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Studiju virziena pilnveides pasākumi 
2019./2020. STUDIJU GADĀ 

1. Studiju virziena studiju programmas un to izmaiņas 

Studiju virziens „Ražošana un pārstrāde” ir akreditēts līdz 2021. gada 30. jūnijam saskaņā 
ar 2020. gada 24. aprīļa grozījumiem Augstskolu likumā. Studiju virzienā tiek īstenotas šādas 
akreditētās studiju programmas (skat. 1. tabulu). 

1. tabula 
Studiju virzienā realizējamās studiju programmas 

 

Nr. Nosaukums Studiju veids KP Iegūstamais grāds un/vai 

kvalifikācija 

1. Pārtikas kvalitāte un inovācijas, a Pilna laika 160 Inženierzinātņu bakalaura grāds 
pārtikas zinātnē 

2. Pārtikas produktu tehnoloģija, 2.līm. 
p(b) 

Pilna laika 164 Inženiera kvalifikācija pārtikas un 
dzērienu tehnoloģijā, 2.līm. 

Nepilna laika 160 Inženiera kvalifikācija pārtikas un 
dzērienu tehnoloģijā, 2.līm. 

3. Pārtikas zinātne, a(m) Pilna laika 80 
Inženierzinātņu maģistra grāds 
Pārtikas zinātnē 

4. Pārtikas zinātne, (PhD) Pilna laika 120 
Zinātnes doktors (Ph.D.) pārtikas un 
dzērienu tehnoloģijās 

5. Kokapstrāde, p(b) Pilna laika 
Nepilna laika 

160 Inženierzinātņu profesionālais 
bakalaurs materiālzinātnē un 
kokapstrādes inženieris 

6. Koksnes materiāli un tehnoloģija, 
a(m) 

Pilna laika 80 Inženierzinātņu maģistra grāds 
materiālzinātnē  

7. Koksnes materiāli un tehnoloģijas, 
(PhD) 

Pilna laika 
Nepilna laika 

120 Zinātnes doktors (Ph.D.) 
materiālzinātnē 

8. Dizains un amatniecība, p(b) Pilna laika 
Nepilna laika 

160 Profesionālais bakalaurs 
izstrādājumu tehnoloģijās un 
produktu dizainā 

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 
(PhD) - doktora 
 
Studiju virzienā līdz ar to ir trīs apakšvirzieni, kuri arī turpmāk pārskatā attiecīgi tiek apskatīti:  
1) Pārtikas zinātne. 
2) Kokapstrāde. 
3) Dizains un amatniecība.  

 
Studiju virziena Ražošana un pārstrāde studiju virzienā iesaistītie mācībspēki un 

atbalstošais personāls turpinājis aktīvi līdzdarboties Latvijas Lauksaimniecības universitātēs 
(LLU) realizētajos projektos: 8.2.1.0/18/A/007 “LLU studiju programmu konsolidācija un jaunu 
programmu izstrāde”; 8.2.2.0/18/A/014 “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana”; 
8.2.3.0/18/A/009 “Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide”, lai arī, 
ievērojot Latvijā notikušās pārmaiņas globālo notikumu kontekstā, pārakreditācijas periods ir 
pārcelts par sešiem mēnešiem. “Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide”, 
projekta ietvaros ir izstrādāti studiju programmu, aptverot arī dotā studiju virzienā realizētās, 
pilnveides plāni, ņemot vērā Latvijas un ārvalstu ekspertu sniegtās atziņas. Šo pilnveides plānu 
realizācija ir uzsākta šajā 2020./2021. studiju gadā un turpināsies arī nākamajos. 
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Pamatojoties uz iepriekšējā pārskata periodā Latvijas organizāciju sadarbības padomes 
(LOSP) piesaistīto Latvijas ekspertu, kā arī ārzemju ekspertu ieteikumiem izstrādāti katras studiju 
programmas pilnveides plāni ar realizējamām darbībām un realizācijas termiņiem. Šo ekspertu 
viedoklis, studiju plānu pilnveidē, daļēji ir atspoguļots arī šajā ziņojumā un ieteikumu izpilde 
uzsākta sākot ar šo - 2020./2021. studiju gadu. 

Pārskata periodā, studiju apakšvirziena Kokapstrāde Latvijas eksperts, piesaistot papildu 
finansējumu no LR Zemkopības ministrijas “Meža attīstības fonda”, uzsācis nozares darba devēju 
un vadošo kokrūpniecības uzņēmumu – no koksnes pirmapstrādes līdz gala apstrādei, darba grupas 
komplektēšanu, lai sākot ar 2020./2021. studiju gadu uzsāktu profesiju standartu “Kokapstrādes 
inženieris” pārstrādi. Pēc Latvijas eksperta ieteikuma uzsākta projekta realizācija, 2019. gada 
rudenī uzsākta realizēt nozarē strādājošo vadošo amatu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas 
programma – darba vidē balstītu augstāko izglītību, vispirms iepazīstinot ar kokrūpniecības 
tehnoloģiskajiem procesiem un turpināta ar vadītājprasmju apguves pilnveidi. 

2. Studiju virziena stratēģijas izmaiņas 

Atbilstoši LLU stratēģijai (2015. – 2020.), kas, ņemot vērā notikumus pasaulē un Latvijā 
2020./2021. studiju gada sākumā tika pagarināta līdz 2022. gadam, to nedaudz papildinot un 
aktualizējot, studiju Ražošanas un pārstrāde joprojām ir viens no pamatvirzieniem LLU 
augstākās izglītības jomās. Stratēģiskās attīstības virziens balstās uz STEM jeb (Science, 

technology, engineering, and mathematics) projekta realizācijas pasākumiem, ieguldot piesaistītos 
līdzekļus gan infrastruktūras attīstībā, gan materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanā, attīstot jaunas 
struktūrvienības, piemēram, LLU Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas Viedo tehnoloģiju 
nodaļu (izveidota 2019. gada 9. oktobrī (LLU Senāta lēmums Nr. 10 – 33), balstoties uz Viedo 
tehnoloģiju un zinātnes pārneses centra laboratoriju, kas izveidota ERAF projekta Nr. 
1.1.1.4/17/I/003 "LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības 
infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana" ietvaros), kura atrodas Valdekas pils 
ēku kompleksā, un tās aprīkojums ir pieejams visu LLU fakultāšu mācībspēku zinātniskām un 
izglītošanas darbībām, studentu studiju un zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. 

Pārskata periodā ar Kokapstrādi saistītajā studiju apakšvirzienā aktīvi strādāts pie studiju 
piedāvājuma Latīņamerikas un Karību salu reģiona augstskolām, izglītības programmu pilnveidē 
un, iespējams, jaunas programmas izveidē, sadarbībā Ecole supérieure du bois (Nantes meža 
augstskolu), Francijā un Igaunijas Dzīvības zinātņu augstskolas kolēģiem, attīstot pilnu apmācību 
ciklu no mežmateriālu zināšanu ieguves, beidzot ar koksnes gala produktu, noslēdzot pilnu 
koksnes apstrādes ciklu. Šajā pārskata periodā uzsāktas reālas  apmācības programmas Erasmus+ 
K2 projektā “Profesionālu izglītību un apmācību kompetenču pilnveide Baltijas kokrūpniecības 
nozarē atbilstoši Eiropas kvalitātes ietvarstruktūrai” (Skilled up) ietvaros, kurā iesaistīti 
kokrūpniecības nozares uzņēmumu vidēja līmeņa vadītāji. 

Pārskata periodā, studiju apakšvirzienā Kokapstrāde atsevišķu studiju kursu un arī 
programmu pilnveidē, iegūts papildu finansējums un izveidotas ciešākas saites ar kokrūpniecības 
nozares uzņēmumiem. Tādējādi studiju procesam kļūstot atvērtākam, ļaujot pārnest uzņēmumu 
ikdienas praktisko darbību realizācijas piemērus tieši studiju procesu realizācijā, studentu lielākas 
izpratnes teorētisko atziņu nostiprināšanā un darba vidē balstītā augstākās izglītības sekmēšanā. 

 

3. Studiju virziena ekspertu/darba devēju rekomendāciju izpilde 

Projekta 8.2.3.0/18/A/009 “Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības 
pilnveide” ietvaros ekspertu, kas pārstāv arī apakšnozares darba devējus, dotās rekomendācijas 
dotas 2.tabulā.  
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2.tabula 
Studiju virziena ekspertu/darba devēju rekomendāciju izpilde 

Rekomendācija Izpildes/nepildīšanas apraksts un argumentācija 

Pārtikas zinātne  

Palielināt doktora grāda ieguvēju 
īpatsvaru 

Izpildīts, katru gadu promocijas darbu aizstāv 1-2 
doktoranti. 2019./2020. gadā promocijas darbu aizstāvēja 

un zinātnes doktora grādu pārtikas un dzērienu tehnoloģijā 
ieguva S.Sazonova.  

Palielināt publikāciju īpatsvaru 
starptautiski atzītos zinātniskos 
žurnālos 

Izpildīts, katru gadu ievērojami palielinās publikāciju 
īpatsvars zinātniskajos žurnālos, atskaites periodā 
doktoranti biežāk publicējušies: Agronomy research, 

Proceedings of the Latvian Academy of Science, European 

Food Research and Technology, u.c. 
Kokapstrāde  
Aktualizēt profesiju standartu 
Kokapstrādes inženieris 

Uzsākta profesiju standarta aktualizācija pieaicinot nozares 
ekspertus attiecīgajās jomās. Tas ir jāpaveic līdz šī gada 
beigām. 

Jāpārskata studiju plāns 
Kokapstrāde 

Atbilstoši jaunajam profesiju standartam nākamā gada 
sākumā būs jāpārskata un jāpilnveido arī studiju plāns. 

Izveidot jaunu studiju 
programmu šobrīd 
kokrūpniecības nozarē jau 
strādājošajiem speciālistiem 

Pagājušajā gadā uzsākts un šogad turpināts nozares vadošo 
darbinieku apmācības process, papildinot zināšanas 
kokapstrādes procesos un vadzinībās. 

Izskatīt un noteikt līdzatbildību 
piesaistītajiem vieslektoriem 

Piesaistot kokapstrādes apakšjomas nodarbībās plānotos 
vieslektorus, viņiem deleģētas papildu funkcijas – 
līdzatbildība iegūto zināšanu ieguvē un novērtēšanā. 

Kokapstrādes bloka 
infrastruktūras izveide atbilstoši 
mūsdienu studiju videi 

Izstrādāts būvprojekts, LLU projekta realizācijas gaitā, 
infrastruktūras uzlabošanai jāpiesaista papildu finansējums 
viedās ēkas izbūvei un labiekārtošanai, kas varētu būt tikai 
viens no pirmajiem posmiem materiāltehniskās vides 
sakārtošanā. 

Dizains un amatniecība  
Nozares profesionāļu piesaiste Tiek piesaistīti caur ikgadējo dizaina konferenci studentiem 

Dizaina dialogs, ekskursiju veidā. 
Pieredzes uzkrāšana un apmaiņa Izstāžu (arī starptautisku), semināru, kursu apmeklēšana 
Tehniskās bāzes papildināšana Uzsākts un turpināsies ERAFprojekta Nr. 8.1.1.0/17/1/001 

ietvaros 
 
Rekomendāciju izpilde apakšvirzienos ir uzsākta un turpināsies līdz projekta noslēgumam, t.i. 
2023. gada beigām, jo dažas aktivitātes ir ļoti laika un finanšu resursu ietilpīgas. 
 

4. Studiju virziena studiju satura pilnveidošana un aktualizēšana 

Ar 2018. gadu LLU uzsākta ERAF projekta Nr.8.2.3.0/18/A/009 “Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide” īstenošana, kura ietvaros veikta studiju 
apakšvirziena Pārtikas zinātne studiju programmas Pārtikas zinātne, (PhD) satura analīze nozares 
un ārvalstu ekspertu skatījumā. Nozares eksperta (Lauksaimniecības Organizāciju Sadarbības 
Padomes pārstāvis, Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības valdes priekšsēdētājs) skatījumā 
studiju programmas īstenošanas kvalitātes un ilgtspējas nodrošināšanai ir nepieciešami šādi 
uzlabojumi: 

1) promocijas darba rezultātu popularizācija; 
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2) doktora studiju programmas “Pārtikas zinātne” tālākās pilnveides iespējas, atbilstoši IZM 
nostādnēm un doktorantūras skolas īstenošanas politikai valstī. 

Ārvalstu eksperta (Vāgeningenas universitātes profesors R.Hartemink) skatījumā: 
1) pārskatīt studiju programmas rezultātus, tiecoties uz zinātnisko ekselenci un augsta līmeņa 

zinātnisko publikāciju veicināšanu doktora studijās; 
2) pastāvošam laikam atbilstošas komunikācijas, informācijas tehnoloģiju un citu ar darba 

izstrādi nepieciešamo zināšanu/prasmju/kompetenču apguve; 
3) samazināt obligāto studiju kursu īpatsvaru, izvērtēt katra kursa lietderību, apdomāt vasaras 

skolas veidošanas iespējas doktorantiem un/vai doktora studiju pretendentiem. 
Nozares un ārvalstu ekspertu ieteikumi ņemti vērā studiju programmas tālākai pilnveidei, 

proti, precizēti studiju programmas sasniedzamie rezultāti, doktorantu plašāka iesaiste pētniecībā 
un zinātniskās ekselences sekmēšana. 

Tāpat arī studiju programmā Pārtikas kvalitāte un inovācijas (a), kas vairāk ir specializēta 
un pievēršas kvalitātes vadītāju nepieciešamībai pārtikas rūpniecībā, tāpēc būtu lietderīgi to padarīt 
specializētāku, lai tā mazāk pārklājas ar pārtikas tehnoloģiju. Līdz ar to nozares eksperti – LOSP 
valdes loceklis J.Šolks un Vāgeningas universitātes profesors Pārtikas virziena studiju 
programmas direktors Ralfs Harteminks (Ralf Hartemink) veica studiju programmas izvērtējumu, 
sniedzot savu viedokli. PĀRTIKAS ZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJU jomā ir stagnējošs 

nodarbinātības līmenis ražošanas automatizācijas dēļ. Nepieciešama inovāciju vadīta izaugsme 

– jauni produkti ar augstu pievienoto vērtību, iepakojums, mārketings. Inovāciju radīšanai 
nepieciešami augsti kvalificēti speciālisti, kuru pieprasītākās prasmes – tehniskās, digitālās, 
uzņēmējspējas; zināšanu jomas – pārtikas higiēna un likumdošana. Līdz ar to ir nepieciešams 
veicināt informācijas apmaiņu starp nozari un LLU PTF, tas ir vismaz reizi gadā organizēt kopēju 
semināru par nozares aktuālām tēmām. Jau 2020./2021. studiju gadā pilnveidot studiju kursa 

Praktiskā lauku saimniecība saturu par Labas Lauksaimniecības praksi (Good Agricultural 
Practices, saīsinājumā GAP) ražošanā. Studiju programmā ar 2022. studiju gadu izstrādāt jaunu 
studiju kursu “Pārtikas drošība” un “Biotehnoloģiskie risinājumi pārtikas nozarē”. Kā arī īstenot 
vieslekcijas, seminārus par pārtikas nozares aktualitātēm, iesaistot vadošos nozares speciālistus 
studiju moduļu īstenošanā. Jāmin, ka docētāju kvalifikācija, pieredze un attieksme nodrošina 
pilnībā atbilstošu līmeni programmas galvenā mērķa sasniegšanai. 

Apakšvirzienā Kokapstrāde, doktora studiju programmas pilnveide ir saistīta ar ārvalstu 
eksperta ieteikumu pārskatīt studiju procesa ilgumu, jo, salīdzinot ar citām augstskolām, LLU 
studiju ilgums ir 3 gadi (Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātē 4 gadi, Helsinku universitātē 3 
līdz 4 gadi), kas varētu tikt pagarināts, pilnveidojot arī pasniedzamo studiju saturu. Ņemot vērā arī 
valsts politiku saistībā ar jaunizveidojamām doktorantu skolām, studiju pilnveide studiju 
programmā Koksnes materiāli un tehnoloģija (PhD) ir neizbēgama un tiks realizēta tuvāko studiju 
gadu laikā. Tuvāko gadu laikā apakšvirziena Kokasptrāde, visu līmeņu studiju procesa pilnveide 
būs vērojama, protams, ka tā realizācijai būs nepieciešami papildus finanšu resursi un 
cilvēkresursi. 

Iepriekš minētā ERAF projekta Nr.8.2.3.0/18/A/009 ietvaros arī Dizains un amatniecība 
apakšvirzienā studiju programmu vērtēja gan ārvalstu (Tallinas universitātes profesore Ene Lind), 
gan nozares eksperti (LOSP eksperte, dizainere, LDS projektu vadītāja Andra Irbīte). Kopumā 
programmas saturs atzīts par atbilstošu. Ieteikts paplašināt brīvās izvēles kursu piedāvājumu, 
noturēt līdzsvaru starp amatniecības prasmju apguvi un dizaina izpratnes veicināšanu studējošajos, 
paplašināt dizaina pamatu apguvi un savukārt attiekties no Interjera dizaina kursa nelielā apjoma 
dēļ, bet atsevišķus tematus caurvīt citos kursos, kā arī paplašināt materiāltehnisko bāzi. Saturs arī 
papildināts ar kursu par IT programmu izmantošanu dizainā. 

 

4.1. Izmaiņas studiju plānos un esošajos studiju kursos 

Studiju apakšvirzienā Pārtikas zinātne sākot ar 2017./2018. studiju gadu, studiju 
programmā Pārtikas kvalitāte un inovācijas, a tika uzsāktas un veiktas satura izmaiņas, atbilstoši 
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LLU attīstības stratēģijas vispārīgām nostādnēm, kā arī ievērtējot vispārīgās nostādnes zinātnes un 
pārtikas ražošanas attīstībā Latvijā un studentu aptauju rezultātus. 2018./2019. studiju gadā 
uzsāktas programmas saturiskās izmaiņas. Studiju programmas 1. un 2.  studiju gadā īsteno 
atšķirīgu studiju plānu, kurš apstiprināts pēc studiju programmas pilnveides (studiju plāns 
2019./2020. gadam parādīts 1.pielikumā)   

Studiju programmai veidoti apjomīgāki studiju kursi ar daudzpusīgāku zināšanu ieguvi un 
pētniecisko ievirzi konkrētā tematikā, saglabājot līdzsvaru studiju programmas saturiskajā daļā 
starp tehnoloģijām, kvalitāti un inovācijām pārtikā. Studiju programmu 2. un 3. studiju gadā 
plānots īstenot moduļu veidā (skat 1.pielikumu).  

Studiju programmas “Pārtikas kvalitāte un inovācijas” pārejas periodā 2019./2020., tas ir 
4. studiju gads tiek īstenots pēc 2.pielikumā apstiprinātu studiju plānu ar izmaiņām. 

Ceturtajā studiju gadā Valsts eksāmens netiek īstenots – tā vietā tiek izstrādāts Kursa darbs 
“Inovācijas pētniecība”. Uzsākot 8. semestri, kas ir pārejas periods, tiek veikta Akadēmiskā 
atzīšana un iepriekšējos studiju gados apgūtie kursi tiek pielīdzināti jaunajam studiju plānam (1. 
pielikums).  

Izmaiņas studiju plānos un esošajos studiju kursos, studiju programmās “Pārtikas 

produktu tehnoloģija”, 2.līm. p(b) un “Pārtikas zinātne”, a(m) nav veiktas, šajā periodā, tika 
pilnveidoti studiju kursu apraksti, sagatavojot detalizētu informāciju noteiktajās sadaļās. 

Tāpat arī, Pārtikas zinātne, (PhD) 2019./2020. studiju gadā programmas plānā izmaiņas 
netika veiktas, bet atbilstīgi MK noteikumu Nr.1001/2005 “Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas 
(promocijas) kārtība un kritēriji” 41. punkta redakcijai, ar 2020. gada 1. janvāri tika kārtoti 
jautājumi un normatīvā bāze zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors pārtikas un dzērienu 
tehnoloģijās piešķiršanai. 
 Studiju apakšvirzienā Kokapstrāde visos studiju līmeņos attiecīgajā pārskata periodā 
izmaiņas studiju plānos nav notikušas, studiju kursu ietvaros turpināts darbs pie studiju kursu 
aprakstu pilnveides pasākumiem, atbilstoši pa sadaļām prasītajai informācijai. Turpināts darbs pie 
studiju kursu kartējuma izstrādes. Pilnveidojot esošo studiju kursu saturu brīvās izvēles studiju 
kursi (BISK), Kokapstrādes katedras pasniedzēji tos piedāvājuši arī citu specialitāšu studentiem, 
piemēram, Meža fakultātes Mežinženieru un Mežzinātnes studiju programmām - Kokrūpniecības 
loģistika; Loģistika un mārketings kokrūpniecībā I; Loģistika un mārketings kokrūpniecībā I. 
Nākamajā studiju gadā studiju kursa piedāvājums tiks paplašināts, piedāvājot tos arī citu fakultāšu 
studentiem. 
 Arī studiju apakšvirzienā un programmā Dizains un amatniecība kopumā tiek turpināts 
darbs pie studiju kursu aprakstu pilnveides un kartējuma izstrādes, kā arī, sekojot ekspertu 
norādījumiem, studiju kursā Produktu dizains paplašināts dizaina pamatu tematu loks, bet kurss 
Eksperimentālā vizuālā un radošā domāšana pārskatīts un papildināts ar Interjera dizains 
atsevišķiem tematiem (kā atsevišķs kurss izņemts no programmas), kā rezultātā kursa nosaukums 
mainīts uz  Eksperimentāli radošā domāšana telpā. 

4.2. Jaunu studiju kursu izveidošana 

Studiju apakšvirzienā Pārtikas zinātne, studiju programmas Pārtikas kvalitāte un 

inovācijas, a ietvaros 2019./2020. studiju gadā tika izstrādāts jauns studiju kurss PārZ3088 
Pārtikas ražošanas iekārtas. Šajā kursā studenti apgūst procesus un iekārtas, ko izmanto kāda 
noteikta tehnoloģiska mērķa sasniegšanai un kas ir kopīgi vairākām pārtikas rūpniecības nozarēm. 
Pēta likumsakarības un aprēķinu metodes, kas pamatojas uz mehānikas, fizikas, termodinamikas 
u.c. likumiem. Iepazīst konkrētu tehnoloģisko iekārtu konstrukcijas, konstruktīvās atšķirības, 
izmantošanu atbilstoši šādām procesu grupām - hidraulika, hidromehānika, siltuma, mehāniskie, 
masas apmaiņas procesi. Studiju kursam Jaunu produktu izstrāde I, nomainīts nosaukums uz Jaunu 
produktu izstrāde PārZ3089, jo pēc veiktajām studiju programmas izmaiņām nav paredzēts studija 
kursa otrā daļa. Savukārt, jauni studiju kursi studiju programmās Pārtikas produktu tehnoloģija, 

2.līm. p(b); Pārtikas zinātne, a(m); Pārtikas zinātne, (PhD) nav veidoti. 
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Studiju apakšvirzienā Kokapstrāde visos studiju līmeņos attiecīgajā pārskata periodā jaunu 
studiju kursu izveide nav notikusi. 

Studiju apakšvirzienā un programmā Dizains un amatniecība ekspertu ieteikumu rezultātā, 
no programmas izņemot studiju kursu Interjera dizains 2 KP, ņemot vērā studentu vēlmes pēc 
maketēšanas, izveidots jauns studiju kurss IT dizainā III. Izveidots arī tā padziļināts turpinājums 
IT dizainā IV, kas ar 20./21.st.g. tiks piedāvāts kā brīvās izvēles kurss. 

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

Studiju apakšvirzienā Pārtikas zinātne ir sagatavoti Metodiskie norādījumi mikrobioloģijas 
laboratorijas darbiem LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes studentiem / Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Pārtikas tehnoloģijas katedra, 
autori: Līga Skudra, Dace Kļava, Asnate Ķirse-Ozoliņa Jelgava:LLU, 2019. 51 lp. 
URL: https://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/PTF/2019_metod_norad_mbiol_PTF.pdf 

Metodiskie norādījumi paredzēti izmantot studiju kursos: PārZ2067 Pārtikas 

mikrobioloģija; PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija; PārZ2060 Piena pārstrādes 
tehnoloģija, PārZ3081 Gaļas pārstrādes tehnoloģija, PārZ3087 Augļu un dārzeņu pārstrādes 
tehnoloģijas, PārZ3080 Graudaugu pārstrādes tehnoloģija, PārZ3086 Dzērienu ražošanas 

tehnoloģijas. 
Studiju apakšvirzienā Kokapstrāde izdotas jaunas grāmatas, kuras izmantojamas studiju 

kursos: 
• Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. 

Lietišķās informācijas dienests, Rīga, 2019. 192 lpp. ISBN 9789984896052, izmantojama 
studiju kursā “Bioekonomika un grāmatvedība”. 

• Kūliņš L., Griņevičs G., Laiveniece L., Spulle U. Līmēto materiālu ražošana. Kokskaidu 
plātnes. Orientēto kokskaidu plātnes. Studiju biedrība Šalkone, Talsi, 2019., 120 lpp. ISBN 
978-9934-8735-6-0, izmantojama studiju kursā “Līmēto materiālu ražošana”. 

Studiju apakšvirzienā un programmā Dizains un amatniecība izstrādāti metodiskie 
norādījumi: 

Diplomprojekta iztrāde. Metodiskie norādījumi profesionālā bakalaura studiju programmas 
DIZAINS UN AMATNIECĪBA studentiem (2020) Autori: Z. Beitere-Šeļegovska, I. Dukulis, B. 
Briede, N. Vronska, I. Paulsone, L. Boldiševica, Jelgava: LLU, 27 lpp. URL: 
http://www.tf.llu.lv/sites/tf/files/files/lapas/2020%20Diplomprojekta%20metodiskie%20nor%C4
%81d%C4%ABjumi_IMI.pdf. 

Jaunajiem kursiem IT dizainā III un IT dizainā IV izstrādāti mācību materiāli, bet esošo kursu 
materiāli papildināti un uzlaboti. Domājot par nākotni un attālinātām studijām kā jaunu studiju 
formu, mācībspēks I.Nulle savā studiju kursā Datorprojektēšana izveidojis 3 videomateriālus par 
rasējuma šablona faila izveidošanu programmatūrā SolidWorks, bet studiju kursam SolidWorks 

dizainam izveidojis 11 videomateriālus par programmatūras SolidWorks izmantošanu mēbeļu 
projektēšanā. Sagatavots arī informatīvs materiāls, ieskats par stiprības pārbaudi projektējamām 
metāla konstrukcijām – 14 lpp. 

No biedrības Mājas vides skola saņemts dāvinājums, kas papildinās Izglītības un 
mājsaimniecības institūta Informācijas centra bāzi: 

• Bušmane E. Dizaina domāšanas instrumentu komplekts. Izdevniecība: Design Elevator 
2019. (izmantojams jebkurā kursā, kurā studenti iet cauri produkta radīšanas fāzēm, 
piemēram, Produktu dizains, Amatniecības pamati, Interaktīvās metodes un profesionālā 
saskarsme, Dizaina stratēģijas, visi tehnoloģiju kursi u.c.) 

• Hammonds Dž. (2008) Tava biznesa zīmols. Rīga, SIA Lietišķas informācijas dienests, 
239 lpp. (izmantojamas stduiju kursos Amatniecības pamati, Dizaina stratēģijas) 

• Brenegena A. (2019) Uzņēmējdarbības rokasgrāmata māksliniekiem un dizaineriem. Rīga, 
Jumava, 351 lpp (izmantojama studiju kursos Amatniecības pamati, Uzņēmējdarbība) 
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4.4. Studiju noslēguma pārbaudījumu izstrādes ieteikumi 

Studiju apakšvirzienā “Pārtikas zinātne”: 
1) Pārtikas kvalitāte un inovācijas, a 

Komisijai iesniegti 6 pilna laika studentu izstrādātie bakalaura darbi, no kuriem sekmīgi 
aizstāvēti 6 darbi. Četras bakalaura darba tēmas izstrādātas sadarbībā ar ražotājiem, kas 
saistītas ar jaunu produktu izstrādi un kvalitātes nodrošināšanu realizācijas laikā. Vairāki 
darbi orientēti uz produktiem, kuri ietilpst uztura bagātinātāju grupā. Visiem darbu 
autoriem komisija piešķīra inženierzinātņu bakalaura grādu pārtikas zinātnē. Novērtējot 
bakalauru darbus, vidējā atzīme ir 8,7, līdz ar to rezultāti vērtējami, kā ļoti labi. Bakalauru 
darbu izstrādi vadīja 6 PTF pārstāvji, tos recenzēja 6 recenzenti – četri recenzenti 
pārstāvēja ražošanas uzņēmumus, divi Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas 
tehnoloģijas fakultāti. Komisijas sastāvā darbojās: komisijas priekšsēdētāja APP 
“Dārzkopības institūts” vadošā pētniece D.Segliņa, komisijas locekļi:, LLU Pārtikas 
tehnoloģijas fakultātes dekāns M. Šabovics, LLU Pārtikas tehnoloģijas katedras asociētā 
profesore D.Kļava, LLU Ķīmijas katedras docents I.Cinkmanis, SIA “Lāči” Kvalitātes 
daļas vadītāja D.Kunkulberga, SIA Puratos Latvia Jaunu produktu attīstības nodaļas 
vadītājs Baltijā E.Kozlinskis, LPKS “Latraps” Iesala ražošanas nodaļas vadītāja Dr.sc. ing. 
Ilona Dabiņa - Bicka. 
Komisija secināja, ka darbu saturs atbilst pārtikas zinātnes nozarei, tie ir atšķirīgi un 
interesanti pēc satura un tematikas ar jaunām, ražošanā pielietojamām idejām. Īpaši izcēla 
un novērtēja PTF docentes I.Gedrovicas vadīto K.Pētersones bakalaura darbu “Uztura 
bagātinātāja – enerģijas batoniņa ar kofeīnu, L-teanīnu un ginka (Ginko biloba) ekstraktu 
izstrādi”. Komisijas ieteikums bija “īstenojot studijas un īpaši uzsākot pētniecisko darbu 
pie bakalaura darba izstrādes, iepazīties ar PTF veiktajiem pētījumiem un iegūtajiem 
rezultātiem”. 

2) Pārtikas produktu tehnoloģija, 2.lim. p(b):  

Valsts eksaminācijas komisija atzīst, ka darbu saturs un apjoms atbilst inženiera 
kvalifikācijai pārtikas un dzērienu tehnoloģijā, tie ir dažādi pēc satura un tematikas. 
Komisijas priekšlikumi (darbu tematu izvēlē, darba izstrādē, aizstāvēšanā, komisijas darba 
organizācijā): 

− ļaut studentiem projektēt lielākas jaudas ražotni, izvēloties tehnoloģijas un 
modernākas iekārtas; 

− ēkas plāna rasējumā iezīmēt ne tikai plūsmas, bet arī tīrās, netīrās un augstas tīrības 
zonas; 

− pievērst lielāku uzmanību, lai darbos būtu izmantota aktuālā likumdošana un precīza 
tās interpretācija; 

− aizstāvoties studentam būtu jāpārzin ne tikai kritisko kontroles punktu (KKP) vietas 
ražošanas shēmā, bet kādi būs pasākumi to uzraudzībai; 

− nepieciešami būtiski uzlabojumi projektu ekonomiskajos aprēķinos; 
− nepieciešams izvēlēties jaunākus un modernākus iepakošanas risinājums, tos 

padziļinātāk aprakstot. 
3) Pārtikas zinātne, a(m): 

MEK secina, ka maģistra darbu zinātniskais līmenis ir ļoti augsts − darbos atspoguļoto 
veikto pētījumu rezultātiem ir ne tikai zinātniskais segums, bet arī praktiskās ievirzes, par 
ko liecina vairāku darbu saistība ar ražošanu. Komisija iesaka turpināt maģistra darbu 
zinātniskā līmeņa kāpināšanu studijās doktorantūrā. 

Studiju apakšvirzienā “Kokapstrāde”: 
1) Kokapstrāde, p(b) 

Komisija izteica vēlmi arī nākamajā gadā iespēju iepazīties ar studiju noslēguma darbiem 
(SND) elektroniski LLU e-studiju vidē, pirms darbu prezentēšanas klātienē – aizstāvēšanā. 
Komisija ieteica aktualizēt metodiskos norādījumus studiju noslēgumu darbiem, paredzot 
tajos noformēt darbus uz lapas abām pusēm, tādējādi samazinot diplomdarba drukai 
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paredzēto papīra apjomu. Pētāmo produktu tirgus analīzē apskatīt piedāvātā produkta 
mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības cenu, kā arī analizēt piegādes ķēdes un 
dažādus ar ekonomiska rakstura rādītājus uzņēmuma darbības nodrošināšanā. 

2) Koksnes materiāli un tehnoloģija, a(m) 

Komisijas novērtēja maģistrantu ļoti precīzi izstrādāto materiālu un metodikas sadaļu un 
tādā pašā veidā arī turpmāk to izpildīt. Tuvākā nākotnē komisija katedras kolēģiem 
lūdza pievērst lielāku uzmanību pētāmo tēmu sakritībai ar pētāmo jautājumu darbā un to 
precizēt pie darbu priekšaizstāvēšanas. Ņemot vērā, ka viens no darbiem tika aizstāvēts 
attālināti, radās grūtības ar skaņas pārraidi, tās kvalitāti, visticamāk interneta pārslogotības 
dēļ no aizstāvamā puses. Komisija izteica vēlmi aizstāvēšanas organizēt klātienē, mazinot 
cilvēka iesaistīšanos robotizācijas procesā. 

Studiju apakšvirzienā un programmā Dizains un amatniecība pārskata periodā studijas absolvējuši 
pirmie seši absolventi. Aizstāvēšanās pilnībā noritēja attālināti tiešsaistē estudiju vidē. 
Vidējais vērtējums 8,2 balles. Divi darbi atzīmēti kā labākie (Ušerovska A.L., Ezernieks E.) 
Komisijas vērtējumā diplomprojektu tematika bija aktuāla un atbilstoša studentu pieredzei un 
zināšanām. Meklēti jauni risinājumi, labi pamatoti un izstrādāti prototipi.Atzinīgi vērtēts 
studentu praktiskais darbs pie prototipu izveides, spēja izmantot dažādus materiālus un to 
kombinācijas. Pozitīvi vērtējama iespēja iepriekš iepazīties ar visām izstrādāto 
diplomprojektu darbu sadaļām e-vidē, ko būtu labi saglabāt, arī atgriežoties pie ierastās 
aizstāvēšanas kārtības klātienē. 

Komisijas priekšlikumi: 
1. Diplomprojekta rakstiskās daļas aprakstā lielāku uzmanību vērst uz izmantoto materiālu 

piemērotības pamatojumu un izstrādes tehnoloģiju/ām; uz tirgus izpēti (precīzāk pozicionēt 
produktu potenciālo vietu tirgū un atbilstoši analizēt konkurenci); ekonomiskajiem 
aprēķiniem un potenciālajiem realizācijas kanāliem (rūpniecisku ražošanu). 

2. Ja aizstāvēšanās process arī turpmāk notiek attālināti, prezentācijas video veidot pēc iespējas 
detalizētāku, pietuvinot detaļas un rādot produktu darbībā. 

 

5. Mācībspēki un pētnieki 

5.1. Profesionālā pilnveide 

Studiju apakšvirzienā Pārtikas zinātne studiju programmu docētāji pilnveido savu 
kvalifikāciju profesionālā, tā arī pedagoģiskā jomā, apgūstot gan LLU piedāvāto „Inovācijas 
augstskolas didaktikā” kursu, gan Mūžizglītības centra organizētos izglītojošos tematiskos 
pasākumus, u.c. institūciju piedāvājumus: 

1. Studiju programmas docētāji projekta Nr.8.2.2.0/18/A/014 “LLU akadēmiskā personāla 
pilnveidošana” ietvaros Zemgales Reģiona kompetenču attīstības centrā pilnveidojuši savas 
angļu valodas zināšanas (120h kursi un 32h individuālās) (doc. I.Grāmatiņa, asoc.prof. 
J.Zagorska, doc. S.Kampuse, prof. T.Ķince, prof. S.Muižniece-Brasava, prof. I.Ciproviča, 
doc. E.Sturmoviča, asoc.prof. D.Kļava, asoc.prof. E.Straumīte, doc. M.Šabovics, asoc.prof. 
A.Blija, prof. S.Muižniece-Brasava, doc. S.Īriste, doc. Z.Krūma). 

2. Tāpat mācībspēki apmeklējuši RIX Technologies organizētos kursu “Namejs Vadītājs” 
(asoc.prof. D.Kļava, asoc.prof. E.Straumīte, asoc.prof. L.Līcīte-Ķurbe, doc. M.Šabovics, 
prof. A.Zvirbule, prof. I.Beitāne). 

3. Lai veiksmīgāk darbotos ar studentiem, izmantojot jaunas digitālās metodes, mācībspēki 
(doc. I.Grāmatiņa, asoc.prof. J.Zagorska, doc. S.Kampuse, prof. T.Ķince, prof. 
S.Muižniece-Brasava, prof. I.Ciproviča, doc. E.Sturmoviča, asoc.prof. D.Kļava, asoc.prof. 
E.Straumīte, doc. M.Šabovics, asoc.prof. A.Blija, doc. K.Kirila, lekt. G.Krūmiņa-Zemture, 
doc. I.Gedrovica, asoc.prof. M.Dūma, vieslekt. S.Sazonova, asoc.prof. I.Gulbe, doc. 
S.Īriste, prof. I.Beitāne, doc. Z.Krūma) apmeklējuši ZRKAC kursus MS 
Mākoņpakalpojumi datu glabāšanai un koplietošanai, Dinamiska un aktīva prezentācija 
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(PowerPoint tiešās iespējas un papildu spraudņi un Tiešsaites rīki interaktīvās prezentācijas 
izveidei un komunicēšanai, un aptauju veidošanai tiešsaistē. 

4. Apmeklējuši LLU piedāvātos augstākās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides 
programmu „Inovācijas augstskolas didaktikā”. 

5. Mācībspēki ik gadu piedalās LLU Akadēmiskajā konferencē “LLU ceļā uz studiju virzienu 
novērtēšanu un akreditāciju”, lai veiksmīgāk izprastu studiju programmu akreditācijas 
procesu. 

6. Projekta Nr.8.2.2.0/18/A/014 “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” ietvaros 
mācībspēkiem ir bijusi iespēja pilnveidot savas profesionālās zināšanas, stažējoties dažādos 
uzņēmumos: SIA Kurzemes Biznesa inkubators (prof. A.Auziņa), AS Tukuma piens 
(asoc.prof. J.Zagorska), SIA Lāči (doc. M.Šabovics un asoc.prof. D.Kļava). 
Profesionālās studiju programmas Pārtikas produktu tehnoloģija mācībspēku zināšanas tiek 

izmantotas dažādu pārtikas produktu kvalitātes novērtēšanas komisijās (prof. I.Ciproviča, 
asoc.prof. E.Straumīte), kā arī nacionālajā konkursā Labākais iepakojums Latvijā 2020 
(prof. S.Muižniece-Brasava). 

Lai paaugstinātu LLU darbinieku kompetences, organizēti kursi “Ko darīt ar vietu?”, “Es 
LLU studiju procesā” un “Kāpēc tik daudzas labas idejas gaišākai dzīvei jau atkal tiek atliktas uz 
pirmdienu?”, kurus apmeklējuši programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki. 

Paralēli iepriekšminētajiem profesionālās pilnveides kursiem, mācībspēki izmanto iespēju 
un savas zināšanas pilnveido apmeklējot arī dažādus citus piedāvātos seminārus, kursus: 
1) Prof. I.Beitāne  

• Izglītības vadītāju forums “Izglītība VAR” (6 h programma) SIA LPX Events, 21.08.2020. (Apliecinājums)  
2) Asoc.prof. I.Gulbe  

• “Digitālā mārketinga pamati” Apliecība “Digital Journey” pēc Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta 
departamenta licences Nr.DIKS-19-203-ail; 

3) Doc. S.Īriste 

• LTRK seminārs “Vai viegli būt drosmīgam pārdošanā?”, 2019. gada 23. oktobrī, apliecinājums Nr. 298 
(2h); 

• LTRK seminārs “7 veidi kā vadītājam būt par iekšējās komunikācijas līderi”, 2019. gada 6. novembrī, 
apliecinājums Nr. 300 (2h) 

• LLU seminārs “Kāpēc tik daudz labas idejas gaišākai dzīvei jau atkal tiek atliktas uz pirmdienu”, 2019. 
gada 14. novembrī, apliecinājums (2h) 

• LTRK seminārs “Prāta kļūdas darbā”, 2019. gada 26. novembrī, apliecinājums Nr. 303 (2h) 
• LTRK seminārs “Kā mācīties jēgpilni un ar rezultātu ilgtermiņā jeb kā neizsviest naudu par mācībām”, 

2019. gada 17. decembrī, apliecinājums Nr. 307 (2h) 
• LTRK seminārs “Talantu vadības stratēģija uzņēmumā”, 2019. gada 29. novembrī, apliecinājums (2h) 
• LTRK seminārs “Spēja piedāvāt un nodrošināt nepieciešamos darba apstākļus un darba vidi ikvienam”, 

2020. gada 13. janvārī, apliecinājums (2h) 
• LTRK seminārs “Ceļvedis klientu izpētē un iekšējās kontroles sistēmas izveidē” 2020. gada 14. janvārī, 

apliecinājums (3h) 
• LTRK seminārs “Veiksmes kritēriji publiskajā komunikācijā” 2020. gada 28. janvārī, apliecinājums Nr. 

311, (3h) 
• LTRK seminārs “„Zivs pūst no galvas” jeb kāds es esmu vadītājs” 2020. gada 7. februārī, apliecinājums 

Nr. 312, (2h) 
• LTRK seminārs „Pašprezentācija lietišķajā vidē un „small talk” situācijās” 2020. gada 12. februārī, 

apliecinājums Nr. 314, (2h) 
• LTRK seminārs “Customer Journey Mapping" jeb uzņēmuma darbības efektivitāte no klientu skatu punkta” 

2020. gada 25. februārī, apliecinājums Nr. 316, (2h) 
4) Asoc.prof. D.Kļava 

• LLU, "Inovācijas augstskolas didaktikā" (05.01. 18. - 20.09.19.), Sertifikāta Nr. 2.6.-17/19 - 1309 (160h) 
• ZRKC kursi "Dizaina domāšana uzņēmējiem", Apliecības nr. 2019-2379, (64h) 

Studiju apakšvirzienā Kokapstrāde, iesaistītie mācībspēki guvuši pieredzi, apmeklējot 
profesionālās pilnveides kursus, programmas un seminārus:  
1) Viedoc. A.Jesemčika 

• 16.09.2019. Seminārs – “Kā izvairīties no UIN uzrēķina?”. Jauns likums, 6h. 
• 27.11.2019. Finanšu izlūkošanas dienests. Nacionālo NILL/TF/PF risku novērtējumu seminārs “Zvērināti revidenti 
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un zvērinātu revidentu komercsabiedrības”, LZRA IC, 4h. 
• 10.12.2019. Dalība 8.studentu zinātniski praktiskajā konferencē “Docenta Jāņa Benzes lasījumi” – Students ceļā uz 

finanšu pratību. ESAF, 3h. 
• 10.01.2020. Seminārs – Revīzijas aktualitātes 2019. gadam”. LZRA IC, 4h. 
• 15.01.2020. - Profesora Ervida Grinovska mantojuma zinātniski praktisks seminārs „Digitalizācijas procesa 

novērtējums ekonomikā un sabiedrībā.”, 4h, apliecinājums EKRA institūta direktore. 
• 22.01.2020. Seminārs – „Aktuālais revīzijā, grāmatvedībā un nodokļos 2019/2020”. Apmācibu Apvienība, SIA., 8h. 
• 31.01.2020. LLU Konference. LLU ceļā uz studiju virzienu novērtēšanu un akreditāciju. 2h, apliecinājums Nr. 33/20. 
• 17.08.2020. Seminārs – „Grozījumi NILLN no 01.07.2020. Kā izvairīties no VID sodiem”. Jauns likums, 6h. 

2) Doc. K.Kirila 

• LLU Mācību metodiskā konference “LLU ceļā uz studiju virzienu novērtēšanu un akreditāciju” (2 stundas), 
Jelgava: LLU, 31.01.2020. 

• Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Konceptuālās domāšanas prasmes pašvadītas 
mācīšanās procesā” (8 stundas), Bulduri: Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”, 27.08.2020. (Apliecība Nr. 
4.1.-2./1149) 

• Pedagogu profesionālās pilnveides programma “Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) mentora sagatavošana 
jauniešu uzņēmējspēju kompetenču attīstīšanai izglītības iestādē”(A programma, 24 stundas), Rīga: Junior 
Achievement Latvia, 20.08.2020. (Apliecība Nr. SK2020/Modulis 1_77) 

• Izglītības programma "MS Mākoņpakalpojumi datu glabāšanai un koplietošanai" (4 stundas), Jelgava: Zemgales 
reģiona kompetenču attīstības centrs, 07.07.2020. (Apliecība Nr. 2020-1032) 

• Lekciju kurss “X, Y, Z un A paaudzes: izaicinājumi darba devējiem, vecākiem un pedagogiem” (16 stundas), 
Rīga: Latvijas Universitāte OPEN MINDED, 01.06.2020 – 02.07.2020. 

• Izglītības programma “Dinamiska un aktīva prezentācija (PowerPoint tiešās iespējas un papildus spraudņi)” (8 
stundas), Jelgava: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, 02.07.2020. (Apliecība Nr. 2020-1012) 

• Izglītības programma “Strādā vesels” (16 stundas), Jelgava: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, 
01.07.2020. (Apliecība Nr. 2020-947) 

• Lekciju kurss “Pareiza un moderna rakstu valoda – korektora padomi” (16 stundas) Rīga: Latvijas Universitāte 
OPEN MINDED, 01.05.2020 - 30.06.2020. 

• Izglītības programma “Tiešsaistes rīki interaktīvās prezentācijas izveidei un komunicēšanai, un aptauju 
veidošanai tiešsaistē” (8 stundas), Jelgava: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC), 
18.06.2020. (Apliecība № 2020-863) 

• Programma “Pedagoģija” (72 stundas): iegūtas tiesības veikt pedagoģisko darbību, Jelgava: LLU, 20.05.2020. 
(Sertifikāts № 2.6.-13.1/20-383)  

• Augstākās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programma “Inovācijas augstskolu didaktikā” (160 
stundas), Jelgava: LLU, 22.04.2020. (Sertifikāts Nr. 2.6.-13.1./20-362) 

• Konference “Rīkojies! Izvērtē! Maini! Mieru saglabājošā pieeja un struktūrā balstītās metodes” (12 stundas), 
Rīga: Valsts izglītības satura centrs, 05.03.2020. 

• Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma „Bērnu tiesību aizsardzība” (8 stundas), Jūrmala: Bulduru 
Dārzkopības vidusskola, 27.01.2020. (Apliecība № 25)  

• Seminārs “Dokumentu pārvaldības aktualitātes un problēmsituācijas” (6 stundas), PAC Agenda, 20.09.2019. 
3) Prof. I.Nulle 

• Dalība LLU akadēmiskajā konferencē „LLU ceļā uz studiju virziena novērtēšanu un akreditāciju” – 2h – 2020. 
gads 31. janvāris. 

• Angļu valodas kursi (2019. septembris – 2020 marts). Projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/014 “LLU akadēmiskā personāla 
pilnveidošana”. Kursā apmeklētas 160h grupas nodarbības un 32h individuālās nodarbības. Iegūts B1 sertifikāts. 

4) Viesdoc. U.Spulle 

• Kursi “Inovācijas augstskolu didaktikā”, Nr. 2.6.-13.1/20-426, 20.09.2019.-29.05.2020. 
• Dalība LLU akadēmiskajā konferencē „LLU ceļā uz studiju virziena novērtēšanu un akreditāciju” – 2h – 2020. 

gads 31. janvāris. 
• Kursi “Dinamiska un aktīva prezentācija (PowerPoint tiešās iespējas un papildus spraudņi), Nr.2020-1194, 

13.08.2020. 
• Kursi ”Tiešsaistes rīki interaktīvās prezentācijas izveidei un komunicēšanai, un aptauju veidošanai tiešsaistē, Nr. 

2020-1184, 17.08.2020. 
• Kursi “MS Mākoņpakalpojumu datu glabāšanai un koplietošanai, Nr. 2020-1482, 23.09.2020. 

5) Doc. S.Liše 

• Dalība seminārs, LLU Meža zinātnes un tālākizglītības centrs, Studiju procesa kvalitātes izvērtēšana Meža 
fakultātē (2h), 05.02.2019 - 05.02.2019,  Nr.119-32. 

• Dalība seminārā, LLU Meža zinātnes un tālākizglītības centrs, Koncerna Latvijas Finieris attīstība - no "cenu 
pieņemšanas" uz "cenu veidošanu" (2h) , 31.10.2019 - 31.10.2019, Nr.119-125. 
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• Dalība seminārā, LLU Meža zinātnes un tālākizglītības centrs, Latvijas Kokrūpniecības federācijas darbības 
nozīme meža nozares attīstībā un konkurētspējas paaugstināšanā / Biznesa darbības principi mēbeļu 
ražošanas uzņēmumā "Bolderāja serviss" (8h),  01.03.2019 - 01.03.2019, Nr.119-60. 

• Dalība seminārā, LLU Meža zinātnes un tālākizglītības centrs, Uguns apsardzība un meža atjaunošana A/s 
"Latvijas Valsts meži" (8h) , 10.05.2019 - 05.10.2019., Nr.119-118. 

• Kursi, Biznesa, mākslas un tehnoloģijas augstskola "RISEBA", Projektu vadības rīki (2KP), 24.08.2019 - 
15.12.2019, Apliecība Nr. 19/12-1/2083. 

• Kursi, Biznesa, mākslas un tehnoloģijas augstskola "RISEBA", Projektu vadības metodoloģijas (1KP), 
24.08.2019 - 15.12.2019, Nr.19/12-1/2110. 

• Kursi, Biznesa, mākslas un tehnoloģijas augstskola "RISEBA", Projektu vadība ar Agile, Scrum, Lean, 
Kanban (30KP, 345 201 Projektu vadība), 160h, 08.01.2020 - 08.01.2020, Apliecība par profesionālās 
pilnveides izglītību, Sērija PA Nr. 173534. 

 
Studiju apakšvirzienā Kokapstrāde docētāji, darbojoties pētījumu projektos, sadarbībā SIA 

“Meža nozares kompetences centrs” guvuši zināšanas, kuras tieši vai pastarpināti ir izmantojamas 
pasniegšanas metodēs teorētiskajos studiju kursos – lekcijās, laboratorijas un praktiskajos darbos, 
tādējādi nodrošinot uz zinātnes atziņām balstītu studentu izglītošanas procesu. Kolēģi nodrošina 
pārstāvniecību un darbību zinātnieku apvienībās COST, uguns darbības izziņas biedrībā EGOLF un 
praktiķu apvienībā InnovaWood, Latvijas Valsts Standartizācijas tehniskajā komitejā 
„Kokmateriāli”. Docētāji ir pieņēmuši kvalifikācijas eksāmenus vairākos tehnikumos un izglītības 
kompetenču centros. Nodrošināta sadarbība ar kolēģiem no Igaunijas un Lietuvas, aprobējot 
kaimiņvalstīs iegūtās zināšanas un kompetences apakšvirziena Kokapstrādes satura pilnveidē, jo 
projekta ietvaros iespējams piesaistīt pasniedzējus, kuri nav tiešās līgumsaistības ar LLU. Ļoti 
aktīvi mācībspēki šajā pārskata periodā ir iesaistījušies profesionālajā pilnveidē, apgūstot 
mārketinga darba paņēmienus, datorpratības, mēdijpratības un sociālpratības, kas saistīta ar 
potenciālo studentu piesaisti. Rezultāts jau ir acīmredzams un būs jūtams arī turpmāk, studējošo 
studentu skaita pieaugumā. 

Studiju apakšvirziena un programmas Dizains un amatniecība mācībspēki pilnveidojuši 
savu pieredzi sekojošos kursos un semināros: 

1. Lektore Z.Beitere-Šeļegovska 
• Starptautiskās dizaina izstādes “Design isle 2019” apmeklējums, Rīga, Ķīpsala, 20.10.2019. 
• Dizaina festivāla apmeklējums Tallinas Dizaina nedēļas ietvaros, Tallina, Kai centrs, 20.09.2019. 
• Neformālās izglītība programma “Dizaina domāšana uzņēmējiem” (64 h) ESF projekta 

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros, Jelgava, Zemgales reģiona 
kompetenču attīstības centrs, 26.08.-30.11.2019. 

• Seminārs Pētījums par darbaspēka pieprasījuma tendencēm līdz 2030.g. STEM projekta ietvaros (3 
h), Jelgava, LLU, 25.10.2019 

• Kursi Fashion as Design (21 h), Ņujorkas Modernās Mākslas muzejs (MoMA), ASV, 13.04.2020.-
14.07.2020. 

• Dalība konferencē Dizaina dialogs (5 h), Jelgava, LLU, TF, 05.03.2020. 
• Dalība konferencē  “Rural environment. Education. Personality (REEP)” starptautiskā 

zinātniskā konference (8h), Jelgava, LLU, 08.05.2020 - 09.05.2020 
• Seminārs “LLU ceļā uz studiju virzienu novērtēšanu un akreditāciju” 2h, Jelgava, LLU, 31.01.2020 

- 31.01.2020 
• Kursi “Namejs vadītājs”, Jelgava, LLU, projekta “LLU pārvaldības pilnveide” Nr.8.2.3.0/18/A/009 

ietvaros, 15.06.2020. 
2. Prof. B.Briede 

• LLU 2020. gada Akadēmiskā konference "LLU ceļā uz studiju virzienu novērtēšanu un 
akreditāciju" (20 h). 31.01.2020. 

3. Asoc.prof. V.Dišlere 
• Whova academy (ASV) (Whova.com) Certified Professional Virtual Event Planner, Sertifikāts (3h) 

19.08.2020 
• LLU, Rural Environment. Education. Personality. Session: Development of professional education 

and career, apliecinājums (8h), 8.05.2020 – 9.05.2020 
• IZM, EPALE, ES, Starpkultūru izglītības pieeja, rīki un metodes pieaugušo izglītībā, apliecinājums 

(3h) 26.05.2020 
• Latvijas Universitāte, LU Open minded, Padomi digitālās paaudzes audzināšanā, apliecinājums (16 

h) 28.02.2020 – 13.03.2020 
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4. Vieslektore G.Gaiķe 
• Dalība konferencē Dizaina dialogs 2020. g.5. marts, Jelgava TF 

5. Prof. A.Kaķītis 
• Angļu valodas kursi B1 Projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/014 “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana”. 

(CEFR) 120h 
6. Profesors A.Lagzdiņš  

• Seminārs meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības speciālistu profesionālās 
kompetences paaugstināšanai.  Latvijas melioratoru biedrība, Ikšķiles novada pašvaldības 
administratīvā ēka, Ikšķile. 2019. gada 25. oktobris 

7. Docente I.Līce – Zikmane 
• Apliecinājums Nr.2954. Dalība skolotāju reģionālajā konferencē „Skolēna mācīšanās iedziļinoties”. 

Jelgavas Valsts ģimnāzija, 24.10.2019.- 4 h 
• Apliecība Nr.25.5-14/1505. Ir apguvusi pedagogu profesionālās pilnveides programmu 

„Starpdisciplinārās pieejas ieviešana pedagoga darbā: no teorijas līdz praksei”: 1.modulis – Ievads 
starpdisciplinārās pieejas ieviešanā pedagoga darbā. VISC, projekts Nr.8.3.2.2./16/1/001 „Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. 17.12.2019.-8 h 

• Apliecinājums Nr.166/2019. Dalība skolotāju reģionālajā konferencē „21. gadsimta skolotājs – 
iedvesmotājs un lietpratējs”. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, 27.12.2019. – 6 h 

• Sertifikāts. Dalība zinātniski starptautiskajā konferencē Rural Environment. Education. Personality 
(REEP) Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Tehniskā fakultāte, 08.-09. maijs 2020. – 8 h 

• Apliecība Nr.3282. Apguva pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu 
„Mūsdienīga mācību procesa plānošana un organizēšana”. Jelgavas Valsts ģimnāzija, 31.05.2020. 
– 8 h 

• Apliecība Nr 25.5.-14/864. Ir apguvusi pedagogu profesionālās pilnveides programmu 
„Starpdisciplinārās pieejas ieviešana pedagoga darbā: no teorijas līdz praksei”: 3.modulis – 
Starpdisciplinaritāte mācību materiālu un satura izveidē. VISC, projekts Nr.8.3.2.2./16/1/001 
„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. 03.06.2020.- 8 h 

• Apliecība Nr.2020-812. Ir apguvusi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu 
„Personības attīstība un audzināšana digitālajā laikmetā”. ZRKAC, 04.06.2020. – 6 h 

8. Docente L.Paula  
• Kursi “Dinamiska un aktīva prezentācija (PowerPoint tiešās iespējas un papildu spraudeņi)” 

projekta Nr.8.2.2.0/18/A/014 “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” ietvaros Zemgales 
Reģiona kompetenču attīstības centrā, sertifikāts Nr. 2020-1017, 30.06-02.07.2020. 

• Kursi “MS Mākoņpakalpojumi datu glabāšanai un koplietošanai” projekta Nr.8.2.2.0/18/A/014 
“LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” ietvaros Zemgales Reģiona kompetenču attīstības 
centrā, sertifikāts Nr. 2020-977, 29.06.2020. 

• Kursi “Tiešsaistes rīki interaktīvas prezentācijas izveidei un komunicēšanai, un aptauju veidošanai 
tiešsaistē” projekta Nr.8.2.2.0/18/A/014 “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” ietvaros  
Zemgales Reģiona kompetenču attīstības centrā , sertifikāts Nr. 2020-867, 16.-18.06.2020. 

• LLU augstākās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programma “Inovācijas augstskolu 
didaktikā” (160 h), sertifikāts Nr.2.6.-13.1/20-355, 2019-2020 

• Angļu valodas kursi (120 h) LLU akadēmiskajam personālam projekta Nr.8.2.2.0/18/A/014 “LLU 
akadēmiskā personāla pilnveidošana” ietvaros (Upper Intermediate), sertifikāts Nr. 2020-284, 2019- 
2020 

9. Vieslektore I.Paulsone  
• Apliecība Nr. 2019/04 par profesionālās pilnveides programmu „Animācia” 25.01.2019; DMS; 
• Apliecība Nr. 2019/12 par profesionālās pilnveides programmu „Animācia? Elementāri” 22. 

02.2019; DMS; 
• Apliecība Nr. 2019/1403 par profesionālās pilnveides kursu programmu ‘Tēls un izteiksmes līdzekļi 

scenogrāfijā”31.10.2019. Latvijas Nacionālais kultūras centrs 
• Apliecinājums par dalību konferencē ‘Dizaina dialogs”( 5 h) 2020. gada 5. martā 

10. Lektore S.Reihmane 
• Seminārs “Aprites ekonomikas inovatīvas prasmes tekstila nozarē” 4 akadēmisko stundu apjomā, 

2020. gada 2. jūlijs, RTU, sertifikāts Sērija PNIE Nr. 000193 
• Tiešsaistes kurss “Prezentāciju veidošana darbam tiešsaistē”, 10.06.2020., 11.06.2020., 

16.06.2020., 8 stundas, VISC, ESF projekts "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un 
personāla kompetences pilnveide" Nr.8.5.3.0/16/I/001 

• „Emocionālā inteliģence izglītībā”, 2019. gada 23. oktobris, 13. novembris, 4. decembris, 24 
stundas, VISC ESF projekts Nr.8.5.3.0/16/I/001 kursi 

11. Vieslektore D.Rotgalve-Birziete 
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• Seminārs Ceļā uz studiju virzienu novērtēšanu un akreditāciju (2h) 31.01.2020 - 31.01.2020, 
Latvija, LLU apliecinājums  

• Kursi Digitālā bērnība: padomi digitālās paaudzes audzināšanā (16 ak.h) 01.01.2020 - 13.03.2020, 
Latvija LU OPEN MINDED, apliecinājums  

• Kursi X,Y,Z un A paaudzes: izaicinājumi darba devējiem, vecākiem un pedagogiem (16 ak.h), 
16.03.2020 - 20.05.2020, Latvija LU OPEN MINDED, apliecinājums  

• Konference "Dizaina dialogs"(5h), 05.03.2020 - 05.03.2020, Latvija, LLU, apliecinājums  
• Konference 18th International Scientific Conference Engineering for rural development, 20.05.2020 

- 22.05.2020, Latvija, LLU, certificate 
12. Asoc.prof. R.Šeļegovskis  

• Profesionālās kvalifikācijas celšana siltumenerģētikas uzņēmumā. Stažēšanās. SIA "Salaspils 
Siltums". 2019.-2020. 

• LLU ceļā uz studiju virzienu novērtēšanu un akreditāciju. LLU. Konference. 2019 
• Pētījums par darbaspēka pieprasījuma tendencēm laika periodam līdz 2030. gadam. SIA "Dynamic 

University" Seminārs 2019. 
13. Vieslektore, I.Spulle-Meiere 

• Skolotāja darba izaicinājumi 21. gadsimtā:kā nepazaudēt sevi un iedvesmot sabiedrību?” PPKPP, 
Apliecība-12h, 5.12.2019. 

• DMDM Vārds dizainam. Anna Andersone. Riga TechGirls – tehnoloģiju un dizaina nepieciešamība 
izglītībā 20.10.2019.; Ilze Kundziņa. Pakalpojuma dizains izglītībā. 24.02.2020.; Elīna un Čārlzs 
Bušmaņi. Dizaina domāšana izglītībā. 11.05.2020. Apliecība- 9h 

• „Microsoft Teams un citu Office 365 rīku izmantošana izglītības procesa uzlabošanai” PPKPP, 
Apliecība- 12h, 29.04.2020. 

• „Raku krāsns apdedzināšanas iespējas un metodes”, PPKPP, Apliecība- 36h, 17.-20.08.2020. 
• Starptautiskās dizaina izstādes “Design isle 2019” apmeklējums, Rīga, Ķīpsala, 18.10.2019. 
• CERAMIC LABORATORY 8. Starptautiskā keramikas mākslas Simpozija dalībnieku 

prezentācijas un meistarklases Latvijas Laikmetīgās keramikas centrā, Rotko centra konferenču 
sektorā ar DRMC un Latvijas Keramikas asociāciju 23.-24.07.2020. 

• Naborigamas krāsns apdedzinājums, Salacgrīva 2020. augusts 
14. Docents O.Vronskis 

• Certificate of Completion “Civil 3D pamatkurss”, 32 stundas, 2020. gada 4. augusts. 
• Apliecība par kursu pabeigšanu izglītības programmā “Dinamiska un aktīva prezentācija 

(PowerPoint tiešās iespējas un papildus spraudņi)”, 8 stundas, 2020. gada 9. jūlijs. 
• Apliecība par kursu pabeigšanu izglītības programmā “MS Mākoņpakalpojumi datu glabāšanai un 

koplietošanai”, 8 stundas, 2020. gada 7. jūlijs; 
• Apliecība par kursu pabeigšanu izglītības programmā ”Tiešsaistes rīki interaktīvās prezentācijas 

izveidei un komunicēšanai, un aptauju veidošana tiešsaistē”, 8 stundas 2020. gada 6. jūlijs; 
• Certificate of attendance “English language individual classes at Intermediate B1”, 32 stundas, 

2020. gada 24. marts; 
• Certificate of Completion “English language course at Intermediate: B1”, 120 stundas, 2020. gada 

20. februāris; 
• Apliecinājums par dalību LLU akadēmiskajā konferencē “LLU ceļā uz studiju virzienu novērtēšanu 

un akreditāciju”, 2 stundas, 2020. gada 31. janvāris; 
• Apliecinājums par dalību LLU akadēmiskajā konferencē “Es LLU studiju procesā”, 6 stundas, 2019. 

gada 25. janvāris; 
15. Docents J.Vuguls 

• Sertifikāts Inovācijas augstskolu didaktikā LLU 2018.–2020., Nr.2.6.-13.1/20-371, LLU Jelgava, 
2020. gada 13. maijā 

•  Apliecinājums par mācībām “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu 
apsaimniekošana”. 16 h; 2020. gada 10. jūlijs Nr. LLKC06OZ17-M/236 
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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 

75 

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

67 

Izdotās zinātniskās monogrāfijas 6 
Citas zinātniskās publikācijas 7 
Starptautisko konferenču materiāli (Abstract) 32 
Referātu saraksts starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 66 
Referātu saraksts pārējās konferencēs 3 
Zinātniski populārās un zinātniski metodiskās publikācijas 18 
Starptautisko apstiprināto vai uzturēto patentu, licenču un zinātības 
(know-how) skaits 

9 

Zinātniskie projekti 88 
t.sk., projekti, kuros iesaistīti studenti 33 

Mākslinieciskā daiļrade (izstādes, meistarklases utt.)  16 
 
Izvērstais publikāciju saraksts dots 3. pielikumā. 
 

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

Vārds, uzvārds Komisija, organizācija, padome utt. skaits 

Andra Zvirbule 17 
Anita Auziņa 9 
Anita Blija 4 

Baiba Ozola 2 
Dace Kaufmane 3 

Dace Kļava 7 
Daiga Kunkulberga 5 

Daina Kārkliņa 11 
Elīna Sturmoviča 1 
Evita Straumīte 7 

Gita Krūmiņa-Zemture 3 
Ilga Gedrovica 2 
Ilze Grāmatiņa 3 

Ilze Pelēce 2 
Inga Ciproviča 15 

Inta Alksne 4 
Jeļena Zagorska 4 

Lāsma Līcīte-Ķurbe 2 
Līga Skudra 5 
Māra Dūma 5 

Mārtiņš Šabovics 11 
Nataļja Vronska 10 

Raimunds Šeļegovskis 8 
Ruta Galoburda 6 

Sandra Muižniece-Brasava 10 
Solvita Kampuse 1 

Tatjana Ķince 5 
Velga Miķelsone 3 
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Vārds, uzvārds Komisija, organizācija, padome utt. skaits 

Viesturs Kreicbergs 6 
Ilze Beitāne 10 
Anete Ķeķe 3 

Linda Grīnberga 4 
Sandra Īriste 3 
Dina Popluga 1 

Edgars Bukšāns 7 
Baiba Briede 11 

Anna Jesemčika 3 
Kitija Kirila 4 

Andris Morozovs 6 
Imants Nulle 5 
Māris Gailis 1 

Linards Sisenis 16 
Uldis Spulle 15 

Artūrs Veinbergs 1 
Sigita Liše 7 

Zane Beitere-Šeļegovska 9 
Laura Boldiševica 1 

Vija Dišlere 4 
Guna Gaiķe 1 

Aivars Kaķītis 1 
Ēriks Kronbergs 6 
Ainis Lagzdiņš 6 

Iveta Līce-Zikmane 7 
Līga Paula  9 

Inta Paulsone  1 
Silvija Reihmane 3 

Ivanda Spulle-Meiere 3 
Juris Vuguls 1 

Ligita Ozolniece 2 
 

5.4. Maģistrantu un doktorantu iesaistīšana studiju kursu īstenošanā 

Studiju apakšvirzienā “Pārtikas zinātne” studiju programmu „Pārtikas produktu 
tehnoloģija”, “Pārtikas kvalitāte un inovācijas” un “Pārtikas zinātne” īstenošanā piedalās doktora 
studiju programmas „Pārtikas zinātne” studente Sanita Sazanova studiju kursā „Pārtikas sensorā 
novērtēšana”, “Sensorā un patērētāju zinātne” un “Zivis to pārstrāde”. Sanita Sazonova atskaites 
periodā patstāvīgi arī īstenoja studiju kursu “Pārtikas produktu tehnoloģijas pamati” VMF studiju 
programmas “Veterinārmedicīna” ārvalstu studentiem (5. kurss), lasot lekcijas un vadot 
laboratorijas darbus gaļas un zivju pārtstrādē, arī “Pārtikas produktu nekaitīgums I” kursā PTF 
maģistra studiju programmas 1. kursa maģistrantiem, vadot laboratorijas darbus, u.c. Savukārt, 
maģistratūras studiju programmas „Pārtikas zinātne” studente Sintija Strode aktīvi arī piedalās un 
līdzdarbojas studiju kursa „Pārtikas sensorā novērtēšana” īstenošanā.  

2019/2020. studiju gadā doktorante Liene Ozola līdzdarbojās studiju kursa “Pārtikas 
produktu tehnoloģija” īstenošanā kopīgās maģistra studiju programmas “Uzturzinātne” 1. kursa 
studējošajiem, lasot lekcijas augļu-dārzeņu pārstrādē. Doktorante Kristīne Majore līdzdarbojās 
studiju kursa “Jaunā pārtika” īstenošanā PTF maģistra studiju programmas 1. kursa maģistrantiem 
(ārvalstnieki), vadot laboratorijas darbu izstrādi. 

Apakšvirzienā Kokapstrāde studiju programmas Koksnes materiāli un tehnoloģijas 
doktoranti iesaistījušies studiju procesā, Kokapstrāde, p(b), kā arī Koksnes materiāli un 

tehnoloģija, a, studentiem pasniedzot studiju kursus, pilnveidojot viņu teorētiskās un praktiskās 
zināšanas, prasmes un kompetences un veidojot attieksmi par nozarē notiekošajiem procesiem. 
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6. Sadarbība  

6.1. Sadarbības stiprināšana ar ieinteresētajām pusēm 

Daudzu gadu laikā apakšvirzienā “Pārtikas zinātne” Pārtikas tehnoloģijas fakultāte 
iesaistās dažādu veidu sadarbības procesos, kur tiek uzrunāti absolventi, pārtikas ražošanas 
uzņēmēji – potenciālie darba devēji, pētnieciskie institūti, kā arī biedrības un dažāda cita veida 
organizācijas. Atskaites periodā studiju programmas “Pārtikas kvalitāte un inovācijas” ietvaros 
sadarbība starp ražotājiem tika veicināta pētniecības jomā. Vairāki bakalaura darbi tika izstrādāti 
pēc pārtikas ražotāju iniciatīvas:  

1. Bakalaura darbs “Uztura bagātinātāja - enerģijas batoniņa ar kofeīnu, L-teanīnu un ginka 
(Ginkgo biloba) ekstraktu” izstrāde noritēja sadarbībā ar SIA "BrainBerry".   

2. Pēc SIA Meduspils un SIA Bizeco iesniegta Vaučera projekta pieteikuma saņemšanas prof. 
A.Blija veiksmīgi piesaistīja Studiju programmas studenti M.Skudru un izstrādāts 
bakalaura darbs “ Krēmveida medus ar pīlādžiem kvalitātes izpēte”. 

3. SIA LAbee Vaučera projekta ietvaros un, sadarbojoties ražotājam, pētniekam un bakalaura 
studiju programmas studentam tika izstrādāts bakalaura darbs “Bišu produktu 
želejkonfektes ar augļu-ogu izejvielu piedevām”, kas šobrīd tiek uzsākts ražot uzņēmumā. 

4. Turpinot sadarbību ar AS “Dobeles dzirnavnieks”, tika izstrādāts bakalaura darbs 
“Makaronu ar kaltētu dārzeņu pulveri izstrāde”. Pētījuma laikā tika izveidotas jaunas 
receptūras makaroniem ar spinātu, biešu un paprikas pulveri”.  
Dizains un amatniecība apakšvirziena un programmas direktore sadarbojoties ar Zemgales 

plānošanas reģionu projekta Nr.ENI-LLB-1-108 “Pressure cooker” ietvaros organizēja studentus 
dalībai starptautiskā meistarklasē par amatnieku un dizaineru sadarbību, kam bija jānotiek 2020. 
gada martā, pandēmijas dēļ gala aktivitāte pārcelta uz nākamo gadu.  

Dizains un amatniecība 3.kursa amatniecisko tekstiltehnoloģiju un dizaina virzienā kopā 
ar Tamborēšanas tehnoloģijas un dizains kursa mācībspēku piedalījās biedrības “Mans 
tautastērps” rīkotajā akcijā par godu Jelgavas pilsētas 755. gadadienai kopīga musturdeķa izveidē 
izveidē (http://www.manstautasterps.lv/jaunumi/params/post/2138521/jelgava-755-musturdekis ) 

Studiju procesa nodrošināšanā ar savu materiālu palīdzēja uzzņēmums SIA "Jelgavas 
tipogrāfija" studiju kursa Produktu dizains studentu eksperimentālo uzdevumu izpildei, bet SIA 
"Lamela" piedāvāja masīvkoka materiāla plātnes studentu praktisko darbu izstrādei studiju kursā 
Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains II. 

Vairākus gadus turpinās sadarbība ar biedrību „ŪDENSZĪMES”, šajā periodā paralēli 
mācību ekskursijai un meistarklasēm noslēgts arī sadarbības līgums (I. Jātniece Sadarbības 
partnera organizācijas apliecinājums projekta “Demokrātijas ornaments Sēlijas lauku kopienās” 
Biedrība „ŪDENSZĪMES” R.N. 50008116341). 

Augstākās izglītības process ir jānodrošina ar uz zināšanām balstītu apmācību, un šīs 
zināšanas ir iespējams iegūt no attiecīgās nozares speciālistiem savā jomā.   Tāpēc arī studiju 
virziena pasniedzēji pārskata periodā ir piesaistījuši atbilstošās nozares vieslektorus, savas jomas 
pārzinējus un studiju pilnveides procesā ieinteresētos kolēģus. Vairāki no viņiem studiju procesā 
jau iesaistās vairākus gadus pēc kārtas. Pilns saraksts 4.pielikumā. 

Studiju apakšvirzienā “Pārtikas zinātne” tāpat kā līdz šim notiek mācībspēku iesaiste 
projektos, kuros tiek piedāvāti dažādu tēmu kursi pārtikas ražošanas uzņēmumiem un 
individuālajiem komersantiem. Mācībspēki ir iesaistījušies projekta “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. LAD030816/V35). Iesaiste kursu vadīšanā dod iespēju 
veidot sadarbību ar nozares ražotājiem. 

Studiju apakšvirziena Kokapstrāde mācībspēki savu pārvaldīto kursu ietvaros piesaistīja 
meža un saistīto nozaru vieslektorus, paplašinot studējošajiem redzesloku, sniedzot praktiskus 
piemērus no tiešās ražošanas. Tas ļauj studējošajiem iepazīt nozares specifiku ārpus tiešās 
ražošanas procesiem un vilkt paralēles ar teorētiskajās studijās gūtajām zināšanām. 
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Mācībspēku lekcijas/semināri nozares speciālistiem  

 
Vārds, uzvārds Pārstāvētā organizācija u.tml. 

Anita Blija ZM pasūtījums “Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014 – 2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” 
ietvaros. LAD Līguma nr. LAD030816/V35 līdzdalība kursu realizācijā:  
1)Gaļas ruletes un pastētes, tehnoloģija un pilnveide; 
 2)Higiēnas prasības (vipārējās un speciālās) pārtikas produktu pārstrādei. 

Ruta Galoburda ZM pasūtījums “Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014 – 2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” 
ietvaros. LAD Līguma nr. LAD030816/V35 līdzdalība kursu realizācijā:  
1) Augļu, dārzeņu dzērieni;  
2)Augļu, ogu dārzeņu saldēšana;  
3)Augļu, ogu, dārzeņu kaltēšana. 

Solvita Kampuse ZM pasūtījums “Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014 – 2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” 
ietvaros. LAD Līguma nr. LAD030816/V35 līdzdalība kursu realizācijā:  
1)Augļu dārzeņu dzērieni; 
 2) Augļu, dārzeņu pārstrādes produkti; 
 3)Uz tirgu vērstas bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana;  
4) Bišu produktu pilnveide. 

Zanda Krūma ZM pasūtījums “Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014 – 2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” 
ietvaros”. LAD Līguma nr. LAD030816/V35 līdzdalība kursu realizācijā:  
1)Garšaugi, to ekstrakti;  
2) Gaļas marinēšanas tehnoloģiju pilnveide. 

Tatjana Ķince ZM pasūtījums “Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014 – 2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” 
ietvaros”. LAD Līguma nr. LAD030816/V35 līdzdalība kursu realizācijā:  
Pārtikas derīguma termiņš, likumdošana, galvenie aspekti.  
Pārtikas produktu marķējuma izvērtējums, galvenās prasības, veselīguma norādes.  
Produkta uzturvērtība, to aprēķins.  
Faktori, kas ietekmē produkta kvalitāti un derīguma termiņu. Jauno pārtikas produktu 
kvalitātes nodrošināšana un pārbaude.  
Derīguma termiņa noteikšana jauno produktu izstrādes laikā. Kvalitātes kontroles veidi. 
Derīguma termiņa noteikšanas veidi. 

Sandra Muižniece 
Brasava 

1.ZM pasūtījums “Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014 – 2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” 
ietvaros”. LAD Līguma nr. LAD030816/V35 līdzdalība kursu realizācijā par tēmu 
pārtikas produktu iepakošana:  
1)Augļu, dārzeņu dzērieni; 
 2) Gaļas marinēšanas tehnoloģiju pilnveide;  
3) Augļu dārzeņu pārstrādes produkti;  
4) Bišu produktu pilnveide;  
5) Garšaugi, to ekstrakti;  
6) Uz tirgu vērsta bioloģiskā lauksaimniecības produkcijas ražošana. 
2. Referāts: "Vai problēma ir plastmasā vai plastmasas patēriņā un mūsu paradumos " 
Latvijas Zaļā punkta rīkotajā konferencē "Latvija - valsts bez atkritumiem" 
3. Referāts "Iepakojums kā būtisks pievienotās vērtības elements" Pasūtītājs "Zied 
Zeme"  
4. Lekcijas par iepakojumu, pasūtītājs "Jūrkante",  
5. Seminārs: "Iepakojuma materiāli", pasūtītājs A/S "Lido" 
6. Seminārs: "Iepakojuma materiāli, tendences", pasūtītājs SIA "Orkla Latvija". 
7. Seminārs "Videi draudzīgi, nedraudzīgi iepakojuma materiāli" pasūtītājs A/S 
"Latvijas Zaļais punkts", mērķauditorija SIA Rimi Latvija. 
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Vārds, uzvārds Pārstāvētā organizācija u.tml. 
Dace Kļava 1. ZM pasūtījums “Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014 – 2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” 
ietvaros. LAD Līguma nr. LAD030816/V35 līdzdalība kursu realizācijā:  
1) Augļu, dārzeņu dzērieni; 
 2) Augļu un dārzeņu pārstrādes produkti;  
3) Bišu produktu pilnveide;  
4) Uz tirgu vērstas bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana; 
 2. IZM projekta iepirkuma Mācību pakalpojumi pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveides programmu apguvei “Izpratnes pilnveide par karjeras iespējām un tās 
integrēšana izglītības procesā ”Karjeras iespējas pārtikas nozarē".  
3. Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Zied zeme” organizētie kursi "Jaunu 
produktu izstrāde no idejas līdz prototipam". 

Ilze Grāmatiņa ZM pasūtījums “Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014 – 2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” 
ietvaros. LAD Līguma nr. LAD030816/V35 līdzdalība kursu realizācijā:  
1)Gaļas marinēšanas tehnoloģiju pilnveide;  
2)Gaļas ruletes un pastētes, tehnoloģija un pilnveide. 

Jeļena Zagorska ZM pasūtījums “Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014 – 2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi 
”ietvaros”. LAD Līguma nr. LAD030816/V35 līdzdalība kursu realizācijā: par tēmu 
pārtikas produktu derīguma termiņš un pārtikas produktu uzturvērtība un informācijas 
sniegšana patērētājam “Gaļas ruletes un pastētes, tehnoloģija un pilnveide”. 

Andrejs Domkins 

Apmācības programma“Ražošanas vadība kokapstrādē” Erasmus+ K2 projekta 
“Profesionālu izglītību un apmācību kompetenču pilnveide Baltijas kokrūpniecības 
nozarē atbilstoši Eiropas kvalitātes ietvarstruktūrai” (Skilled up) 

Sigita Liše 
Apmācības programma“Ražošanas vadība kokapstrādē” Erasmus+ K2 projekta 
“Profesionālu izglītību un apmācību kompetenču pilnveide Baltijas kokrūpniecības 
nozarē atbilstoši Eiropas kvalitātes ietvarstruktūrai” (Skilled up) 

Kārlis Pugovičs 
Apmācības programmai “Ražošanas vadība kokapstrādē” Erasmus+ K2 projekta 
“Profesionālu izglītību un apmācību kompetenču pilnveide Baltijas kokrūpniecības 
nozarē atbilstoši Eiropas kvalitātes ietvarstruktūrai” (Skilled up) 

Uldis Spulle 
Amācības programmai “Ražošanas vadība kokapstrādē” Erasmus+ K2 projekta 
“Profesionālu izglītību un apmācību kompetenču pilnveide Baltijas kokrūpniecības 
nozarē atbilstoši Eiropas kvalitātes ietvarstruktūrai” (Skilled up) 

Ainis Lagzdiņš 
 

Tēma: Augsnes apstrādes veidu ietekme uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un 
uztvērējaugu ietekme uz ūdeņu kvalitāti.  
Organizācijas: Zemkopības ministrija, LVMI Silava, LLU Agroresursu un ekonomikas 
institūts,  
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, SIA “PS Līdums”, zemnieku 
saimniecības “Orhidejas” 
Tēma: Ūdens kvalitātes un meteo sensori – eksperiments Z/s Vilciņi – 1. 
Organizācijas: Izstāžu komplekss “Rāmava” 

Inta Paulsone • Lekcija „Produkta iepakojums un tā nozīme” 06.12.2019 - 06.12.2019; Dobeles 
Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs 

• Seminārs "Ekogleznošana" 21.-22.10.2019; 20.08.2020. Jēkabpils izglītības pārvalde. 
• Seminārs „Vizuālā māksla attālinātās mācīšanās situācijā” 23.10.2020. Jēkabpils 

izglītības pārvalde 
I.Spulle-Meiere • Porcelāna apgleznošanas meistarklase. MJC Praktiskās estētikas skola. Rīga. 2020. g. 

20. janvārī 
• Forma. Dizains. Faktūra. Māla virpošanas meistarklase. Virpošanas nozīme 

keramisko materiālu pielietošanā. MJC Praktiskās estētikas skola. Rīga, 27.01.2020 
• Kompozīcija un mākslas valoda. E-kursa prezentācija, pielietošanas aspekti vizuālās 

mākslas un dizaina nodarbībās. Engures keramikas simpozijs, Engurē, 2020. g. 19. 
augustā 
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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 

Lietuva 1 1 
Vācija 1 - 
Čehija 7 - 
Ukraina 1 - 
Francija 2 - 
Krievija 3 - 
Čehija 1 - 

 
Studiju apakšvirzienā “Pārtikas zinātne” 2019./2020. studiju gadā profesors Petras 

Rimantas Venskutonis, kas strādā Kauņas Tehnoloģiju universitātē (Lietuva), Pārtikas 
tehnoloģijas fakultātes Pārtikas tehnoloģiju katedrā darbojās kā viesprofesors, īstenojot studiju 
kursu “Pētījuma metodoloģija” doktora studiju programmas “Pārtikas zinātne” 1. studiju gada 
studējošajiem. 
 
LLU studentu mobilitāte 

Studiju programma 
ERASMUS+ 

BOVA 
SMS SMP 

Pārtikas kvalitāte un inovācijas, a 2 - - 
Pārtikas produktu tehnoloģija, p(b) 2 3 - 

Pārtikas zinātne, a(m) 3 2 - 

Pārtikas zinātne, (PhD) - 1 1* 
Kokapstrāde, p(b) + − − 
Dizains un amatniecība, p(b) 2 1  

SMS – mobilitātes studijas 
SMP – mobilitātes prakse 
*cits (granta, stipendijas izmantošana) 

Studiju apakšvirzienā “Pārtikas zinātne” 2019./2020. studiju gadā Pārtikas produktu 

tehnoloģijas, p(b) studiju programmas studenti ERASMUS+ studijās devušies uz Grieķiju 
(Agricultural University of Athens) un praksē bijuši Slovākijā (Mlekarne d.o.o.) un Norvēģijā 
(Karslosybruket AS). Pārtikas kvalitātes un inovācijas, a divas studentes 2019./2020. studiju gadā 
Erasmus+ apmaiņas programmas ietvaros studēja Čehijā (University of Veterinary and 

Pharmaceutical Sciences). Pārtikas zinātne, a(m) studenti studēja Čehijā (Prague Universiry of 

Chemistry and Technology), Igaunijā (Estonian University of Life Sciences; Tallinna University 

of Technology), Polijā (Warsaw University of Life Sciences) un Itālijā (University of Padova). 
Savukārt, Pārtikas zinātne, (PhD) studenti, praktiski darbojās un ieguva gan praktiskās iemaņas 
gan zināšanas, izmantojot ERASMUS+ prakšu iespējas Spānijā (University of Oviedo), kā arī 
izmantojot citus pieejamos grantus (stipendijas) praktiskās iemaņas ASV, Sensorās analīzes un 
patērētāju uzvedības centrā Manhetenā, Kanzasā (Center for Sensory Analysis and Consumer 

Behaviour, Manhattan, Kansas) no 2019. gada jūnija līdz 2020. gada aprīlim. 
Studiju apakšvirzienā Kokapstrāde 2020. gada pavasara semestrī Transilvānijas 

universitāte Brasovā (Transilvania University of Brasov), Rumānijā studēja 2.kursa students 
Kārlis Komarovskis un Zvolenas Tehniskajā universitātē (Technical University of Zvolen), 
Slovākijā studēja 3.kursa studenti Kristians Klancbergs un Andris Neimanis. 

Studiju apakšvirzienā un programmā Dizains un amatniecība 2020. gada pavasara semestrī 
divas 3.kursa studentes (Inita Upīte un Evita Rauza) studēja Portugālē (Escola Superior de Artes 

e Design (ESAD)), bet Anna Ošupe praktizējās Nīderlandes uzņēmumā Clan de Banlieue. 
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 Mācībspēki Imants Nulle (kurss Computer Aided Design) un Raimunds Šeļegovskis (kursi 
Heat sources, Fundamentals of Heat Engineering) lasīja lekcijas angļu valodā Erasmus+ ārvalstu 
sudentiem no Baltkrievijas, Turcijas un Krievijas.     
 
LLU mācībspēku mobilitāte 

Valsts/ Vārds Uzvārds 

ERASMUS+ 

BOVA 

Citas  

aktivitātes Lekciju 

lasīšana 

Pieredzes 

apmaiņa 

Igaunija/ Dace Kļava - + - - 
Kazahstāna/ Ruta Galoburda - - - + 

Polija/ Gita Krūmiņa-Zemture - + - - 
Lietuva/ Anita Auziņa + - - - 
Polija/ Sandra Īriste - + - - 

Čehija/ Sandra Muižniece-Brasava - - - + 
Polija/ Ilze Beitāne  - - - + 

Polija/ Mārtiņš Šabovics - - - + 
Somija/ Mārtiņš Šabovics - - - + 

Kazahstāna/ Inga Ciproviča - - - + 
Nīderlande/ Imants Nulle - + - - 
Francija/ Kārlis Pugovičs - + - + 

Baltkrievija/ Linards Sisenis - - - + 
Krievija/ Linards Sisenis - - - + 

Francija/ Uldis Spulle - + - + 
Igaunija/Zane Beitere Šeļegovska - - - + 
Vācija/Zane Beitere Šeļegovska - - - + 

Apvienotā Karaliste/Laura 
Boldiševica 

- - - + 

Spānija/Laura Boldiševica - - - + 
Lietuva/Ainis Lagzdiņš + - - - 

 

7. Studiju virziena resursu izmaiņas 

7.1. Studējošo skaits 

Studiju līmenis Studējošo skaits 

01.10.2019 

Studējošo skaits 

01.10.2020 

Absolventu skaits 

Pamatstudijas    
Pārtikas kvalitāte un 

inovācijas, a 

37 45 6 

Pārtikas produktu 

tehnoloģija, 2.līm. p(b) 
152 (no tiem 56 nepilna 

laika) 
146 (no tiem 57 nepilna 

laika) 
30 (no tiem 8 nepilna 

laika) 
Kokapstrāde, p(b) 82 (no tiem 14 nepilna 

laika) 
90 (no tiem 17 nepilna 

laika) 
19 

Dizains un amatniecība, 

p(b) 

78 ( no tiem 4 nepilna 
laika) 

91 (no tiem 9 nepilna) 6 

Maģistra studijas    
Pārtikas zinātne, a(m) 34 (no tiem 6 ārvalstu 

studenti) 
37 (no tiem 6 ārvalstu 

studenti) 
14 (no tiem 5 ārvalstu 

studenti) 
Koksnes materiāli un 

tehnoloģija, a 
3 6 2 

Doktora studijas    
Pārtikas zinātne, (PhD) 19 18 2 

Koksnes materiāli un 

tehnoloģijas, (PhD) 
4 3 − 
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7.2. Mācībspēku skaits 

Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla skaits 

Amats 2018./ 2019. 2019./ 2020. 

Profesori 25 22 

Asociētie profesori 21 17 

Docenti 47 34 

Lektori 52 33 

Asistenti - 3 

Vadošie pētnieki 20* 51* 

Pētnieki 5 15* 

Kopā 157  

* visi iesaistītie mācībspēki, kuri katedrās ir vēlēti kā pētnieki, vai vadošie pētnieki 
 

7.3. Studiju virziena infrastruktūras izmaiņas 

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

Telpas numurs/nosaukums Struktūrvienība Uzlabojuma īss apraksts 
134. telpa 
Semināru telpa Pārtikas tehnoloģijas 

katedra 

Displey Samsung 65in UHD 

115. telpa 
Augļu-dārzeņu pārstrādes cehs 

Ekstrūderis DSE-32 (Jinan Sunward 
Machinery Co., Ltd, Ķīna) 

Ķīmijas katedru telpu un 
laboratoriju remonts 

Ķīmijas katedra Telpās, laboratorijās veikts remonts 

Tehniskās fakultātes (TF) 
402.telpa/ Auditorija 

TF Mehānikas institūts Kapitālais remonts: telpa paplašināta, 
jauna grīda, sienu apdare, griestu apdare, 
jauns apgaismojuma aprīkojums, jauna 
tāfele, jauns projektors. 

TF 408. telpa/ 
Datorprojektēšanas laboratorija 

TF Mehānikas institūts Iegādāti jauni datori un atjaunotas 
programmatūras AutoCad un SolidWorks. 
Iegādāta un uzstādīta interaktīva tāfele – 
dators. 

Pilī 262.telpa /Ķīmijas 
laboratorija 

Ķīmijas katedra Koksnes acetilēšanas reaktora aprīkošana 
ar recirkulācijas sistēmu 

Kokapstrādes katedra 
403.telpa/ Koka dizaina 
laboratorija 

Kokapstrādes katedra Iekārtota laboratorijas telpa, izveidojot 
koksnes mehāniskās apstrādes darba 
vietas, aprīkojot tās ar pozīcijtipa 
iekārtām. 

TF 433.telpa/Šūšanas 
laboratorija 

Izglītības un 
mājsaimniecības 
institūts 

Remonts. 5 datorizētas šujmašīnas, 
šujmašīnu palīgierīces, 1 overloks, 1 
plakanšuves overloks, 1 izšūšanas 
šujmašīna, 1 profesionālais gludināšanas 
galds ar gludekli, 1 profesionālais tvaika 
gludeklis, 2 manekeni 

TF 522.telpa Izglītības un 
mājsaimniecības 
institūts 

Unimat kokapstrādes darba galds 

TF 301.telpa/Prototipēšanas 
laboratorija 

Izglītības un 
mājsaimniecības 
institūts 

3D printeris 

TF 
408.telpa/Datorprojektēšanas 
laboratorija 

Mehānikas institūts Iegādāti jauni datori un atjaunotas 
programmatūras AutoCad un SolidWorks. 
Iegādāta un uzstādīta interaktīva tāfele – 
dators. 
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Telpas numurs/nosaukums Struktūrvienība Uzlabojuma īss apraksts 
TF 525.telpa/ Vizuālās mākslas 
- tehniskās grafikas laboratorija 

Izglītības un 
mājsaimniecības 
institūts 

Zīmēšanas uzstādījumu fonda 
papildinājums. 

 

8. Citas izmaiņas 

Pārskata periodā nav  
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PIELIKUMI 

 

Pielikumos ietvertajai informācijai ir ierobežota piekļuve, pamatojoties uz personas datu 
aizsardzības regulu. 

 

 
 


