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Projekta īstenošana uzsākta 2019. gada 1. janvārī. 

Projekta mērķis – LLU akadēmiskā personāla attīstība studiju procesa kvalitātes 

pilnveidošanai, uzlabojot kompetences, sadarbību ar industriju un piesaistot 

doktorantus, kā arī ārvalstu akadēmisko personālu.  

Projekta īstenošanas gaitā plānots uzlabot LLU sniegumu un stiprināt akadēmisko 

personālu universitātes sešos stratēģiskās specializācijas studiju virzienos. Katrā no 

virzieniem tiek plānota akadēmiskā personāla apmācība un stažēšanās pie 

komersantiem, kā arī doktorantu un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaistīšana, lai 

veicinātu cilvēkresursu atjaunotnes un pēctecības plānu īstenošanu un efektīvāk 

nodrošinātu LLU pamatmērķu sasniegšanu un ātrāk tuvotos vīzijai - kļūt par vienu no 

vadošajām Baltijas jūras reģiona zinātnes un tehnoloģiju universitātēm. 

Laika periodā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam īstenotas vairākas aktivitātes: 

1. Stažēšanos uzsākuši 13 akadēmiskā personāla pārstāvji studiju virzienos: 

 studiju virzienā “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, 

siltumtehnika un mašīnzinības” – 2 stažieri; 

 studiju virzienā “Ražošana un pārstrāde; Specializācija – Pārtikas produktu 

tehnoloģija” – 6 stažieri; 

 studiju virzienā “Ekonomika” – 3 stažieri; 

 studiju virzienā “Arhitektūra un būvniecība”– 2 stažieri.  

2. Stažēšanos pabeidza un apliecinājumus par stažēšanos saņēma 9 stažieri: 

 studiju virzienā “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, 

veterinārmedicīna un pārtikas higiēna; Specializācija – Veterinārmedicīna” 

– 1 stažieris (200 h programma) IK “Matīses Veterinārās patoloģijas 

serviss”, 1 stažieris (200 h programma) AS “AGROFIRMA TĒRVETE”; 

 studiju virzienā “Ražošana un pārstrāde; Specializācija – Pārtikas produktu 

tehnoloģija” – 1 stažieris (100 h programma) SIA “POLIPAKS”, 2 stažieri 

(100 h programmā) AS “Latvijas Balzams”, 1 stažieris (200 h programma) 

AS “HKScan Latvia”; 

 studiju virzienā “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, 

siltumtehnika un mašīnzinības” – 2 stažieri (200 h programma) SIA 

“SensoTech”; 

 studiju virzienā “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, 

telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” – 1 stažieris (200 h 

programma) SIA “Baltijas Datoru akadēmija”. 

 



 

 

3. 17.05.2021. angļu valodas apmācības uzsākuši 42 LLU akadēmiskā personāla 

pārstāvji. 

4. Izsludināti trīs iepirkumi: 

 13.04.2021 - stažēšanās pakalpojums akadēmiskajam personālam; 

 06.05.2021 - specializēto mācību pakalpojums LLU akadēmiskajam 

personālam; 

 03.06.2021 - stažēšanās pakalpojums akadēmiskajam personālam. 

5. 17.05.2021. izsludināts atklāts doktorantu konkurss studiju virzienos: 

"Ražošana un pārstrāde" (darbības jomā "Pārtikas ķīmija", 1 vieta) un 

"Ekonomika" (darbības jomās "Ekonomika un sociālais mārketings", 1.vieta). 

6. 21.06.2021. izsludināts atklāts doktorantu konkurss studiju virzienā 

"Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 

datorvadība un datorzinātne" (darbības jomas - "Ģeogrāfisko sistēmu 

projektēšana un servisu programmēšana", 1 vieta; "Mākslīgā intelekta lietojumi 

precīzajā lauksaimniecībā", 1 vieta). 

7. Projekta publicitāte LLU mājaslapās: 

 LLU mājaslapā 06.04.2021. ievietota informācija par projekta aktualitātēm 

01.01.2021.-31.03.2021.  

 https://www.llu.lv/sites/default/files/files/projects/ES29_Publicit%C4%81t

e_Nr9.docx%20%28002%29.pdf  

 VMF mājas lapā 09.04.2021 - VMF mācībspēki pilnveido zināšanas un 

kompetences nozares uzņēmumos 

 http://www.vmf.llu.lv/lv/raksts/2021-04-09/vmf-macibspeki-pilnveido-

zinasanas-un-kompetences-nozares-uznemumos  

 ESAF mājas lapā 21.05.2021 - Modernas vēsmas agrobiznesa studiju 

kursos. http://www.esaf.llu.lv/lv/raksts/2021-05-21/modernas-vesmas-

agrobiznesa-studiju-kursos  

 

 

Informācija sagatavota: 01.07.2021. 
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