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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 2. janvāra līdz 31. martam īstenotas vairākas aktivitātes: 

1. Stažēšanos uzsākuši 5 akadēmiskā personāla pārstāvji studiju virzienos 

“Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 

datorvadība un datorzinātne” (3 stažieri), “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, 

zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna (specializācija - 

Veterinārmedicīna), Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, 

veterinārmedicīna un pārtikas higiēna (specializācija – Lauksaimniecība un 

zivsaimniecība). Divi stažieri studiju virzienā “Arhitektūra un būvniecība” 

turpina iesākto stažēšanos 100 stundu programmā.  

2. Stažēšanos pabeiguši 7 stažieri. Februārī apliecinājumus par stažēšanos (200 

stundu programmu) biedrībā “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” saņēma 5 

stažieri studiju virzienā “Ekonomika” un 1 stažieris – “Mehānika un 

metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”; uzņēmumā 

SIA “Baltijas Datoru akadēmija” 1 stažieris studiju virzienā “Informācijas 

tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un 

datorzinātne”.  

3. Izsludināti iepirkumi stažēšanās pakalpojumu nodrošināšanai 2020. gadā: 

 13.02.2020. izsludināts iepirkums "Stažēšanās pakalpojums LLU 

akadēmiskajam personālam studiju virzienos: ekonomika, arhitektūra un 

būvniecība, ražošana un pārstrāde". 

 19.02.2020 izsludināts iepirkums "Stažēšanās pakalpojums LLU 

akadēmiskajam personālam studiju virzienā Informācijas tehnoloģija, 

datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne". 



 02.03.2020 izsludināts iepirkums "Stažēšanās pakalpojums LLU 

akadēmiskajam personālam studiju virzienā Lauksaimniecība, 

mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna". 

4. Darbu uzsāk ārvalstu viesprofesore no Spānijas studiju virzienā “Informācijas 

tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un 

datorzinātne”.  

5. Noorganizētas 3 atklātas viesprofesoru lekcijas: 

 27.02.2020. Vides un būvzinātņu fakultātē - Igaunijas viesprofesora 

A.Rjabčikova lekcija par paliekošo spriegumu problēmām 

būvkonstrukcijās (studiju virziens “Arhitektūra un būvniecība”); 

 10.03.2020. Tehniskajā fakultātē - viesprofesora M.Rucki lekcija 

“Concept of Industry 4” (studiju virziens “Mehānika un metālapstrāde, 

siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”); 

 Pārtikas tehnoloģijas fakultātē - viesprofesora P.R.Venskutoņa lekcija 

"Plant bioactives - 'magic' molecules for healthy foods and personalized 

nutrition" (studiju virziens “Ražošana un pārstrāde; Specializācija – 

Pārtikas produktu tehnoloģija”) – datums lekcijai tiks precizēts. 

6. 03.03.2020. izsludināta atklāta ārvalstu akadēmiskā personāla atlase studiju 

virzienos - “Ražošana un pārstrāde” (1 vieta), “Lauksaimniecība, 

mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna”; 

Specializācija – Lauksaimniecība (1 vieta), “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, 

zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna”; Specializācija – 

Mežsaimniecība (2 vietas) un “Ekonomika” (2 vietas). 

7. Darbu uzsāk divi doktoranti vieslektoru amatos studiju virzienā 

“Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un 

pārtikas higiēna; Specializācija - Mežsaimniecība”.  

8. 03.03.2020. izsludināta atklāta doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu 

atlase studiju virzienos - “Arhitektūra un būvniecība” (2 vietas), 

“Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un 

pārtikas higiēna”; Specializācija – Veterinārmedicīna (1 vieta), “Ražošana un 

pārstrāde” (1 vieta) un “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, 

veterinārmedicīna un pārtikas higiēna”; Specializācija – Mežsaimniecība (1 

vieta).  

 

 

Informācija sagatavota: 31.03.2020. 


