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Studiju virziena pilnveides pasākumi 
2020./2021. 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 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 

164 

160 

Profesionālais bakalaura 

grāds uzņēmējdarbībā; 

restorānu un viesnīcu vadītājs 

p(b) – profesionālā bakalaura studiju programma 

 

2. Studiju virziena stratēģijas izmaiņas 

Studiju virziena stratēģija ir saistīta ar LLU stratēģiju laika posmam no 2015. līdz 2022. 

gadam, līdz ar to studiju programma ir iekļauta 8.2.3. SAM projekta īstenošanā, nodrošinot studiju 

programmas pilnveidi līdz 31.08.2021. 

  

3. Studiju virziena ekspertu/darba devēju rekomendāciju izpilde 

Rekomendācija Izpildes/nepildīšanas apraksts un argumentācija 

1. Attīstīt sadarbību ar 

ārvalstu izglītības 

iestādēm 

Sakarā ar Covid-19 pandēmiju un LLU rektora rīkojumu 

par mācībspēku komandējumu liegumu, šajā studiju gadā 

netika realizētas ERASMUS+ iespējas 

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 Portugālē, Fafes 

universitātē. 

2. 6 studiju programmas “Ēdināšanas un viesnīcu 

uzņēmējdarbība” studenti izmantoja Erasmus+ 

programmu, lai īstenotu profesionālo praksi 

Somijas, Spānijas, Portugāles un Grieķijas 

viesmīlības uzņēmumos. 

3. 6 studiju programmas “Ēdināšanas un viesnīcu 

uzņēmējdarbība” studenti piedalījās PTF 

11.Studentu zinātniskajā konferencē (19.05.2021.) 

4. 4 studiju programmas “Ēdināšanas un viesnīcu 

uzņēmējdarbība” studenti piedalījās 2. Viesmīlības 

vasaras skolā (07.-11.06.2021.), izklāstot nozarē 

veikto pētījumu rezultātus. 

3. Nodrošināt akadēmiskā 

personāla attīstības 

politiku 

Atbilstoši Uztura katedras akadēmiskā personāla attīstības 

stratēģijai, 2020./2021. studiju gadā: 

1. Uztura katedras viesasistente Jekaterina Bujaka 

aizstāvēja maģistra darbu Pārtikas zinātnē un ieguva 

maģistra grādu. 

2. Uztura katedras mācībspēki vadīja zinātniski 

pētnieciskos darbus doktorantūras un maģistru 

studiju studentiem: 
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Rekomendācija Izpildes/nepildīšanas apraksts un argumentācija 

• prof. I.Beitāne ir divu doktorantu 

(A.Mariševa – Pārtikas zinātne; M.Eglīte – 

Agrārā un reģionālā ekonomika) un divu 

maģistrantu (Anastasija Bačilova un Rinalds 

Celmiņš – Uzturzinātne) zinātniskā vadītāja; 

• doc. R.Riekstiņa-Dolģe ir maģistra darba 

zinātniskā vadītāja (J.Bujaka – Pārtikas 

zinātne). 

3. Uztura katedras mācībspēki (A.Blija, S.Īriste, 

I.Beitāne, G.Krūmiņa-Zemture, Rita Riekstiņa-

Dolģe, J.Bujaka, M.Eglīte) strādāja pētniecības un 

izglītības projektos, veicot zinātniski-pētniecisko 

darbu, un iegūtos rezultātus, izmantojot īstenoto 

studiju kursu pilnveidē. 

4. Uztura katedras mācībspēki (S.Īriste, G.Krūmiņa-

Zemture) pilnveidoja savas zināšanas 8.2.2. SAM 

projekta ietvaros stažējoties uzņēmumos. 

5. Uztura katedras mācībspēki pilnveidojuši īstenotos 

studiju kursus e-vidē un ir nodrošinājuši attālinātās 

studijas ar dažādiem e-vidē pieejamiem rīkiem, 

piemēram BigBlueBotton – lasot tiešsaistes lekcijas. 

6. Uztura katedras mācībspēki (I.Beitāne, S.Īriste) 

publicējuši publikācijas starptautiski citējamos 

izdevumos “Scopus” un “Web of Science” datubāzēs 

un ir līdzautores zinātniskajai monogrāfijai. 

4. Tālāk attīstīt sadarbību ar 

nozares pārstāvjiem: 

iesaistīt studiju 

programmas realizācijā, 

vieslekcijās 

Sadarbība ar nozares pārstāvjiem tika nodrošināta: 

1. Valsts pārbaudījumu komisijas sastāvā ir iekļauti 5 

nozares pārstāvji (komisijas sastāvā ir 7 locekļi) 

2. Bakalaura darbu recenzēšanu veica 20 nozares 

pārstāvji. 

3. Studiju kursa “Ražošanas un organizācijas vadība” 

ietvaros mācību ekskursija uz IK Kanto publiskā 

sektora ēdināšanas uzņēmumu (vadītāja Dace Cine) 

(22.10.2020.) 

4. Nozaru pārstāvju vadītas lekcijas ĒVU studentiem 

nebija iespējamas sakarā ar Covid-19 pandēmijas 

ierobežojumiem, bet mācībspēku diskusijas ar 

nozares pārstāvjiem tika nodrošinātas. 

5. Attīstīt akadēmiskā 

personāla angļu valodas 

zināšanas 

Uztura katedras mācībspēki (asociētā profesore A.Blija, 

docente R.Riekstiņa-Dolģe, lektore G.Krūmiņa-Zemture) 

8.2.2. SAM projekta (LLU akadēmiskā personāla pilnveide, 

Nr. 8.2.2.0/18/A/014) ietvaros apmeklēja angļu valodas 

kursus (120 h), individuālās apmācības (32 h) un kārtoja 

Pearson testu. 

 



5 

4. Studiju virziena studiju satura pilnveidošana un aktualizēšana 

4.1. Izmaiņas studiju plānos un esošajos studiju kursos 

4.1.1. Pilna laika studentiem 1. studiju kursā tika samazināts studiju kurss “Pārtikas ķīmija 

I” par 1 KP (no 3,5 KP uz 2,5 KP). Samazinājums tika veikts pēc nozares eksperta 

ierosinājuma.  Izmaiņas stāsies spēkā ar 2021./2022. studiju gadu. 

4.1.2. Pilna laika studentiem 1. studiju kursā tika apvienoti studiju kursi “Mikrobioloģija 

un higiēna I” un “Mikrobioloģija un higiēna II”, izveidojot jaunu studiju kursu 

“Mikrobioloģija un higiēna” ar samazinātu KP apjomu – 3KP. Apvienošana un 

samazinājums tika veikts pēc nozares eksperta ierosinājuma.  Izmaiņas stāsies 

spēkā ar 2021./2022. studiju gadu. 

4.1.3. Studiju kursam – kursa darbs “Viesnīcu dienesti” tika aktualizēta programma un 

nomainīts nosaukums uz “Viesnīcu dienestu vadība”. Nosaukuma maiņa tika 

veikta, pamatojoties uz nozares eksperta ieteikumiem. Izmaiņas stāsies spēkā ar 

2021./2022.  studiju gadu. 

4.1.4. Studiju kursam “Uztura gatavošanas tehnoloģija I” tika aktualizēta programma un 

nomainīts nosaukums uz “Ēdiena gatavošanas tehnoloģija”. Nosaukuma maiņa tika 

veikta, lai tas būtu korekts un atbilstu kursa saturam. Izmaiņas stāsies spēkā ar 

2021./2022.  studiju gadu. 

4.1.5. Studiju kursam “Uztura gatavošanas tehnoloģija II” tika aktualizēta programma un 

nomainīts nosaukums uz “Etniskais uzturs”. Nosaukuma maiņa un programmas 

aktualizācija tika veikta saskaņā ar ārvalstu ekspertu ieteikumiem. Izmaiņas stāsies 

spēkā ar 2021./2022.  studiju gadu. 

4.1.6. Mācību praksē “Ievads viesmīlībā” tika integrēts studiju kurss “Praktiskā lauku 

saimniecība” (1KP), paredzot divi dienu vizīti MPS Vecauce. Izmaiņas stāsies 

spēkā ar 2021./2022.  studiju gadu. 

4.1.7. Studiju kursi “Sports I”, “Sports II” un “Sports III” tika izņemti no studiju plāna. 

Izmaiņas stāsies spēkā ar 2021./2022.  studiju gadu. Saistībā ar šīm izmaiņām LLU 

nodrošina studentiem iespēju brīvi izvēlēties un apmeklēt sportu LLU Sporta 

centrā. 

 

4.2. Jaunu studiju kursu izveidošana 

Saskaņā ar 8.2.3. SAM projekta īstenošanas mērķiem, kuri paredz studiju programmas 

pilnveidi, tad nākamajos studiju gados tiks veidoti jauni studiju kursi: Dzērienu servisa vadība (2 

KP), Klientu vadība viesmīlībā (2 KP), izmaiņas ir saistītas ar nozaru un ārvalstu ekspertu 

ieteikumiem. Izmaiņas ir iespējamas, pateicoties jau iepriekš minētajiem studiju kursu apjoma 

samazinājumiem, kā arī turpmākos studiju gados, samazinot studiju kursu apjomu – Ražošanas 

organizācija un vadība, Tehnoloģiskās iekārtas I un Tehnoloģiskās iekārtas II, apvienojot un 

samazinot. 

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

N.p.

k. 

Grāmatas/materiāla nosaukums Studiju kurss, kurā tas 

izmantojams 

1.  Tūrisms Latvijā cauri gadsimtiem: vēsture, attīstība un 

perspektīva/Aira Andriksone, Kristīne Bērziņa, Artis 

Gustovskis, Dace Kaufmane, 

Andris Klepers [un vēl 9 autori] 

Citi1013 Tūrisma vadība 

PārZ2052 Viesmīlības 

uzņēmumi 
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N.p.

k. 

Grāmatas/materiāla nosaukums Studiju kurss, kurā tas 

izmantojams 

 SBN: 9789934543302, ISBN-978-9934-543-31-9 

Biznesa augstskola Turība, Latvijas Investīciju 

Attīstības aģentūra, 2021., 497. lpp 

E-grāmata: https://issuu.com/liaa_latvia/docs/turisms-

interactive-single_208759af2ee5a3 

2.  Vietējo Pārtikas ķēžu pārstrukturizēšana un noturības 

stiprināšana krīzes un pēc krīzes laikā Latvijā. 

Zinātniskā monogrāfija. Četru nedēļu pārtikas paku 

modelis siltu pusdienu pagatavošanai mājās krīzes 

apstākļos un ārpusskolas aktivitātēs pēckrīzes laikā. 

Jelgava: 2021. 3.,4.,5. nodaļa. 349.-431. lpp. 

 

Medi2004 Uztura zinības 

PārZ3093 Ēdiena gatavošanas 

tehnoloģija 

3.  Īriste S., Platace M., Riekstiņa-Dolģe R. (2020). Viesu 

izmitināšanas pakalpojumu organizēšana. Rīga: VISC. 

PārZ2052 Viesmīlības 

uzņēmumi 

Citi3059 Viesnīcu dienestu 

vadība 

Ķīmi3017 Telpu kopšanas 

tehnoloģija 

 

4.4. Studiju noslēguma pārbaudījumu izstrādes ieteikumi 

1. Bakalaura darba tēmas ir aktuālas un interesantas, taču virspusīgi analizētas. Bakalaura 

darbos būtu jāveic dziļāka analīze. 

2. Nodrošināt, lai darba tematika būtu izklāstīta visās darba sadaļās, lai secinājumi un 

priekšlikumi nebūtu atrauti no darba tēmas. 

3. Darbā iekļaut vairāk praktiskus aprēķinus, jo darbi ir pārāk teorētiski. 

4. Ieteikumus izvērst detalizētāk, ne tik globālus ar skaidri formulētām darbībām. 

5. Mācībspēki un pētnieki 

5.1. Profesionālā pilnveide 

5.1.1. Studijas LLU augstākās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programmā 

„Inovācijas augstskolu didaktikā”: M.Dūma, R.Galoburda, T.Ķince, B.Kizika, 

D.Kļava, G.Krūmiņa-Zemture, S.Sazonova, J.Zagorska. 

5.1.2. Angļu valodas apguve: 

• Anita Blija – “English language course at Pre Intermediate: A2 (CEFR)” (120 h), 

Sertifikāts Nr.2021-75 (27.01.2021.); “English language indivividual at Pre 

Intermediate: A2 (CEFR)” (32 h), Sertifikāts Nr.2021-82 (27.01.2021.). 

• Dace Kļava - English International Certificate (CEF B1), 500/1961/2 issued 

28.04.2021. 

• G.Krūmiņa-Zemture – “English language course at Pre Intermediate: A2 (CEFR)” 

(120 h), Sertifikāts Nr.2021-90 (27.01.2021.); “English language indivividual at 

Pre Intermediate: A2 (CEFR)” (32 h), Sertifikāts Nr.2021-96 (27.01.2021.). 

• Baiba Ozola – sertifikāts par C1 līmeņa angļu valodas prasmi, ko 11.06.21. izdevis 

LLU Valodu centrs. 

• R.Riekstiņa-Dolģe – Angļu valoda, vidējais līmenis B2, (120 stundas), apliecības 

nr. 2021-25. 

• Anna Vintere – Pearson test of English General, Certificate in ESOL International 

(CEF B2), March, 2021. 

https://issuu.com/liaa_latvia/docs/turisms-interactive-single_208759af2ee5a3
https://issuu.com/liaa_latvia/docs/turisms-interactive-single_208759af2ee5a3
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5.1.3. Speciālo kursu apguve: 

• Starptautiskā akadēmiskā konference “Study Quality: Experience and 

Improvement” – A.Blija, I.Beitāne, R.Galoburda, S.Īriste, T.Ķince, K.Kirila, 

B.Kizika, D.Kļava, G.Krūmiņa-Zemture, R.Riekstiņa-Dolģe, A.Vintere 

• Seminārs “Challenges of Good University Management in a Dynamic 

Environment” – A.Blija, I.Beitāne, T.Ķince, G.Krūmiņa-Zemture 

• Kursi “Dinamiska un aktīva prezentācija (PowerPoint tiešās iespējas un papildu 

spraudņi)” – A.Blija, L.Līcīte-Ķurbe, L.Paura, S.Sazonova, A.Vintere 

• Kursi “MS Mākoņpakalpojumi datu glabāšanai un koplietošanai”– R.Galoburda, 

D.Kļava, S.Sazonova, A.Vintere 

• Tiešsaistes seminārā “Latvijas kulinārais mantojums literatūrā un pavārgrāmatās”, 

21.05.2021., 4h – S.Īriste, I.Beitāne, G.Krūmiņa-Zemture 

• ZRKAC tiešsaistes seminārs “Digitālie rīki mazajiem uzņēmumiem”, 24.02.2021. 

– S.Īriste, D.Kaufmane 

• Kursi projekta ESAF 8.2.3. ietvaros “Apmācības studiju satura pilnveides un 

kvalitātes vadību prasmju apguvei” SIA Forceo Consulting, 32 h kurss. LLU, 

Jelgava, Latvija – T.Ķince, I.Beitāne, D.Kļava, I.Mozga 

• I.Beitāne 

o Neformālās izglītības programma “Diētas un to ietekme uz cilvēku 

veselību” LĀB – 12 TIP, 2021. gada 10. jūnijs (Apliecība). 

o Starpdisciplināra konference “Vai antioksidantu lietošanai ir nozīme 

mūsdienu medicīnā? Kā izprast antioksidācijas procesu cilvēka 

organismā?” LĀB – 6 TIP, 2021. gada 4. jūnijs (Apliecība). 

o Apmācības administratīvās efektivitātes un kvalitātes vadību prasmju 

apguvei. SIA Forceo Consulting. 32 h, 2020. gada septembris-oktobris 

(Apliecība Nr. 2020-10/12). 

• R.Riekstiņa-Dolģe 

o Profesionālās pilnveides kurss ”Jaunākās tendences un tehnoloģijas ēdienu 

gatavošanā”(170 stundas), Restorānu servisa skola, apliecības nr. 172588. 

o Profesionālās apmācības kurss Vīna kultūrā’, Latvijas vīnziņu asociācija 

sertifikāta nr. 10/2021. 

• G.Krūmiņa-Zemture 

o Profesionālās pilnveides izglītības programma “Ēdināšanas uzņēmumu 

ražošanas dokumentācijas vadlīnijas un tā izveide” (160 h) Mācību centrs 

“BUTS”, Apliecība Nr. 69502 (29.10.2020.). 

o RSU seminārs “Baumošanas, aprunāšanas un favorītisma kultūras darba 

vidē” (3 h), Sertifikāts (08.02.2021.). 

o RSU seminārs “Emocionālā veselība: Robežas darba vidē” (3 h), Sertifikāts 

(01.02.2021.). 

• S.Īriste 

o RSU Seminārs “Emocionālā veselība: robežas darba vidē” 01.02.2021. 

o LiepU “Akadēmiskā godīguma ceļvedis studiju procesā un pētniecībā”, 

21.01.2021., 5 h. 

o RSU Seminārs “Baumošanas, aprunāšanas un favorītisma kultūra darba 

vidē” 01.03.2021., sertif. par 3h. 

o RSU Seminārs “Kā nerakstītie noteikumi ietekmē uzvedību darba vidē” 

22.03.2021., sertif. par 3h. 

o Global Protocol Summit. Maskava, 12.-13.07.2021. Sertifikāts. 

o Europe Direct seminārs “Kā biroja darbu padarīt veselīgāku?” 2020. gada 

12. novembrī, apliecība par 3h.  

o Europe Direct seminārs “Vēstuļu izveide atbilstoši dažādām sarakstes 



8 

situācijām angļu valodā” 2020. gada 9. decembrī, apliecība par 1.5h. 

o Europe Direct seminārs “Efektīva sociālo tīklu komunikācija uzņēmumiem 

un organizācijām” 2020. gada 8. decembrī, apliecība par 2h. 

o RSU tiešsaistes seminārs 08.12.2020 “Aroda onkoloģiskie riska faktori”, 4h 

sertifikāts. 

• Jelena Zagorska 

o Antibiotikas pienā un to noteikšanas iespējas ar NEOGEN, seminārs, Rīga, 

organizētājs NEO, 27.05.2021. (apliecinājums). 

• Anna Vintere 

o Kursi “Tiešsaistes rīki interaktīvās prezentācijas izveidei un komunicēšanai, 

un aptauju veidošanai tiešsaistē”, apliecība Nr. 2020-1552, 08.10.2021. 

o Zemgales NVO Centrs “Tiešsaistes pasākumu rīkošanas prasmju apguve 

ZOOM platformā”, 21.12.2020., 6 h. 

o Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekta “Teaching mathematics to 

Students with Dyscalculia and Mathematical Anxiety” transnacionālā 

sanāksme, 16.08.-20.08.2021. Kumanovo, Ziemeļ Maķedonijā, Sertf. No. 

2020-1-LV01-KA201-077574. 

o Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekta “From Emotional Management 

to Emotional Resilience” (EMER), 30-31.08.2021., Vilņa, Lietuva, Nr. 

2020-1-LT01-KA204-078088. 

o Dalība tiešsaistes simpozijā “Nordic-Baltic countries adult education 

realities, challenges and perspectives of digital learning”, 30.04.2021. 

Sert.Nr. 2021/NGSLT-658/21. 

o Erasmus+ Staff Mobility For Teaching: Virtuālā docēšanas mobilitāte un 

dalība tiešsaistes Starptautiskajā nedēļā Kauņas koledžā (Kaunas University 

of Applied Sciences), 29.03.-01.04.2021., Sertifikāts Nr. No. 34-1881, no 

20/04/2021. 

• Anna Jesemčika 

o 14.09.2020. Seminārs, kā izvairīties no VID sodiem? - “Grozījumi NILLN no 

01.07.2020.”, Jauns likums, 6h. 

o 20.11.2020. Grāmatvežu forums (“ZOOM” platformā). Finanšu ministrija. Par 

jauno Grāmatvedības likumprojektu, 3h. 

o 10.12.2020. Dalība 9.studentu zinātniski praktiskā konferencē “Docenta Jāņa 

Benzes lasījumi” – vieslekcija “Digitāli risinājumi Tildes Jumis efektīvākai 

izmantošanai. ESAF FiGrI, 3h. 

o 20.01.2021. - Profesora Ervida Grinovska mantojuma zinātniski praktiskais 

seminārs „Bioekonomikas mērīšana Eiropas Savienībā.”, 3h. 

o 8.03.2021. – 10.03.2021. Kursi “Starptautiski revīzijas standarti”, ZOOM 

platformā, REKO SIA, 18h. 

o 21.04.2021. Seminārs – Grāmatvežu rīts „grāmatvedībā un nodokļos 

aktualitātes”. Apmācību Apvienība, SIA., ZOOM platformā, 3h. 

o 29.06.2021. Seminārs – Grāmatvežu rīts „nodokļu aktualitātes”. Apmācību 

Apvienība, SIA., ZOOM platformā, 3h. 

• Dace Kaufmane 

o 26.03.2021.-10.09.2021. Stažēšanās uzņēmumā SIA „RAIT Custom 

Research Baltic”. Programmā „Mūsdienīgas pētniecības metodes 

marketinga un tirgus izpētē”(100 stundas) Projektā Nr. 8.2.2.0/18/A/014 

„LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana”. 

o ANO Pārtikas sistēmu Samita Nacionālā dialogs Tautas grupas diskusijai 

“Izturētspējīgi Latvijas lauki pārtikai un nākamajām paaudzēm” ZM un 

LLKC 2021. gada 11. augustā. 



9 

o 20.01.2021. - Profesora Ervida Grinovska mantojuma zinātniski praktiskais 

seminārs „Bioekonomikas mērīšana Eiropas Savienībā.”, 3h. 

• Kitija Kirila 

o Seminārs “Aktualitātes ekonomikā 2021”(4 stundas). Latvijas Banka, 

26.08.2021. 

o Profesionālās pilnveides tiešsaistes seminārs “Pedagogu praktiskā 

apmācība darba, ar digitālajiem apmācību rīkiem” (4 stundas). Latvijas 

Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 26.05.2021. (Apliecinājums). 

o Neformālās izglītības programma “Karjeras pirmsākums” nodarbību cikls 

“Karjeras ceļš” (40 stundas), 05.05.2021. 

o Profesionālās pilnveides izglītības programma “Digitālās prasmes 

(personām ar priekšzināšanām) attālināto mācību nodrošināšanai” (160 

stundas). Rīga: Eiropas Tālmācības vidusskola, 30.04.2021. (Apliecība  PA 

0003328). 

o Profesionālās kompetences pilnveides tiešsaistes kursi “Lietišķā etiķete 

virtuālajā telpā” (8 stundas). Rīga: Valsts izglītības satura centrs, 

14.04.2021. (Apliecība Nr. 24.1.-11/10370). 

o Profesionālās pilnveides tiešsaistes seminārs “Kā nerakstītie noteikumi 

ietekmē uzvedību darba vidē” (3 stundas). Rīga: RSU aģentūras Darba 

drošības un vides veselības institūts, 22.03.2021. 

o Seminārs “Gudro vecāku skola: Impulsīvs pusaudzis un mierīgāka ikdiena 

– kā to panākt” (4 stundas), Jelgava: Zemgales reģiona kompetenču 

attīstības centrs, 15.02.2021. (Apliecība Nr. 2021/410). 

o Tiešsaistes apmācības “Kā konfliktus pārvērst apmācībā?“ (3 stundas), 

Rīga: Mācību centrs Atbalsts, 10.02.2021. (Apliecinājums Nr. V-KS-7458) 

o Tiešsaistes apmācības “Dzīve ārpus ekrāniem. Motivācija un kustības“ (3 

stundas), Rīga: Mācību centrs Atbalsts, 03.02.2021. (Apliecinājums Nr. V-

EMK-7200). 

o Seminārs (vebinārs) “10 komunikācijas tehnikas introvertiem” (3 stundas). 

Režisora Viestura Meikšāna publiskās runas skola, 01.02.2021., 

03.02.2021. 

o Tiešsaistes apmācības “Spēles un rotaļas sensorās pārslodzes mazināšanai 

“ (3 stundas), Rīga: Mācību centrs Atbalsts, 27.01.2021. (Apliecinājums 

Nr. V-SR-6890). 

o Seminārs “Gudro vecāku skola: Ideju darbnīca vecākiem: jautrības un 

prieka formulas vecākiem” (4 stundas), Jelgava: Zemgales reģiona 

kompetenču attīstības centrs, 25.01.2021. (Apliecība Nr. 2021/113). 

o Tiešsaistes kurss “Etiķetes un saskarsmes prasmes reālajā un virtuālajā 

vidē” (16 stundas) Rīga: Latvijas Universitāte OPEN MINDED, 

30.12.2020. 

o Tiešsaistes kurss “Fiziskās aktivitātes veselībai un dzīvespriekam” (4 

stundas) Rīga: Latvijas Universitāte OPEN MINDED, 30.12.2020. 

o Tiešsaistes apmācības “Mazi ieradumi. Lieli mērķi“ (3 stundas), Rīga: 

Mācību centrs Atbalsts, 18.12.2020. (Apliecinājums Nr. V-IM-6066). 

o Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Pedagogu 

digitālās lietpratības pilnveide e-vidē par mācīšanās vadības risinājumu un 

integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanu” (36 stundas), Lielvārde: 

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Lielvārds 

Kompetences centrs”, 15.12.2020. (Apliecība Nr. E2020/01492). 

o Tiešsaistes apmācības “Kļūdas un zaudējumi“ (3 stundas), Rīga: Mācību 

centrs Atbalsts, 11.12.2020. (Apliecinājums Nr. V-KZ-5912). 
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o Tiešsaistes kurss “Attālinātās komunikācijas un netiķetes prasmes” (8 

stundas) Rīga: Latvijas Universitāte OPEN MINDED, 11.12.2020. 

o Izglītības programma “Sievietes arhetipi vai Dieviete ikvienā sievietē” (16 

stundas), Jelgava: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, 

10.12.2020. (Apliecība Nr. 2020/2353). 

o Seminārs ““Ievads medijpratībā” (3 stundas), Rīga: Latvijas Republikas 

Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, 09.12.2020. 

o Seminārs “Virtuālā realitāte un mākslīgais intelekts attālināto mācību 

organizēšanā” (1 stunda), Rīga: Ekonomikas un kultūras augstskola, 

08.12.2020. 

o Tiešsaistes apmācības “Emocijas un konfliktu risināšanas prasmes“ (3 

stundas), Rīga: Mācību centrs Atbalsts, 04.12.2020. (Apliecinājums Nr. V-

EKR-5766). 

o Seminārs “Gudro vecāku skola: Ēšanas un uzvedības traucējumi 

pusaudžiem” (4 stundas), Jelgava: Zemgales reģiona kompetenču attīstības 

centrs, 03.12.2020. (Apliecība Nr. 2020/51). 

o Seminārs “Gudro vecāku skola: Pusaudzis un problēmu risināšanas 

prasmes” (4 stundas), Jelgava: Zemgales reģiona kompetenču attīstības 

centrs, 23.11.2020. (Apliecība Nr. 2020/91). 

o Tiešsaistes apmācības “Veselīgas robežas. Kā uzstādīt, sargāt, nepārkāpt?“ 

(3 stundas), Rīga: Mācību centrs Atbalsts, 20.11.2020. (Apliecinājums Nr. 

V-VR-5177). 

o Pedagogu profesionālās pilnveides programma “Inovācijas 

uzņēmējdarbībā. Labākās mācību metodes un pieredzes apgūšana” (12 

stundas), Rīga: Junior Achievement Latvia, 16.11.2020. (Apliecība Nr. 

SK2020/Modulis 2_51). 

o Tiešsaistes apmācības “Paškontrole. Kāpēc tas ir tik sarežģīti?“ (3 stundas), 

Rīga: Mācību centrs Atbalsts, 13.11.2020. (Apliecinājums Nr. V-PK-4680) 

o Seminārs “Gudro vecāku skola: pusaudžu depresija un vielu lietošana” (4 

stundas), Jelgava: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, 

29.10.2020. (Apliecība Nr. 2020/25). 

o Atvērtās lekcijas skolotājiem (5 stundas), Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte 

Pedagoģijas izaugsmes centrs, 21.10.2020. (Apliecinājums Nr. 2020/2628) 

o Lekcija “Fizisko personu datu apstrādes likums” (2 stundas), Jūrmala: 

Bulduru Dārzkopības vidusskola, 20.10.2020. (Apliecinājums). 

o Profesionālās kompetences pilnveides kursi “Interaktīvi mācību materiāli 

un to pielietošana mācību procesā (padziļināti)” (22 stundas). Rīga: Valsts 

izglītības satura centrs, 02.10.2020. (Apliecība Nr. 24.1.-11/9501). 

o Profesionālās kompetences pilnveides kursi “Interaktīvi mācību materiāli 

un to pielietošana mācību procesā (pamata līmenis)” (22 stundas). Rīga: 

Valsts izglītības satura centrs, 17.09.2020. (Apliecība Nr. 24.1.-11/9458). 

• L.Līcīte-Ķurbe 

o Seminārs “Zīmola stāsta veidošana digitālajā vidē” (Nr. ZSV-5163). SIA 

“Partneri un Pakalpojumi”, 2020. gada 18. septembrī. 

o Seminārs “Cilvēki. Dzīvnieki. Infekcijas” (2h). Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte, 2020. gada 8. oktobrī. 

o Seminārs “Risku un krīžu komunikācija” (Nr. VRRK-3438) (8h), SIA 

“Zinību Cietoksnis”, 2020. gada 12. novembrī. 

o Darbnīca “Mārketinga covidejas” (4h). AS “Cits medijs”, 2020. gada 3. 

decembrī. 
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o Seminārā “Psihoemocionālā veselība darbavietā” (2h). Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte, 2020. gada 10. decembrī. 

o Tiešsaistes darbnīcā “Attālinātas prezentācijas: lielas ambīcijas mazā 

ekrānā” (4h). AS “Cits medijs”, 2021. gada 28. janvārī. 

o Tiešsaistes darbnīca “2021. gada komunikācijas tendences” (4h). AS “Cits 

medijs”, 2021. gada 26. februārī. 

o Tiešsaistes darbnīca “Teksti ar raksturu” (4h). AS “Cits medijs”, 2021. gada 

23. aprīlī. 

o Dalība tiešsaistes darbnīcā “Organizāciju komunikācija sociālajos tīklos” 

(4h). AS “Cits medijs”, 2021. gada 18. maijā. 

• Baiba Kizika 

o RTU kursi: E - biznesa ieviešanas metodes un rīki. E-biznesa risinājumi. 

(160 stundas) 2020. gada augusts – oktobris. 

• Līga Paura 

o “Tiešsaites rīki interaktīvās prezentācijas izveidei un komunicēšanai, un 

aptauju veidošanai tiešsaistē” 05.10.2020. - 08.10.2020. 

o Datu lasītprasmes, kritiskās un analītiskās domāšanas pamati. 08.04.2021 - 

09.04.2021. 

o Datu analīze ar R programmēšanas valodu. 14.06.2021 - 16.06.2021 

o Stažēšanos uzņēmumā SIA "Baltijas Datoru akadēmija" Programmā "Datu 

analīze" 23.10.2020 - 17.06.2021. 

• Ritvars Sudārs 

o Kursi izglītības programmā “Tiešsaistes rīki interaktīvās prezentācijas 

izveidei un komunicēšanai un aptauju veidošanai tiešsaistē”. 

• Kristīne Valujeva 

o Vebinārs “Kā kontrolēt emocijas?”, Zane Dauziņa, 2021. gada 15. jūnijs, 

1.5 h. 

 

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 

22 

Publikācijas anonīmi recenzētos starptautiskos zinātniskos izdevumos, 

t.sk. proceedings 

15 

Izdotās zinātniskās monogrāfijas 5 

Citas zinātniskās publikācijas - 

Starptautisko konferenču materiāli (Abstract) 37 

Referātu saraksts starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 53 

Referātu saraksts pārējās konferencēs 9 

Zinātniski populārās un zinātniski metodiskās publikācijas 3 

Starptautisko apstiprināto vai uzturēto patentu, licenču un zinātības 

(know-how) skaits 

- 

Zinātniskie projekti 35 

t.sk., projekti, kuros iesaistīti studenti 11 

 

Izvērstais publikāciju saraksts dots 1. pielikumā. 

Izvērstais projektu saraksts dots 2.pielikumā. 
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5.3. Līdzdalība komisijās, organizācijās, padomēs, eksperti u.tml.  

Vārds, uzvārds Komisija, organizācija, padome utt. skaits 

Ilze Beitāne 11 

Anita Blija 5 

Sandra Īriste 3 

Rita Riekstiņa-Dolģe 1 

Gita Krūmiņa-Zemture 2 

Ruta Galoburda 5 

Jeļena Zagorska 4 

Tatjana Ķince 5 

Evita Straumīte 7 

Ingmārs Cinkmanis 2 

Māra Dūma 6 

Kitija Kirila 3 

Lāsma Līcīte-Ķurbe 3 

Dace Kaufmane 3 

Anna Jesemčika 3 

Anete Ķeķe 3 

Ritvars Sudārs 8 

Ivars Mozga 1 

Līga Paura 5 

Anna Vintere 13 

Baiba Kizika 1 

Antra Boča 2 

 

5.4. Maģistrantu un doktorantu iesaistīšana studiju kursu īstenošanā 

5.4.1. Jekaterina Bujaka – 2. kursa maģistrante – Uztura katedrā viesasistente, vada 

laboratorijas darbus ĒVU pilna laika 2. kursa studentiem kursā “Uztura gatavošanas 

tehnoloģija I”. 

5.4.2. Marta Eglīte – 2. kursa doktorante – Uztura katedrā vieslektore, vada ĒVU pilna 

un nepilna laika studentiem trīs kursus: “Tūrisma vadība”, “Pētniecības darba 

pamati” un “Biznesa plānošana un statistika I”. 

5.4.3. Anete Ķeķe – 3.kursa doktorante – Ķīmijas katedrā vieslektore, vada laboratorijas 

un praktiskos darbus ĒVU pilna un nepilna laika studentiem kursā “Pārtikas ķīmija 

I”. 

6. Sadarbība  

6.1. Sadarbības stiprināšana ar ieinteresētajām pusēm 

Nozares pārstāvji – 8 nozares pārstāvji, tabulu skatīt 3. pielikumā 

 

Sadarbība ar Profesionālās izglītības kompetences centriem: 

1. Profesionālās izglītības kompetences centrs “Jelgavas Tehnikums”; 

2. Profesionālās izglītības kompetences centrs “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”; 

3. Profesionālās izglītības kompetences centrs “Ogres tehnikums”; 

4. Profesionālās izglītības kompetences centrs “Smiltenes tehnikums”. 
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Mācībspēku lekcijas/semināri nozares speciālistiem  

 

Vārds, uzvārds Pārstāvētā organizācija u.tml. 

Gita Krūmiņa-Zemture 

2.Viesmīlības vasaras skola (07.06.- 11.06.2021.) 31 dalībnieks 

– tehnikumu jaunieši un atsevišķi skolotāji. 

Rita Riekstiņa-Dolģe 

Sandra Īriste 

Marta Eglīte 

Ilze Beitāne 

Linda Medne 

Dace Kļava 

Zanda Krūma 

Anita Blija 

Anita Blija Lekcija “Higiēnas prasības uzsākot ražošanu” - “Mācību 

organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses 

un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās 

izglītība un prasmju apguves pasākumi” 24.09.2020. 

D.Kļava LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un 

prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma Nr. 

LAD131118/P44, Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku 

atbalsta dienests programmas ietvaros: 

1. Mācību kurss: Uz tirgu vērsta bioloģiskās 

lauksaimniecības produkcijas ražošana, lekcija “Prasības 

lauksaimniecības uzņēmumos saražotās augu un 

dzīvnieku valsts produkcijas tiešajai tirdzniecībai” 

26.09.2020. 

2. Mācību kurss: Pievienotās vērtības radīšana savai 

produkcijai. Specializācija: Siera gatavošana, lekcijas: 

“Jaunu piena produktu ar pievienoto vērtību izstrādes 

pamatprincipi - No idejas līdz produktam. Radošās 

domāšanas metodes jaunu produktu izstrāde. Marketinga 

instrumentu izmantošana pārtikas produktu pievienotās 

vērtības paaugstināšanā. Piena produktu attīstības 

virzieni – iespējas un nākotne.” 24.09.2021. 

3. Mācību kurss: Progresīvas prakses un zinātnes atziņu 

pielietojamība, kvalitatīvas un konkurētspējīgas pārtikas 

produktu ražošana (t.sk. produktu mikrobioloģijas 

rādītāju nozīme pārtikas produktu nekaitīguma 

nodrošināšanā) Specializācija: Maizes un miltu 

konditorejas izstrādājumu kvalitāte, lekcijas: “Radošo 

metožu izmantošana jaunu ideju radīšanai.” 23.08.2021 

Lāsma Līcīte-Ķurbe Tiešsaistē BOVA kursa “Exploring Social Entrepreneruship in 

the Baltic States” ietvaros par vairākām tēmām – “Design 

thinking as a tool to elevate your business”; “Marketing 

strategies: How to tell about your social enterprise to the 

world?”; “How to increase your social impact? Understand the 

problem!”. Norises laiks – 2020. gada 27. septembris – 3. 

oktobris. 

E.Straumīte AS “Orkla Latvija” lekcija - Sensorās novērtēšanas 

pamatprincipi 
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6.2. Starptautiskās sadarbības veicināšana 

Ārvalstu studenti (ERASMUS+, BOVA, apmaiņas programmas, starptautiskās vasaras 

skolas utt.) un vieslektori: 

Valsts Ārvalstu studentu skaits Ārvalstu vieslektoru skaits 

- - - 

 

Nav notikusi. 

 

LLU studentu mobilitāte 

Studiju programma 
ERASMUS+ 

BOVA 
SMS SMP 

Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība 3 6 - 
SMS – mobilitātes studijas 

SMP – mobilitātes prakse 

 

Nav notikusi. 

 

LLU mācībspēku mobilitāte 

Valsts 

ERASMUS+ 

BOVA 

Citas  

aktivitātes Lekciju 

lasīšana 

Pieredzes 

apmaiņa 

- - - - - 

 

Nav notikusi. 

 

7. Studiju virziena resursu izmaiņas 

7.1. Studējošo skaits 

Studiju līmenis Studējošo skaits 

01.10.2020 

Studējošo skaits 

01.10.2021 

Absolventu skaits 

Pamatstudijas    

Ēdināšanas un 

viesnīcu 

uzņēmējdarbība 

141 137 23 

 

7.2. Mācībspēku skaits 

Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla skaits 

Amats 2019./ 2020. 2020./ 2021. 

Profesori 5 5 

Profesors (Emeritus) 1 1 

Asociētie profesori 8 8 

Docenti 17 15 

Viesdocenti 5 4 

Lektori 7 4 

Vieslektori 13 8 

Asistenti - - 

Viesasistenti 1 1 

Vadošie pētnieki - - 

Pētnieki - 1 

Kopā 57 47 
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7.3. Studiju virziena infrastruktūras izmaiņas 

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

Telpas 

numurs/nosaukums 
Struktūrvienība Uzlabojuma īss apraksts 

- - - 

 

Nekādi uzlabojumi nav veikti. 

8. Citas izmaiņas 

ESF projekts “Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide” 

Nr.8.2.3.0/18/A/009. (2018-2021) Budžets: 1 059 598.00 EUR ietvaros ir pilnveidota studiju 

programma “Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība”. 
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PIELIKUMI 

Pielikumos ietvertajai informācijai ir ierobežota piekļuve, pamatojoties uz personas datu 

aizsardzības regulu. 
 

 

 

 


