
 

“LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” 

Vienošanās numurs Nr.8.2.2.0/18/A/014 

Projekta ieviešanas aktuālā informācija Nr.6 

01.10.2020. – 30.12.2020. 

 

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. oktobra līdz 30. decembrim īstenotas vairākas aktivitātes: 

1. Stažēšanos uzsākuši 8 akadēmiskā personāla pārstāvji studiju virzienos: 

 “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un 

pārtikas higiēna; Specializācija – Mežsaimniecība” - 1 stažieris; 

 “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un 

mašīnzinības” – 2 stažieri;  

 “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un 

pārtikas higiēna; Specializācija – Veterinārmedicīna” - 3 stažieri; 

 “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 

datorvadība un datorzinātne”- 2 stažieres.  

2. Stažēšanos pabeidza un apliecinājumus par stažēšanos saņēma 7 stažieri: 

 SIA “Lāči” 2 stažieri studiju virzienā “Ražošana un pārstrāde; Specializācija 

– Pārtikas produktu tehnoloģija”; 

 SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 1 stažiere studiju 

virzienā “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, 

veterinārmedicīna un pārtikas higiēna; Specializācija – Lauksaimniecība”; 

 A/S “Balticovo” (100h programmu) un  A/S “Putnu fabrika Ķekava” (100 

programmu) 2 stažieres studiju virzienā “Lauksaimniecība, 

mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna; 

Specializācija – Lauksaimniecība”; 

 SIA “SIGNUM” 1 stažieris studiju virzienā “Mehānika un metālapstrāde, 

siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”; 

 SIA “Auto Truck Studio” 1 stažieris studiju virzienā “Mehānika un 

metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”; 



 A/S “Latvijas Finieris” (100h programma) un ”SIA “Marks M” (100h 

programma) 1 stažiere studiju virzienā “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, 

zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna; Specializācija – 

Mežsaimniecība”. 

3. Izsludināti šādi iepirkumi: 

 06.10.2020 izsludināts iepirkums - Stažēšanās pakalpojums akadēmiskajam 

personālam; 

 26.11.2020 izsludināts iepirkums - Specializēto mācību pakalpojums LLU 

akadēmiskajam personālam 

4. Darbu vieslektoru amatos uzsāk 2 doktoranti studiju virzienā “Ekonomika”.  

5. Darbu uzsāk ārvalstu viesprofesors studiju virzienā “Ekonomika”.  

6. Līdz19.novembrim specializētajās apmācībās “Mūsdienīgi un efektīgi 

komunikācijas un sadarbības rīki IT vidē” piedalījās 36 LLU akadēmiskais 

personāls.   
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