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Studiju virziena pilnveides pasākumi 
2019./2020. STUDIJU GADĀ 

 

1. Studiju virziena studiju programmas un to izmaiņas 

Studiju virziens “Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija” ir akreditēts 
līdz 2023. gada 31. decembrim, saskaņā ar 2020. gada 24. aprīļa grozījumiem Augstskolu likumā. 
Studiju virzienā ietilpstošās programmas: 

Nr. Nosaukums Studiju veids KP Iegūstamais grāds un/vai 

kvalifikācija 

1. Ēdināšanas un viesnīcu 

uzņēmējdarbība, p(b) 

Pilna laika 

Nepilna laika 

164 

160 

Profesionālais bakalaura 

grāds uzņēmējdarbībā; 
restorānu un viesnīcu vadītājs 

p(b) – profesionālā bakalaura studiju programma 

 

2. Studiju virziena stratēģijas izmaiņas 

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

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

programmas izvērtējumu, un pilnveidi līdz 31.08.2021. 

 

3. Studiju virziena ekspertu/darba devēju rekomendāciju izpilde 

Rekomendācija Izpildes/nepildīšanas apraksts un argumentācija 

1. Attīstīt sadarbību ar 

ārvalstu izglītības 

iestādēm 

Studiju virziena vadošās katedras – LLU Pārtikas 

tehnoloģijas fakultātes Uztura katedras mācībspēki: 

1. Lekt. G.Krūmiņa-Zemture un doc. S.Īriste 

Erasmus+ programmas ietvaros stažējās Polijas 

Dzīvības zinātņu universitātē . 
2. Prof. Ilze Beitāne 8.2.3. SAM projekta ietvaros 

stažējās Polijas Dzīvības zinātņu universitātē un 

Čehijas Dzīvības zinātņu universitātē Prāgā. 
2. Attīstīt studentu 

svešvalodu zināšanas un 

veicināt teorētisko 

zināšanu pielietojumu 

praksē, lai paaugstinātu 

viņu konkurētspēju darba 

tirgū 

1. 11 studiju programmas “Ēdināšanas un viesnīcu 

uzņēmējdarbība” studenti izmantoja Erasmus+ 

programmas iespējas, lai studētu Bulgārijas, 

Portugāles, Čehijas un Francijas augstskolās. 

2. 1 studiju programmas “Ēdināšanas un viesnīcu 

uzņēmējdarbība” studente izmantoja Erasmus+ 

programmu, lai īstenotu profesionālo praksi 

Grieķijas viesmīlības uzņēmumā. 
3. Nodrošināt akadēmiskā 

personāla attīstības 

politiku 

Atbilstoši Uztura katedras akadēmiskā personāla attīstības 

stratēģijai, 2019./2020. studiju gadā: 
1. Lai nodrošinātu jaunas paaudzes maiņu, tika 

pieņemta darbā: 
1.1.vieslektore Marta Eglīte (Mg.oec.), kura uzsāka 

doktora studijas “Agrārā un reģionālā 
ekonomika”, izvēloties studiju virzienam 

atbilstošu tēmu “Ilgtspējīga gastronomiskā 
tūrisma attīstība Latvijas lauku reģionos” 

(vadītāji: prof. A.Zvirbule un prof. I.Beitāne). 

1.2.viesasistente Jekaterina Bujaka (Profesionālais 

bakalaura grāds uzņēmējdarbībā), kura uzsāka 



Rekomendācija Izpildes/nepildīšanas apraksts un argumentācija 

maģistra studijas “Pārtikas zinātne” (vadītājs 

doc. R.Riekstiņa-Dolģe). 

2. Uztura katedras mācībspēki vadīja zinātniski 

pētnieciskos darbus doktorantūras un maģistru 

studiju studentiem: 

2.1.prof. I.Beitāne ir divu doktorantu (A.Mariševa – 

Pārtikas zinātne; M.Eglīte – Agrārā un reģionālā 
ekonomika) zinātniskā vadītāja, 

2.2.doc. R.Riekstiņa-Dolģe ir maģistra darba 

zinātniskā vadītāja (J.Bujaka – Pārtikas zinātne) 

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

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

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

izglītības projektos, veicot zinātniski-pētniecisko 

darbu, un iegūtos rezultātus, izmantojot īstenoto 

studiju kursu pilnveidē. 
4. Uztura katedras mācībspēki pilnveidojuši īstenotos 

studiju kursus e-vidē un ir nodrošinājuši attālinātās 

studijas ar dažādiem e-vidē pieejamiem rīkiem, 

piemēram BigBlueBotton – lasot tiešsaistes lekcijas. 

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

publicējuši 6 publikācijas starptautiski citējamos 

izdevumos. 

4. Tālāk attīstīt sadarbību ar 

nozares pārstāvjiem: 

iesaistīt studiju 

programmas realizācijā, 
vieslekcijās 

Sadarbība ar nozares pārstāvjiem tika nodrošināta: 

1. Valsts pārbaudījumu komisijas sastāvā ir iekļauti 5 

nozares pārstāvji (komisijas sastāvā ir 7 locekļi) 
2. Bakalaura darbu recenzēšanu veica 21 nozares 

pārstāvis. 

3. Mācību ekskursiju nodrošināšana dažādu kursu 

ietvaros uz viesmīlības uzņēmumiem. 

4. Nozaru pārstāvji vadīja lekcijas/praktiskos darbus 

ĒVU studentiem. 

5. Attīstīt akadēmiskā 
personāla angļu valodas 

zināšanas 

1. Uztura katedras mācībspēki (profesore I.Beitāne, 

docente S.Īriste) 8.2.2. SAM projekta (LLU 

akadēmiskā personāla pilnveide, Nr. 

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

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

nokārtoja Pearson testu. 

2. Uztura katedras mācībspēki (profesore I.Beitāne, 

asociētā profesore A.Blija) nodrošināja studiju 

kursus angļu valodā ERASMUS+ studentiem. 
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4. Studiju virziena studiju satura pilnveidošana un aktualizēšana 

4.1. Izmaiņas studiju plānos un esošajos studiju kursos 

4.1.1. Visiem studiju kursiem tika pārskatītas un atjaunotas programmas, kas ietver 

pilnīgu studiju programmas tulkojumu angļu valodā. 

4.1.2. Pilna laika studentiem 4. studiju kursā tika samazināta prakse “Viesmīlības 

uzņēmumu vadība” (CitiP035) par 2 KP (no 8 KP uz 6 KP) un mainīts nosaukums 

uz “Vadības prakse” (CitiP044). Līdzšinējā pieredze parādīja, ka prakses tēma ir 

apgūstama īsākā laika posmā, jo Latvijas prakses uzņēmumi, kuros stažējas 

studenti, galvenokārt ir klasificējami kā mazie vai vidējie uzņēmumi. Izmaiņas 

stāsies spēkā ar 2020./2021. studiju gadu. 

4.1.3. Studiju kursam “Viesnīcu dienesti” (Citi2002), tika aktualizēta programma un 

nomainīts nosaukums uz “Viesnīcu dienestu vadība” (Citi3059). Nosaukuma maiņa 

tika veikta, pamatojoties uz nozares eksperta ieteikumiem. Izmaiņas stāsies spēkā 
ar 2020./2021.  studiju gadu. 

4.2. Jaunu studiju kursu izveidošana 

4.2.1. Izveidots jauns studiju kurss “Pētījums viesmīlībā” (PārZ4064) 2 KP apjomā, par 

tā nepieciešamību parādīja līdzšinējā pieredze, ka studentiem nav skaidri bakalaura 

darba izstrādes principi, pētījuma plānošana, izstrāde un prezentēšana, bakalaura 

darba aizstāvēšanas process. Jaunais studiju kurss tiks realizēts 2020./2021. studiju 

gadā. 

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

 

N.p.

k. 

Grāmatas/materiāla nosaukums Studiju kurss, kurā tas 

izmantojams 

1.  Grāmatvedības pamati uzņēmumos / Inguna Leibus, 

Regīna Grigorjeva, Anna Jesemčika, Anastasija 

Svarinska. Rīga: Lietišķās informācijas dienests: 2019. 

192 lpp. ISBN 9789984896052 

Ekon3123 Grāmatvedība I un 

Ekon2017 Grāmatvedība II 

4.4. Studiju noslēguma pārbaudījumu izstrādes ieteikumi 

4.4.1. Pētījumus, kas balstīti uz uzņēmuma darba vides, darba organizācijas izpēti, veikt 

uzņēmumos, kur darbinieku skaits ir vairāk, kā 10. 

4.4.2. Pētījumā izstrādātajiem priekšlikumiem, uzlabojumiem, rekomendācijām sniegt 

finansiālu pamatojumu un veikt aprēķinus, kāds varētu būt uzņēmuma potenciālais 

ieguvums. 

4.4.3. Visos bakalaura darbos ir jābūt atsevišķi izdalītiem priekšlikumiem, kas balstīti 
pētījumā. Pievērst uzmanību priekšlikumu praktiskajai vērtībai darba izstrādes 

gaitā. 

5. Mācībspēki un pētnieki 

5.1. Profesionālā pilnveide 

5.1.1. Studijas LLU augstākās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programmā 
„Inovācijas augstskolu didaktikā”: K.Kirila, L.Griņēviča, I.Mozga, L.Proškina 

5.1.2. Angļu valodas apguve 

• I.Beitāne – apguvusi angļu valodas kursu (level B1 CEFR), Zemgales reģiona 

kompetenču attīstības centrs 120 h, 2020. gads (certificate No. 2019-326); angļu valodas 



individuālas nodarbības (level B1 CEFR), Zemgales reģiona kompetenču attīstības 

centrs 32 h, 2020. gads (certificate No. 2020-490); nokārtojusi Pearson test level B1 

CEF, 2020. gads (certificate ESOL Internation). 

• S.Īriste – apguvusi angļu valodas kursu (level B1 CEFR), Zemgales reģiona kompetenču 

attīstības centrs 120 h, 2020. gads (certificate No. 2020-335); angļu valodas individuālas 

nodarbības (level B1 CEFR), Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs 32 h, 2020. 

gads (certificate No. 2020-508); nokārtojusi Pearson test level B1 CEF, 2020. gads 

(certificate ESOL Internation) 

• J.Zagorska – apguvusi angļu valodas kursu (level B1 CEFR), Zemgales reģiona 

kompetenču attīstības centrs 120 h, 2020. gads (certificate No. 2019-326); angļu valodas 

individuālas nodarbības (level B1 CEFR), Zemgales reģiona kompetenču attīstības 

centrs 32 h, 2020. gads (certificate No. 2020-490); nokārtojusi Pearson test level B2 

CEF, 2020. gads (certificate ESOL Internation). 

• T.Ķince – apguvusi angļu valodas kursu (level B1 CEFR), Zemgales reģiona 

kompetenču attīstības centrs 120 h, 2020. gads (certificate No. 2019-323); angļu valodas 

individuālas nodarbības (level B1 CEFR), Zemgales reģiona kompetenču attīstības 

centrs 32 h, 2020. gads (certificate No. 2020-418); nokārtojusi Pearson test level B2 

CEF, 2020. gads (certificate ESOL Internation). 

• Aino Soopa – apguvusi angļu valodas kursu (level B1 CEFR), Zemgales reģiona 

kompetenču attīstības centrs 120 h, 2020. gads (certificate No. 2020-302); angļu valodas 

individuālas nodarbības (level B1 CEFR), Zemgales reģiona kompetenču attīstības 

centrs 32 h, 2020. gads; nokārtojusi Pearson test level B1 CEF, 2020. gads (certificate 

ESOL Internation)  

• L.Paura – 2019.-2020. gads 192 h kursi Angļu valodā. 
• L.Proškina – General English, Intermediate Level. Certificate of Completion 

No.21N/2020, 14.01.2020., 80 akad. stundas. 
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5.1.3. Kursi “MS Mākoņpakalpojumi datu glabāšanai un koplietošanai”, Zemgales 

reģiona kompetenču attīstības centrs 4 h, 2020. gads: I.Beitāne, S.Īriste, 

G.Krūmiņa-Zemture, R.Riekstiņa-Dolģe, A.Blija, J.Zagorska, T.Ķince, K.Kirila, 

L.Proškina, L.Jankova 

5.1.4. Kursi “Dinamiska un aktīva prezentācija (PowerPoint tiešās iespējas un papildus 

spraudņi)”, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs 8 h, 2020. gads: 

I.Beitāne, S.Īriste, G.Krūmiņa-Zemture, R.Riekstiņa-Dolģe, A.Blija, J.Zagorska, 

T.Ķince, K.Kirila, L.Proškina, L.Jankova 

5.1.5. Kursi “Tiešsaites rīki interaktīvās prezentācijas izveidei un komunicēšanai, un 

aptauju veidošanai tiešsaistē”, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs 8 h, 

2020. gads: I.Beitāne, S.Īriste, G.Krūmiņa-Zemture, R.Riekstiņa-Dolģe, A.Blija, 

J.Zagorska, T.Ķince, K.Kirila, L.Proškina, L.Jankova 

5.1.6. Dalība LLU metodiskā konferencē “LLU ceļā uz studiju virzienu novērtēšanu un 

akreditāciju” 31.01.2020. LLU, Jelgava: I.Beitāne, S.Īriste, G.Krūmiņa-Zemture, 

R.Riekstiņa-Dolģe, A.Blija, T.Ķince, K.Kirila, J.Zagorska 

5.1.7. Seminārs LLU 2019. gada 25. oktobrī “Pētījums par darbaspēka pieprasījuma 

tendencēm laika periodam līdz 2030. gadam projekta Nr. 8.2.3./18/A/009 ietvaros” 

(3h): I.Beitāne, S.Īriste, R.Riekstiņa-Dolģe. 

5.1.8. LLU seminārs “Kāpēc tik daudz labas idejas gaišākai dzīvei jau atkal tiek atliktas 

uz pirmdienu”, 2019. gada 14. novembrī: I.Beitāne, S.Īriste, G.Krūmiņa-Zemture, 

J.Bujaka 

5.1.9. Speciālo kursu apguve: 

• I.Beitāne 

o Izglītības vadītāju forums “Izglītība VAR” (6 h programma) SIA LPX Events, 

21.08.2020. (Apliecinājums) 

o Kursi: Namejs vadītājs. Dokumentu vadības sistēma “Namejs” RIX 

Technologies, 25.06.2020. (Sertifikāts Nr. SR/26/2020) 

• S.Īriste 

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

o LTRK seminārs “7 veidi kā vadītājam būt par iekšējās komunikācijas līderi”, 

2019. gada 6. novembrī, apliecinājums Nr. 300 (2h) 

o LTRK seminārs “Prāta kļūdas darbā”, 2019. gada 26. novembrī, apliecinājums 

Nr. 303 (2h) 

o LTRK seminārs “Kā mācīties jēgpilni un ar rezultātu ilgtermiņā jeb kā neizsviest 

naudu par mācībām”, 2019. gada 17. decembrī, apliecinājums Nr. 307 (2h) 

o LTRK seminārs “Talantu vadības stratēģija uzņēmumā”, 2019. gada 

29. novembrī, apliecinājums (2h) 

o LTRK seminārs “Spēja piedāvāt un nodrošināt nepieciešamos darba apstākļus un 

darba vidi ikvienam”, 2020. gada 13. janvārī, apliecinājums (2h) 

o LTRK seminārs “Ceļvedis klientu izpētē un iekšējās kontroles sistēmas izveidē” 

2020. gada 14. janvārī, apliecinājums (3h) 

o LTRK seminārs “Veiksmes kritēriji publiskajā komunikācijā” 2020. gada 28. 

janvārī, apliecinājums Nr. 311, (3h) 

o LTRK seminārs “„Zivs pūst no galvas” jeb kāds es esmu vadītājs” 2020. gada 7. 

februārī, apliecinājums Nr. 312, (2h) 

o LTRK seminārs „Pašprezentācija lietišķajā vidē un „small talk” situācijās” 2020. 

gada 12. februārī, apliecinājums Nr. 314, (2h) 



o LTRK seminārs “Customer Journey Mapping" jeb uzņēmuma darbības 

efektivitāte no klientu skatpunkta” 2020. gada 25. februārī, apliecinājums Nr. 

316, (2h) 

• G.Krūmiņa-Zemture 

o LU Open Mind kursi “Etiķetes un saskarsmes prasmes reālajā un virtuālajā vidē” 

(07.05.2020.), Apliecinājums (16 h) 

o LTRK seminārs “Spēja piedāvāt un nodrošināt nepieciešamos darba apstākļus un 

darba vidi ikvienam” (13.01.2020), Apliecinājums Nr.309 (3h) 

o Darba drošības centrs “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” 

(02.12.2019.), Apliecība Nr.21309 (3 h) 

o LTRK seminārs “7 veidi kā vadītājam būt par iekšējās komunikācijas līderi” 

(06.11.2019.), Apliecinājums Nr. 301 (2h) 

o ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla 

kompetences pilnveide” Nr. 8.5.3.0/16/I/001) kursi “Profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenu uzdevumu un to izpildes vērtēšanas kritēriju izstrāde” (26.09.2019.), 

Apliecība Nr.24.1.-11/7664 (8 h) 

• R.Riekstiņa-Dolģe 

o Latvijas augļu un ogu vīna skate, 2019. Tikšanās ar ražotājiem un nozares 

(HORECAS) pārstāvjiem, 27.11.2019. Pullman Riga Old Town, Rīga. 

o LU Open Mind lekciju kurss, Evija Apine “Novērst izdegšanu. Lekcijas 

līdzsvarotai ikdienai”, 8 stundas, sertifikāts. 

o Profesionālās pilnveides kursi “Profesionālās kvalifikācijas eksāmena uzdevumu 

un to izpildes vērtēšanas kritēriju izstrāde”, 8 stundas, apliecība nr. 24.1- 

11/7679. 

o LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves 

pasākumi”, LAD Līguma Nr. LAD131118/P44. Atbalsta ZM un LAD. Mācību 

kurss: Jauna konkurētspējīga nišas pārtikas produkta izstrāde. Specializācija: 

Vīni, sidri, destilāti – tehnoloģija un kvalitāte, ietvaros apmeklētas trīs vīna 

darītavas ”Cremon vīna darītava”, “Līgatnes vīna darītava”, “Zilver dzērienu 

darītava”. 

• I.Millere 

o Dalība seminārā “Publisko iepirkumu likums – iesācējiem” 6 h, Valsts 

administrācijas skola, Rīga, 11.09.2019. (Sertifikāts Nr.04-03/2425) 

• J.Bujaka 

o Profesionālās pilnveides kursi “Ugundrošība un aizsardzība” (160 h). 

• J.Zagorska 

o Stažēšanās A/S “Tukuma piens” 200h, 2020. gads, (apliecinājums Nr ES29-021) 

• Sanita Sazonova 

o 17.10.2019 - 17.12.2019 dalība Valsts darba inspekcijas rīkotajā seminārā 
“Ārkārtas situācijas pārvaldība” uzņēmumos. 

o LLU kursi “Ugunsdrošība un aizsardzība” 

• I.Cinkmanis 
o 26.11.2019. Armgate SIA, apmācību sertifikāts: granulometriskā analizātora paraugu 

daļiņu izmēru noteikšanai ar Anton Paar PSA 1190 L pielietojumu, darbības principiem, 

ikdienas apkopi un iegūto datu apstrādi.  

o 18.12.2019. FANEKS SIA, Mācību un konsultāciju birojs. Apmācību sertifikāts: 

Automatizētu augsnes paraugu pH analizātoru Rohasys Minilab. 

o 5.03.2020, FANEKS, Mācību un konsultāciju birojs, apmācību sertifikāts: Automatizētu 

augsnes paraugu pH analizātors ar reaģentu dozēšanu un maisīšanu Rohasys Minilab. 

o 14., 15. 06.2020, OMNILAB baltic SIA, apmācību sertifikāts: Spektrofotometrija, 

metožu izstrāde un piederumu izvēle darbam ar Agilent spektrofotometriem 

• A.Jesemčika 
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o 16.09.2019. Seminārs – “Kā izvairīties no UIN uzrēķina?”. Jauns likums, 6h. 

o 27.11.2019. Finanšu izlūkošanas dienests. Nacionālo NILL/TF/PF risku 

novērtējumu seminārs “Zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu 

komercsabiedrības”, LZRA IC, 4h. 

o 10.12.2019. Dalība 8.studentu zinātniski praktiskajā konferencē “Docenta Jāņa 

Benzes lasījumi” – Students ceļā uz finanšu pratību. ESAF, 3h. 

o 10.01.2020. Seminārs – Ŗevīzijas aktualitātes 2019. gadam”. LZRA IC, 4h. 

o 15.01.2020. - Profesora Ervida Grinovska mantojuma zinātniski praktiskas seminārs 

„Digitalizācijas procesa novērtējums ekonomikā un sabiedrībā.”, 4h, apliecinājums 

EKRA institūta direktore. 

o 22.01.2020. Seminārs – „Aktuālais revīzijā, grāmatvedībā un nodokļos 2019/2020”. 

Apmācibu Apvienība, SIA., 8h. 

o 31.01.2020. LLU Konference. LLU ceļā uz studiju virzienu novērtēšanu un 

akreditāciju. 2h, apliecinājums Nr. 33/20. 

o 17.08.2020. Seminārs – „Grozījumi NILLN no 01.07.2020. Kā izvairīties no VID 

sodiem”. Jauns likums, 6h 

• A.Soopa 

o PVN piemērošana ārkārtas situācijas laikā: VID atbalsts, preču piegādes ES 

teritorijā, darījumu ķēdes, elektroniski pakalpojumi, attaisnojuma dokumentu 

noformēšana un atspoguļošana PVN deklarācijā, tiešsaistes praktiskais vebinārs 

27.05.2020. 14.00-16.00. + 1 st. atbilde uz jautājumiem, Ņina Podvinska 

(sertificētā nodokļu konsultante, Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes 

locekle. 3 stundas.     

o Aktualitātes nodokļu piemērošanā no 01.01.2020. Grāmatvežu pēcpusdiena. 

Tildes e-seminārs 21.01.2020., 13.00-16.30., Ilze Birzniece (SIA “Konsultācijas 

un audits” valdes locekle); Jaunākās izmaiņas Tildes Jumis un Tildes Jumis 

Personāls: e-rēķini, EANG imports u.c. Anda Ziemele. 3.5 stundas. 

• K.Kirila 

o 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) 

o 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) 

o 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. 

o Izglītības programma “Strādā vesels” (16 stundas), Jelgava: Zemgales reģiona 

kompetenču attīstības centrs, 01.07.2020. (Apliecība Nr. 2020-947) 

o Lekciju kurss “Pareiza un moderna rakstu valoda – korektora padomi” (16 

stundas) Rīga: Latvijas Universitāte OPEN MINDED, 01.05.2020 - 30.06.2020. 

o Programma “Pedagoģija” (72 stundas): iegūtas tiesības veikt pedagoģisko 

darbību, Jelgava: LLU, 20.05.2020. (Sertifikāts № 2.6.-13.1/20-383) 

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

o Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma „Bērnu tiesību aizsardzība” 

(8 stundas), Jūrmala: Bulduru Dārzkopības vidusskola, 27.01.2020. (Apliecība 

№ 25)  



o Seminārs “Dokumentu pārvaldības aktualitātes un problēmsituācijas” (6 

stundas), PAC Agenda, 20.09.2019. 

• L.Griņēviča 

o Mācību kurss “X, Y, Z UN A paaudzes: izaicinājumi darba devējiem, vecākiem 

un pedagogiem” LU OPEN MINDED 2020. gada marts – jūnijs; 

o Mācību kurss “Moderna un pareiza rakstu valoda” LU OPEN MINDED 2020. 

gada februāris – maijs; 

o Dalība Zemgales forumā “Digitālie rīki uzņēmējdarbības atbalstam Zemgales 

reģionā” 2020. gada 19. februārī; 
o Mācību kurss “Kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un konkurētspējas 

palielināšana” LLU, apliecība Nr. 2.6.-17119-1428, 2019. gada 29. oktobrī 
• A.Vintere 

o “Datu analīze ar R programmēšanas valodu”, 29. jūnijs – 1.j ūlijs, 2020.“Baltijas 

Datoru akadēmija”, Rīga 

o “Biznesa procesu pārvaldības pamati”, Baltijas datoru akadēmija, 25.-

27.05.2020. 

o Social Business Conference "Internatinalising trading for social entreprise 

sustainability and education", 08.11.2019., Lietuva, Viļņa 

• L.Jankova 

o Par stažēšanos uzņēmumā SIA “Kurzemes biznesa inkubators”, programmā 
“Ekonomikas un biznesa procesu vadība” ( 200 stundas), Jelgavā, 2020. gada 2. 

martā; 
o Apliecinājums Nr. 92 - Iecietība, tolerance un dažādības vadības prasmju 

pilnveide, 32. akadēmiskās stundas, Bauskas novads, Ceraukste, 2019. gada 23.- 

25. oktobris. 

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 

23 

Publikācijas anonīmi recenzētos starptautiskos zinātniskos izdevumos, 

t.sk. proceedings 

17 

Izdotās zinātniskās monogrāfijas - 

Citas zinātniskās publikācijas 4 

Starptautisko konferenču materiāli (Abstract) 12 

Referātu saraksts starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 27 

Referātu saraksts pārējās konferencēs 4 

Zinātniski populārās un zinātniski metodiskās publikācijas 3 

Starptautisko apstiprināto vai uzturēto patentu, licenču un zinātības 

(know-how) skaits 

- 

Zinātniskie projekti 28 

t.sk., projekti, kuros iesaistīti studenti 6 

Izvērstais publikāciju saraksts dots 1. pielikumā, projektu saraksts dots 2. pielikumā 
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5.3. Līdzdalība komisijās, organizācijās, padomēs, eksperti u.tml.  

Vārds, uzvārds Komisija, organizācija, padome utt. skaits 

Ilze Beitāne 10 

Anita Blija 6 

Sandra Īriste 2 

Rita Riekstiņa-Dolģe 5 

Gita Krūmiņa-Zemture 2 

Linda Medne 14 

Ingrīda Millere 1 

Ruta Galoburda 5 

Jeļena Zagorska 5 

Tatjana Ķince 6 

Ingmārs Cinkmanis 3 

Kitija Kirila 2 

Anna Jesemčika 3 

Anete Ķeķe 3 

Linda Griņēviča 2 

Ivars Mozga 1 

Līga Paura 11 

Anna Vintere 14 

 

5.4. Maģistrantu un doktorantu iesaistīšana studiju kursu īstenošanā 

5.4.1. Jekaterina Bujaka – 1. kursa maģistrante – Uztura katedrā viesasistente, vada 

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

tehnoloģija I” 

5.4.2. Marta Eglīte – 1. kursa doktorante – Uztura katedrā vieslektore vada ĒVU pilna 

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

pamati” un “Biznesa plānošana un statistika I” 

6. Sadarbība  

6.1. Sadarbības stiprināšana ar ieinteresētajām pusēm 

Nozares vieslektoru piesaiste – 3 nozares pārstāvji, tabulu skatīt 3. pielikumā 

 
Mācībspēku lekcijas/semināri nozares speciālistiem  

 

Vārds, uzvārds Pārstāvētā organizācija u.tml. 

Gita Krūmiņa-Zemture Viesmīlības vasaras skola (08.06.- 12.06.2020.) 15 dalībnieki, to 

skaitā skolu un tehnikumu skolotāji Rita Riekstiņa-Dolģe 

Sandra Īriste 

Marta Eglīte 

Ilze Beitāne 

Anita Blija Higiēnas prasības pārtikas produktu pārstrādei. “Mācību 

organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses 

un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās 

izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros” (Līguma nr. 

LAD131118/P44) (04.02.2020. – 11.04.2020.). 

Rita Riekstiņa-Dolģe LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un 

prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma Nr. 



Vārds, uzvārds Pārstāvētā organizācija u.tml. 

LAD131118/P44. Atbalsta ZM un LAD. Mācību kurss: Jauna 

konkurētspējīga nišas pārtikas produkta izstrāde. Specializācija: 

Vīni, sidri, destilāti – tehnoloģija un kvalitāte, 2019. gada 17. 18. 

oktobris, 28. 29. novembris, 12 lekcijas un praktiskie darbi. 

Linda Medne Tūrisma nozares attīstības perspektīvas Rīgā, 20.08.2020., 

Wellton Riverside SPA Hotel, 11. novembra krastmala 33, Rīga 

Zaķusalas TV torņa ēdināšanas zonas tehnoloģiskā projekta 

izstrāde, pasūtītājs arhitektu birojs “Nams”, 2019/2020.g. 

Ruta Galoburda Lekcijas mūžizglītības kursu ietvaros par sulu ražošanas un 

augļu-dārzeņu saldēšanai piemērotām iekārtām. 

Tatjana Ķince “Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses 

un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās 

izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros” (LAD Līguma 

nr. LAD131118/P44). Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku 

atbalsta dienests. 25.06.2020 Lekcijas un praktiskie darbi (Par 

tēmu: 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.) 

 

6.2. Starptautiskās sadarbības veicināšana 

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

skolas utt.) un vieslektori: 

Valsts Ārvalstu studentu skaits Ārvalstu vieslektoru skaits 

Vācija 1 - 

Lietuva 1 - 

Grieķija 1 - 

Čehija 3 - 

Nīderlande 1 - 

 

LLU studentu mobilitāte 

Studiju programma 
ERASMUS+ 

BOVA 
SMS SMP 

Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība 11 1 - 
SMS – mobilitātes studijas 

SMP – mobilitātes prakse 

 

LLU mācībspēku mobilitāte 

Valsts 

ERASMUS+ 

BOVA 

Citas  

aktivitātes Lekciju 

lasīšana 

Pieredzes 

apmaiņa 

Polija - 2 - Čehijas Dzīvības zinātņu 

universitāte (doc. S.Īriste 

un lekt. G.Krūmiņa-

Zemture) 

Igaunija  1  Igaunijas Dzīvības zinātņu 
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Valsts 

ERASMUS+ 

BOVA 

Citas  

aktivitātes Lekciju 

lasīšana 

Pieredzes 

apmaiņa 

Universitāte (lekt. 

A.Vintere) 

Itālija 1   Universitāte Bari (prof. 

L.Paura) 

 

7. Studiju virziena resursu izmaiņas 

7.1. Studējošo skaits 

Studiju līmenis Studējošo skaits 

01.10.2019 

Studējošo skaits 

01.10.2020 

Absolventu skaits 

Pamatstudijas    

Ēdināšanas un 

viesnīcu 

uzņēmējdarbība 

137 141 25 

 

7.2. Mācībspēku skaits 

Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla skaits 

Amats 2018./ 2019. 2019./ 2020. 

Profesori 8 5 

Profesors (Emeritus) - 1 

Asociētie profesori 7 8 

Docenti 21 17 

Viesdocenti - 5 

Lektori 17 7 

Vieslektori - 13 

Asistenti - - 

Viesasistenti - 1 

Vadošie pētnieki - - 

Pētnieki - - 

Kopā 53 57 

 

7.3. Studiju virziena infrastruktūras izmaiņas 

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

Telpas 

numurs/nosaukums 
Struktūrvienība Uzlabojuma īss apraksts 

Ēdiena gatavošanas 

laboratorija – 79. telpa 

(pils) 

UZTR Eiropas reģionālās attīstības fonda 

līdzfinansētā projekta „STEM studiju 

programmu modernizācija” (Nr. 

8.1.1.0/17/I/001) (īstenošanas laiks 

10/10/2017 - 30/09/2021) ietvaros ir veikts 

iepirkums uz laboratorijas aprīkojumu un 

iekārtām. Iegādātais aprīkojums un iekārtas ir 

uzstādītas. Ar 2020. gada februāri ir atsākti 

laboratorijas darbi studentiem. 



Telpas 

numurs/nosaukums 
Struktūrvienība Uzlabojuma īss apraksts 

84.kabinets (pils) UZTR Telpa aprīkota ar multimediju un televizoru, 

kas nodrošina kvalitatīvu prezentāciju 

nodarbību laikā. 
Galda kultūras kabinets 

(pils) 

UZTR Telpa aprīkota ar pārvietojumu televizoru, kas 

nodrošina kvalitatīvu prezentāciju nodarbību 

laikā. 
 

8. Citas izmaiņas 

ESF projekts “Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide” 

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

programmas “Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība” pilnveides plāns, kas tiks realizēts 

nākamos gados līdz 2023. gadam. 
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PIELIKUMI 

 

 

Pielikumos ietvertajai informācijai ir ierobežota piekļuve, pamatojoties uz personas datu 

aizsardzības regulu. 

 

 

 


