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Studiju virziena pilnveides pasākumi 
2019/2020 STUDIJU GADĀ 

 

1. Studiju virziena studiju programmas un to izmaiņas 

Studiju virziens “Izglītība, pedagoģija un sports” ir akreditēts līdz 2023. gada 31. 
decembrim, saskaņā ar 2020. gada 24. aprīļa grozījumiem Augstskolu likumā. 
Studiju virzienā ietilpstošās programmas: 
 

Nr. Nosaukums Studiju veids KP 
Iegūstamais grāds un/vai 

kvalifikācija 

1. 

Pirmā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības studiju 
programma “Profesionālās 
izglītības skolotājs”, 1. līm. 

Nepilna laika 80 
Profesionālās izglītības 
skolotājs 

2. 
Profesionālā bakalaura studiju 
programma „Mājas vide 
izglītībā ”, p(b) 

Nepilna laika 160 

Profesionālā bakalaura grāds 
izglītībā un mājturības un 
tehnoloģiju-mājsaimniecības 
skolotājs un informātikas 
skolotājs pamatizglītībā vai 
mājturības un tehnoloģiju-
mājsaimniecības skolotājs un 
vizuālās mākslas skolotājs 

 3. 
Akadēmiskā maģistra studiju 
programma „Pedagoģija”, a 

Pilna laika 80 
Izglītības zinātņu maģistra 
grāds pedagoģijā (Mg. paed.) 

4. 
Profesionālā maģistra studiju 
programma „Karjeras 
konsultants”, p (m) 

Pilna laika 80 

Maģistra profesionālais grāds 
izglītībā (Mg. ed.) un karjeras 
konsultanta profesionālā 
kvalifikācija (kods LR 
profesiju klasifikatorā 2423 
10; Izglītības klasifikācijas 
kods - 47142) 

5. 
Doktora studiju programma 
„Pedagoģija”, d 

Pilna un 
nepilna laika 

120 
Zinātnes doktors (Ph.D.) 
izglītības zinātnēs 

 
a - akadēmiskā bakalaura/maģistra studiju programma 
p(b) – profesionālā bakalaura studiju programma 
2.līm. – otrā līmeņa profesionālā studiju programma 
1.līm. – pirmā līmeņa profesionālā studiju programma 
p(m) – profesionālā maģistra studiju programma 
d - doktora 
 

2. Studiju virziena stratēģijas izmaiņas 

Projekta 8.2.3.0/18/A/009 “Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide” 
ietvaros ir izstrādāti profesionālās maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants” pilnveides 
plāni. 

 

3. Studiju virziena ekspertu/darba devēju rekomendāciju izpilde 

Nav. 
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4. Studiju virziena studiju satura pilnveidošana un aktualizēšana 

4.1. Izmaiņas studiju plānos un esošajos studiju kursos 

Nav.  

4.2. Jaunu studiju kursu izveidošana 

Nav. 

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

1. Ozolniece L. Pilnveidoti nodarbību materiāli materiāli e-studijās – lekcijas, praktiskie un 
laboratorijas darbi jeb individuālie darbi sekojošos studiju kursos: Aušanas tehnoloģijas un 
dizains (4KP); Etnogrāfija (2KP). 

2. Vronska N. Nepārtraukti tiek pilnveidoti e-studiju materiāli. 
3. Baltušīte R. Materiāli lekcijai un praktiskajam darbam “Androgīnā personība no NLP 

skatu punkta”Pārējos studiju kursos papildināts lekciju un praktisko darbu saturs. Jauni 
studiju materiāli studiju kursā „Karjeras konsultēšanas teoroija un metodika I” un 
„Karjeras konsultēšanas teoroija un metodika II”. 

4. Bičkovska A. Izstrādāts studiju kurss un studiju materiāli angļu valodā Inženierpsiholoģija 
(Engineering psychology). 

5. Spulle-Meiere I. Prezentācijas Kompozīcija un krāsu mācība I, II, un Formas dizains 
studiju kursos. 

 

4.4. Studiju noslēguma pārbaudījumu izstrādes ieteikumi 

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Profesionālās izglītības 

skolotājs” 

Komisijas priekšlikumi: Nepieciešams iepazīstināt profesionālās izglītības iestādes vadību un arī 
izglītības pārvaldes darbiniekus ar studentu kvalifikācijas darbiem, kuros izstrādātas profesionālās 
pilnveides izglītības programmas vai metodiskie materiāli; kā arī ar kvalifikācijas darbu empīriskā 
pētījuma rezultātiem. 
Komisija kā labākos atzīmēja šādus darbus: 

• Kitija Uzāre Karjeras veidošana skolēniem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem 

pavāra palīga profesijas apguvē (vadītājs: Mg. paed, lekt. Inita Soika) – 10 balles; 
• Vaira Lejniece Pieaugušo neformālās izglītības piedāvājums vizuālās mākslas studijā 

(vadītājs: Dr. paed, asoc.prof. Irēna Katane) – 10 balles; 
• Megija Kalēja Pedagoga profesionālās kompetences pilnveide darbā ar pieaugušo darba 

meklētāju (vadītājs: Mg. ed, lekt. Jānis Pāvulēns) – 9 balles. 
Profesionālā bakalaura studiju programma „Mājas vide izglītībā” 

Komisijas priekšlikumi: 
• Ieteikt studentiem tematus, kas saistīti ar kompetencēs balstītu izglītības nodrošināšanu. 
• Precīzāk sekot bakalaura darbu izstrādes metodiskajiem  ieteikumiem. 
• Mērķtiecīgāk izvēlēties informācijas avotus teorētiskās daļas izstrādei.  
• Vēlami prezentācijas vērtēšanas kritēriji.  
• Pievērst vēl lielāku uzmanību bibliogrāfijas un atsauču noformēšanai. 

Komisija kā labākos atzīmēja šādus darbus:  

• Aivars Lamberts Digitālo caurviju prasmju pilnveidošanas iespējas Dizains un 

tehnoloģijas un Datorika mācību stundās 7. klasē (Vadītājs: Dr.paed., doc. Nataļja 
Vronska). 
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Profesionālā maģistra studiju programma „Karjeras konsultants”  

Komisijas ieteikumi: 
• Maģistra darbus ir jāturpina izstrādāt, vadoties pēc pilnveidotajiem Maģistra darba 

izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskajiem norādījumiem (LLU IMI, 2020), kas paredz to 
vērtēšanu 10 ballu skalā.  

• Recenzēšanas procedūrai ir jābūt precīzai un skrupulozai, balstītai uz izstrādātajiem 
vērtēšanas kritērijiem. Recenzijā ir precīzi jānorāda, par ko tiek saņemts konkrētais vērtējums 
par katru no dotajiem kritērijiem. Recenzentiem ir jāspēj pamatot un izskaidrot, kāpēc students 
saņem attiecīgo vērtējumu par savu maģistra darbu.  

• Ir jāparedz ilgāks laiks, lai ārējie VPK locekļi varētu detalizētāki iepazīties ar aizstāvamajiem 
maģistra darbiem. Tas viennozīmīgi sekmētu vērtējumu objektivitāti.  

• Studiju laikā, izstrādājot visāda veida darbus, būtu ieteicams vadīties pēc vienotas sistēmas to 
noformēšanā, ko nosaka pilnveidotie Maģistra darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas 
metodiskajiem norādījumi (IMI, 2020), jo vēl aizvien ir piezīmes gan par bibliogrāfijas 
atsauču un bibliogrāfijas saraksta veidošanu un noformēšanu (izmantojot noformēšanas stilu 
APA), kā arī paša maģistra darba strukturēšanu un noformēšanu.  

• Maģistra darbu pētījumos ir jāturpina atspoguļot aktualitāti, kas saistās ne tikai ar karjeras un 
konsultēšanas problemātiku Latvijas izglītības un nodarbinātības kontekstā, bet arī ar 
tendencēm, kas iezīmējas karjeras konsultēšanas kompetenču jomā Eiropā un pasaulē – 
karjeras atbalsta tendencēm multikulturālā sabiedrībā; indivīda kā unikālas autentiskas 
personības iekļaušanos globālajā darba tirgū; sabiedrībā pastāvošo vērtību plurālismu; 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) arvien vairāk izmantošanu karjeras 
atbalstā, kā arī neoliberālisma un sociālā taisnīguma akcentēšanu karjeras atbalsta pieejamībā.  

• Jāturpina visu izstrādāto karjeras atbalsta metodiku/programmu/modeļu aprobāciju un tālāku 
pilnveidi.  

• Jāturpina maģistra darbu pētījumu publiskošana gan zinātniskajos rakstos, gan atsevišķā 
brošūrās kā metodiskos materiālus attiecīgās mērķauditorijas karjeras attīstības atbalstam 
konkrētā izglītības vidē.  

• Ir precīzi jāiztulko angļu valodā maģistra darba izstrādes metodiskie norādījumi, - tas 
atvieglotu maģistra darba izstrādi un vadīšanu ārvalstu studentiem. Pirmais ārvalstu students 
šogad absolvēja studiju programmu. 

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Pedagoģija”  

Komisijas priekšlikumi: secinājumos jāiekļauj veiktā pētījuma ieguvumu (stipro pušu) 
uzskaitījums, jāpārskata un jākoriģē maģistra darba izstrādes metodiskie noteikumi vērtēšanas 
kritērijus. 
Komisija kā labākos atzīmēja šādus darbus: 
• Daina Kanaška Mentoringa loma sociāli atstumto jauniešu dzīves prasmju attīstības 

veicināšanā (vadītājs: Dr.psych., doc. Larisa Brokāne) 
• Lelde Liepa-Liepiņa. Vecāku un pirmsskolas pedagogu sadarbība (vadītājs: Dr.paed., doc. 

Nataļja Vronska) 
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5. Mācībspēki un pētnieki 

5.1. Profesionālā pilnveide 

15 mācībspēki ir īstenojuši profesionālo pilnveidi (Error! Reference source not found.s). 
 

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 

19 

Publikācijas anonīmi recenzētos starptautiskos zinātniskos izdevumos, 
t.sk. proceedings 

- 

Izdotās zinātniskās monogrāfijas - 
Citas zinātniskās publikācijas 2 
Starptautisko konferenču materiāli (Abstract) - 
Referātu saraksts starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 17 
Referātu saraksts pārējās konferencēs 1 
Zinātniski populārās un zinātniski metodiskās publikācijas 7 
Starptautisko apstiprināto vai uzturēto patentu, licenču un zinātības 
(know-how) skaits 

- 

Zinātniskie projekti 2 
t.sk., projekti, kuros iesaistīti studenti - 

 
Izvērstais saraksts dots Error! Reference source not found.. 
 

5.3. Līdzdalība komisijās, organizācijās, padomēs, eksperti u.tml.  

         14 virziena mācībspēki piedalās komisijās, padomēs, eksperti un tml. (Error! Reference 

source not found.). 

5.4. Maģistrantu un doktorantu iesaistīšana 

• Doktorante Anna Bičkovska docē studiju kursu Nodarbinātība un darba meklēšana, kā 
arī vada un recenzē maģistra darbus profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju 
programmā Karjeras konsultants. 

• Doktorante Aleksandra Jerkunkova docē studiju kursus Saskarsmes psiholoģija, 
Personības psiholoģija, Inženierpsiholoģija 

• Doktorante Lolita Terēze Nicmane docē studiju kursu Mediācijas process izglītībā un 
nodarbinātībā I 

• Doktorante Viktorija Portere docē studiju kursu Mediācijas process izglītībā un 
nodarbinātībā II 
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6. Sadarbība  

6.1. Sadarbības stiprināšana ar ieinteresētajām pusēm 

Nozares vieslektoru piesaiste 

Vārds, uzvārds Pārstāvētā organizācija u.tml. 

Ieva Jātniece Sadarbības  partnera organizācijas apliecinājums projekta 
“Demokrātijas ornaments Sēlijas lauku kopienās” Biedrība 
„ŪDENSZĪMES” R.N. 50008116341,  

TuTuu Toys, LOKALI, 
Trempel, Honey Furniture, 
RainSisters, Šmita Lampas  

Studentiem organizētas konferences Dizaina dialogs ietvaros, 
05.03.2020. (DA) 

Dace Lazda  mācību centrs RODAS (mašīnadīšanas pamati Adīšanas 
tehnoloģijas un dizains kursā) (DA) 

Andra Irbīte LDS, interjera dizainere (eksperte DA  programmas 
pilnveidei projektā ) 

asoc.prof. Kristi Koiv  Tartu universitāte (University of Tartu, Estonia) 
Mg.paed. Minni Aia-Utsal  Tartu universitāte (University of Tartu, Estonia) 

asoc.prof. Ari Jussila 
Tamperes  

Lietišķā universitāte (Tampere University of Applied 
Sciences, Finland ) 

Docente (senior lecturer ) 
Tarja Juurakko-Koskinen 

Tamperes Lietišķā universitāte (Tampere University of 
Applied Sciences, Finland ) 

Sadarbībā ar Tartu universitātes (Igaunija) un Tamperes Lietišķās universitātes (Somija) 
mācībspēkiem pavasara semestrī tika izstrādāta koncepcija par kopīga starpuniversitāšu studiju 
moduļa apguvi par karjeras attīstības atbalstu (Shared understanding of career guidance in 
international context) visās trīs sadarbības valstīs – Latvijā, Igaunijā un Somijā. 2020./2021. 
studiju gadā modulis tiks īstenots e-studiju platformā, ko kūrē/pārrauga Tartu universitāte. LLU 
karjeras konsultantu 1.kursa maģistranti to apgūs studiju kursa „Karjeras attīstības 
teorijas”(4KP) ietvaros. Studiju modulis pieejams saitē https://moodle.ut.ee/ Studiju kursa 
nosaukums e-vidē angļu valodā: Career guidance system - international module. Šo nozares 
vieslektoru piesaisti organizē Inita Soika. 

 

 

Mācībspēku lekcijas/semināri nozares speciālistiem 

Vārds, uzvārds Pārstāvētā organizācija u.tml. 

Baiba Briede 

• Lekcijas un nodarbības LLU mācībspēkiem “Inovācijas 
augstskolas pedagoģijā” 

• LiePU – promocijas darba recenzēšana 

Nataļja Vronska 
Lekcijas un nodarbības LLU mācībspēkiem “Inovācijas 
augstskolas pedagoģijā” 

Regīna Baltušīte 

• Lekcijas un nodarbības LLU mācībspēkiem “Inovācijas 
augstskolas pedagoģijā” 

• VIAA karjeras atbalsta nodaļa un nodarbinātības aģentūras 
pārstāvji no Briseles (Beļģija) 

Inta Paulsone 

• Meistardarbnīca – lekcija „Produkta iepakojums un tā 
nozīme” 06.12.2019 - 06.12.2019; Dobeles Pieaugušo 
izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs 

• Lekcija - seminārs "Ekogleznošana" 21.10.2019 un 
21.10.2019; 20.08.2020. Jēkabpils izglītības pārvalde. 

• Lekcija - seminārs „Vizuālā māksla attālinātās mācīšanās 
situācijā” 23/10.2020. Jēkabpils izglītības pārvalde. 
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Vārds, uzvārds Pārstāvētā organizācija u.tml. 

Irēna Katane 

• IZM AIKA AIC; LU; LiepU; RTA (augstākās izglītības 
eksperta darbība Latvijas augstskolu jauno studiju 
programmu licencēšanā) 

• LIZDA (novērotāja funkcijas Latvijas augstskolu jauno 
studiju programmu licencēšanā) 

Inita Soika 
VIAA karjeras atbalsta nodaļa un nodarbinātības aģentūras 
pārstāvji no Briseles (Beļģija) 

Ivanda Spulle-Meiere 

• LLU, TF.  Porcelāna apgleznošanas meistarklase. MJC 
Praktiskās estētikas skola. Rīga. 2020.g. 20.janvārī 

• LLU, TF. - Forma. Dizains. Faktūra. Māla virpošanas 
meistarklase. Virpošanas nozīme keramisko materiālu 
pielietošanā. MJC Praktiskās estētikas skola. Rīga, 2020.g. 
27.janvārī 

• Kompozīcija un mākslas valoda. E-kursa prezentācija, 
pielietošanas aspekti vizuālās mākslas un dizaina nodarbībās. 
Engures keramikas simpozijs, Engurē, 2020.g. 19.augustā 

30. oktobrī 2019. gadā LLU IMI tika organizēts pieredzes apmaiņas seminārs, kurā par 
nozares speciālistu sagatavošanu stāstīja LLU Karjeras konsultantu maģistra programmā 
docējošie mācību spēki R. Baltušīte, B. Briede un I.Soika. Seminārs tika organizēts VIAA 
Karjeras atbalsta nodaļas darbiniekiem un karjeras atbalsta un izglītības pārstāvjiem no Briseles 
(Beļģija):  

• Corinne Lamontagne, Briseles Tālākizglītības centra izglītības konsultante,  
• Ingrid Nyström, profesionālās izglītības un profesijas izvēlēs konsultante “Cité des 

Métiers”* Briselē  
• Mélissa Vancaster, konsultante karjeras atbalsta, apmācības un mobilitātes jautājumos 

Briseles “Cité des métiers” (“Cité des métiers” ir Francijā izveidota karjeras informācijas 
centru sistēma). 

 

6.2. Starptautiskās sadarbības veicināšana 

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

skolas utt.) un vieslektori: 
Valsts Ārvalstu studentu skaits Ārvalstu vieslektoru skaits 

- - - 
 
 

Ārvalstu vieslektori nodarbībās:  

 
LLU studentu mobilitāte 

Studiju programma 
ERASMUS+ 

BOVA 
SMS SMP 

- - - - 
SMS – mobilitātes studijas 
SMP – mobilitātes prakse 

2020. g. augustā bija paredzēta ikgadējā starptautiskā vasaras skola VALA (Network of 
Career Counseling and Guidance Programs at Higher Education Institution in the Nordic and 
Baltic Countries) sadarbības tīkla ietvaros, kurā regulāri piedalās LLU Karjeras konsultantu 

Valsts Ārvalstu vieslektors, vārds, uzvārds, pārstāvētā ārvalsts 

organizācija 

- - 
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maģistra programmas studenti. Taču Covid-19 pandēmijas dēļ tā tika pārcelta uz 2020.g. oktobra 
beigām un notiek attālināti interneta tiešsaistē. LLU tajā pārstāv divas studentes Dace Launaga un 
Andra Lazda. VALA sadarbības tīkls darbojas Nordplus projekta ietvaros, kuru no LLU puses 
pārstāv Inita Soika. Kopš 2011. gada katru rudens semestri (arī 2019.g. novembrī) 1. kursa studenti 
apmeklē Normunda Valtera vārdā nosaukto Šauļu Jauniešu skolu (Siauliai Normundas Valteris 
Youth school) Šauļos (Lietuva), kur viņi tiek iepazīstināti ar jauniešu karjeras attīstītības iespējām 
un komandas darba nozīmi dzīves prasmju apguvē. Tas notiek mācību prakses „Konsultēšanas 
jomu izpēte” (vad. asoc. prof. R. Baltušīte) ietvaros. 

 
LLU mācībspēku mobilitāte 

Vārds uzvārds 

ERASMUS+ 

BOVA Citas aktivitātes Lekciju 

lasīšana 

Pieredzes 

apmaiņa 

Jānis Pāvulēns  x  

• Local and Regional Authorities (KS) Oslo; 
Latvijas vēstniecība Norvēģijā, Oslo; 
Norwegian Directorate of Health; Regional 
Centre for Child and Adolescent Mental 
Health, Oslo; Regional Centre for Child 
and Youth Mental Health and Child 
Welfare, Bergen. Norvēģija, 23.-
25.09.2019 

• Bērnu Labklājības centrālā savienība 
(Lastensuojelun Keskusliitto), Helsinku 
Mātes un bērna māju asociācija (Helsingin 

ensikoti ry); 11.10.2019. UDHS asociācija 
(ADHD-liitto); Bērnu aprūpes asociācijas 
UDHS centrs (Barnavårdsföreningen 

ADHD-Keskus), Somijas Nacionālais 
veselības un labklājības institūts 
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)), 
Helsinki, Somija 10.-11. 10. 2019. 

• Pasaules Veselības organizācijas 
(PVO) Eiropas Reģionālais birojs 
(World Health Organization (WHO) 

Regional Office for Europe), 
Starptautiskās Migrācijas organizācijas 
Dānijas birojs (IOM Country Office in 

Denmark); Ballerupas komūnas 
Ģimenes nams (Ballerup Familiehus), 
Kopenhāgenā, Dānijā, 03.-05.11.2019. 

Inita Soika  x  
• Horvātija, Splitas universitāte 2019.g. 

oktobris 
I.Soika - dalība ESF projektā Nr. 8.2.3.0/18/A/009 «Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

pārvaldības pilnveide» kā studiju programmas „Karjeras konsultants” direktorei. 
R.Baltušīte - 10. 2019. – 31.01.2020 – Darba grupas dalībnieks  LLU augstākā līmeņa 

pārvaldības struktūras funkciju un darbību reglamentējošo dokumentu pilnveidošanai ESF 

projekta “LLU pārvaldības pilnveide” ietvaros. 
No 8.-13. oktobrim 2019. g. Mg.paed., lektore Inita Soika bija pieredzes apmaiņā par 

karjeras attīstības atbalstu Splitas universitātē.  
2019.gada oktobrī tika organizēta NICE sadarbības tīkla (foundation of Network for 

Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe (NICE)) akadēmija Splitā (Horvātija) 
ar nosaukumu "Innovative Approaches to Career Guidance and Counselling", kurā notika 
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sekojošas izglītojošās aktivitātes atzītu karjeras speciālistu/profesionālu un zinātnieku vadībā: 
lekcijas, semināri, meistarklases, labās pieredzes apguve utml.. Tajā no IMI piedalījās Inita Soika. 

 Sakarā ar Covid-19 pandēmiju, pavasara semestrī (26.04.2020. – 01.05.2020) organizētā 
ERASMUS+ mobilitāte mācōbspēku pieredzes apmaiņā nenotika Annai Bičkovskai uz Čehijas 
Dzīvības zinātņu universitāti Prāgā (Czech University of Life science). 

7. Studiju virziena resursu izmaiņas 

7.1. Studējošo skaits 

Studiju līmenis 
Studējošo skaits 

01.10.2019. 

Studējošo skaits 

01.10.2020. 

Absolventu 

skaits 19./20. 

Pamatstudijas    
1.līmeņa profesionālā augstākās 
izglītības programma 
“Profesionālās izglītības skolotājs” 

36 50 7 

Profesionālā bakalaura studiju 
programma „Mājas vide izglītībā” 

26 18 9 

Maģistra studijas    
Pedagoģija 11 13 3 
Karjeras konsultants p(m) 30 31 13, t.sk. 1 

ārzemnieks 
Doktora studijas    
Pedagoģija 9 6 0 

 

7.2. Mācībspēku skaits 

Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla skaits 

Amats 2018./ 2019. 2019./ 2020. 

Profesori 7 1 
Asociētie profesori 9 3 
Docenti 8 6 
Lektori 24 12 
Asistenti 1 - 
Vadošie pētnieki 12 5 
Pētnieki 1 - 
Kopā 62 27 

 

7.3. Studiju virziena infrastruktūras izmaiņas 

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

Telpas 

numurs/nosaukums 
Struktūrvienība Uzlabojuma īss apraksts 

511 LLU TF IMI Vienvietīgie galdi, saliekamie krēsli 
525. Vizuālās mākslas- 

tehniskās grafikas 
laboratorija 

LLU TF IMI Zīmēšanas uzstādījumu fonda papildinājums 

434.t.  Gleznotava 
LLU TF IMI 

Remonts. Telpas pilnīga izvākšana, absolūti 
visa telpā esošā  un studentu darbu (divām 
izstādēm) pārvietošana uz 507., 504.t. 437.t. 

433. LLU TF IMI 
• 5  datorizētas šujmašīnas,  
• šujmašīnu palīgierīces,  
• 1 overloks, 1 plakanšuves overloks,  
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Telpas 

numurs/nosaukums 
Struktūrvienība Uzlabojuma īss apraksts 

• 1 izšūšanas šujmašīna,  
• 1 profesionālais gludināšanas galds ar 

gludekli,  
• 1 profesionālais tvaika gludeklis,  
• 2 manekeni 

431. auditorija  LLU TF IMI 
Telpu remonts, logu maiņa, ārsienu 
siltināšana kopš 2019.g. oktobra 

IMI Informācijas centrs  LLU TF IMI 
Telpu remonts, logu maiņa, ārsienu 
siltināšana kopš 2019.g. oktobra  

340. auditorija – 
Datorklase  

LLU TF IMI 
Telpu remonts, logu maiņa, ārsienu 
siltināšana kopš 2019.g. oktobra  

511. auditorija  LLU TF IMI Vienvietīgie galdi, saliekamie krēsli 
 

8. Citas izmaiņas 

• Maģistrantes Viktorijas Ivanovas dāvinājums – M.Geidas karjeras kubi  
• Maģistrantes Inetas Maļinovskas un Anitas Umbraško dāvinājums – emociju kārtis 

(sarežģītas emocijas) 
• Maģistrantes Sindijas Ādamsones dāvinājums – grāmata: Jērāne J., Vilcāne K. (2020). 

52 patiesības. Par tevi. Par mani. Par dzīvi. Rīga: Dardedze Hologrāfija SIA. 
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PIELIKUMI 

 

 
Pielikumos ietvertajai informācijai ir ierobežota piekļuve, pamatojoties uz personas datu 

aizsardzības regulu. 
 

 


