK
noteikumi, citi Valsts pārvaldes institūciju normatīvie akti. Eiropas Komisijas regulas un
direktīvas). Optimāls kursa apjoms būtu 3 KP.
10. Visos studiju kursos, atkarībā no piekritības, vēlams padziļināti skatīt attiecīgo normatīvo
regulējumu, ņemot vērā aktuālās izmaiņas.
11. Kvalitātes vadības kursā apvienoti 2 neatkarīgi apakškursi. Ierosinājums sadalīt 2 kursos:
sensorika, degustācijas metodes un piedāvāt kā izvēles kursu. Kvalitātes vadības
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jautājumos izvērtēt, vai nepārklājas studiju kursa “Mikrobioloģija un higiēna 2” apskatītās
tēmas ar šī kursa tēmām.
12. Kursa “Tehnoloģiskās iekārtas 1” tēmas vairāk piemērot viesnīcu un restorānu specifikai,
mazāk koncentrēties uz mājsaimniecību nepieciešamībām.
13. Izveidot jaunu kursu – “Viesnīcu un restorānu Informācijas tehnoloģiju sistēmas”. Apgūt
darbu ar viesu uzņemšanas dienesta, restorāna viesu apkalpošanas un noliktavas
programmām.
14. Diskusijā ar katedras docētājiem aktualizējās nepieciešamība kursa “Uztura gatavošanas
tehnoloģija” izmantot kvalitatīvus produktus un iemācīties sagatavot ēdienus atbilstoši
modernākajām tendencēm, piemēram, sagatavot liellopa gaļas steiku utml. Ierosinu atrast
papildu finansējumu studiju kursa veiksmīgai apguvei.
15. Priekšmeta “Viesnīcu dienesti” nosaukumu papildināt ar “Viesnīcu dienestu darba
organizācija”
16. Labam vadītājam nepieciešamas zināšanas projektu vadīšanā. Ierosinu programmu
papildināt ar studiju kursu “Projektu vadība”.
17. Stiprināt praktiskās iemaņas banketu pasūtījumu izstrādē, iekļaujot attiecīgos jautājumus
studiju kursos, iespējams izstrādāt kursa darbu par šo tēmu.
18. Izveidot atsevišķu kursu “Vīna zinībās” 2 KP apjomā, iepazīstinot studentus ar pasaules
vīna reģioniem, vīnogu šķirnēm, vīna darīšanas metodēm, vīna uzglabāšanas un
pasniegšanas veidiem, temperatūrām, vadošajiem vīna namiem, ne vīnogu – ogu un augļu
vīniem. Organizēt praktiskās nodarbības – degustācijas.
19. Padziļināti apgūt stipro alkoholisko dzērienu ražošanu, šiem jautājumiem atvēlot vairāk
kontakta stundu.
20. Studiju kursa “Tehnoloģiskās iekārtas 2” saturu pārskatīt un piemērot nozares
specifikai.Atsevišķu lekciju saturs būtu pamatojams ar tā praktisko pielietojumu darba
vidē. Piemēram: Mehānisko iekārtu iedalījums; šķirošanas – kalibrēšanas iekārtas u.c.
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
k.
izmantojams
1.
Finanšu grāmatvedība / Inguna Leibus, Ingrīda Ekon3123 Grāmatvedība I un
Pētersone, Anna Jesemčika, Anastasija Svarinska, Ekon2017 Grāmatvedība II
Regīna Grigorjeva. Rīga: Lietišķās informācijas
dienests: 2018. 320 lpp. ISBN 9789984896182
2.

Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Leibus. I., Ekon3123 Grāmatvedība I un
Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Atkārtots un Ekon2017 Grāmatvedība II
atjaunots 3. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas
dienests: 2019. 195 lpp. ISBN 9789984896205

4.4. Studiju noslēguma pārbaudījumu izstrādes ieteikumi
1. Pētīt konkrētu uzņēmumu aktuālos jautājumus/problēmas un sniegt ekonomiski
pamatotu risinājumu.
2. Pētīt darba efektivitātes paaugstināšanas vai darba procesu optimizācijas iespējas
konkrētos uzņēmumos.
3. Pētīt paaudžu ēšanas ieradumu ietekmi uz ēdināšanas uzņēmumu darbību, pakalpojuma
sniegšanu.
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4. Izstrādāt darbus par inovatīviem produktiem un pakalpojumiem viesmīlībā.

5. Mācībspēki un pētnieki
5.1. Profesionālā pilnveide
Studijas LLU augstākās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programmā
„Inovācijas augstskolu didaktikā”: D.Kārkliņa, D.Kaufmane, J.Zagorska, V.Miķelsone,
I.Grāmatiņa
Zemgales tūrisma konferencē “Zemgale – iespējas un izaicinājumi Baltijas tirgū”. Zemgales
Tūrisma asociācija. 05.12.2018. (D.Kaufmane, I.Beitāne, S.Īriste, G.Krūmiņa-Zemture)
LLU 2019. gada mācību metodiskā konference „ES LLU studiju procesā”, LLU 2019. gada
25. janvāris: I.Beitāne, D.Kārkliņa, J.Zagorska, G.Krūmiņa-Zemture, A.Blija, S.Īriste,
D.Kunkulberga, Anna Jesemčika, V.Miķelsone, I.Grāmatiņa.
PTF Uztura katedras mācībspēku pieredzes pilnveide “Radisson Blu” viesnīcu ķēdē
2019. gada 1. februārī (I.Beitāne, G.Krūmiņa-Zemture, S.Īriste, I.Millere, R.Riekstiņa-Dolģe).
ESF projekta “Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide” Nr.
8.2.3.0/18/A/009” ietvaros pieredzes apmaiņa, kvalifikācijas celšana Vageningenas Universitātē
(Nīderlande) (19.05.-22.05.2019.): I.Beitāne, S.Īriste, D.Kārkliņa, D.Kunkulberga.
Svešvalodu kursu apguve:
•

J.Zagorska – Angļu valodas kursi (level B2), Mācību un konsultāciju centrs “Līderis”
2018. gads (sekrtifikāts).
Speciālo kursu apguve:
• Seminārs “Innovations in the bioeconomy sector of the higher education”, 2019. gada
9. maijā (I.Beitāne, S.Īriste, A.Blija, D.Kārkliņa, G.Krūmiņa-Zemture,
D.Kunkulberga)
• Starptautiskā zinātniskā konference “Bioeconomy and Rural development”, 2019.
gada 9. maijā (I.Beitāne, S.Īriste, A.Blija, D.Kārkliņa, G.Krūmiņa-Zemture,
D.Kunkulberga)
• LTRK seminārs “Dizaina domāšana” LTRK, 2019. gada 6. jūnijā (I.Beitāne, S.Īriste,
G.Krūmiņa-Zemture)
• LTRK seminārs “Neformālās sarunas (small talk)”, 2019. gada 30.07.2019.
(I.Beitāne, S.Īriste, G.Krūmiņa-Zemture)
• RSU starptautiski-praktiskā konference “Health and Personality Development:
interdisciplinary approach”, 2019. gada 25.-27. aprīlis (I.Beitāne, S.Īriste,
G.Krūmiņa-Zemture)
• I.Beitāne:
o Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra ESF projekta “Kompleksu
veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas
pilsētā” Nr. 9.2.4./16/I/085 ietvaros 9 stundu kursu izglītības programma “Ēd
gudri”, Jelgava 14.03., 21.03. un 28.03.2019. (Apliecība)
o Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu
efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” Nr.
8.5.3.0/16/I/001 ietvaros profesionālās pilnveides programmu kursi
“Modulāro izglītības programmu izstrādes metodika un prakse” 16 h apjomā,
Rīga, 30. un 31.01.2019. (Apliecība)
o Jelgavas poliklīnikas akadēmijas seminārs: “Diabēts un kardioloģija –
krustceļi un krustpunkti. Diabēts un kardiovaskulārā aizsardzība”, Jelgava
2019. gada 21. februāris (Sertifikāts)
• Sandra Īriste:
o Starptautiskās izglītības konferences “enabling - provocation - reflection“
Education 4.0 - Promotion of Sustainable Development through Innovative
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•

•
•

•

•

Teaching”, Austrijā, Vīnes Lauksaimniecības un vides izglītības universitātē
organizācija un dalība tajā (29.11. un 30.11.18.)
o LTRK seminārs “Kā izmantot stresu savā labā?”, 2019. gada 28. augustā,
apliecinājums Nr. 276 (2h)
A.Blija:
o LPMPMA seminārs “Daudzpusīgas iespējas mūsdienīgai izglītībai –
starptautiska pieredze” (6 stundas). 27.04.2019.
o Stažēšanās Tajik Agrarian University (TAU) un Khujand Polytechnic
Institute of Tajik Politechnical University (KPITTU) (22.09.18.-07.10.18);
o Stažēšanās Kyrgyz State Technical University named after I. Razzakov
(KSTU) (04.03.19. – 15.04.19.).
R.Riekstiņa-Dolģe:
o Latvijas augļu un ogu vīna skate, 2018. Tikšanās ar ražotājiem un nozares
(HORECAS) pārstāvjiem, 28.11.2018. Pullman Riga Old Town, Rīga.
R.Galoburda:
o Dalība SIA Armgate sadarbībā ar Anton Paar (Austrija) organizētā seminārā
“Reoloģijas diena” 21.11.2018 (1 diena)
o Dalība Pasaules pārtikas zinātnes un tehnoloģijas asociācijas (IUFoST)
organizētā seminārā Pārtikas inženierzinātnes paradigmas pozitīvai veselības
funkcionalitātei un ietekmei (1 diena)
K.Kirila:
o Izglītības programma “Pusaudžu emocionālā audzināšana un veselība” (20
stundas), Jelgava: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs,
16.05.2019.
o Profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Mūsdienu pedagoģijas
psiholoģiskie aspekti. Konfliktu vadība” (8 stundas), Valsts izglītības satura
centrs, 02.04.2019.
o Profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Cilvēks ar invaliditāti
mācību procesā - jauns izaicinājums, smaga problēma, parasta ikdiena,
patīkams izņēmums vai....” (16 stundas), Valsts izglītības satura centrs,
19.03.2019.-20.03.2019.
o Konference “Motivējošās sarunas” (12 stundas), Valsts izglītības satura
centrs, Velku biedrība, Latvijas Nacionālā bibliotēka, 04.02.2019.
o LLU Mācību metodiskā konference “Es LLU studiju procesā” (6 stundas),
Jelgava: LLU, 25.01.2019.
o Seminārs “Kā izprast dusmu un agresijas mehānismus pirmsskolā un skolā?”
(6 stundas), Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, 03.12.2018.
o Seminārs "Mācīšanās, atmiņa un uzmanība - neirobioloģiskie pamati" (2
stundas), Biedrība "Mācos mācīties", 12.11.2018.
o Seminārs “Lūst vai plīst: veiksmju un neveiksmju stāsti” (3 stundas), LIAA
Jelgavas biznesa inkubators, 19.10.2018.
o Kursi “VADI VIEDI (apmācību cikls par vadītāja lomu, līderības spēju
attīstīšanu, komandas veidošanu un tās vadīšanu)” (6 stundas), LIAA
Jelgavas biznesa inkubators, 11.10.2018.
E.Straumīte:
o FIZZ Network sensory software: Master the essential concepts of FIZZ
sessions, 21.08.-22.08.2018.
o Starptautisks Baltijas valstu profesionālais alus, iesala dzērienu un kvasu
konkurss BALTIC BEER STAR 2018, 20.09.-21.09.2018.
o Italian Sensory Sciences Society (ISSS) organizētie kursi Preferences
expectations understanding contexts emotions consumers individual
differences product characterisation,19.06.–21.06.2019., Florence, Itālija.
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o Medus sensorā novērtēšana “Latvijas Biškopju vasaras saiets 2019”,
20.07.2019.
J.Zagorska:
o Dalība kursos “Demand, assortement and production trends for household
products and niche products in the European Union” (Pieprasījums,
sortiments un ražošanas virzieni mājražoto un nišas produktu Eiropas
Savienībā) 26.02.19.-01.03.19., Agronomy Department of the Chamber of
Agriculture of Loriet, Orleans, France (sertifikāts).
o Dalība kursos “- Jaunumi saldējuma un piena pārstrādē - 20.02.19. NEO AS
kopā ar AarhusKarlshamn AB, Nimbus Foods un Chr.Hansen, Rīgā
(sertikāts).
Daiga Kunkulberga
o Dalība izglītojošajā informatīvajā seminārā „No lauka līdz galdam”
programmas „Piens un augļi skolai” ietvaros (6 stundas), LLU MC, 2019.
gada 11. jūnijā.
o Piedalīšanās kā ekspertam Vācijas Lauksaimniecības organizācijas
(Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft - DLG) organizētā Starptautiskā
kvalitātes konkursā – 2018 (Feine Backwaren und Süßwaren - 2018) miltu
konditorejas izstrādājumu vērtēšanā (Vācija, Berlīne no 16.10. - 17.10.2018.)
o Piedalīšanās kā ekspertam Vācijas Lauksaimniecības organizācijas
(Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft - DLG) organizētā Starptautiskā
kvalitātes konkursā – 2018 (Qualitätsprüfung Brot und Kleingebäcke 2018)
maizes un sīkizstrādājumu vērtēšanā (Vācija, Berlīne no 22. - 23.11.2018.)
Anna Jesemčika:
o 08.08.2018. Zvērinātu revidentu konference „Profesijai Latvijā – 80 gadi”.
LZRA, 8h.
o 17.01.2019. - Profesora Ervida Grinovska mantojuma zinātniski praktiskās
seminārs „Nenoteiktība. Populisms. Drošība.”, 4h, apliecinājums EKRA
direktore.
o 18.01.2019. Diskusija – „Uzņēmuma ienākuma nodoklis”. Audits Pluss, SIA.,
4h, sertifikāts.
o 23.01.2019. Seminārs – „Revidentu ziņojumi”. LZRA IC, 5h, apliecība Nr.
2019011214.
o 10., 11. jūnijā 2019. Seminārs – „Citi apliecinājuma pakalpojumi”. LZRA IC,
11h, apliecība Nr. 2019061112.
o 17.06.2019. Seminārs – „Jaunās IFAC IEASB Starptautiskā Profesionālo
grāmatvežu ētikas kodeksa prasības. Gaidāmās izmaiņas 1.SKKS. Aktualitātes
NILLTFN jautājumos”. LZRA IC, 5h, apliecība Nr. 2019061705.
o 28.06.2019. Seminārs – „Darba algas aprēķins un dokumentu noformēšana”.
Konts Consulting, SIA, 6h, apliecība Nr.18.
o 30.07.2019. Seminārs – „NILLTPF novēršanas normatīvo aktu piemērošana
revidentu praksēs. Valsts drošības dienesta skaidrojumi un praktiski
jautājumi”. LZRA IC, 7h, apliecība Nr. 2019073019.
D.Brizga:
o LLU Meža zinātnes un tālākizglītības centrs, Tree breeding use and
deployment of FRM in Sweden, Izziņa Nr. 118-124, 20.09.2018.
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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
Zinātniski populārās un zinātniski metodiskās publikācijas
Starptautisko konferenču materiāli (Abstract)
Referātu saraksts starptautiskajās zinātniskajās konferencēs
Referātu saraksts pārējās konferencēs
Zinātniskie projekti
t.sk., projekti, kuros iesaistīti studenti

Skaits pārskata
periodā
23
31
2
4
2
37
64
5
41
6

Izvērstais publikāciju saraksts dots 1. pielikumā.
5.3. Līdzdalība komisijās, organizācijās, padomēs, eksperti u.tml.
Vārds, uzvārds
Ilze Beitāne
Anita Blija
Gita Krūmiņa-Zemture
Rita Riekstiņa-Dolģe
Sandra Īriste
Jeļena Zagorska
Daiga Kunkulberga
Evita Straumīte
Daiga Kunkulberga
Ilze Grāmatiņa
Ruta Galoburda
Daina Kārkliņa
Velga Miķelsone
Linda Griņēviča
Dace Kaufmane
Kitija Kirila
Anna Jesemčika

Komisija, organizācija, padome utt. skaits
10
6
2
1
3
3
4
6
6
3
6
7
3
1
4
2
3

5.4. Maģistrantu un doktorantu iesaistīšana studiju kursu īstenošanā
Nav

6. Sadarbība
Noslēgti trīs sadarbības līgumi, kuri paredz:
1. Abpusēju sadarbību ar mērķi dalīties pieredzē un zināšanās darba organizācijā un
vadībā viesu izmitināšanas uzņēmumos.
2. Uzņēmums iespēju robežās no līguma noslēgšanas brīža piedāvā:
1. profesionālo prakšu vietas uzņēmuma nodaļās,
2. ekskursijas ar mērķi iepazīstināt studentus ar darba organizāciju un vadību
viesu izmitināšanas uzņēmumos,
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3. noteiktas tēmas studiju virziena “Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un
atpūtas organizācija” profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju
programmas “Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība” studiju noslēguma
darbu izstrādei, kuru izpētē uzņēmums ir ieinteresēts, un nodrošina studentus ar
nepieciešamo informāciju par uzņēmumu pētījuma veikšanai,
4. uzņēmuma speciālistu atbalstu profesionālās augstākās izglītības bakalaura
studiju programmas “Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība” studentu
izglītošanā, konsultējot vai lasot lekciju/as par atbilstošu tematiku.
3. LLU iespēju robežās no līguma noslēgšanas brīža piedāvā:
1. motivēt profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas
“Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība” studējošos profesionālo prakšu
īstenošanai uzņēmumā,
2. ietvert studiju procesā tematiku par inovatīviem risinājumiem viesnīcu dienestu
darba organizācijā, atsaucoties uz zinātnisko literatūru,
3. LLU mācībspēki un pētnieki savas kompetences ietvaros sadarbības partnerim
sniedz konsultācijas uzņēmumam aktuālos jautājumos.
Līgumi ir noslēgti ar:

1. SIA „Elizabetes Centrs”, reģ. Nr. 40003344230, juridiskā adrese: Elizabetes iela 73, Rīga,
LV 1050, tās ģenerāldirektora George Miu personā.
2. AS „Viesnīca Latvija”, reģ. Nr. 40003040166, juridiskā adrese: Elizabetes 55, Rīga, LV1010, tās ģenerāldirektora Gerhard Erasmus personā.
3. SIA „Viesnīca Rīdzene”, reģ. Nr. 40003344175, juridiskā adrese: Reimersa iela 1, Rīga, LV
1050, tās ģenerāldirektora George Miu personā.
6.1. Sadarbības stiprināšana ar ieinteresētajām pusēm
Nozares vieslektoru piesaiste
Vārds, uzvārds
Ainārs Griciuss
Gatis Švarcs
Gerhard Erasmus
Jānis Jenzis
Svetlana Riškova
Alessandra Organista
Despina Lazaridou

Pārstāvētā organizācija u.tml.
SIA TLG Hotel Latvija, restorāna vadītājs
Radisson Blu Hotel Elizabete, ēdienu un dzērienu nodaļas
vadītājs
Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel, vadītājs
Latvijas Restorānu biedrība
Pavāru klubs, prezidente
Europe 3000, Itālija
Job Trust, Grieķija

Mācībspēku lekcijas/semināri nozares speciālistiem
Vārds, uzvārds
Pārstāvētā organizācija u.tml.
Ingrīda Millere
8 stundu semināri (kopā 10 semināri) Rīgas pirmskolas
izglītības iestāžu darbiniekiem par bērnu ēdināšanas
organizāciju. (2018/2019)
Ilze Beitāne
1. Sviestmaize kā brokastis. “Mācību organizēšana un
īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un
informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās
izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros” (LAD
Līguma nr. LAD131118/P44) (30.01.2019.)
2. Lekcija “Uztura attīstības tendences Latvijā un pasaulē”
pedagogu
profesionālās kompetences
seminārā
“Mūsdienu tendences restorānu un bāru biznesā Tūrisma
un viesmīlības nozarē”. 2019. gada 27. augustā
Kandavas lauksaimniecības tehnikumā.
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Vārds, uzvārds
Anita Blija

Daiga Kunkulberga

Ruta Galoburda

Evita Straumīte
Ilze Grāmatiņa

Pārstāvētā organizācija u.tml.
Higiēnas prasības pārtikas produktu pārstrādei. “Mācību
organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu
pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma
“Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi”
ietvaros” (LAD Līguma nr. LAD131118/P44)
(30.01.2019.);
2. HACCP paškontroles sistēmas principi, to nozīme
kvalitatīvas un nekaitīgas pārtikas apritei. “Mācību
organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu
pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma
“Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi”
ietvaros” (LAD Līguma nr. LAD131118/P44)
(12.03.2019.)
1. Latvijas Maiznieku biedrības simpozijā „100 iemesli,
kāpēc jāēd maize!” Starptautiskās pārtikas izstādes
„Riga Food 2018” ietvaros 2018. gada 7. septembrī,
Rīgā.
2. SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Tālākizglītības nodaļas mācības “Pamatnosacījumi
pārtikas produktu ražošanai mājas apstākļos”,
Uzturvērtības aprēķins. Nosacījumi izejvielu un gatavās
produkcijas transportēšanai un tirdzniecībai. Rīgas iela
34, Ozolnieki, 15.03.2019.
3. SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Saldus, Grupu konsultācija, „Aktualitātes miltu
konditorejā”, Saldus novads, Striķu iela 2, LLKC Saldus
birojs, 14.11.2018.
4. SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Dobele, Grupu konsultācija, „Maizes un konditorejas
gatavošanas tehnoloģijas”, Auces novads, Bemberi,
27.11.2018.
Nodarbību (lekcijas un praktiskie darbi) vadīšana
mūžizglītības programmas mācību kursā “Lauksaimniecības
produktu ražošanas procesu un tehnoloģiju pilnveidošana un
attīstīšana” specializācijā “Augļu, ogu, dārzeņu saldēšana”
(7 nodarbības) un “Augļu, ogu, dārzeņu kaltēšana”
(7 nodarbības).
Latvijas Balzāms – sensorās novērtēšanas metodes
alkoholiskajiem dzērieniem – 19.08.-21.09.2019.
1. “Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma
“Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”
apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju
apguves pasākumi” ietvaros” (LAD Līguma nr.
LAD131118/P44), kuras ietvaros lasītas lekcijas un
vadītas praktiskās nodarbības “Gaļas kūpināšanas
tehnoloģiju pilnveide”.
2. “Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma
1.
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Vārds, uzvārds

Pārstāvētā organizācija u.tml.
“Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”
apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju
apguves pasākumi” ietvaros” (LAD Līguma nr.
LAD131118/P44), kuras ietvaros lasītas lekcijas un
vadītas praktiskās nodarbības “Gaļas marinēšanas
tehnoloģiju pilnveide”

6.2. Starptautiskās sadarbības veicināšana
Ārvalstu studenti (ERASMUS+, BOVA, apmaiņas programmas, starptautiskās vasaras
skolas utt.) un vieslektori:
Valsts
Ārvalstu studentu skaits Ārvalstu vieslektoru skaits
Grieķija
1
Itālija
1
Šveice
1
Lietuva
1
Turcija
1
Polija
1
Čehija
1
Slovēnija
1
Turcija
1
Spānija
1

LLU studentu mobilitāte
Studiju programma
Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība

SMS
13

ERASMUS+
SMP
14

BOVA
-

SMS – mobilitātes studijas
SMP – mobilitātes prakse

LLU mācībspēku mobilitāte
Vārds uzvārds

ERASMUS+
Lekciju
Pieredzes
lasīšana
apmaiņa
1
1
1
1

BOVA

Citas
aktivitātes

Ilze Beitāne
Rita Riekstiņa-Dolģe
Sandra Īriste
Gita Krūmiņa-Zemture
Anita Blija
3*
Jeļena Zagorska
2
Ingmārs Cinkmanis
1
Daiga Kunkulberga
1
Evita Straumīte
1
Ilze Grāmatiņa
2
*Quality schemes for foodstuffs – 2 credits (bachelor and master level students). Khujand Polytechnical
Institute of Tajik Technical University (2018. gada rudens semestris)
Quality schemes for agriculturaL products – 2 credits (bachelor level students). Tajik Agrarian University
Shirinsho Shotemur (2018. gada rudens semestris)
Quality schemes for foodstuffs – 1 credit (bachelor and master level students). Kyrgyz State Technical
University (2019. gada pavasara semestris)
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7. Studiju virziena resursu izmaiņas
7.1. Studējošo skaits
Studiju līmenis
Pamatstudijas
Ēdināšanas
viesnīcu uzņēmējdarbība

un

Studējošo skaits
01.10.2018.

Studējošo skaits
01.10.2019.

149

137

Absolventu
skaits
26

7.2. Mācībspēku skaits
Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla skaits
2017./ 2018.
2018./2019.
Amats
Profesori
8
8
Asociētie profesori
7
7
Docenti
21
21
Lektori
17
17
Asistenti
Vadošie pētnieki
Pētnieki
Kopā
53
53
7.3. Studiju virziena infrastruktūras izmaiņas
Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „STEM studiju programmu
modernizācija” (Nr.8.1.1.0/17/I/001) (īstenošanas laiks 10/10/2017 - 30/09/2021) ietvaros ir
uzsākts Uztura gatavošanas laboratorijas remonts, kā arī veikts iepirkums uz laboratorijas
aprīkojumu un iekārtām.

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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