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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. janvāra līdz 31. martam īstenotas vairākas aktivitātes: 

1. Stažēšanos uzsākuši 3 akadēmiskā personāla pārstāvji studiju virzienos: 

 “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un 

pārtikas higiēna; Specializācija – Lauksaimniecība” - 2 stažieres. 

 “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un 

pārtikas higiēna; Specializācija – Veterinārmedicīna” – 1 stažiere. 

2. Stažēšanos pabeidza un apliecinājumus par stažēšanos saņēma 20 stažieri: 

  studiju virzienā “Ekonomika” - 4 stažieres (200 h programma) - SIA 

“Kurzemes Biznesa inkubators”; 

 studiju virzienā “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, 

siltumtehnika un mašīnzinības” - 3 stažieri (200h programmā) un 2 stažieri 

(100h programmā) - SIA “SilJa”; 

 studiju virzienā “Arhitektūra un būvniecība”– 1 stažiere (200 h programma) 

- SIA “CMB Inženieru kompetences centrs & CMB”; 

 studiju virzienā “Arhitektūra un būvniecība” - 5 stažieres (200 h 

programma) - SIA “Envirotech”; 

 studiju virzienā “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, 

veterinārmedicīna un pārtikas higiēna; Specializācija – Mežsaimniecība” - 

2 stažieri - SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” 

(200 h programma) un SIA “ARB Pope” un SIA “Freimans Timber 

Constructions” (100h programma); 

 studiju virzienā “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, 

veterinārmedicīna un pārtikas higiēna; Specializācija – Veterinārmedicīna” 

– 2 stažieri (200 h programma) - SIA “DENTRO” un SIA “Pet City”. 



3. Izsludināti šādi iepirkumi: 

 05.01.2021. izsludināts iepirkums - Stažēšanās pakalpojums LLU 

akadēmiskajam personālam studiju virzienā Ražošana un pārstāde; 

 26.02.2021 izsludināts iepirkums - Stažēšanās pakalpojums LLU; 

 10.03.2021 izsludināts iepirkums - Specializēto mācību pakalpojums LLU 

akadēmiskajam personālam. 

4. Projekta publicitāte LLU mājaslapās: 

 ESAF mājaslapā 15.02.2021. - "ESAF mācībspēki pilnveido prasmes 

dažādos uzņēmumos" 

http://esaf.llu.lv/lv/raksts/2021-02-15/esaf-macibspeki-pilnveido-

prasmes-dazados-uznemumos  

 TF mājaslapā 01.03.2021 - "Inženierzinātņu profesori pilnveido 

zināšanas un piedalās darba vidē balstītā stažēšanās programmā" 

http://tf.llu.lv/lv/raksts/2021-03-01/inzenierzinatnu-profesori-

pilnveido-zinasanas-un-piedalas-darba-vide-balstita  

 VBF mājaslapā 02.03.2021 - "VBF mācībspēki stiprina zināšanas ĢIS 

jomā" 

http://vbf.llu.lv/lv/raksts/2021-03-02/vbf-macibspeki-stiprina-

zinasanas-gis-joma  

 MF mājaslapā 03.03.2021 – “Topošie mežinženieri zināšanas par meža 

tehniku apgūs ārvalstu viesprofesora vadībā” 

http://mf.llu.lv/lv/raksts/2021-03-03/toposie-mezinzenieri-zinasanas-

par-meza-tehniku-apgus-arvalstu-viesprofesora  

 MF mājaslapā 12.03.2021 – “Kokapstrādes katedras mācībspēki 

padziļina zināšanas nozaru uzņēmumos”  

http://www.mf.llu.lv/lv/raksts/2021-03-12/kokapstrades-katedras-

macibspeki-padzilina-zinasanas-nozaru-uznemumos  

 ESAF mājaslapā 24.03.2021 – “Vieslekcijas uzņēmējdarbības 

studentiem vada ārvalstu profesors” 

 http://www.esaf.llu.lv/lv/raksts/2021-03-24/vieslekcijas-

uznemejdarbibas-studentiem-vada-arvalstu-profesors  

 

Informācija sagatavota: 31.03.2021. 
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