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1. Izglītības programmas mērķi un uzdevumi
Izglītības programmas mērķis ir sagatavot speciālistus – ēdināšanas pakalpojumu
organizatorus darbam sabiedriskās ēdināšanas (restorānu, NACE H55 ) nozarē.
Studiju programmas uzdevumi ir dot studentiem teorētiskās zināšanas un praktiskās
iemaņas, kas nepieciešamas:
1. Ēdināšanas uzņēmuma vadībā;
2. Kvalitatīva nozares pakalpojuma izveidē;
3. Veselībai nekaitīgu ēdienu pagatavošanā;
4. Darbā ar personālu;
5. Sava biznesa organizēšanā un plānošanā.
Studiju ilgums nepilna laika studijās – 2,5 gadi. Šīs studijas programmas studenti
apgūst ēdināšanas pakalpojumu organizatoram nepieciešamās zināšanas. Pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības studiju programmas vadītājs ir docents Viesturs
Rozenbergs (LLU Senāta 2006. gada 12. aprīļa lēmums Nr. 5-178)
Programmas realizācijai ir saņemta licence (30.11.2006 licences Nr04056-34) par
tiesībām īstenot pirmā līmeņa profesionālo augstākās izglītības studiju programmu
“Ēdināšanas pakalpojumi” (4181102) ēdināšanas pakalpojumu organizatora kvalifikācijas
iegūšanai (1. pielikums).
Studiju programma tiek realizēta LLU Kandavas filiālē. LLU Kandavas filiāle
reģistrēta LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā 26.07.2007.,
reģ.nr.2344102654 (2. pielikums).

2. Studiju programmas organizācija
Studiju programma tiek realizēta nepilna laika studiju veidā. Studiju programma
paredzēta pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanai, galvenokārt
personām, kas darbojas dažādos ar ēdināšanas pakalpojumiem saistītos uzņēmumos un
kuru profesionālais izglītības līmenis ir nepietiekams ražošanas organizācijas un vadīšanas
uzdevumu risināšanai. Apgūt šo studiju programmu var arī citas personas, kuras vēlas
pārkvalificēties, apgūt jaunu profesiju vai realizēt savas tālākizglītošanās vēlmes, lai
varētu sekmīgi konkurēt darba tirgū. Programma ir paredzēta vidusskolu, tehnikumu un
arodvidusskolu beidzējiem.
Studiju programmas plāns ir sastādīts atbilstoši 20.03.2001. MK noteikumiem
Nr.141 „Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”
un sastāv no šādām sadaļām:
vispārizglītojošie mācību kursi – 20 KP;
nozares mācību kursi – 36 KP;
prakse – 16 KP
kvalifikācijas darbs – 8 KP.
Studiju kursi ir sadalīti pa 5 semestriem. Plānā paredzētās studiju kontaktstundas ir
piektdienās un sestdienās, kas ir optimālākais variants strādājošu izglītībai. Studiju
4

priekšmetu nodarbības ir 1. – 4. semestrī, bet 5. semestris ir paredzēts kvalifikācijas darba
izstrādāšanai un aizstāvēšanai.
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Ēdināšanas
pakalpojumi” absolventiem ir tiesības turpināt studijas otrā līmeņa profesionālajā
augstākās izglītības studiju programmā „Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība”.
Analizējot studiju programmas „Ēdināšanas pakalpojumi” plāna atbilstību LLU
mērķiem un uzdevumiem, secināts, ka pateicoties filiāles izveidei un programmas
realizācijai tiek nodrošināta LLU kā nacionālas nozīmes izglītības, zinātnes un kultūras
iestādes ilgtspējīga attīstība.

3. Studiju programma
3.1. Studiju programmas apraksts un studiju plāna raksturojums
Studiju programma „Ēdināšanas pakalpojumi” apstiprināta ar LLU Senāta
2006. gada 12.aprīļa lēmumu Nr.5-178 „Par 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmas ,,Ēdināšanas serviss” izveidošanu” (3.pielikums).
Studiju programmas darbības efektivitāti nosaka detalizēta īstermiņa plānošana, kas
nosaka aktuālās izmaiņas studiju plānā un darbības apjomu un tiek iekļauti akadēmiskā
gada kalendārā, struktūrvienību darba plānos un konkrētā studiju programmā. Lai arī
iepriekšējā studiju gadā studenti šajā studiju programmā netika uzņemti, ņemot vērā
filiāles pirmā gada darba pieredzi, ar Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Domes 2008. gada
17. septembra lēmumu tika apstiprinātas redakcionālas izmaiņas atsevišķos priekšmetu
nosaukumos un veiktas izmaiņas studiju priekšmetu apjomos un novērtēšanas kārtībā.
Jaunais studiju plāns ir dots 1. tabulā.
Nozares studiju kursi ietver specifiskus ar ēdināšanas nozari saistītus studiju
kursus: ēdienu gatavošanas tehnoloģija, pārtikas ķīmija, uzņēmuma telpu plānošana,
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu (SĒU) iekārtas un to ekspluatācija u.c.
Prakses un kvalifikācijas darbs arī ir izveidoti saskaņā ar ēdināšanas pakalpojumu
organizatora specialitātē strādājošajam nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.
Studiju programmas apguves secība ir plānota, pirmajā semestrī apgūstot tikai
vispārējos studiju kursus, kas studējošajam ļauj pilnveidot vidusskolā iegūtās zināšanas un
prasmes. Otrajā semestrī ir sabalansēta vispārējo un nozares studiju kursu apguve, kas,
studentiem ar vispārējo vidējo izglītību labāk ļauj uzsākt specifisko zināšanu apguvi, šajā
gadījumā jau pēc pirmās prakses uzņēmumā un darba pamatiemaņu apguves uzņēmumā
ļauj realizēt mūsdienu izglītībā aktualizēto pieeju ,,mācīties darot”, apvienojumā ar
holistisko mācību principu.
Trešajā un ceturtajā semestrī tiek turpināta nozares studiju priekšmetu apguve. No
vispārējiem priekšmetiem studiju plānā ir iekļauti tikai profesionālā svešvaloda un
socioloģija. Studiju programma ietver studiju priekšmetus uzņēmējdarbības profesionālo
kompetenču veidošanai. Tie ir lietvedība, tiesību pamati, socioloģija, saskarsmes
psiholoģija, runas un kustību kultūra, kā arī vadīšanas pamati, biznesa pamati,
grāmatvedības pamati un tirgzinības.
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Piektais semestris ir veltīts kvalifikācijas darba izstrādei un aizstāvēšanai.
1.tabula
Izglītības programmas ,,Ēdināšanas pakalpojumi” studiju plāns
2008./2009. studiju gadam
Nr.

Kods

Studiju priekšmets

Apjoms,
KP

1.kurss
1.sem.

2.kurss

2.sem.

3.sem.

3.kurss

4.sem.

5.sem.

Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP
1.

Valo2033
Valo2034

2.

Citi 2018
Citi 2023

1

Citi 1002
Filz1003

7

Mate 2020

8
6

Citi 2017
Ķīmi 2014

4

Citi 1005

11
10
11.
12.

JurZ
2005
Soci2033
Citi1003
VadZ1001

Svešvaloda (angļu)
Svešvaloda (vācu)
Profesionālā svešvaloda
(angļu)
Profesionālā svešvaloda
(vācu)
Saskarsmes psiholoģija
Ētika, estētika
Augstākās matemātikas
pamati
Lietišķā informātika
Ķīmija
Cilvēka un vides
aizsardzība
Tiesību pamati

2,5

E

2,0

Ia

1,0
1,5

I
I

2,0

Ia

2,0
2,0

Ia

2,0

Ia

Ia

2,0

Socioloģija

1,0

Runas un kustību kultūra
Lietvedība

1,0
1,0

I
I
I
Ia

Nozares studiju kursi – 36 KP
PārZ2049
PārZ2050
PārZ2035
PārZ3036
PārZ2038
PārZ2046
Ķimi2015
PārZ2047
PārZ2045
PārZ2018
Ekon1022
VadZ2017
Ekon3015
PārZ2048
PārZ2041

Citi1009
Citi 2022
Medi3009

Ēdienu gatavošanas
tehnoloģija I
Ēdienu gatavošanas
tehnoloģija II
Sanitārija un higiēna
Uztura mācība
SĒU iekārtas un to
ekspluatācija
Tehnoloģisko procesu
organizācija
Pārtikas ķīmija
Viesmīlības serviss
Viesu apkalpošanas
organizācija
Vadīšanas pamati
Grāmatvedības pamati
Biznesa pamati
Tirgzinība
Pārtikas produktu
prečzinība
Uzņēmuma telpu
plānošana
Izvēles kursi, t.sk.
Krievu valoda
Viesnīcu saimniecība
Racionāls un veselīgs
uzturs

2,0

I

1
3
2

E
E
Ia

3

E

3

E

2
1

Ia
Ia

3

E

2
2
2
3

I
Ia

2

Ia
E
Ia

2

Ia

1
2
1

I
I
I

Prakse un kvalifikācijas eksāmens – 24 KP
1
2
2

PārZP024
PārZP025
PārZ2042
PārZ2043

Ēdināšanas uzņēmumu
prakse I
Ēdināšanas uzņēmumu
prakse II
Kvalifikācijas eksāmens,
t.sk. kvalifikācijas darbs

Kopā:

10,0

Ia

6,0

Ia

8,0

E
E

80,0
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3.2. Studiju kursu apraksta anotācijas
Vispārizglītojošie studiju kursi
Valo 2033 Svešvaloda (angļu valoda), 2,5KP, lektore Dace Avota
Anotācija:
Studiju priekšmets „Svešvaloda (angļu valoda)” paredz praktiski apgūt produktīvās
valodas iemaņas – rakstīt un runāt ikdienas sarunvalodas līmenī un dažādās darbības
jomās, kā arī receptīvās valodas darbības – lasīt un klausīties un saskaņā ar
nepieciešamību nodrošināt noteiktu komunikatīvās kompetences līmeni svešvalodas
praktiskajā izmantošanā un atzīstot studentu par mācību subjektu ar izvēles iespējām.
Pamatliteratūra:
1. English for business. - DP Publications ltd., 2000. - 304 p.
2. McCarthy M., O’Dell F. English vocabulary in use. - Cambridge University Press,
2001. - 305 p.
3. Swan H., Walter C. How English works, Oxford University Press, 2000., 358 p.
Citi 2018 - Profesionālā svešvaloda (angļu valoda), 2KP, lektore Sarmīte Elksne
Anotācija:
Studiju priekšmets „Profesionālā svešvaloda (angļu valoda)” paredz apgūt speciālo
terminoloģiju ēdināšanas nozarē, lai varētu ne tikai sarunāties ikdienas sarunvalodā, bet
arī risināt biznesa jautājumus un kumunicēt ar klientiem. Īpaša uzmanība ir pievērsta
ekonomikas un kulinārijas terminiem, kā arī telpu plānošanas, dizaina un etiķetes
terminoloģijai.
Pamatliteratūra:
1. Duckworth M. High Season. - Oxford University Press, 2000. – 78 p.
2. Duckworth M. First Class English for Tourism - Oxford University Press, 2000. –
68 p.
3. Kirjastus T. Focus. – Riga: Zvaigzne ABC, 2000. – 186 p.
4. Wood N. Tourism and Catering.- Oxford university Press, 2003. - 35 p.
Valo 2034 Svešvaloda (vācu valoda), 2,5KP, lektore Dace Avota
Anotācija:
Studiju priekšmets „Svešvaloda (vācu valoda)” paredz praktiski apgūt produktīvās
valodas iemaņas – rakstīt un runāt ikdienas sarunvalodas līmenī un dažādās darbības
jomās, kā arī receptīvās valodas darbības – lasīt un klausīties un saskaņā ar
nepieciešamību nodrošināt noteiktu komunikatīvās kompetences līmeni svešvalodas
praktiskajā izmantošanā un atzīstot studentu par mācību subjektu ar izvēles iespējām.
Pamatliteratūra:
1. H.Aufderstrasse u.a. Themen neu 1,2,3. – Riga: RaKa, 2002. – 124 s.
2. Schwerpunkte der deutschen Grammatik. Übungsgrammatik. Das Verb. – Riga :
Zvaigzne ABC, 2001. – 186 s.
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3. Einfach gut Deutsch fűr Ausländer. Band 1. – Mūnchen: Goethe Institut, 2000. –
156 s.
Citi 2015 - Profesionālā svešvaloda (vācu valoda), 2KP, lektore Dace Avota
Anotācija:
Studiju priekšmets „Profesionālā svešvaloda (vācu valoda)” paredz apgūt speciālo
terminoloģiju ēdināšanas nozarē, lai varētu ne tikai sarunāties ikdienas sarunvalodā, bet
arī risināt biznesa jautājumus un kumunicēt ar klientiem. Īpaša uzmanība ir pievērsta
ekonomikas un kulinārijas terminiem, kā arī telpu plānošanas, dizaina un etiķetes
terminoloģijai.
Pamatliteratūra:
1. Hueber A. Deutsch in Hotel. – Munchen, Geschwaltz, 2004. – 96 s.
2. Langenscheid. Deutsche Kűche und Restaurant. Bonn, Schnacker, 2004. – 132 s.
Citi 1002 Saskarsmes psiholoģija, 1KP, lektore Antra Butāne
Anotācija:
Studiju priekšmets „Saskarsmes psiholoģija” dod ieskatu saskarsmes būtībā un
nozīmē, veido izpratni, attīsta komunikāciju prasmi, iepazīstina ar saskarsmes veidiem,
personības izziņas un veidošanas procesiem, veido pašapziņu, kā arī dod ieskatu par
konfliktu rašanās cēloņiem, to risināšanas iespējām, palīdz veiksmīgi sadarboties ar
klientu.
Pamatliteratūra:
1. Dubkēvičs L., Ķestere I. Saskarsme. Lietišķā etiķete. – Rīga: Jumava, 2002. –
156 lpp.
2. Kupčs J. Saskarsmes būtība. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. – 230 lpp.
3. Latiševs V., Lietišķās sarunas. – Rīga: Merkūrijs, 2000. – 96 lpp.
4. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. – Rīga: Kamene, 2002. – 178 lpp.
Filz 1003 Ētika, estētika, 1,5KP, lektore Antra Butāne
Anotācija:
Kursā tiek skatīta ētika un estētika kā praktiskā filozofija, tās vieta Eiropas kultūrā
un loma cilvēku dzīvē un sabiedrībā. Tiek pievērsta uzmanība galvenajām ētikas un
estētikas kategorijām. Studenti iegūst zināšanas par nozīmīgākām ētikas un estētikas
problēmām mūsdienās, veido morālo orientāciju un gaumi.
Pamatliteratūra:
1. Estētika. – Rīga: Zvaigzne, 1989. - 407 lpp.
2. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. - Rīga: Zvaigne, 1996. - 240 lpp.
3. Rubenis A. Ētika XX gs. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. – 260 lpp.
4. Celma J. Estētika: estētisko ideju vēsture Eiropā. - Rīga: ABC, 2000. – 180 lpp.
Mate 2020 Augstākās matemātikas pamati, 2KP, asistents Eduards Hakels
Anotācija:
8

Studiju priekšmets „Augstākās matemātikas pamati” paredz apgūt sekojošas tēmas:
skaitļa jēdziena evolūcija; matricas un determinanti; krāmera formulas; analītiskās
ģeometrijas plaknē elementi, taisne, otrās kārtas līkne; funkcija un tās robeža; funkcijas
atvasinājums un diferenciālis; funkciju pētīšana; jēdziens par nenoteikto integrāli, tiešā
integrēšana, vienkāršās substitūcijas; noteiktais integrālis, tā aprēķināšana un pielietojumi.
Pamatliteratūra:
1. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. 1. daļa. - Rīga: Zvaigzne,
1988. – 426 lpp.
2. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. 2. daļa. - Rīga: Zvaigzne,
1988. – 386 lpp.
3. Volodko I. Augstākā matemātika. I daļa. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. – 256 lpp.
4. Uzdevumu krājums matemātikā. Sast. Bože Dz., Biezā L., Siliņa B., Trence A. Rīga: Zvaigzne, 1984. – 214 lpp.
Citi 2017 Lietišķā informātika, 2KP, lektors Antons Studens
Anotācija:
Studiju priekšmetā „Lietišķā informātika” studenti papildina zināšanas un prasmes
par programmu pakas (Microsoft Office) lietišķo programmu MS Word un MS Excel
izmantošanu dažādu dokumentu veidošanā un rediģēšanā.
Pamatliteratūra:
1. Ķiņķere A., Narņicka S. Microsoft Excel 2000 no A līdz Z. 1.grāmata. - Rīga:
Datorzinību centrs, 2000. - 136 lpp.
2. Pāvilsone I., Murāne D. Microsoft Word 2000 no A līdz Z. - Rīga: Datorzinību
centrs, 2000. - 136 lpp.
3. Stīvenss N.L. Koulmens P. Internets lietišķiem cilvēkiem. - Rīga: Nordik, 2002.271 lpp.
4. Narņicka S. Microsoft Outlook 2000 no A līdz Z. 1.grāmata. - Rīga: Datorzinību
centrs, 2000. - 192 lpp.
Ķīmi 2014 Ķīmija, 2KP, asistents Ingmārs Cinkmanis
Anotācija:
Studiju priekšmetā „Ķīmija” studenti tiek iepazīstināti ar vielām un procesiem,
kuriem ir būtiska nozīme ikdienas praktiskajā dzīvē, ar šo vielu galvenajām īpašībām un
procesu galvenajām likumsakarībām. Šī studiju programma sniedz informāciju par ikdienā
izmantojamo materiālu īpašībām, lietošanas iespējām un ierobežojumiem, kā arī sniedz īsu
ieskatu vides un pārtikas piesārņošanas jautājumā.
Pamatliteratūra:
1. Belitz, H.D., Grosch, W. Lerbuch der Lebensmittelchemie. Vierte, überarbeitete
Auflange. - Berlin: Springer-Verlag, 1998. – 624 s.
2. Selindžers, B. Cita ķīmija (tulkojums). Rīga: Mācību grāmata, 2007.- 517 lpp.
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Citi 1005 Cilvēka un vides aizsardzība, 2KP, lektors Pēteris Krastiņš
Anotācija:
Studiju priekšmets „Cilvēka un vides aizsardzība” sastāv no divām daļām:
1) cilvēka aizsardzība darba vidē;
2) vides aizsardzība.
Studenti iepazīstas ar darba vides risku veidiem, to vērtēšanas principiem un
novēršanas paņēmieniem. Tiek apskatītas cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā radītās
vides problēmas un šīs ietekmes mazināšanas iespējas, saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības
principiem. Priekšmeta saturs balstīts uz LR likumdošanu attiecīgās jomās.
Pamatliteratūra:
1. Astaņins L., Blagosklonovs K. Dabas aizsardzība. – R.: Zvaigzne, 2000. – 197 lpp.
2. Dabas aizsardzība. I.Danilāna red. – Rīga: Zvaigzne, 2000. – 224 lpp.
3. Darba aizsardzība. Rokasgrāmata. – Rīga: Liesma, 2000. - 186 lpp.
4. Darba aizsardzība. Informatīvs materiāls. – Rīga: Liesma, 2000. – 68 lpp.
JurZ 2005 Tiesību pamati, 2KP, lektore Alla Pūce
Anotācija:
Tiesību pamatjēdzieni. Darba tiesības - jēdziens,saturs,avoti. Darba līgumi,darba
samaksa, darba un atpūtas laiks. Civiltiesību vispārējie noteikumi. Civiltiesību jēdziens un
avoti. Ģimenes tiesību pārskats. Mantojuma tiesību pārskats. Lietu tiesības - valdījums,
īpašums, servitūti, ķīlas, saistību tiesību rašanās un izbeigšanās pamati.
Pamatliteratūra:
1. Bitāns A. Civiltiesiskā atbildība un tās veidi. Rīga: AGB, 1997. – 386 lpp.
2. Grūtups A. Latvijas Republikas civillikuma komentāri. Īpašums. - Rīga: Mans
īpašums, 1996. – 224 lpp.
3. Sinaiskis V. Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības. -Rīga:
1995. – 186 lpp.
4. Vītiņš V. Vispārējs tiesību apskats. - Rīga: Verdikts, 1993. – 333 lpp.
Citi 2033 Socioloģija, 1KP, lektore Baiba Dūmiņa
Anotācija:
Kurss „Socioloģija” iepazīstina ar socioloģijas kā zinātnes pamatjēdzieniem un
nozīmīgākajām teorētiskajām pamatnostādnēm; sabiedrības izpētes metodoloģiskajiem
pamatiem; sabiedrības kā vienotas sistēmas izpratni; sociālās izmaiņas un nozīmīgākās
problēmas mūsdienu sabiedrībā.
Pamatliteratūra:
1. Laķis P. Socioloģija. Ievads socioloģijā. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. – 90 lpp.
2. Zepa B., Zobena A. Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. - Rīga: LU
Socioloģijas katedra, 1996. – 224 lpp.
3. Giddens A. Sociology. - Oxford University Press, 1998. – 486 p.
4. Вoлkoв Ю.Г., Добpенkoв В.И. Cоциология. – Москва: Наука, 2003. – 356 c.
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Citi 1003 Runas un kustību kultūra, 1KP, lektore Antra Butāne
Anotācija:
Studiju priekšmets „Runas un kustību kultūra” dod ieskatu kustību un runas
kultūras pielietošanas saskarsmē, par ķermeņa valodas līdzekļiem, oratora mākslas
pamatiem. Veido izpratni par ķermeņa kustības kontroli, retorikas pielietošanas kultūru,
iepazīstas ar personības pašapziņas veidošanu.
Pamatliteratūra:
1. Alekse I. Runātprasme. Rīga: RaKa, 2003. - 126 lpp.
2. Apele A. Publiskā runa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1989. - 97 lpp.
3. Geikina S. Retorikas pamati. R., Raka, 2003.- 111 lpp.
VadZ 1001 Lietvedība, 1KP, docente Kitija Kirila
Anotācija:
Studenti iegūst zināšanu par lietvedību, lietvedības būtības un pamatuzdevumiem.
Lietvedības dienests. Lietvedību reglamentējošie dokumenti. Dokumentēšana, dokuments,
dokumentēšanas juridiskais pamatojums. Dokumentu iedalījums un juridiskais spēks.
Dokumentu rekvizīti un dienesta atzīmes. Pārvaldes dokumenti, to izstrādāšana un
noformēšana. Dokumentu apgrozība, reģistrācija, izpildes kontrole.
Pamatliteratūra:
1. Ābele M. Lietvedība. - Rīga: Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta
akadēmija, 2007. - 145 lpp.
2. Bahanovskis V. Lietvedības instrukcija. - Rīga: Kamene, 2003. - 160 lpp.
3. Behmane Dz. Lietvedības dokumentu rokasgrāmata: no iesācēja līdz
profesionālim.- Rīga: Merkūrijs, 2007.- 223 lpp.
4. Kalve I. Jaunās paaudzes lievedība.- Rīga:Turība, 2002. -232 lpp.
Nozares studiju kursi
PārZ 2049 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija I, 2KP, lektore Indra Vizule
Anotācija:
Studiju priekšmetā „Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati” studenti iepazīstas ar
pārtikas produktu iedalījumu, sortimentu,
ķīmisko sastāvu, uzturvērtību un to
uzglabāšanas prasībām. Detalizēti tiek apskatītas uzturvielu izmaiņas produktu apstrādes
laikā. Studenti tiek iepazīstināti ar pārtikas produktu pirmapstrādi, pusfabrikātu
sagatavošanu, klasisko ēdienu un cittautu virtuvju veselīgu ēdienu sagatavošanu un to
pasniegšanas īpatnībām.
Pamatliteratūra:
1. Berija M. Klasiskā mājas virtuve. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.- 544 lpp.
2. Kozule V. Uzturs. I daļa. – Jelgava: Ozolnieki, 1998. – 170 lpp.
3. Kozule V. Uzturs. II daļa. – Jelgava: Ozolnieki, 2000. – 153 lpp.
4. Kozule V. Uzturs. III daļa. – Jelgava: Ozolnieki, 2001. – 152 lpp.
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PārZ 2050 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija II, 1KP, lektore Indra Vizule
Anotācija:
Studiju priekšmetā „Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati” studenti iepazīstas ar
pārtikas produktu iedalījumu, sortimentu,
ķīmisko sastāvu, uzturvērtību un to
uzglabāšanas prasībām. Detalizēti tiek apskatītas uzturvielu izmaiņas produktu apstrādes
laikā. Studenti tiek iepazīstināti ar pārtikas produktu pirmapstrādi, pusfabrikātu
sagatavošanu, klasisko ēdienu un cittautu virtuvju veselīgu ēdienu sagatavošanu un to
pasniegšanas īpatnībām.
Pamatliteratūra:
1. Berija M. Klasiskā mājas virtuve. – R.: Zvaigzne ABC, 2005.- 544 lpp.
2. Kozule V. Uzturs. I daļa. – J.: Ozolnieki, 1998. – 170 lpp.
3. Kozule V. Uzturs II daļa. – J.: Ozolnieki, 2000. – 153 lpp.
4. Kozule V. Uzturs III daļa. – J.: Ozolnieki, 2001. – 152 lpp.
PārZ 2035 Sanitārija un higiēna 2KP, asociētā profesore Anita Blija
Anotācija:
Studiju priekšmetā „Sanitārija un higiēna” studenti iegūst zināšanas par dažādu
pārtikas produktu mikrofloru, to izmaiņām uzglabāšanas laikā, kā arī mikrobiālās un
nemikrobiālās izcelsmes defektu rašanos pārtikas produktos. Apgūst higiēnas
pamatprincipus un prasības pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmumiem. Iegūst zināšanas
par higiēnas prasības regulējošo likumdošanu.
Pamatliteratūra:
1. Nikolajeva V. Pārtikas mikrobioloģija. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. –
130 lpp.
2. Blija A. Higiēnas praktikums ēdināšanas uzņēmumiem. - Jelgava: LLU, 2007. –
79 lpp.
3. Gavriļenko E. Sanitārija un higiēna pārtikas aprites uzņēmumos. - Rīga: Turība,
2003. – 111 lpp.
4. Marčenkova T. Higiēnas un sanitārijas pamatprincipi mazajos pārtikas uzņēmumos.
Rīga: VRMC, 2003. – 136 lpp.
PārZ 3063 Uztura mācība 2KP, docents Viesturs Rozenbergs
Anotācija:
Studenti iegūst zināšanas par veselīga uztura principiem, ēdienkaršu sastādīšanu un
uztura plānošanu, galvenajām cilvēka organismam nepieciešamajām uzturvielām, kā arī
kaitīgajām vielām un dabīgajiem toksīniem; ir apskatītas pārtikas produktu grupas un to
uzturvērtība. Programma ir orientēta uz to iegūstamo zināšanu un prasmju apjomu, kas
nepieciešams viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumu nozarēs.
Pamatliteratūra:
1. Rozenbergs V. Uztura mācība. Mācību grāmata PTF studentiem. – Jelgava: LLU,
2008. – 136 lpp.
2. Zariņš Z., Neimane L. Uztura mācība. - Rīga: Rasa ABC, 2002. - 415 lpp.
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3. Brūvere, L. Pārtikas produktu prečzinība. - Rīga: Turība, 2000. - 219 lpp.
PārZ 2035 SĒU iekārtas un to ekspluatācija, 3KP, asociētais profesors Mārtiņš Ruciņš
Anotācija:
Studenti SĒU iekārtas un to ekspluatācija priekšmetā iepazīstas ar kvalitatīva
ražošanas procesa nodrošināšanu viesmīlības sfērā, ar tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas
un pielietojamības pamatiem.
Pamatliteratūra:
1. Ruciņš M. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu iekārtas. No idejas līdz tās realizēšanai. Jelgava: LLU, 2001. - 918 lpp.
2. Ruciņš M. Lielvirtuvju iekārtas. 2.izdevums. - Rīga: M.Ruciņš, 2001.- CD-ROM.
PārZ 2046 Tehnoloģisko procesu organizācija, 3KP, lektore Indra Vizule
Anotācija:
Studenti iegūst zināšanas par ēdināšanas uzņēmumu veidiem, atšķirībām,
organizējot darbu, struktūru, sagādi un noliktavu saimniecības organizāciju, plānošanu,
dokumentāciju, telpu plānojuma īpatnībām ēdināšanas uzņēmumos un iekārtu izvietojumu,
darba organizāciju visās ražošanas stadijās.
Pamatliteratūra:
1. Bērziņš G. Bāra ABC. Bārmeņa rokasgrāmata. - Rīga: Turība, 2007. – 220 lpp.
2. Bidzāne S. Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums Rīga: Jumava, 2000. – 146 lpp.
3. Millere I. Rokasgrāmata ēdināšanas uzņēmuma vadītājiem. Rīga, LLU, 2007. –
175 lpp.
Ķimi 2015 Pārtikas ķīmija, 2KP, lektori Ingmārs Cinkmanis un Fredijs Dimiņš
Anotācija:
Pārtikas ķīmijas pamatos aplūko ogļhidrātu, proteīnu un lipīdu uzbūvi, kā arī tās
organisko savienojumu funkcionālās grupas, kuras veido pārtikas produktu
pamatelementus.
Pamatliteratūra:
1. Baltess, V. Pārtikas ķīmija (tulkojums). Rīga, LU, 1998. - 478 lpp.
2. Kreicbergs, V. Organiskās un pārtikas ķīmijas pamati. - Jelgava, LLU, 2008. 228.lpp.
3. Miķelsone, V. Bioķīmija. - Jelgava, LLU, 2008. - 197 lpp.
PārZ 2047 Viesmīlības serviss, 1KP, lektore Indra Vizule
Anotācija:
Studenti iepazīstas ar viesmīlības industrijas sastāvdaļām, pakalpojumu kvalitāti,
viesu vēlmēm, vajadzībām, viesmīlības noteikumiem, attiecību veidošanu ar viesiem, kā
arī ar viesmīlības pakalpojumu pārdošanu un viesu apkalpošanas procesa vērtējumu.
Pamatliteratūra:
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1. Dubkēvičs L., Ķestere I. Saskarsme. Lietišķā etiķete. – Rīga: Jumava, 2002. –
306 lpp.
2. Denisons D., Tobi L. Ievads reklāmā. - Rīga: Kamene, 2000. – 94 lpp.
3. Kincāns V. Etiķete sadzīvē, lietišķajos kontaktos, starptautiskajās attiecībās. - Rīga,
Biznesa partneri, 2000. – 189 lpp.
4. Žvals R. Viesmīlības pamati. – Rīga: Turība, 2006. - 174 lpp.
PārZ 2045 Viesu apkalpošanas organizācija 3KP, lektore Indra Vizule
Anotācija:
Studenti iegūst zināšanas par ēdināšanas uzņēmumu tirdzniecības telpu plānojumu,
viesu apkalpošanas veidiem un īpatnībām dažāda tipa ēdināšanas uzņemumos. Detalizēti
tiek apskatīti apkalpošanas pamatelementi un dažādu viesību (banketu) veidu organizācija.
Pamatliteratūra:
1. Bērziņš G. Bāra ABC. Bārmeņa rokasgrāmata. - Rīga: Turība, 2007. – 220 lpp.
2. Bidzāne S. Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums. - Rīga: Jumava, 2000. – 146 lpp.
3. Bormans A. Dzērieni. Rokasgrāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. – 559 lpp.
4. Vanaga V. Viesu apkalpošana. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. – 148 lpp.
VadZ 2018 Vadīšanas pamati, 2KP, asociētā profesore Andra Zvirbule - Bērziņa
Anotācija:
Programmā iekļautās tēmas atspoguļo pamatzināšanas sekojošās vadīšanas
apakštēmas- vadīšanas funkcijas un metodes. Organizācijas struktūra un veidi. Vadītājs, tā
vara un autoritāte. Lēmumu pieņemšana un kontrole. Personāla vadība un komandas
veidošana. Konflikti un to atrisināšana. Plānošana problēmu risināšanai. Sociālā atbildība
un ērtika vadīšanā. Vadītāja individuālā darba plānošana.
Pamatliteratūra:
1. Vadīšanas pamati. Mācību grāmata profesionālo studiju studentiem un
maģistrantiem. Sast Mag.oec.,asoc. prof. U.Ivans un Dr.oec., doc. S.Ruskule. –
Malnava: Malnavas koledža, 2006. - 546 lpp.
2. Vadīšana. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmēju
kvalifikācijas paaugstināšanai. Sastādīja S.Ruskule. – Jelgava: LLU, 2005. –
456 lpp.
Ekon 1022 Grāmatvedības pamati, 2KP, lektore Baiba Mistre un lektore Ingrīda Kantiķe
Anotācija:
Priekšmets iepazīstina ar grāmatvedības nozīmi, uzdevumiem,prasībām,
grāmatvedības priekšmetu un metodēm. Studenti gūst iemaņas grāmatvedības metožu
pielietošanā praktiskajā darbā.
Pamatliteratūra:
1. Beļavska L. Grāmatvedības pamati. - Rīga: Biznesa komplekss, 2007. - 250 lpp.
2. Benze J, Finansu grāmatvedība. – Rīga: Biznesa komplekss, 2000. - 322 lpp.
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VadZ 2017 Biznesa pamati, 2KP, asociētā profesore Andra Zvirbule - Bērziņa
Anotācija:
Nepieciešamība izprast uzņēmējdarbības būtību, principus, mērķus. Zināt
likumdošanas aktus un likumus, kuri attiecināmi uz uzņēmējdarbību. Izprast un zināt
uzņēmuma veidošanas, darbības un darbības apturēšanas kārtību un principus. Prast plānot
uzņēmuma darbību, kā arī veidot tālāko uzņēmuma stratēģiju paredzot un ņemot vērā
pastāvošos riskus. Prast noteikt un sasniegt darbības mērķus.
Pamatliteratūra:
1. Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. - Rīga, Biznesa augstskola
Turība, 2003. – 385 lpp.
2. Vedļa A. Uzņēmējdarbības kurss. – Rīga: Petrovskis&Ko, 2000. - 455 lpp.
3. Rurāne M. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. – Rīga: Turība, 2002. 330 lpp.
4. Petrova L., Alsiņa R. Esi uzņēmējs. - Rīga, Kamene, 1999. - 183 lpp
Ekon 3015 Tirgzinība, 3KP, lektore Skaidrīte Dzene
Anotācija:
Studenti apgūst zināšanas par tirgus darbības pricipiem, kā arī par valsts, privātā
sektora un sabiedrisko organizāciju lomu tirgus procesu norisē. Studiju procesā tiek apgūti
mārketinga pamatjēdzieni, galvenās tirgus pētījumu metodes, patērētāju uzvedība lēmumu
pieņemšanā un mārketinga vadīšanas jautājumi.
Pamatliteratūra:
1. Praude V., Beļčikovs J. Mārketings. – Rīga: Vaidelote, 1999. – 559 lpp.
2. Niedrītis J.Ē. Mārketings. – Rīga: Turība, 2000. – 240.lpp.
3. Rivža B. Lauksaimniecības un pārtikas produktu mārketinga menedžments. –
Jelgava: LLU, 2000. - 258.lpp.
4. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V. Principles of Marketing. –
Cambridge: Prentice Hall Inc., 1999. - 1032 p.
PārZ 2048 Pārtikas produktu prečzinība 3KP, lektore Dzintra Znatnaja
Anotācija:
Studenti iepazīstas ar pārtikas produktu iedalījumu, sortimentu, ķīmisko sastāvu,
uzturvērtību un to uzglabāšanas prasībām, transportēšanas noteikumiem.
Pamatliteratūra:
1. Brūvele L. Pārtikas produktu prečzinība I daļa. - Rīga: Turība, 2000. – 217 lpp.
2. Brūvele L. Pārtikas produktu prečzinība II daļa. Rīga: Turība, 2001. – 255 lpp.
3. Normana Dž. Garšvielas. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. – 188 lpp.
Citi 2041 Uzņēmuma telpu plānošana 2KP, lektore Ingrīda Millere
Anotācija:
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Studenti iepazīstas ar tehnoloģisko procesu norisi ēdināšanas uzņēmumos, to
ietekmējošiem faktoriem, kā arī likumdošanas prasībām, kas nosaka ēdināšanas uzņēmumu
telpu struktūru.
Pamatliteratūra:
1. Blija A., Zepa I., Īriste S. Higiēnas praktikums ēdināšanas uzņēmumiem. - Jelgava:
LLU, 2007. - 80 lpp.
2. Millere I., Medne L. Rokasgrāmata ēdināšanas uzņēmuma vadītājiem. - Jelgava:
LLU, 2007. - 176 lpp.
3. Vārna J. Ražošanas organizēšana. – Rīga: RaKa, 2004. - 295 lpp.
Citi 1009 Krievu valoda 1KP, lektore Svetlana Gedola
Anotācija:
Studiju priekšmetā „Krievu valoda” studentiem veicināta sarunvalodas prasmju
nostiprināšana ikdienas līmenī un profesionālās darbības ietvaros, gramatikas
pamatlikumu atkārtošana un pielietojums sarunvalodā, lietišķās rakstu valodas formu
apgūšana.
Pamatliteratūra:
1. Бизнес-контакт. Тексты по русскому языку как иностранному для
делового общения. – Москва: Институт русского языка им.
А.С.Пушкина, 2002. – 165 c.
2. Деловой русский. - Москва: Русский язык, 1992. – 218 c.
3. Корчагина Е.Л., Зоманчук С.И. Русский язык, цель и результат. Москва: Икар, 1998. – 375 c.
Citi 2022 Viesnīcu saimniecība 2KP, lektore Dzintra Znatnaja
Anotācija:
Studenti iegūst zināšanas par telpu tīrīšanas veidiem un režīmiem, telpu tīrīšanas
līdzekļiem un to iedalījumu, tīrāmo virsmu veidiem un to kopšanu, veļas kopšanas
kompleksu, viesnīcas saimniecības darba organizāciju.
Pamatliteratūra:
1. Rokasgrāmata personālā higiēna un darba telpu kopšana. - Rīga: Spodrība,
2000. – 335 lpp.
2. Viesnīcu un restorānu vadības rokas grāmata. – Rīga: Dienas bizness, 2006. –
386 lpp.
Medi 3009 Racionāls un veselīgs uzturs 1KP, profesors Imants Skrupskis
Anotācija:
Studiju priekšmetā „Sanitārija un higiēna” iztirzāta sakarība starp uzturu un
veselību. Analizēts veselīgs uzturs un uzturvielu nozīme cilvēka organismā, diennaktī
nepieciešamo uzturvielu normas dažādiem cilvēkiem. Uzturlīdzekļi, uzturlīdzekļu grupas.
Uztura piramīda, pārtikas aplis. Uzturlīdzekļu uzturvērtība, enerģētiskā un bioloģiskā
vērtība. Uztura režīms.
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1.
2.
3.
4.

Pamatliteratūra:
Neimane L. Vitamīni un minerālvielas. - Rīga: Jumava, 2001. - 178 lpp.
Skrupskis I. Vitamīni uzturā. Lekcija. - Jelgava: LLU, 1994. - 24 lpp.
Skrupskis I. Ēdināšanas darba organizācija skolās un pirmsskolas izglītības
iestādēs. Rokasgrāmata. - Rīga: VRMC, 2007. - 96 lpp.
Zariņš Z., Neimane L. Uztura mācība. - Rīga: Rasa ABC, 2002. - 415 lpp.

PārZ P024 Ēdināšanas uzņēmumu prakse 10 KP, vieslektore Gita Skudra
Anotācija:
Praksi veido prakses uzdevumu datu vākšana un analīzes darbs uzņēmumā,
praktisko iemaņu apgūšana ēdienu gatavošanas tehnoloģijā un ar to saistīto iekārtu
izmantošana. Studenti veido sevī prasmi raksturot un analizēt uzņēmumu, uzsverot tā
efektivitāti un trūkumus, sniedzot ieteikumus to novēršanā.
Pamatliteratūra:
1. Brūvere L. Pārtikas produktu prečzinība (I daļa). – Rīga: Turība, 2000. - 217 lpp.
2. Brūvere L. Pārtikas produktu prečzinība (II daļa). – Rīga: Turība, 2001. - 255 lpp.
3. Marčenkova T. Higiēnas un sanitārijas pamatprincipi mazajos un pārtikas
uzņēmumos. - Rīga: VRMC, 2003. - 136 lpp.
PārZ P025 Ēdināšanas uzņēmumu prakse 6 KP, vieslektore Gita Skudra
Anotācija:
Praksi veido prakses uzdevumu datu vākšana un analīzes darbs uzņēmumā,
praktisko iemaņu apgūšana ēdienu gatavošanas tehnoloģijā un ar to saistīto iekārtu
izmantošana. Studenti veido sevī prasmi raksturot un analizēt uzņēmumu, uzsverot tā
efektivitāti un trūkumus, sniedzot ieteikumus to novēršanā.
Pamatliteratūra:
1. Bāra darba organizācija. Mācību līdzeklis. - Rīga, Jumava, 1999. – 117 lpp.
2. Edgar E. Schaetzing. Food and Beverage Management. – Oxford:
Butterworth&Henemann, 1998. – 392 p.
3. Hanišs H. Galda kultūra. – Rīga: Jumava, 2000. – 184 lpp.
4. Vanaga V. Viesu apkalpošana. - Rīga: Turība, 2000. – 152 lpp.
PārZ 2043 Kvalifikācijas darbs 8 KP, asociētais profesors Mārtiņš Ruciņš,
docents Viesturs Rozenbergs
Anotācija:
Kvalifikācijas darba tēmas, mērķa un uzdevumu formulēšana un izvirzīšana saistībā
ar specialitāti. Literatūras apskata, metožu un metodikas izstrādāšana. Praktiskās daļas
attēlu un tabulu analīze, secinājumu izstrādāšana. Darba noformēšana. Darba aizstāvēšana.
Pamatliteratūra:
1. Metodiskie norādījumi Kvalifikācijas darba izstrādei specialitātēs „Viesnīcu
pakalpojumi” un „Ēdināšanas pakalpojumi”. Jelgava: LLU, 2008.- 8 lpp.
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4. Vērtēšanas sistēma
Studiju rezultātus LLU novērtē pēc diviem rādītājiem: kvalitatīvā un kvantitatīvā.
Kvalitatīvo vērtējumu, izmantojot 10 ballu skalas kritērijus, nosaka ar LLU Senāta
2008.gada 11. jūnija lēmumu Nr.631 „Studiju nolikums”. Vērtējuma skala dota 3.tabulā.
3.tabula
10 ballu skala studiju rezultātu vērtēšanai
VērtēSaīsin
Vārdos
jums
āti
10

Izcili

izc.

9

Teicami

teic.

8

Ļoti
labi

ļ.labi.

7

Labi

labi

Atbilstība
programmas
apjomam
Ievērojami
pārsniedz
programmas
apjomu; veikti
papildus pētījumi
Pārsniedz
programmas
apjomu

Attieksme*

Sasniegumu
dinamika*

Argumentēta, izteikti pozitīva
Sistemātiski
attieksme; iniciatīva un sistemātiska augšupejoša
līdzdalība zinātniski pētnieciskā
un/vai praktiskā darbā
Argumentēta, izteikti pozitīva
attieksme; līdzdalība zinātniski
pētnieciskā un/vai praktiskā darbā

Sistemātiski
augšupejoša

100%

Argumentēta, izteikti pozitīva
attieksme; regulāra programmas
apguve

Sistemātiski
augšupejoša

≥ 80%

Argumentēta attieksme; regulāra
programmas apguve

Gandrīz
sistemātiski
augšupejoša

6

Gandrīz g.labi
labi

≥ 70%

Daļēji (izteikta un) argumentēta
attieksme; galvenokārt (pārsvarā)
regulāra programmas apguve.

Pārsvarā
augšupejoša

5

Viduvēji viduv.

≥ 60%

Iezīmējas attieksme un tās
argumentācija; regulāra
programmas apguve mijas ar
neregulāru

Epizodiski
augšupejoša

4** Gandrīz g.vidu
viduvēji
v.

≥ 50%

Vienaldzīga, neargumentēta,
dominē neregulāra programmas
apguve

Iezīmējas
progress

3

Vāji

vāji

Virspusēji apgūti
tikai daļa
pamatjautājumu
(prasmju)

Vienaldzīga, neargumentēta;
programmas apguve reta,
epizodiska

Izmaiņu nav

2

Ļoti
vāji

ļ.vāji Virspusēji apgūti
atsevišķi
jautājumi
(prasmes)

Vienaldzīga, neargumentēta;
programmu neapgūst

Izmaiņu nav

Vienaldzīga, neargumentēta;
programmu neapgūst

Izmaiņu nav

1

Ļoti, ļ.ļ.vāji Programma nav
ļoti vāji
apgūta

* fakultatīvie rādītāji
** - 4 (gandrīz viduvēji) ir ZEMĀKĀ SEKMĪGĀ atzīme.
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Pārbaudījumus organizē, lai novērtētu studentu zināšanas un prasmes, kuras iegūtas
atsevišķo studiju uzdevumu, studiju priekšmeta daļu vai visa priekšmeta studiju rezultātā
un noteiktu studiju rezultātu kvalitatīvo vērtējumu kādā studiju periodā (semestrī, studiju
gadā vai studiju periodā kopumā). Pārbaudījuma veids noteikts katra studiju priekšmeta
programmā. Studentu zināšanas tiek vērtētas regulāri semestra laikā, rakstot kontroldarbus, īsos testus u.c. Galīgais vērtējums var būt akumulējošs. Tas nozīmē, ka regulārs
darbs semestrī ietekmē galīgo vērtējumu studiju priekšmetā. Ieskaite ir semestrī studenta
padarītā un izvērtēto zināšanu apkopojums un, sekmīgi studējot, tā saņemama bez papildus
zināšanu pārbaudes. Ieskaitei ievērtē laboratorijas, praktisko darbu, semināru nodarbību,
kontroldarbu u.c. pārbaužu un prasību izpildi. Eksāmena vērtējums var būt akumulējošais,
kad students iegūst savu zināšanu, prasmju un iemaņu vērtējumu pēc nokārtoto
kontroldarbu un kolokviju rezultātiem semestrī un ietver visu priekšmeta programmā
paredzēto studiju saturu; eksāmens, var tikt kārtots individuālo studiju un pārbaudījumu
periodā par visu priekšmetu vai tā daļu, ja priekšmetu studē vairākus semestrus; eksāmeni
var būt rakstiski, mutiski, testu veidā, kā arī kombinēti. Studiju priekšmetos, kuros ir ļoti
svarīgas praktiskā darba iemaņas, piemēram, ēdienu gatavošanas tehnoloģijā, eksāmena
vērtējumā tiek ņemtas vērā arī praktiskā darba iemaņas.

5. Studiju programmas praktiskā īstenošana
5.1. Pasniegšanas metodes
Studiju programmas realizācijai tiek izmantotas standartizētas pasniegšanas
metodes - lekcijas, praktiskie darbi, laboratorijas darbi un semināri. Pakāpeniski tajā tiek
iekļautas arī citas metodes - datortehnoloģiju izmantošana lekciju un semināru materiālu
sagatavošanā un demonstrācijā. Daļa no praktiskajiem darbiem tiek veikta lietišķo spēļu
veidā, modelējot biznesa vidi un situācijas.
5.2. Programmas realizācijas resursu analīze
Lai pilnveidotu studiju programmas realizāciju un nodrošinātu studējošos ar
nepieciešamajiem mācību materiāliem, filiāles mācībspēki pēdējos gados sagatavojuši un
izdevuši vairākas mācību grāmatas un mācību līdzekļus:
 Rozenbergs V. Uztura mācība. Mācību grāmata Pārtikas tehnoloģijas fakultātes
studentiem. – Jelgava: LLU, 2008. - 136 lpp.
 Ruciņš M., Melngaile A. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu ražošanas organizācija.
Rīga: LU, 2008.- 175 lpp.
 Palīgs gardēdim: skaidrojošā vārdnīca angļu-latviešu-krievu/ ap 6200 šķirkļu un
jēdzienu. Sastādīja Kozule V., Krūmiņa G., Rozenbergs V., Skrupskis I. Jelgava: LLU,
2007. – 519 lpp.
 Skrupskis I., Melgalve I., Vītola V., Kozule V., Kauliņš U. Konditorejas izstrādājumi un
to funkcionālā nozīme. Mācību palīgmateriāli. – Jelgava, LLU, 2004. – 60 lpp.
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 Rozenbergs V. Pārtikas aprites noteikumi/ Mācību līdzeklis datorsalikumā. 2004. – CDROM.
 Ruciņš M. Kas ir kas. Jeb viss par tūrismu un apdrošināšanu/ Mācību līdzeklis. Jelgava:
LLU, 2002. – 151 lpp.
 Ruciņš M. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu iekārtas. No idejas līdz tās realizēšanai/
Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2001.- 918 lpp.
 Vizule I. Ēdienu gatavošanas tehnoloģija: darba uzdevumi praktiskajās mācībās. 1. daļa,
2006. - 110 lpp.
 Vizule I. Ēdienu gatavošanas tehnoloģija: darba uzdevumi praktiskajās mācībās. 2. daļa,
2007.- 92 lpp.
 Vizule I. Miltu konditorejas izstrādājumu gatavošana/ Mācību līdzeklis. Kandava:
VKLT, 2007.-96 lpp.
 Vizule I. Ēdienu gatavošanas tehnoloģija; Praktisko darbu uzdevumi/ Mācību līdzeklis.
Kandava: VKLT, 2007.- 88 lpp.
 Znatnaja Dz. Viesmīlības pamati; Praktisko darbu uzdevumu/ Mācību līdzeklis.
Kandava: VKLT, 2007.- 34 lpp.
 Vizule I. Darba organizācija un viesu apkalpošana; Praktisko darbu uzdevumi/ Mācību
līdzeklis. Kandava: VKLT, 2007.- 85 lpp.
 Znatnaja Dz. Cūkas un liellopu gaļas ēdieni, garšvielas šo ēdienu gatavošanai/ Mācību
līdzeklis. Kandava: VKLT, 2007.- 95 lpp.
 Vizule I. Zupas; Metodisks materiāls zināšanu nostiprināšanai/ Mācību līdzeklis.
Kandava: VKLT, 2007.- 66 lpp.
 Vizule I. Konditorejas izstrādājumu noformēšana/ Mācību līdzeklis. Kandava: VKLT,
2007.- 120 lpp.
 Kozule V. Uzturs. I daļa. – Jelgava: Ozolnieki, 1998. – 170 lpp.
 Kozule V. Uzturs. II daļa. – Jelgava: Ozolnieki, 2000. – 153 lpp.
 Kozule V. Uzturs. III daļa. – Jelgava: Ozolnieki, 2001. – 152 lpp.
 Millere I. Rokasgrāmata ēdināšanas uzņēmuma vadītājiem. Rīga, LLU, 2007. – 175 lpp.
 Miķelsone, V. Bioķīmija. - Jelgava, LLU, 2008. - 197 lpp.
 V.Kreicbergs. Organiskās un pārtikas ķīmijas pamati. - Jelgava: LLU, 2008. - 228 lpp.

5.3. Filiāles ietvaros realizētie projekti
LLU Kandavas filiāles mācībspēki pēdējos 3 gados realizējuši vairākus projektus.
2005.gada rudenī PHARE projekta „Profesionālās izglītības un tālākizglītības attīstības
veicināšana Latvijas reģionos” ietvaros LLU parakstīja nodomu protokolu ar Valsts
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma vadību par LLU filiāles izveidošanu Kandavā un
pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmu „Viesnīcu pakalpojumi” un
„Ēdināšanas pakalpojumi” realizācijas uzsākšanu. Projekta gaitā aktivitāšu ietvaros tika
izstrādāta studiju programmas realizēšanas koncepcija, un gadu pēc tā realizēšanas beigām
2007./2008.studiju gadā LLU Kandavas filiālē tika uzņemti pirmie studenti studiju
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programmā „Viesnīcu pakalpojumi”. 2008./2009.studiju gadā tika imatrikulēti studenti
studiju programmā „Ēdināšanas pakalpojumi”.
Pēdējos gados studiju programmas „Viesnīcu pakalpojumi” realizēšanā iesaistītie
mācībspēki piedalījušies vairākos starptautiskos projektos, kuru uzdevums bija
mācībspēku kvalifikācijas celšana un esošās LLU Kandavas filiāles materiālās bāzes
pilnveidošana.
Tā laikā no 2006.līdz 2008.gadam realizēts ESF projekts Nr. 2006/0025/
VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0008/0067 „Angļu valodas profesionālās leksikas
apguve tūrisma nozarē - izstrāde un īstenošana tālākizglītības programmās tūrisma
speciālistiem”, kura mērķis bija attiecīgo studiju kursu mācībspēku un viesmīlības un
tūrisma nozarē nodarbināto personu kvalifikācijas celšana, mācību materiālu sagatavošana
un izdošana. Kā vienu no projekta rezultātiem jāmin 2007.gadā LLU izdotā „Latviešuangļu tūrisma terminoloģijas vārdnīca” S.Īristes, L.Mednes, I.Skrupska u.c. redakcijā.
2007./2008.studiju gadā ESF projekta Nr.VPD1/ESF/PIAA/06 „Ēdināšanas servisa
uzlabošana” ietvaros Valsts Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā Ēdināšanas uzņēmumu
un restorānu tehnoloģiskā aprīkojuma kabinets nodrošināts ar jaunākajām iekārtām.
Kabinetā 30 darba vietas. Dotajā brīdī kabinetā notiek telpu remonts.
Atjaunota Ēdienu gatavošanas un darba organizācijas kabineta materiālā bāze,
studiju process nodrošināts ar nepieciešamo inventāru, traukiem, galdiem un galdautiem,
visu, kas nepieciešams studiju kursu „Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati” un
„Viesnīcu un restorānu darba organizācija” realizācijai.
2008.gadā Ēdienu gatavošanas mācību virtuvēs tika veikts remonts un iegādāti
jauni darba galdi un nepieciešamais inventārs:
• trauki;
•

elektriskās plītis;

•

trauku mazgāšanas iekārtas;

•

veļas mazgāšanas un žāvēšanas iekārtas;

•

ledusskapji.

Katra darba vieta ir nodrošināta ar virtuves darba piederumiem - traukiem,
mikseriem utt. Ar visu mācību procesa realizācijai nepieciešamo inventāru aprīkotas arī
degustāciju zāles.
2008.gadā uzsākta projekta Nr. VKLT 2008/02 „Valsts Kandavas Lauksaimniecības
tehnikuma dienesta viesnīcu energoefektivitātes paaugstināšana, ugunsdrošības un sanitāri
higiēnisko apstākļu uzlabošana” realizācija, kura mērķis ir uzlabot dienesta viesnīcu
stāvokli atbilstoši darba drošības un higiēnas prasībām.
Minēto projektu realizācija veicinājusi studiju programmas „Ēdināšanas
pakalpojumi” mācībspēku darbību pārtikas nozares atsevišķās tēmās, kas cēlusi ne tikai
mācībspēku kvalifikāciju, bet arī fakultātes kopējo zinātnisko potenciālu.
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6. Augstākās izglītības programmas perspektīvais novērtējums
6.1. Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības un profesiju standartam
Saskaņā ar 2006. gada 3.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.821 „Augstskolu,
koledžu un augstākās izglītības programmu akreditācijas kārtība” 6.1.p. prasībām studiju
programma „Ēdināšanas pakalpojumi” ir veidota atbilstoši noteiktam profesijas
standartam. Studiju programmai piemēro profesiju standartu „Ēdināšanas pakalpojumi” ar
reģistrācijas nr. PS 0116, kas apstiprināts ar IZM rīkojumu Nr.524, reģistrēts IZM
Profesionālās izglītības centrā 25.09.2002 (grozījumi 03.10.2006 Nr.872) atbilst
4.kvalifikācijas līmeņa kvalifikācijai - ēdināšanas pakalpojumu organizators. Programmas
veidošanā ir ievēroti 20.03.2001 MK noteikumi Nr.141 ,,Noteikumi par pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (grozījumi MK 29.05.2007 not.nr.347).
Saskaņā ar NACE (franču val. - Nomenclature statistique des activités économiques dans
la Communauté européenne) klasifikatoru (redakcijā uz 25.09.2008) ēdināšanas
pakalpojumi atbilst kodam I56, kas sevī ietver restorānu pakalpojumus, izbraukuma
ēdināšanu, viesību organizāciju ar ēdināšanu u.tml. ekonomiskās darbības veidus.
Studiju plāns ietver vispārizglītojošo daļu, kas ietver tās vispārējās zināšanas un
prasmes, ko nosaka atbilstošais profesijas standarts,- svešvalodas, augstākās matemātikas
pamatus, ķīmiju, tiesību pamatus, lietvedību, socioloģiju u.c. Studiju programmas un
standarta prasību salīdzinošās analīzes rezultāti ir doti 2. tabulā.
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2. tabula
P0116 standartā noteiktās zināšanas un atbilstošie studiju kursi
Zināšanu prasības
saskaņā ar profesijas standartu

Studiju kursi, kuros zināšaans
tiek gūtas

Priekšmeta
kods

Ēdienu gatavošanas tehnoloģija

Ēdienu gatavošanas tehnoloģija I
Ēdienu gatavošanas tehnoloģija II

PārZ 2049
PārZ 2050

Uztura mācība
Pārtikas produktu prečzinība
Tehnoloģiskā procesa
organizācija
Pārtikas preču uzlabošanas
noteikumi
ĒU tehnoloģisko iekārtu
ekspluatācija
Viesu apkalpošana
ĒU telpu izvietošanas plānojums
Sanitārija un higiēna
Biznesa ekonomiskie pamati
Vadīšanas pamati
Mārketings
Pārtikas produktu marķējums
Uzskaite un atskaite, kalkulācijas
Lietvedība
Pārtikas ķīmija
Saskarsmes psiholoģija
Lietišķā informātika
Runas un kustību kultūra
Viesmīlības serviss
Svešvaloda

Uztura mācība
Pārtikas produktu prečzinība
Tehnoloģiskā procesa organizācija

PārZ 3036
PārZ 2048
PārZ 2046

Pārtikas produktu prečzinība

PārZ 2048

SĒU iekārtas un to ekspluatācija

PārZ 2038

Viesu apkalpošanas organizācija
Uzņēmuma telpu plānošana
Sanitārija un higiēna
Biznesa pamati
Vadīšanas pamati
Tirgzinība
Pārtikas produktu prečzinība
Grāmatvedības pamati
Lietvedība
Pārtikas ķīmija
Saskarsmes psiholoģija
Lietišķā informātika
Runas un kustību kultūra
Viesmīlības serviss
Svešvaloda (angļu)
Svešvaloda (vācu)
Profesionālā svešvaloda (angļu)
Profesionālā svešvaloda (vācu)
Tiesību pamati
Ētika, estētika
Cilvēka un vides aizsardzība

PārZ 2045
PārZ 2041
PārZ 2035
VadZ 2017
PārZ 2018
Ekon 3015
PārZ 2048
Ekon 1022
VadZ 1001
Ķimi 2015
Citi 1002
Citi 2017
Citi 1003
PārZ 2047
Valo 2033
Valo 2034
Citi 2018
Citi 2023
JurZ 2005
Filz 1003
Citi 1005

Cilvēka un vides aizsardzība

Citi 1005

Augstākās matemātikas pamati
Socioloģija

Mate 2020
Soci 2033

Profesionālā svešvaloda
Darba likumdošana
Darba ētika
Darba aizsardzība
Videi draudzīgas ražošanas
organizācija
Augstākās matemātikas pamati
Socioloģiskie pētījumi
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6.2. Darba devēju aptauja
Darba devēji labprāt iesaistījās aptaujā, un centās analizēt studiju programmas
„Ēdināšanas pakalpojumi” pozitīvās un negatīvās puses, kuras nākotnē varētu pilnveidot.
Darba devēju, kuru darbinieki apvieno darbu un studijas pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības studiju programmā „Ēdināšanas pakalpojumi”, anketu rezultātu
apkopojums.
Anketēšanas mērķis bija noskaidrot darba devēju viedokli par pirmā līmeņa
augstākās profesionālās izglītības studiju programmas „Ēdināšanas pakalpojumi”
atbilstību darba tirgus prasībām un studentu sagatavotības līmeni.
Aptaujāti 10 ēdināšanas uzņēmumu vadītāji Kurzemē, apzinot, vai ēdināšanas
uzņēmumos pašreiz ir pietiekams izglītoto darbinieku skaits.

1.attēls. Vērtējums par esošo situāciju, ar izglītotiem darbiniekiem,
ēdināšanas uzņēmumos.
99% darba devēju uzskata, ka ēdināšanas nozarē pietrūkst izglītotu speciālistu, īpaši
ar augstāko profesionālo izglītību. 1% uzņēmēju domā, ka kvalificētu darbinieku pietiek,
tādam vērtējumam iespējami dažādi iemesli gan uzņēmuma atrašanās vieta, gan
ekonomiskā situācija, gan arī paša uzņēmuma pozitīvā reklāma.
Nozīmīgs ir netikai izglītoto darbinieku skaits, bet arī reālās prasmes, ko darbinieki
ir apguvuši. Tādēļ nākamais jautājums ir par darbinieku kompetencēm.

2.attēls. Vērtējums par darbinieku sagatavotības līmeni.
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Kā lielāko problēmu vadītāji norādījuši angļu, vācu un arī krievu valodu zināšanu
trūkumu. Pietrūkst iemaņu dažādu pasākumu galdu klāšanā. Jāatzīmē arī, ka jaunie
speciālisti neprot strādāt patstāvīgi, bieži ir ļoti pavirši. 4% darbinieku ir grūtības
komunicēt ar viesi, tāpēc darba devēji, izvērtējot studiju programmu, kā pozitīvu atzīmē
studiju kursu „Viesmīlības serviss” un „Viesu apkalpošanas organizācija” iekļaušanu
studiju plānā. Visiem strādājošajiem studentiem ir vidējā profesionālā izglītība un
nevajadzētu pieļaut iepriekš minētās problēmas, bet izprast un novērst tās. Tomēr, kā
vienmēr, jāņem vērā arī katra indivīda īpašības un vidi, kādā viņš strādā, savstarpējās
attiecības.
Ļoti svarīgi ir izprast strādājošā motivāciju studēt un iegūt augstāka līmeņa
zināšanas un prasmes, saprotot augstākās izglītības ieuvi veicinošos faktorus.

faktori
nepietiekams profesionālo
zināšanu līmenis 20%
profesionālās kvalitātes kvalitātes
paaugstināšanas iespēja 26%
karjeras izaugsmes iespējas 40%
studiju realizācijas vieta ir tuvu
dzīves un darba vietai 14%

3.attēls. Profesionālās augstākās izglītības apguvi veicinošie faktori.

Tika noskaidroti faktori, kuri ietekmējuši ēdināšanas nozares uzņēmumu darbinieku
izvēli studēt, lai iegūtu profesionālo augstāko izglītību. Nozīmīgs ir faktors, ka 40%
studentu, paaugstinot profesionālo kvalifikāciju, saskatījuši karjeras izaugsmes iespējas.
26% ir bijusi vēlēšanās paaugstināt profesionālo kvalifikāciju, jo uzskatījuši, ka ir
nepietiekams profesionālo zināšanu līmenis. Atzīstams ir arī faktors, ka LLU ir radījusi
iespēju iegūt izglītību Kurzemes reģionā. Darba devēji to īpaši akcentē, jo studiju dēļ viņi
nezaudē darbiniekus un ir pateicīgi par darbinieku profesionālo izaugsmi.
Zinot,

ka

ēdināšanas

nozarē

nepieciešami

izglītoti

darbinieki,

vēlējāmies

noskaidrot, cik gatavi un ieinteresēti ir paši darba devēji jauno speciālistu sagatavošanā.
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Uz šo jautājumu saņēmām 100% atbildi „jā”, tāpēc sākotnēji varētu piekrist, ka darbinieku
vēlēšanās studēt tiek vērtēta ļoti pozitīvi. Tomēr dziļāk pētot šo jautājumu, secinām, ka
ikdienas dzīvē situācija ir nedaudz savādāka. Uzņēmuma vadītājam tiek iesniegts studiju
plāns, bet, kad ir uzņēmumā kāds nozīmīgs pasākums, students uz nodarbībām netiek
laists. Reizēm uz nodarbībām studenti spiesti ierasties pēc nostrādātas nakts maiņas. Tā
veidojās situācija, ka anketā sniegtās atbildes reāli nedarbojās, tāpēc secinām, ka darba
devēji nav pietiekami apzinājušies savu lomu nozares speciālistu sagatavošanā. Šo
situāciju zināmā mērā atspoguļo nākamais grafiks, kas parāda, ka darbinieku izglītošana
darba devējam rada arī problēmas.

studiju procesa mijiedarbība

jā, tas rada neērtības 46%
jā, bet radušos situāciju cenšamies
veiksmīgi atrisināt 54%

4.attēls. Tiešā darba un studiju procesa mijiedarbības kvalitāte.
Izvērtējot atbildes, redzam, ka 46% darba devēju jūt neērtības darba procesā, tomēr
54% cenšas veiksmīgi šo situāciju risināt un dod iespēju savam darbiniekam paaugstināt
profesionālo kvalifikāciju, apzinoties, ka ieguvums būs abpusējs.
Vēlējāmies noskaidrot, kāds ir studentu profesionālās izaugsmes vērtējums. Tā kā
šis ir pirmais studiju gads un profesionālie studiju kursi nav apgūti, tad darba devēji
uzsver, ka būtiskas izmaiņas profesionālajā darbā vēl nav novērojamas, tomēr ir
mainījusies studējošo darbinieku attieksme pret saviem tiešajiem pienākumiem. Vērojamas
arī pozitīvas izmaiņas apkalpošanas kultūrā, darbinieki kļuvuši organizētāki, lietderīgāk
izmanto darba laiku. Var just, ka studenti ir apguvuši „Saskarsmes kultūru”, „Ētiku”,
„Runas un kustību kultūru”, arī kļuvuši pašpārliecinātāki un apzinīgāki.
Darba devēji sniedza atbildi uz jautājumu par speciālistu sagatavotības līmeni darba
tirgum.

26

5.attēls. Vērtējums par jauno speciālistu sagatavotības līmeni darba tirgum.
56% aptaujāto darba devēju norādījuši, ka sagatavotības līmenis darba tirgum ir
vērtējums kā pietiekošs. Būtu jāuzsver, ka 44% uzskata sagatavotības līmeni par
nepietiekamu. Varētu piekrist šiem uzņēmumu vadītājiem, jo studiju programma
„Ēdināšanas pakalpojumi” apgūta tikai daļēji. Trešajā un ceturtajā semestrī studenti apgūs
profesionālos studiju kursus – viesmīlības serviss, vadīšanas pamati, tirgzinība, uzņēmuma
telpu plānošana u.c., kā arī socioloģiju un profesionālo svešvalodu, tā kā profesionālā
izaugsme turpināsies. Protams, ka darba devēji jebkurā gadījumā vēlas nodrošināties ar
augstas kvalifikācijas speciālistiem.
Darba devēji ir izteikuši savu viedokli par studiju programmas „Ēdināšanas
pakalpojumi” saturu. Pamatā darba tirgus noteiktās prasības diktējušas šādus rezultātus.

satura vērtējums

Kvalitatīvi sagatavota programma 82%
Jāpalielina svešvalodu nodarbību
skaits 8%
Jāpalielina praktisko nodarbību skaits
ēd.gatav.tehn. 10%

6.attēls. Studiju programmas „Ēdināšanas pakalpojumi” satura vērtējums.

82% darba devēji uzskata, ka studiju programma „Ēdināšanas pakalpojumi” ir
kvalitatīvi sagatavota, pārdomāta un atbilst darba tirgus prasībām. 10% domā, ka
vajadzētu vairāk praktisko nodarbību un mazāk teorētisko. Šis jautājums, protams, ir
diskutējams, jo visi, kuri studē šajā grupā ir cilvēki ar vidējo profesionālo izglītību
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specialitātē, daži pat ar 30 gadu praktiskā darba pieredzi un, kā domā paši studenti, viņiem
pietrūkst tieši teorētisko zināšanu. Jāpiekrīt, ka darbiniekiem ir vājas zināšanas
svešvalodās, bet studiju programmā ir iekļauta gan svešvaloda, gan profesionālā
svešvaloda, gan arī izvēles priekšmets krievu valoda.
Analizējot aptaujas anketas, varēja secināt, ka darba devēji ir rūpīgi iepazinušies ar
studiju programmu „Ēdināšanas pakalpojumi” un novērtējuši programmas satura atbilstību
piešķiramajai kvalifikācijai - Ēdināšanas pakalpojumu organizators.

7.attēls. Studiju programmas satura atbilstība piešķiramajai kvalifikācijai.
91% darba devēju uzskata, ka studiju programma „Ēdināšanas pakalpojumi” pilnībā
atbilst izglītojamā speciālista profesionālās sagatavotības līmenim. Tas, ka varētu būt
vairāk praktisko nodarbību, ir dažu uzņēmuma vadītāju subjektīvs vērtējums, jo visi
studenti strādā specialitātē un tiem ir nepieciešams pilnveidot prasmes un iemaņas.
Kopvērtējums, kas veikts analizējot aptaujas rezultātus:
1. Ēdināšanas nozares uzņēmumos izglītoto darbinieku skaits ir nepietiekošs, un šo
situāciju varētu mainīt, dodot iespēju iegūt profesionālo augstāko izglītību
reģionos.
2. Ēdināšanas nozares speciālistiem pietrūkst svešvalodu zināšanu.
3. Problēmas rada darbinieku paviršā attieksme pret veicamajiem pienākumiem un
iemaņu trūkums patstāvīgi organizēt darbu, tāpēc pozitīvi tiek vērtēti studiju kursi
„Saskarsmes

psiholoģija”,

„Viesmīlības

serviss”,

„Viesu

apkalpošanas

organizācija”, „Ētika”.
4. Aptaujātie uzņēmumu vadītāji 100% atbalsta darbinieku vēlmi studēt.
5. Jau pirmajā studiju gadā darba devēji ir ievērojuši studentu profesionālo izaugsmi.
6. Studiju

programma

„Ēdināšanas

pakalpojumi”

vadoties

pēc

darba

devēju

atsauksmēm, ir izstrādāta kvalitatīvi.
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7. Studējošie
7.1. Imatrikulēto un studējošo skaits programmā
Studiju programma ir uzsākta 2008./2009. studiju gadā. Tika saņemti 15 pieteikumi.
Studijas uzsāka un pašlaik studē 12 pirmā kursa studenti.

7.2. Studējošo aptauja un tās analīze
Izvērtējot studiju procesu LLU Kandavas filiālē, lai iegūtu priekšstatu par pirmā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības „Ēdināšanas pakalpojumi” norisi un
perspektīvām, tika veikta studējošo aptauja. Aptaujā piedalījās 12 studenti. Studentiem
tika jautāts par faktoriem, kas noteica studiju programmas izvēli.

turpmākās karjeras izaugsmes
iespējas 48%
vēlēšanās papildināt savas zināšanas
10%
pieprasījums darba tirgū 22%
augstākās izglītības diploms 20%

1.attēls. Augstākās izglītības ieguves nosacījumi.
Aptaujas rezultāti liecina, ka šai studentu grupai noteicošie faktori ir karjeras
izaugsmes iespējas un augstākās izglītības diploms. Tas izskaidrojams ar to, ka visi
studenti pamatā ir ieguvuši vidējo profesionālo izglītību.
Lai noskaidrotu, kādēļ tika izvēlētas studijas LLU Kandavas filiālē, tika uzdots
jautājums par mācību ietādes izvēles motīviem.
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reklāmas iespaids 16%
radinieku, paziņu ieteikums 13%
LLU ir augstskola ar labu reputāciju
20%
Kandavas tehnikuma labā reputācija
25%
interesants studiju programmas
piedāvājums 17%
vienīgā iespēja apvienot studijas ar
darbu 9%

2.attēls. Studiju izvēle LLU filiālē Kandavā.
Tā kā lielākā daļa studentu ir bijušie Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikuma
absolventi, viņi arī pozitīvi vērtē šo mācību iestādi. 20% uzskata, ka LLU ir augstskola ar
labu reputāciju un kura piedāvā interesantu studiju programmu. 9% izvēli noteica tas, ka
studijas notiek tieši Kandavā un šeit ir arī studentu darba vietas.
Lai izvērētu LLU informācijas sniegšanas kanālu lietderību, tika izvērtēts, tieši no
kurienes studenti ir ieguvuši informāciju par studiju iespējām LLU Kandavas filiālē.

no reklāmas reģionālajā laikrakstā
26%
interneta vietnē 8%
LLU atvērtajā durvju dienā 6 %
no draugiem, paziņām, radiniekiem
20%
no pedagogiem 40%

3.attēls Studiju programmas informācijas avoti.
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Visi studiju programmā studējošie ir Valsts Kaldavas lauksaimniecības tehnikuma
absolventi un informāciju par LLU filiāles darbu ieguvuši no tehnikuma pasniedzējiem.
26% studējošo informāciju ieguvuši no reģionālajiem laikrakstiem. Ievērojama loma ir arī
informācijai, ko snieguši draugi un paziņas par šo studiju programmu.
Lai noskaidrotu, kas ir bijis noteicošais faktors studiju programmas izvēlē, tika
uzdots nākamais jautājums.

šī specialitāte man ir saistoša 68%
interesants studiju programmas
saturs 16%
studiju programma tiek realizēta tuvu
manai dzīvesvietai 8%
šogad citas studiju programmas
nenokomplektējās 8%

4.attēls. Faktori, kas veicināja izvēli studēt 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmā „Ēdināšanas pakalpojumi”.
Tā, kā lielākā daļa studējošo strādā ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos, tad arī ir
aktuāli iegūt augstāko izglītību tieši „Ēdināšanas pakalpojumu” studiju programmā.
Lai noskaidrotu studiju klimatu, tika uzdots jautājums, kā studenti novērtē studiju
klimatu LLU Kandavas filiālē.

pozitīvs, studēšanu rosinošs 100%

5.attēls Studentu viedoklis par studiju klimatu LLU Kandavas filiālē.
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Visi aptaujātie studenti atzīst, ka studiju klimats ir pozitīvs, jo grupa ir draudzīga,
izveidojies labs kontakts ar mācībspēkiem.
Ļoti svarīgs ir materiāli tehniskais nodrošinājums. Tādēļ tika noskaidrots, kādas ir
studentu domas par materiāli tehnisko nodrošinājumu.

pietiekams, atbilstošs 40%
atkarīgs no attiecīgā studiju kursa 60%

6.attēls. Studiju procesa materiāli tehniskais nodrošinājums.
Studentu domas dalījās. 60% domā, ka materiālais nodrošinājums atkarīgs no
studiju kursa, 40% likās, ka ir atbilstošs, pietiekams. Te, kur jāņem vērā faktors, ka ar
visiem studiju programmas kursiem vēl nav bijusi saskare un tāpēc šis secinājums ir tikai
par 1.semestrī apgūtajiem studiju kursiem. Pēdējos gados filiālē realizēti vairāki Eiropas
projekti, kuru ietvaros atjaunota materiālā bāze daudzos studiju kursos.
Ļoti būtisks ir ne tikai materiālais nodrošinājums. Vēl svarīgāks ir piedāvāto
materiālu kvalitātes izvērtējums. Tas tika noskaidrots ar nākamo jautājumu.

pārdomāti, viegli
uztverami, interesanti 100%

7.attēls. Piedāvāto materiālu kvalitātes vērtējums.
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Studenti ļoti pozitīvi vērtējuši pasniedzēju darbu studiju materiālu sagatavošanā.
Ņemot vērā, ka studē dažāda vecuma cilvēki, kuru dzīves pieredze un uztveres process ir
dažāds, tas ir ļoti augsts vērtējums. Bagātīgs demonstrējamo un izdales materiālu klāsts
palīdz veiksmīgāk uztvert lekciju materiālu.
Lai varētu veikt studiju programmas uzlabojumus, bija jānoskaidro, kuri studiju
kursi sagādā studējošajiem vislielākās grūtības.

8.attēls. Studentu viedoklis par studiju kursiem, kuri sagādā grūtības.
Interesants ir studentu vērtējums šim jautājumam. 50% ir grūtības ar matemātikas
apguvi, 34% satrauc ķīmija. Nebijis gadījums, ka 8% ir problemātiska saskarsmes
apgūšana.
Lai noskaidrotu, vai ir veicamas izmaiņas šajos studiju kursos, tika noskaidrots, kas
ir tie faktori, kas ir par traucēkli šo studiju kursu apguvei.

nepietiekams sagatavotības
līmenis iepriekšējā izglītības
iestādē 50%
sarežģīta studiju kursa
pasniegšana 16%
slinkums 24%

liela gadu starpība, kopš pabeigta
iepriekšējā mācību iestāde 10%

9.attēls. Šķēršļi grūtāko studiju kursu sekmīgai apguvei.
Studenti atzīst, ka nepietiekams sagatavotības līmenis iepriekšējā mācību iestādē,
ka grūti ir apvienot mācības ar darbu, daudz laika jāvelta matemātikas un ķīmijas
apgūšanai. Tikko iepriekšējo mācību iestādi beigušie studenti godīgi atzīst, ka pie vainas
ir arī slinkums. Bez šaubām, ka matemātika sagādā grūtības studentiem, kuri mācījušies
profesionālajās mācību iestādēs pirms 20 vai 30 gadiem. Arī problēmas ar svešvalodu
apgūšanu ir vecākās paaudzes studentiem.
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Tika noskaidrots arī, kursi studiju kursi studentu vērtējumā ir interesantākie.

Ēdienu gatavošana 46%
Ētika 8%
Saskarsme 8%
Cilvēku un vides aizsardzība
10%
Runas un kustību kultūra 16%

10.attēls. Studentu viedoklis par interesantākajiem studiju kursiem.
Lielākā daļa studentu strādā ēdināšanas servisa uzņēmumos, tad, protams, par
svarīgāko un interesantāko priekšmetu tiek uzskatīta „Ēdienu gatavošanas tehnoloģija”.
Atzīstams ir arī tas, ka studentiem aktuāli ir cilvēku un vides aizsardzības jautājumi,
kustību un runas kultūra. Darba devēji vienmēr akcentē, ka studiju kursos jāvelta īpaša
uzmanība „Ētikas”, „Saskarsmes”, „Kustību un runas kultūras” studiju kursiem. Studenti
šos studiju kursus atzinuši par interesantākajiem un profesionālajā darbībā
nepieciešamiem.
Lai noskaidrotu, vai studentu vērtējumā pareizi ir sadalīta teorijas apguves un
praktisko nodarbību proporcija, tika lūgts paust studentu viedokli šajā jautājumā. Gandrīz
visi studenti uzskata, teorētisko un praktisko nodarbību proporcija ir optimāla.

11.attēls. Lekciju un praktisko darbu sadalījuma vērtējums.
Noteicošais faktors studiju programmas izstrādē ir profesiju standarts. Un tā kā pēc
studiju programmas „Ēdināšanas pakalpojumi” apguves, studentiem ir iespēja turpināt
studijas LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātē studiju programmā „Ēdināšanas un viesnīcu
uzņēmējdarbība” un iegūt profesionālā bakalaura grādu un augstāka līmeņa profesionālo
kvalifikāciju, tad studiju plānu izstrāde ir saskaņota ar otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības programmu. Arī 92% studējošo uzskata, ka lekciju un praktisko darbu attiecība
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ir pieņemama. Dažiem, tikko tehnikumu beigušajiem absolventiem gan šķiet, ka ir liels
teorētisko nodarbību skaits, kas skaidrojams ar šo studentu mazo darba pieredzi un
neprasmi novērtēt teorētisko zināšanu nepieciešamību, jo praktiskās iemaņas var iegūt
veicot tiešos darba pienākumus.
Ļoti būtiska ir mācībspēku darba kvalitāte. Tādēļ tika lūgts novērtēt mācībspēku
darbu.

profesionāli, zinoši, kompetenti 100%

12.attēls. Mācībspēku darba vērtējums.
Studentu izteiktais vērtējums mācībspēku darbam ir ļoti pozitīvs, neskatoties uz
studentu iebildumiem par grūtajiem studiju kursiem studiju programmā.
Tika izvērtēta arī mācībspēku un studentu sadarbība.

13.attēls. Studentu un mācībspēku sadarbības vērtējums.
Objektīvi izvērtējot šo jautājumu, jāņem vērā arī cilvēciskais faktors, abpusējās
personīgās īpašības. 47% studentu uzskata, ka sadarbība ir laba, patīkami, ka pat 45%
piešķir vērtējumu teicami.
Studenti novērtēja arī studiju procesu kopumā,vērtējot to 10 ballu skalā.
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14.attēls. Studiju procesa kvalitātes vērtējums 10 ballu skalā.
Studentiem tika dota iespēja novērtēt studiju kvalitāti 10 ballu skalā. 40% darbu
novērtēja uz 7 ballēm, 32% pat piešķīra vērtējumu ,,teicami”. 20% to atzina kā ļoti labu,
tikai 8% piešķīra 6 balles. Ņemot vērā, ka studenti mācās tikai pirmo gadu un iegūst
pirmās iemaņas nepilna laika studiju programmas apgūšanā, tad mācībspēku darba
vērtējums ir ļoti augsts.
Studentu vērtējums par vajadzīgāko un nevajadzīgāko studiju priekšmetiem ir dots
15. attēlā.

palielināt stundu skaitu ēdienu
gatavošanas tehnoloģijā 92%
matemātika nav vajadzīga 8%

15.attēls. Studentu viedoklis par korekciju ieviešanu studiju plānā.
92% studējošo uzskata, ka būtu jāpalielina stundu skaits „Ēdienu gatavošanas
tehnoloģijā’. To var pieņemt kā tīri subjektīvu uzskatu, jo visi studenti ir ēdināšanas
pakalpojumu sfērā strādājošie un gandrīz visiem ir vidējā profesionālā izglītība
specialitātē. Līdz ar to Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas apgūšana šķiet interesanta un
nesagādā grūtības. Matemātika jau sagādājusi grūtības, iegūstot vidējo profesionālo
izglītību, daļai arī lielā gadu starpība starp mācību laikiem likusi piemirst zināšanas
matemātikā. Diemžēl reālā dzīve rāda, ka vadītājam vai darba organizatoram bez loģiskās
domāšanas iemaņām strādāt ir grūti, bet matemātika ir viens no studiju kursiem, kura
attīsta loģiskās domāšanas spējas.
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Būtiski, ka students apzinās, ka tas, ko viņš studē, atbilst iegūstamajai
kvalifikācijai. Tādēļ, lai arī studiju programma jau ir salīdzināta ar profesijas standartu,
tika izvaicātas studentu domas par studiju programmas atbilstību iegūstamjai
kvalifikācijai.

16.attēls. Studiju programmas atbilstība piešķiramajai kvalifikācijai.
Aptauja tiek veikta 1.kursā, kur vairāk tiek pasniegti vispārizglītojošie studiju
kursi, tadēļ arī 16% domā, ka tiek piedāvāts pārāk maz speciālo studiju kursu. Tomēr 84%
uzskata, ka studiju programmas saturs atbilst piešķiramajai kvalifikācijai.
Ar nākamajo jautājumu tika noskaidrots, cik šī studiju programma pēc studentu
domām ir atbilstīga darba tirgus prasībām.

17.attēls. Studiju programmas atbilstība darba tirgus prasībām.
Tā kā tie ir strādājošie studenti, kuri pamatā arī strādā specialitātē un ir labi
informēti par darba tirgus prasībām, tad vērtējums 83% - pietiekams ir vērā ņemams, 16%
pat piešķīruši vērtējumu - augsts. 1% domā, ka viņiem vēl ir daudz jāmācās. Protams,
darba tirgus prasībām jāseko līdzi un nepieciešamības gadījumā studiju programma
jāaktualizē.
Ir zināms, ka zināšanas ir labākas, ja to nostiprināšana ir saistīta ar pozitīvām
emocijām. Tādēļ tika noskaidroti studiju procesā gūtie pozitīvie iespaidi.
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iespēja apvienot mācības ar darbu
20%
jauni, saprotoši, zinoši pasniedzēji
24%
atsaucīga vadība 8%
labi sagatavotas lekcijas 32%
labs studentu kolektīvs 16%

18.attēls. Pozitīvie iespaidi studiju laikā.
Vērtējot pozitīvos iespaidus studiju laikā ir patīkami secināt, ka 32% studentu
iepriecina labi sagatavotās pasniedzēju lekcijas. 24% apmierina pasniedzēju atsaucība,
sapratne un profesionalitāte. 20% ir apmierināti ar LLU doto iespēju mācības apvienot ar
darbu, atzīstami ir arī tas, ka novērtēts ir vadības darbs un mikroklimats pašu studentu
kolektīvā.
Zināms arī, ka negatīvi iespaidi var radīt apātiju un destruktīvu rīcību. Tādēļ, lai
identificētu iespējamās problēmas, tika noskaidrots, kas varētu būt traucējošie iespaidi.

augsta studiju maksa 60%
grūti apvienot mācības ar darbu 40%

19.attēls. Negatīvie iespaidi studiju laikā.
Redzams, ka līdzīgi sadalās viedoklis par studiju maksu un iespējām studijas
savienot ar darbu. Lielākā daļa tomēr kā nelabvēlīgāko apstākli norāda augstās studiju
maksas.
Aptaujas noslēgumā tika uzdots jautājums par apkopojošo vērtējumu. Rezultāti ir
atspoguļoti 20. attēlā.
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jā 70%
nē 8%
nezinu 20%

20.attēls. Studentu vērtējums studiju programmai „Ēdināšanas pakalpojumi”.
Studentiem tika jautāts, vai viņi izvēlētos šo studiju programmu, ja būtu iespējams
sākt studijas no jauna. Patīkami ir tas, ka 70% šo iespēju labprāt izmantotu. Pārējo 28 %
respondentu atbildes ir izskaidrojamas ar to, ka daļa no studentiem strādā viesmīlības
nozarē un labprāt būtu studējuši „Viesnīcu pakalpojumu” specialitātē, bet šogad tā
reflektantu nepietiekamā skaita dēļ netika nokomplektēta.
Kopvērtējums, kas veikts analizējot aptaujas rezultātus.
1. Augstākās izglītības ieguves izvēli noteica turpmākās karjeras izaugsmes iespējas.
2. Studijas LLU Kandavas filiālē izvēlas tāpēc, ka LLU ir augstskola ar labu
reputāciju un filiāle atrodas tuvāk dzīvesvietai.
3. Informāciju par studiju programmu ieguva no pedagogiem un reģionālajiem
laikrakstiem.
4. Izvēli

studēt

noteica

studiju

programmas

atbilstība

pašreizējai

studentu

kvalifikācijai.
5. Studiju klimats- pozitīvs, studēšanu rosinošs.
6. Materiālais nodrošinājums atkarīgs no studiju kursa.
7. Piedāvātie studiju materiāli kvalitatīvi, viegli uztverami un interesanti.
8. Grūtības sagādā matemātika, ķīmija, svešvalodas, jo nepietiekošs sagatavotības
līmenis iepriekšējā mācību iestādē.
9. Interesantākie studiju kursi ir ēdienu gatavošanas tehnoloģija un runas un kustību
kultūra.
10. Lekciju un praktisko darbu sadalījums pieņemams un pārdomāts.
11. Mācībspēku darba vērtējums - augsts.
12. Piedāvātā studiju materiāla kvalitāte - pārdomāta, viegli uztverama un interesanta.
13. Studiju procesa atbilstība piešķiramajai kvalifikācijai – laba.
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14. Pozitīvus iespaidus iegūst pateicoties pasniedzēju profesionalitātei un iespējai
apvienot darbu ar mācībām.
15. Negatīvu noskaņojumu rada lielā studiju maksa.
16. Visiem aptaujātajiem ir profesionālā vidējā izglītība.

7.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studentu pašpārvalde ir vēlēta LLU struktūrvienība, kas pārstāv un aizstāv
studējošo intereses akadēmiskajos, sociālajos un kultūras dzīves jautājumos. LLU
Studentu pašpārvaldes darbības mērķi ir:
• sniegt ieguldījumu LLU studentu izglītošanas sistēmas pilnveidošanā un
popularizēšanā;
• aizstāvēt un pārstāvēt studentu akadēmiskās, materiālās, kultūras un sporta intereses
LLU, kā arī citās iestādēs, uzņēmumos, organizācijās kā Latvijā, tā arī ārvalstīs;
• apzināt studentu sociālās problēmas un nepieciešamības, vērst savu darbību uz to
atrisināšanu;
• izveidot, veicināt un attīstīt LLU popularitāti un atpazīstamību Latvijā un pasaulē.

8. Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums
Kandavas filiāle ir studiju un pētniecības primārā struktūrvienība, kas apvieno
akadēmisko personālu, realizējot noteiktās studiju programmas. Attīstoties studiju
programmai, ir nepieciešama racionālāka darba plānošana un filiāles akadēmiskā
potenciāla apzināšana.

8.1. Akadēmiskā personāla skaits
Studiju programmas akadēmiskā personāla akadēmisko un zinātnisko grādu
struktūra atspoguļota 9. tabulā.
9.tabula
Akadēmiskā personāla sastāvs, kas piedalās studiju programmas
„Ēdināšanas pakalpojumi” realizācijā

Nr.
p.k.

1.

Vārds, uzvārds

Amats

Imants Atis Skrupskis Profesors

Akadēmiskais
vai
zinātniskais
grāds

Pasniedzamie studiju kursi

Dr.habil.sc.ing.

Racionāls un veselīgs
uzturs
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2.

Anita Blija

3.

Mārtiņš Ruciņš

4.

Andra ZvirbuleBērziņa

Asoc.
profesore
Asoc.
profesors
Asoc.
profesore

5.

Viesturs Rozenbergs

Docents

6.

Kitija Kirila

Docente

7.
8.

Fredijs Dimiņš
Ingrīda Millere

Lektors
Lektore

Dr.sc.ing.,
Mg.paed.
Dr.oec.,
Mg.paed.
Dr.sc.ing.
Mg.oec.

9.

Gita Skudra

Lektore

Mg.sc.ing.

10.
11.
12.
13.

Baiba Mistre
Skaidrīte Dzene
Alla Pūce
Baiba Dūmiņa

Lektore
Lektore
Lektore
Asistente

Mg.oec.
Mg.oec.
Mg.paed.
Mg.sc.pol.

14. Eduards Hakels

Asistents

Mg.math.

15. Ingmārs Cinkmanis

Asistents

Mg.chem.

16. Dace Avota

Lektore

Mg.paed.

17. Sarmīte Elksne

Lektore

Mg.paed.

18. Pēteris Krastiņš

Lektors

Mg.paed.

19. Indra Vizule

Lektore

Mg.paed.

20. Antra Butāne

Lektore

Mg.paed.

21. Svetlana Gedola

Lektore

Mg.paed.

22. Dzintra Znatnaja

Lektore

Mg.paed.

23. Antons Studens

Lektors

Mg.paed.

Dr.sc.ing.
Dr.sc.ing.
Dr.oec.

Sanitārija un higiēna
SĒU iekārtas un to
ekspluatācija
Vadīšanas pamati,
Biznesa pamati
Uztura mācība
Lietvedība
Pārtikas ķīmija
Uzņēmumu telpu plānošana
Viesnīcu un restorānu
ražošanas prakse
Grāmatvedības pamati
Tirgzinība
Tiesību pamati
Socioloģija
Augstākās matemātikas
pamati
Ķīmija
Angļu valoda, Vācu valoda,
Profesionālā vācu valoda
Profesionālā angļu valoda
Cilvēka un vides
aizsardzība
Ēdienu gatavošanas
tehnoloģijas pamati,
Runas un kustību kultūra,
Saskarsmes psiholoģija
Krievu valoda
Viesu apkalpošanas
organizācija
Lietišķā informātika

Atkārtoti docenta amatā ir ievēlēts Dr.sc.ing. Viesturs Rozenbergs. Lektore Ingrīda
Millere ir pieteikusi aizstāvēšanai promocijas darbu.
8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība
Akadēmiskā personāla sastāvs ir atspoguļots 10. tabulā. Savukārt 11. tabulā ir dota
akadēmiskā personāla zinātnisko un akadēmisko grādu analīze.
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10. tabula
Akadēmiskais personāls,
kas nodarbināts studiju programmas „Ēdināšanas pakalpojumi” realizācijā
Amati
Profesors
Asociētais profesors
Docents
Lektors
Asistents
Kopā

Skaits
1
3
3
13
3
23

%
4
13
9
61
13
100

11.tabula
Akadēmiskā personāla zinātniskie un akadēmiskie grādi
Zinātniskie un akadēmiskie grādi
Habilitētie zinātņu doktori (Dr.habil.)
Zinātņu doktori (Dr.)
Maģistri (Mag.)
Kopā

Skaits

%

1
6
16
23

4
26
70
100

Akadēmiskā personāla publikāciju sarkasts ir pievienots 9. pielikumā. Apkopotas ir
pēdējo gadu nozīmīgākās publikācijas. Viena no publikācijām (Millere, Medne,
Rozenbergs, 2007) tiek indeksēta starptautiskajā datu bāzē Academic Search Coplete, bet
vēl viena (Kampuse S., Skrupskis u.c., 2005) – Agricola zinātnisko žurnālu datu bāzē.

8.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika
Kandavas filiāles mācībspēks asociētais profesors Mārtiņš Ruciņš ir Tatjanas
Marčenkovas promocijas darba vadītājs.
Filiāles mācībspēki piedalījušies konferencēs, semināros un cēluši kvalifikāciju
ārvalstīs:
- 2008.gadā
• asoc.prof. M. Ruciņš piedalījās seminārā „A New Cooking Technologies Through
Metos SelfCookingControl” (Somija);
• asoc.prof.A.Blija piedalījās 14. Pasaules pārtikas zinātnes un tehnoloģijas kongresā
Šanhajā (Ķīna) ar referātu.
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asoc.prof. A.Blija piedalījās vizītē Šefīlda Hallama Universitātē (Lielbritānija)
Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātē ERASMUS programmas ietvaros ar mērķi
organizēt sadarbību starp abām augstskolām.
- 2007.gadā
• prof. I.Skrupskis piedalījās 22.aukstuma kongresā Pekinā (Ķīna).
• prof. I.Skrupskis un asoc.prof. A.Blija piedalījās vizītē Itālijas pilsētā Limonē
Lombardijas reģiona Ēdināšanas un tūrisma konsorcijā par prakšu iespējām LLU
studentiem Itālijas viesmīlības uzņēmumos.
• asoc.prof. A.Blija piedalījās EEFoST konferencē Lisabonā (Portugāle) par
jaunākām tendencēm pārtikas rūpniecībā.
• lekt. I.Vizule piedalījās seminārā un apmeklēja Starptautisko pārtikas produktu
izstādi Dižonā (Francija).
• lekt. I.Vizule kopā ar Nīderlandes, Somijas, Spānijas, Bulgārijas mācību iestāžu
pārstāvjiem piedalījās projektā „Sunrice” par studentu autentiskās apmācības
metodēm (Nīderlande).
• doc. V. Rozenbergs stažējās Vācijas federālajā Riska izvērtēšanas institūtā (BfR)
• doc. V. Rozenbergs stažējās Vīnes universitātes Uztura institūtā;
• doc. V. Rozenbergs piedalījās kā vieslektors ERASMUS programmas ietvaros
Viļņas Pedagoģijas universitātes Dabaszinātņu fakultātē;
•

Asociētā profesore Anita Blija, lektore Ingrīda Millere un docents Viesturs
Rozenbergs ir piedalījušies kā lektori un organizējuši specializētos kursus ēdināšanas un
viesnīcu speciālistiem, Pārtikas un veterinārā dienesta speciālistiem, skolu mājturības
skolotājiem, skolu un bērnudārzu diētas māsām un profesionāliem pavāriem par tēmām:
• paškontroles sistēma sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos;
• sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu kontrole.
• pārtikas produktu kvalitāte;
• saindēšanās un inficēšanās ar uzturu, profilakse;
• patērētājzinības;
• sabalansētas ēdienkartes sastādīšana dažāda vecuma iedzīvotājiem;
• sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu ražošanas organizācija un tehnoloģiskā
dokumentācija.
Atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām par pedagoģiskās izglītības pilnveidi,
Kandavas filiāles docētāji ir sekmīgi apguvuši LLU piedāvāto augstskolu didaktikas kursu
un ieguvuši atbilstošu sertifikātu. Papildus tam zinātņu doktori Kitija Kirila un Viesturs
Rozenbergs ir ieguvuši pedagoģijas maģistra akadēmisko grādu.
LLU Kandavas filiāles akadēmiskā personāla vidējais vecums nepārsniedz 45
gadus.
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9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums
2008.gadā veikta LLU Kandavas filiāles materiāli tehniskās bāzes inventarizācija
un rezultātu apkopošana un analīze ar mērķi izvērtēt tehnisko bāzi no kvalitatīvā viedokļa
un rast idejas tās pilnveidei.

9.1. Filiāles materiāli tehniskā bāze šobrīd
Studiju programmu realizēšanai tiek nodrošināti turpmāk minētie kabineti un
materiālā bāze tajos.
• Auditorija, kurā ir 50 darba vietas. Iespēja izmantot klēpjdatoru, videoprojektoru,
kodeskopu.
•

Divi informātikas kabineti. 32 darba vietas. 32 datori ar hp skaņas, video un tīkla
karti. HDD 60GB, FDD CD-RW. Ir drukas iekārta, dokumentu skeneris,
videoprojektors programmas OS Windows × P Pro un MS Office 2003 Pro.

•

Ēdināšanas uzņēmumu un restorānu tehnoloģiskā aprīkojuma kabinets. 2008.gadā
ESF projekta ietvaros nodrošināts ar visjaunākajām iekārtām. Kabinetā 30 darba
vietas. Dotajā brīdī kabinetā notiek telpu remonts.

•

Ēdienu gatavošanas un darba organizācijas kabinets. 30 darba vietas. Kabinetā
iespējams izmantot grafoprojektoru, videoprojektoru, ir baltā tāfele. 15 jauni darba
galdi. Arī tikko realizētā ESF projekta rezultātā kabineta materiālā bāze ir
atjaunota, mācību process nodrošināts ar nepieciešamo inventāru, traukiem,
galdiem un galdautiem, visu, kas nepieciešams šo priekšmetu realizācijai.

•

Ēdienu gatavošanas mācību virtuves. Ir divas jaunas mācību virtuves ar
degustācijas zālēm. Mācību virtuvēs ir 32 darba vietas. ESF projekta ietvaros
mācību virtuvēs tika veikts remonts un iegādāti jauni darba galdi un nepieciešamais
inventārs- trauki, elektriskās plītis, trauku mazgājamās mašīnas, veļas mazgājamās
un žāvējamās mašīnas, ledusskapji. Katra darba vieta ir nodrošināta ar virtuves
darbapiederumiem- traukiem, mikseriem utt. Ar visu mācību procesa realizācijai
nepieciešamo inventāru aprīkotas arī degustāciju zāles.

•

Viesu uzņemšanas un apkalpošanas kabinets. 30 darba vietas. Pateicoties investīciju
projektam, dotajā brīdī kabinetā tiek veikts kosmētiskais remonts. Kabineta
materiālā bāze atbilst studiju programmas realizēšanas prasībām.

•

Cilvēka un vides aizsardzības kabinets. 30 darba vietas. Audiovizuālā aparatūra,
grafoprojektors, televizors. Grafoprojektora materiāli katrai tēmai , programmas
realizēšanai.

Testkomplekti,

videokastes,

palīgierīces

un

mērinstrumenti,

individuālie aizsardzības līdzekļi uzskaitei, nelaimes gadījumu dokumentācijas
veidlapas, mācību literatūra, izdales materiāli.
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•

Svešvalodu (angļu, vācu valodas) kabineti. Ir divi kabineti. Katrā 16 darba vietas.
Tie ir nodrošināti ar grāmatu komplektiem grupu darbam.- Headway Intermediate
un

Headway

Upper-

intermediate.

Kabinetos

ir

videomagnetafoni

un

videoprojektori. Speciālie žurnāli un atrbilstošas profesionālās literatūras krājumi.
Ir iespēja kopēt speciālās literatūras rakstus studiju nodarbībām. Kabinetam tiek
abonēts „The Baltic Times”. Mācību process nodrošināts ar vārdnīcām, dažādiem
prospektiem, ēdienu recepšu krājumiem- profesionālās svešvalodas apgūšanai.
•

Krievu valodas kabinets. 16 darba vietas. Ir magnetafons, videomagnetafons un
televizors.

Grāmatu

komplekti

grupu

darbam.

Izdales

materiāli,

atbilstoši

apgūstamajai specialitātei. Žurnāli-individuālajam darbam.
•

Tūrisma pamatu, saskarsmes, runas un kustību kultūras kabinets. 30 darba vietas.
Kabinetā

ir

grafoprojektors,

audiovizuālā

aparatūra,

magnetafons,

videomagnetafons. Sagatavotas videokasetes, audiokasetes, kodoskopa materiāli.
Kabinetā plašs izdales materiālu klāsts. PHARE projektā sagatavoti materiāli „
Saskarsmes psiholoģijas” apgūšanai. Daudz metodiskā materiāla studiju priekšmeta
„Tūrisma pamati” apgūšanai.
•

Viesnīcu saimniecība. Studiju priekšmets tiks pasniegts dienesta viesnīcā, kurā
dotajā brīdī notiek renovācija. Priekšmeta apgūšanai tiks speciāli iekārtotas
dienesta

viesnīcu

telpas.

Studiju

priekšmeta

pasniegšanai

nodrošināts

nepieciešamais aprīkojums un inventārs.
•

Bibliotēka. Abu studiju programmu studentiem un pasniedzējiem ir iespējams
programmu realizēšanai izmantot bibliotēku. Bibliotēkā ir 2 datori, interneta
pieslēgums, tāpēc ir iespēja arī izmantot LLU bibliotēkas datu bāzes, ārzemju
žurnālu datu bāzes, Google Scholar, SCIRUS- zinātniskās informācijas meklētāju
utt. Studenti var izmantot arī mācību literatūru profesionālajos priekšmetos,
enciklopēdijas, jaunākos profesionālos žurnālus, preses izdevumus. ESF projekta
ietvaros bibliotēkas materiālā bāze tika papildināta ar speciālo literatūru „Ēdienu
gatavošanas” specialitātei. Plaša izvēle recepšu krājumos un pavārgrāmatās. Ir
iespēja izmantot jaunāko literatūru „Grāmatvedībā „, ”Ekonomikā”, „Vides
aizsardzībā”, „Ķīmijā”, „Saskarsmes psiholoģijā”. Bibliotēkā ir plaša enciklopēdiju
izvēle. Jaunas vārdnīcas vācu un angļu valodās. Bibliotēkā darbojās arī lasītava,
kur studenti brīvajā laikā var strādāt gan ar datoru, gan gatavoties nodarbībām.

9.2. Filiāles materiāli tehniskās bāzes attīstība
Studiju programmas attīstībai tuvākajos 3 gados plānots nodrošināt:
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•

informātikas kabineti. 2009.gadā ERAF projekta ietvaros paredzēts renovēt 16
darba vietas un iegādāties 16 jaunus datorus.

•

Ēdināšanas uzņēmumu un restorānu tehnoloģiskā aprīkojuma kabinets. 2009.gadā,
jaunā ESF projekta „Viesnīcu pakalpojumu” programmu uzlabošana, ietvaros
paredzēts turpināt papildināt kabinetu ar jaunām iekārtām, kas nodrošinās
veiksmīgu programmu realizāciju.

•

Ēdienu gatavošanas mācību virtuves. 2009.gadā jaunā ESF projekta ietvaros tiks
pabeigta un nodrošināta ar jaunām iekārtām arī trešā mācību virtuve un degustāciju
zāle.

•

Viesu uzņemšanas un apkalpošanas kabinets. 2009.gadā kabineta materiālā bāze
tiks papildināta īstenojot jauno ESF projektu „Viesnīcu pakalpojumi” programmu
uzlabošana. Šī priekšmeta apgūšanai ir iekārtotas speciālas viesnīcas istabiņas,
kurās notiek praktiskās nodarbības. Dotajā brīdī viesnīcas telpās notiek renovācija.
Programmas realizēšanai tika izveidots recepcijas galds ar visu nepieciešamo
aprīkojumu-

telefonu,

faksu,

datoru

viesu

uzņemšanai,

reģistrēšanai

un

apkalpošanai.
•

Viesnīcu saimniecība. Dienesta viesnīcas telpu materiālā bāze tiks vēl uzlabota ESF
projekta ietvaros 2009.gadā.

•

Bibliotēka. ESF projekta ietvaros 2009.gadā paredzēts papildināt gan bibliotēkas
fondu, gan papildināt datoru skaitu.

10. Ārējie sakari
10.1. Sadarbība ar darba devējiem
LLU Kandavas filiāles studentiem ir noteiktas priekšrocības, kas lielākajam
vairākumam noteikušas konkrēto izvēli par labu studiju programmai „Ēdināšanas
pakalpojumi”. Šī priekšrocība ir darbs vēlamajā nozarē, kurā students jau ir guvis vismaz
1 – 2 gadu pieredzi vai arī ieguvis trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Studentu
motivācija studijām bija augstāka kvalifikācija, kas nozīmē citu amatu un lielāku darba
samaksu. Studentiem ir cieša sadarbība ar darba devējiem ikdienā, un daudzi no viņiem
pilnībā atbalsta savu darbinieku soli izglītoties, tāpēc konkrētajā situācijā izveidojies labs
kontakts jeb sadarbības trijstūris: LLU filiāle – students – darba devējs.
Šeit varētu minēt vairākus Kuldīgas, Tukuma, Saldus, Ventspils un arī Liepājas
pilsētu un rajonu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus, viesnīcas un viesu namus.
Sadarbības līgumi ir noslēgti ar sekojošiem uzņēmumiem:
1. SIA „Zvani K.L” Kandava.
2. SIA „Pils”, Kandava.
3. SIA „Saltums”, Kandava.
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4.
5.
6.
7.

SIA „Ineta- Ance”, Kandava.
„Pūres FOOD”, Tukuma rajons.
Kafejnīca „Jūrmalas promināde”, Jūrmala.
Kafejnīca „Arto”, Talsi.
Šīe uzņēmumi ir apņēmušies studentus nodrošināt ar prakses vietām un ir
ieinteresēti pēc studiju beigšanas nodrošināt ar darbu.

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas studiju
programmas
Uztura katedras mācībspēkiem ir izveidojusies cieša sadarbība ar vairākām Latvijas
augstskolām:
1) Latvijas Universitātes Kvalitātes un tirgvedības institūtu, kur ēdināšanas un
viesnīcu uzņēmējdarbības studiju programmas absolventi turpina studijas
maģistrantūrā;
2) Rēzeknes Augstskolas Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadības specialitāti,
piedaloties viņu organizētajos semināros, kā arī Augstskolas organizētajās
starptautiskajās konferencēs;
3) Biznesa augstskolu Turība, piedaloties viņu organizētajās konferencēs, kā arī
apmainoties ar docētājiem. (R.Žvals, I.Millere);
4) profesionālās izglītības mācību iestādēm Rīgā, Smiltenē, Kandavā, Vecbebros,
Jāņmuižā, Apguldē, Zaļeniekos, organizējot pieredzes apmaiņas seminārus,
pilnveidojot studiju programmas un piedaloties Valsts eksāmena komisijas darbā.
Veicot studiju programmas satura analīzi, tā ir salīdzināta ar Biznesa augstskolas
„Turība” studiju programmu ,,Viesmīlības serviss”, jo pirmā speciālistus ar piešķiramo
kvalifikāciju ēdināšanas pakalpojumu organizators nekur citur Latvijā nesagatavo.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Studiju programmas nosaukums:
Ēdināšanas pakalpojumi
Piešķiramā kvalifikācija vai/un grāds:
Ēdināšanas pakalpojumu organizators
Studiju programmas apjoms: 80 KP
Studiju kursi
Apjoms
Svešvaloda (angļu)
1
2,5
Svešvaloda (vācu)
Profesionālā svešvaloda
(angļu)
2
2,0
Profesionālā svešvaloda
(vācu)

Biznesa augstskola „Turība”
Studiju programmas nosaukums:
Viesmīlības serviss
Piešķiramā kvalifikācija vai/un grāds:
Viesnīcu servisa organizators
Studiju programmas apjoms: 99 KP
Studiju kursi
Apjoms
1 Lietišķā vācu valoda

8,0

2 Lietišķā angļu valoda

8,0
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3 Saskarsmes psiholoģija
4 Ētika, estētika
Augstākās matemātikas
5
pamati

2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0

3 Datortehnoloģijas
4 Datorizētā lietvedība
Vadības informācijas
5
sistēmas
Valsts tiesības. Darba
6
tiesības
7 Vadības grāmatvedība
8 Mikroekonomika
9 Makroekonomika
10 Mārketings
11 Psiholoģija
12 Menedžments

2,0
3,0
3,0
2,0
2,0
3,0

2,0

13 Ievads tūrismā

3,0

1

14 Aktīvā tūrisma pamati

2,0

3
2

15 Uzņēmējdarbība tūrismā
16 Ceļojumu organizēšana
Ēdienu gatavošanas
17
tehnoloģija

2,0
2,0

3

18 Ēdināšanas serviss

3,0

19 Pārtikas ķīmija

2

19

20 Viesmīlības serviss

1

20

21 Viesu apkalpošanas
organizācija

3

22 Vadīšanas pamati

2

22

23 Grāmatvedības pamati

2

23

24 Biznesa pamati
25 Tirgzinība
Pārtikas produktu
26
prečzinība
Uzņēmuma telpu plānošana

2
3

24
25

2

26 Stresa menedžments

1,0

2

27 Starpkultūru saskarsme

1,0

6 Lietišķā informātika
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ķīmija
Cilvēka un vides aizsardzība
Tiesību pamati
Socioloģija
Runas un kustību kultūra
Lietvedība
Ēdienu gatavošanas
tehnoloģija I
Ēdienu gatavošanas
tehnoloģija II
Sanitārija un higiēna
Uztura mācība
SĒU iekārtas un to
ekspluatācija
Tehnoloģisko procesu
organizācija

1,0
1,5
2,0
2,0

3

21

Viesnīcu dienestu darbības
organizācija
Saskarsme un viesmīlība
tūrismā
Viesnīcu uzņemšanas
dienestu darba
organizācija
Starptautiskais viesnīcu
bizness
Viesnīcu mārketings un
reklāmdarbība
Viesnīcu menedžments
Lauku tūrisms

4,0
1,0
3,0
2,0

3,0

3,0
2,0

2,0

2,0
2,0
1,0
1,0
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Izvēles kursi, t.sk.
Krievu valoda
Viesnīcu saimniecība
Racionāls un veselīgs uzturs

1
2
1

Ēdināšanas uzņēmumu
prakse I

10,0

Ēdināšanas uzņēmumu
prakse II
Kvalifikācijas eksāmens,
t.sk. kvalifikācijas darbs
Kopā:

6,0

8,0
80,0

28 Uzņēmējdarbība viesnīcās

1,0

Viesnīcu vadības
29 informācijas sistēmas,
datorizētās vietu
rezervēšanas sistēmas

1,0

Prakse I
Kvalifikācijas eksāmens,
t.sk. kvalifikācijas darbs

18,0

8,0
99,0

Salīdzinot abas studiju programmas var secināt, ka tās ir diezgan līdzīgas. Biznesa
augstskolā „Turība” studiju programmā lielākā apjomā ir svešvalodu studiju kursi, ir
studiju kursi mikroekonomika un makroekonomika, bet nav studiju kursu ķīmija, pārtikas
ķīmija, ētika un estētika, uztura mācība, kā arī augstākās matemātikas pamati. LLU
Kandavas filiālē, izņemot studiju kursus viesmīlības serviss un izvēles studiju kursu
viesnīcu saimniecība, nav studiju kursu, kas saistīti ar viesnīcu biznesu.
No publiski pieejamā „Turības” pašnovērtējuma ziņojuma nav skaidri tie studiju
kursi, kas attiecas uz atbilstoši sadaļu „Vispārizglītojošie studiju kursi”, kuru kopējais
apjoms noteikts 20.03.2001. apstiprinātajos MK noteikumos Nr.141 „Noteikumi par valsts
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”, kas nosaka šo kursu apjomu ne
mazāku kā 20 KP. LLU Kandavas filiālē šo vispārizglītojošo studiju kursu apjomu veido
tie vispārizglītojošie kursi, kas saskan ar profesijas standartā noteiktajām zināšanām un
prasmēm – svešvalodas, augstākā matemātika, ķīmija, saskarsmes psiholoģija, lietišķā
etiķete, socioloģija, tiesību pamati, lietvedība, informātika, runas un kustību kultūra.
Saskaņā ar studiju programmas dokumentu sagatavošanas kārtību akreditācijai, ir
sagatavots un saskaņots dokuments par 1.līmeņa augstākās profesionālās studiju
programmas „Ēdināšanas pakalpojumi” studentu studiju iespējām, studiju programmas
slēgšanas gadījumā, turpinot tās profesionālā bakalaura studiju programmā „Ēdināšanas un
viesnīcu uzņēmējdarbība”, kas ir pievienots 7. pielikumā.
Salīdzinājums un sadarbība ar ārzemju augstskolām
LLU mācībspēkiem, kas strādā ar viesnīcu un ēdināšanas specialitāšu studentiem, ir
cieša sadarbība ar ārvalstu augstskolām. Vairāki mācībspēki ir ne tikai stažējušies ārvalstu
uzgstskolās, bet arī SOCRATES/ERASMUS programmas ietvaros kā vieslektori vadījuši
nodarbības ārvalstu augstskolās:
1) profesore Anita Blija – Šefildas Halama universitātē un Fuldas universitātē;
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2) docents Viesturs Rozenbergs – Viļņas Pedagoģiskajā universitātē.
Lai izprastu studentu apmācības sistēmas dažādās pasaules valstīs, ir veikts studiju
programmas salīdzinājums ar viesnīvu un ēdināšanas nozaru studiju programmām ārvalstu
augstskolās. Kopīgais ir tas, ka arī citās izglītības programmās ēdināšanas pakalpojumu
studiju programmas ir nodalītas no viesnīcu pakalpojumu studiju programmā, jo objektīvi
pastāv divas atšķirīgās zināšanu un prasmju grupas, kas raksturīgas abu grupu
speciālistiem:
1) viesnīcu nozarē – vairāku svešvalodu zināšanas, augstākā līmeņa etiķes izpratne
un lietišķā psiholoģija klientu apkalpošanā;
2) ēdināšanas nozarē – pārtikas drošība un specifiskie jautājumi, kas ir jāpārzina
pārtikas aprites uzņēmuma vadošajam speciālistam – paškontroles organizācija,
HACCP dokumentācijas izstrāde, izpratne par pārtikas higiēnas jautājumiem
u.c.
Arī abas nozares saskaņā ar NACE (franču val. - Nomenclature statistique des
activités économiques dans la Communauté européenne) klasifikatoru (redakcijā uz
25.09.2008) atrodas blakus, bet ir kodētas ar atšķirīgiem kodiem:
 ēdināšana – I56
 viesnīcas – I55 (vecajā redakcijā abas nozares bija H55)
Saskaņā ar šo klasifikatoru abas nozares veido noslēgtu ,,I” grupu.
Atšķirīgais ir tas, ka, daudzās mācību iestādēs šīs abas nozares ir vienā studiju
programmā, piemēram, Šefildas Halama universitātē (Lielbritānija) ir viesnīcu un
ēdināšanas programma, kuru apgūstot pēc 3 gadu studijām var turpināt studijas
maģistrantūrā. Arī divgadīgās programmās ēdināšanas un viesnīcu programmas var būt
apvienotas vienā, kā tas ir Alpine Hotel School (Grieķija) vai atsevišķi, kā tas ir Hāgas
Viesnīcu koledžā (Nīderlande) vai Helsinku Helias augstskolā (Somija). Nozīmīgākā
atšķirība ir tā, ka nekur nav vispārizglītojošo studiju priekšmetu; tas dod iespēju ātrāk
iegūt attiecīgas kvalifikācijas diplomu un ļauj apgūt lielāku apjomu speciālo studiju
priekšmetu.
Viena no prestižākajām šodien pasaulē ir Kornela universitāte, kas sagatavo lielu
daļu vidējā līmeņa vadītāju pasaules dārgākajām viesnīcām un restorāniem.
Ēdināšanas jomā akadēmiskā ziņā par pasaulē vadošo var uzskatīt Orebo
universitāti Zviedrijā, kurā vienīgajā var iegūt doktora grādu kulinārijas mākslā un
menedžmentā.
Programmas ir grūti salīdzināt, jo dažādu valstu augstskolās ir ļoti dažādi izglītības
līmeņi un dažādas piešķiramās kvalifikācijas. Piemēram, Ašfortas universitāte (Aschforth
University) piešķir bakalaura grādu par 99 KP apguvi, bet asociētais grāds jeb pirmā
līmeņa augstākā izglītība ir 60 KP. Galvenā atšķirība, salīdzinot ar rietumvalstu
augstskolu programmām ir tā, ka praktiski nav vispārējo studiju priekšmetu, tādu kā
ķīmija, matemātika, ētika, socioloģija u.c.
Pilnīgi atšķirīgi ir Indijas un Pakistānas viesnīcu un restorānu speciālistu un vadošo
darbinieku apmācības sistēma, kur apmācības ir koncentrētas lielos institūtos jeb koledžās,
piemēram, Lahores koledža kur sagatavo tikai šīs nozares speciālistus un kur ir dažādas
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katedras, piemēram, matemātikas, ķīmijas, datortehnoloģiju u.c., kas apvieno dažādu
nozaru speciālistus, kas strādā tikai un vienīgi viesnīcu un restorānu nozares attīstībai.
Tiek piedāvātas dažādas programmas – no divgadīgajām jeb pirmā līmeņa augstākās
izglītības līdz maģistra grādam. No Rietumeiropā atpazīstamākajām ir Kalkutas Viesnīcu
vadības skola (IIHM); interesants piemērs ir arī Pakistānas Lahore pilsētas Viesnīcu
vadības koledža (COTHM). Ne tikai šīs divas, bet arī daudzas citas šī reģiona mācību
iestādes sagatavo specilālistus gan ASV, gan Eiropas Savienības valstīm. Galvenā iezīme
– nav vispārizglītojošo priekšmetu ne pirmā, ne otrā līmeņa augstākās izglītības
programmās, jo tiek uzskatīts, ka viesnīcu un ēdināšanas specialitātēs, ievērojot izglītības
didaktikas principus, nav neviena studiju priekšmeta, ko nevarētui apgūt jaunietis, kas
apguvis pilnvērtīgu vidējo izglītību.

12. Studiju programmas attīstības stratēģiskais plāns
Studiju programmas attīstību nepieciešams saistīt ar ilgtermiņa stratēģijas
realizāciju:
1) studijās un zinātniskajā darbā ievērot nozares mainīgās prasības;
2) ciešāk sadarboties ar ražošanas uzņēmumiem, skaidrojot tiem darbinieku
kvalifikācijas celšanas nepieciešamību;
3) ciešāk sadarboties ar reģionālajiem mēdijiem, veicinot LLU Kandavas filiāles
atpazīstamību un tajā realizēto studiju programmu reklamēšanu;
4) turpināt ieviest informācijas tehnoloģijas, pilnvērtīgi izmantojot informāciju.
Studiju programma „Ēdināšanas pakalpojumi” tiek realizēta ievērojot Latvijas
Lauksaimniecības universitātes attīstības stratēģisko plānu 2007.-2010.gadam un Pārtikas
tehnoloģijas fakultātes izvirzīto stratēģiju, kurā noteikti prioritārie mērķi:
1) mācību darbam;
2) pētnieciskajam darbam;
3) fakultātes mācībspēku kvalifikācijas pilnveidei un fakultātes personāla darba
apstākļu izvērtēšanai un to atbilstībai LR darba likumdošanas prasībām;
4) materiālās bāzes pilnveidei.
Kandavas filiāles misija – sagatavot augsti kvalificētu inteliģentu vidējā līmeņa
vadošo personālu viesnīcu un restorānu nozarēm.
SVID analīze izstrādāta balstoties uz katedras mācībspēku, studentu un darba
devēju viedokļiem.
Stiprās puses
1. Interesantas lekcijas un praktiskās nodarbības, augsti kvalificēti mācībspēki.
2. Nodarbību grafiks ir elastīgs, kas apmierina gan studentu darba devējus, gan arī pašus
studentus.
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3. Katru gadu tiek veikta darba vides uzlabošana gan auditorijās, gan arī praktisko un
laboratorijas darbu telpās.
4. Studijas notiek Kandavā, kas veicina šī reģiona studentu ieinteresētību apgūt augstāko
izglītību tuvāk dzīves vietai.
5. Darba devēji ir ieinteresēti savu darbinieku kvalifikācijas celšanā, tāpēc veicina viņu
izglītošanu.
6. Lekciju un praktisko darbu piedāvājums ir vispusīgs un aptver visu viesmīlības nozari ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati, vadības studiju kursi, ražošanas un
apkalpošanas organizācija, ķīmija, tūrisma kurss, utt.
7. Kredītiespējas.

Vājās puses
1. Nepietiekams mācību grāmatu skaits speciālajos studiju kursos.
2. Zema iespējamība piedāvāt pilna laika studijas, kuras studentiem praktiski nebūtu
iespējams savienot ar darbu ražošanā.
3. Privāto augstskolu „dempings” studiju maksas jomā.
4. Ierobežotas iespējas pētnieciskā darba veikšanai gan mācībspēkiem, gan arī
studentiem.
Iespējas
1. Studentiem pēc studiju beigšanas turpināt studijas otrā līmeņa augstākās izglītības
studiju programmā „Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība” bakalaura grāda
iegūšanai.
2. Iespēja studentiem izvēlēties studiju kursus izvēles studiju kursu blokā, kurš nākošajā
studiju gadā tiks paplašināts.
3. Mācībspēkiem studēt LLU piedāvātajās maģistra programmās gan vairākās citu
augstskolu maģistra studiju programmās, saistītās ar ekonomiku, socioloģiju, u.c.
4. Mācībspēkiem un studentiem veikt nozares zinātniskos pētījumus sadarbībā ar LLU
mācību un zinātniskajām laboratorijām Jelgavā.
5. Publicēties, piedalīties zinātniskās konferencēs.
6. Celt kvalifikāciju starptautiskajās augstskolās un nozares vadošajos uzņēmumos.
7. Vairākiem mācībspēkiem pabeigt studijas maģistrantūrā, un pilnvērtīgi iesaistīties
studiju procesā.
8. Mācībspēkiem no LLU un studentiem vajadzības gadījumā piedāvātas iespējas
pārnakšņot tehnikuma dienesta viesnīcā.
9. Studiju absolventam rodas potenciāla iespēja saņemt lielāku atalgojumu vai labāk
apmaksātu darbu.
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Draudi, risks
1. Krīze tautsaimniecībā, kas skārusi tūrisma un viesmīlības sfēras un to attīstību.
2. Maksas studijas, studiju maksas ikgadēja palielināšanās.
3. Tūrisma pakalpojumu cenas Latvijā sasniegušas un pārsniegušas Eiropas līmeni, tomēr
pašu pakalpojumu kvalitāte ir zemāka nekā citās valstīs. Iespējama stagnācija.
4. Latvijas Republikas augstskolu aktivizēšanās filiāļu veidošanā radīs konkurenci.
5. Nokļūšanas iespējas filiālē sekmīgi iespējamas tikai ar personīgo auto. Vadoties pēc
analoģijas, iespējama autobusu reisu samazināšanās nākotnē, kas apdraudētu
nokļūšanas alternatīvas.
Studiju programmas attīstības stratēģija paredzēta sekojošos virzienos:
1) jāattīsta LLU Kandavas filiāles materiālā bāze, izmantojot Eiropas fondu un valsts
piešķirtos līdzekļus;
2) jāveicina studentu interese par studiju turpināšanu studiju programmā „Ēdināšanas
un viesnīcu uzņēmējdarbība” bakalaura grāda iegūšanai;
3) jāsekmē kvalificētu mācībspēku plašāka iesaistīšana no Valsts Kandavas
Lauksaimniecības tehnikuma pasniedzēju vidus;
4) jāveicina mācību grāmatu, mācību līdzekļu un metodisko norādījumu izstrāde
studiju procesa pilnveidošanai;
5) jaunu izvēles studiju kursu izstrādāšana un piedāvāšana;
6) LLU Kandavas filiāles vadībai sadarbībā ar PTF vadību veicināt filiāles un tajā
apgūstamo studiju programmu plašāku atpazīstamību.

Programmas vadītājs

V. Rozenbergs
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Pielikumi
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1.pielikums. Licence par tiesībām īstenot pirmā līmeņa profesionālo augstākās izglītības
studiju programmu “Ēdināšanas pakalpojumi” (4181102) LLU Kandavas filiālē (kopija)

1

2.pielikums. LLU Kandavas filiāles reģistrācijas apliecība (kopija)

2

3.pielikums. LLU Senāta 2006. gada 12.aprīļa lēmums Nr.5-178 „Par 1.līmeņa
profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Ēdināšanas serviss izveidošanu”
LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES
SENĀTA LĒMUMS
Jelgavā
2006. gada 12. aprīlī

Nr. 5 - 178

Par 1. līmeņa profesionālās
augstākās izglītības studiju programmas
Ēdināšanas pakalpojumi izveidošanu
Noklausoties un apspriežot Pārtikas tehnoloģijas fakultātes dekānes D.Kārkliņas ziņojumu
par 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Ēdināšanas pakalpojumi
izveidošanu un pamatojoties uz Mācību padomes 2006. gada 25. janvāra ieteikumu,
Senāts nolemj:
•

apstiprināt 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu Ēdināšanas
pakalpojumi (LR izglītības klasifikācijas kods 41811) nepilna laika studijām (pielikumā);

•

piešķiramā kvalifikācija – ēdināšanas pakalpojumu organizators (Latvijas profesiju
klasifikatora kods - 131512);

•

programmas īstenotājs – Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Uztura katedra;

•

programmas vadītājs – Dr.sc.ing., docents Viesturs Rozenbergs.

Senāta priekšsēdis

I. Liepa

Sekretāre

T. Tabunova

3

Pielikums Senāta 12.04.2006.
lēmumam Nr. 5 - 178

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programma Ēdināšanas pakalpojumi
(LR izglītības klasifikācijas kods 41811)
Programmu īsteno:
Studiju ilgums:
Studiju apjoms:
Prasības, sākot studiju programmas apguvi:
Iegūstamā kvalifikācija:
Prasības kvalifikācijas iegūšanai:

Studiju programmas īstenošanas veids:
Studiju programmas vadītājs:

PTF Uztura katedra
2,5 gadi (5 semestri)
80 KP
vidējā izglītība
ēdināšanas pakalpojumu organizators
sekmīga studiju programmas apguve un
nokārtots kvalifikācijas eksāmens ar vērtējumu
ne zemāku kā „5”
nepilna laika studijas
Viesturs Rozenbergs, Dr.sc.ing., docents

Studiju programma izstrādāta, ievērojot Augstskolu likuma un Profesionālās izglītības
likuma prasības, Profesiju standarta ,,Ēdināšanas pakalpojumu organizators” ( PS 0116, IZM
rīkojums Nr. 524, 25.09.2002.) noteikumus un 2001. gada 20. marta LR MK noteikumus Nr. 141
,,Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”.
Studiju programma paredz pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības apguvi, kas
nodrošina programmas absolventiem ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi.
Studiju programmas īstenošanas mērķis:
Sagatavot kvalificētus ēdināšanas pakalpojumu speciālistus dažāda veida sabiedriskās
ēdināšanas uzņēmumu struktūrvienību darba plānošanai un organizēšanai.
Studiju programmas īstenošanas uzdevumi:
1. Sagatavot speciālistus ar nepieciešamo teorētisko zināšanu, prasmju un iemaņu kopumu
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu struktūrvienību darba plānošanai un organizēšanai.
2. Radīt izpratni par veselīga un droša uzturu pagatavošanu;
3. Izkopt un nostiprināt pašizglītības un patstāvīgā darba iemaņas un prasmes motivētai
tālākizglītībai.
Tālākās izglītošanās iespējas:
Pēc pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas apguves un
ēdināšanas pakalpojumu organizatora kvalifikācijas ieguves, absolventi varēs turpināt izglītību LLU
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā ,,Ēdināšanas un
viesnīcu uzņēmējdarbība”
Studiju programmas izveide:
Studiju programmas izveide notiek ar PHARE projekta Nr. 2003/004-979-06-03/2.2/0010
„Profesionālās izglītības un tālākizglītības attīstības veicināšana Latvijas reģionos” finansiālu
atbalstu
Studiju priekšmeti:
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Ēdināšanas pakalpojumi
apgūstamie studiju priekšmeti pa semestriem sadalās sekojoši:
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Nr.p
Studiju priekšmets
.k.
Vispārizglītojošie studiju priekšmeti
1.
Svešvaloda
2.
Profesionālā svešvaloda
3.
Saskarsmes psiholoģija
4.
Ētika
5.
Augstākās matemātikas pamati
6.
Lietišķā informātika
7.
Ķīmija
8.
Cilvēka un vides aizsardzība
9.
Tiesību pamati
10.
Socioloģija
11.
Runas un kustību kultūra
12
Lietvedība
Vispārizglītojošo studiju priekšmetu
apjoms
Nozares studiju priekšmeti
13.
Ēdienu gatavošanas tehnoloģija
14.
Higiēna un sanitārija
15.
Uztura mācība
16.
SĒU iekārtas un to
ekspluatācija
17.
Tehnoloģisko procesu
organizācija
18.
Pārtikas ķīmija
19.
Viesmīlības serviss
20.
Viesu apkalpošanas
organizācija
21.
Vadīšanas pamati
22.
Grāmatvedības pamati
23.
Biznesa pamati
24.
Tirgzinības
25.
Pārtikas produktu prečzinība
25.
Ēdināšanas uzņēmuma telpu
plānošana
26.
Izvēles priekšmeti
Nozares studiju priekšmetu apjoms
Kopā teorētiskie priekšmeti
26.
Ražošanas prakse
27.
Kvalifikācijas eksāmens, t.sk.
kvalifikācijas darbs
Kopējais programmas kredītpunktu
skaits

KP
2
3
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
20

1. kurss
1. sem.
2. sem.

2. kurss
3. sem.
4. sem.

2I
3E
1I
1I
2 Ia
2 Ia
1 Ia
2 Ia
2I
2I
1I
1I
6

3
3
2
3

6

5

2
2
2
3
2
2
3
36
56
16
8
80

3
3E

3E
2 Ia
3E

3
2
1
3

3. kurss
5. sem.

3E
2 Ia
1I
3E
2I
2 Ia
2I
3E
2 Ia
2 Ia
3
9

11
17

8
13

3I
14
17
16 Ia

9

17

13

17

8E
24

Apzīmējumu skaidrojums:
I – pārbaudījuma veids studiju priekšmetā – ieskaite;
Ia - pārbaudījuma veids studiju priekšmetā – ieskaite ar atzīmi;
E - pārbaudījuma veids studiju priekšmetā – eksāmens.
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4.pielikums. LLU Senāta 2006.gada 28.septembra lēmums Nr.5-204 „Par izmaiņām
Senāta 12.04.2006. lēmumos Nr.5-178 un Nr.5-179”
LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
SENĀTA LĒMUMS
Jelgavā
Nr. 5 -204

2006. gada 28. septembrī
Par izmaiņām Senāta 12.04.2006.
lēmumos Nr. 5 - 178 un Nr. 5 - 179

Noklausoties un apspriežot Pārtikas tehnoloģijas fakultātes dekānes Ingas Ciprovičas
ziņojumu par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām Ēdināšanas
serviss un Viesnīcu serviss, ņemot vērā Mācību padomes 27.09.2006 sēdes ieteikumu un
pamatojoties uz 18.04.2006 MK not.nr. 306 ,,Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai
atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora
lietošanas un aktualizēšanas kārtību”,
Senāts nolemj:
1. mainīt ar Senāta 2006. gada 12. aprīļa lēmumu Nr. 5 - 178 noteikto pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ,,Ēdināšanas serviss” nosaukumu uz
nosaukumu ,,Ēdināšanas pakalpojumi” (Latvijas Republikas izglītības klasifikācijas kods –
41811) un piešķiramo kvalifikāciju no ,,ēdināšanas servisa organizators” uz ,,ēdināšanas
pakalpojumu organizators”.
2. mainīt ar Senāta 2006. gada 12. aprīļa lēmumu Nr. 5 - 179 noteikto pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ,,Viesnīcu serviss” nosaukumu uz
nosaukumu ,,Viesnīcu pakalpojumi” (Latvijas Republikas izglītības klasifikācijas kods –
41811) un piešķiramo kvalifikāciju no ,,viesnīcu servisa organizators” uz ,,viesnīcu
pakalpojumu organizators”.
Priekšsēdis

I. Liepa

Sekretāre

T. Tabunova

6

5.pielikums. LLU Senāta 2007.gada 9.maija lēmums Nr.6-19 „Par LLU filiāļu izveidošanu
Kandavā un Smiltenē”
LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
SENĀTA LĒMUMS
Jelgavā
Nr. 6 - 19

2007. gada 9. maijā

Par LLU filiāļu izveidošanu
Kandavā un Smiltenē
Noklausoties LLU Uztura katedras vadītājas asociētās profesores Anitas Blijas ziņojumu un
pamatojoties uz Mācību padomes 2007. gada 25. aprīļa sēdes ieteikumu,
Senāts nolemj:
1. izveidot LLU filiāles Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikumā un Smiltenes tehnikumā;
2. apstiprināt LLU Kandavas (1. pielikums) un Smiltenes (2. pielikums) filiāļu darbības
nolikumus;
3. atvērt Kandavas un Smiltenes filiālēs nepilna laika studijas 1. līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmās:
• Ēdināšanas pakalpojumi (LR izglītības klasifikācijas kods – 41811),
• Viesnīcu pakalpojumi (LR izglītības klasifikācijas kods – 41881);
4. pilnvarot LLU Uztura katedras vadītāju asoc. profesori Anitu Bliju kārtot visus jautājumus
filiāļu atvēršanai;
5. uzsākt nepilna laika studijas Kandavas un Smiltenes filiālēs 3. punktā minētajās studiju
programmās ar 2007./2008. studiju gadu, saskaņā ar LLU Uzņemšanas noteikumiem;
6. atzīt par spēku zaudējušiem Senāta 2006. gada 12. aprīļa lēmumu Nr. 5-185 „Par LLU filiāles
izveidošanu Kandavā” un Senāta 2006. gada 12. aprīļa lēmumu Nr. 5-186 „Par LLU filiāles
izveidošanu Smiltenē”.

Senāta priekšsēdis

I. Liepa

Sekretāre

T. Tabunova
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6.pielikums. LLU Senāta 2008.gada 11. jūnija lēmums Nr.6-131 „Studiju nolikums”
LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
SENĀTA LĒMUMS
Jelgavā
2008. gada 11. jūnijā

Nr. 6 - 131

Par LLU Studiju nolikuma
apstiprināšanu

Noklausoties mācību prorektora Arņa Mugurēviča ziņojumu un pamatojoties uz LLU Mācību
padomes 2008. gada 28. maija sēdes ieteikumu,
Senāts nolemj:
1. apstiprināt LLU Studiju nolikumu (skat. pielikumā);
2. LLU Studiju nolikuma jaunā redakcija stājās spēkā ar 2008. gada 1. septembri;
3. atzīt par spēku zaudējušu ar 2008. gada 1. septembri Senāta 2003. gada 11. jūnija lēmumu Nr.
4-188 “Par LLU Studiju nolikuma apstiprināšanu”.

Senāta priekšsēdis

I. Liepa

Sekretāre

T. Tabunova
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LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
SENĀTA LĒMUMS
Jelgavā
2008. gada 8. oktobrī

Nr. 6 - 143

Par izmaiņām
LLU Studiju nolikumā
Noklausoties un apspriežot mācību prorektora Arņa Mugurēviča ziņojumu, kā arī
pamatojoties uz Mācību padomes 2008. gada 24. septembra sēdes ieteikumu,
Senāts nolemj
veikt izmaiņas ar LLU Senāta 2008. gada 11. jūnija lēmumu Nr. 6–131 apstiprinātā LLU Studiju
nolikuma 2.1.5. punktā, svītrojot vārdkopu: veselības stāvokļa.

Senāta priekšsēdis

I. Liepa

Sekretāre

T. Tabunova
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Latvijas Lauksaimniecības universitātes
S t u d i j u

n o l i k u m s

Jelgavā
11.06.2008.
Saīsinājumi
Kredītpunkts

KP

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

LLU

LLU Fundamentālā bibliotēka

LLU FB

LLU Informācijas sistēma

LLU IS

Latvijas Republikas Ministru kabinets

LR MK

Studiju organizēšanas pamatprincipi

1.1. Vispārējas atziņas
1.1.1. Šis nolikums reglamentē pamatstudiju un maģistra studiju galvenos principus un ar studijām saistītos
terminus, kas skaidroti 1. pielikumā un ir saistoši izstrādājot LLU iekšējos studiju normatīvos
dokumentus. Atsevišķu nolikumā minēto jautājumu praktisku risinājumu reglamentē LR MK noteikumi
un LLU normatīvie akti.
1.1.2. Studijas tiek organizētas, ievērojot LR un LLU normatīvos aktus, LLU Satversmi, LLU Attīstības
stratēģisko plānu, kā arī Boloņas deklarāciju, universitāšu starptautiskās darbības normas un šo
nolikumu.
1.1.3. Fakultātēm ir tiesības LLU apstiprinātajā kārtībā noteikt papildus prasības.
1.1.4. LLU dod iespēju iegūt augstāko izglītību ikvienam neatkarīgi no vecuma, dzimuma, sociālā un mantiskā
stāvokļa, rases un nacionālās piederības, politiskajiem uzskatiem un reliģiskās pārliecības.
1.1.5. Studijas organizētas tā, lai īstenotu LLU galveno mērķi - nodrošināt augstākās akadēmiskās un
profesionālās izglītības ieguves iespēju lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu,
mežu un sociālo zinātņu, informāciju tehnoloģiju un vides apsaimniekošanas jomās, kā arī attīstīt zinātni
un uzturēt, izkopt Latvijas intelektuālo potenciālu un kultūru.
1.1.6. LLU ir augstākās izglītības un zinātnes iestāde ar atvasinātas publiskas personas statusu, kura īsteno
zinātniskos pētījumus un uz tiem balstītas akadēmiskās un profesionālās augstākās izglītības studiju
programmas. LLU misija ir veidot intelektuālo bāzi Latvijas, īpaši tās lauku, ilgtspējīgai attīstībai.
1.1.7. LLU piedāvā studiju programmas augstākās profesionālās un akadēmiskās izglītības iegūšanai.
Augstākās profesionālās izglītības pamatuzdevums ir sagatavot personas patstāvīgam augsti kvalificētam
darbam tautsaimniecības, sabiedriskās dzīves un valsts pārvaldes jomās. Akadēmiskās izglītības
pamatuzdevums ir sagatavot personu radošam pedagoģiskajam un zinātniskajam darbam, kā arī
augstākās kvalifikācijas vadošos speciālistus.
1.1.8. Īstenojot mērķus un pildot uzdevumus, LLU ievēro šādus pamatprincipus:
1)
izziņas un studiju brīvība, saskaņā ar kuru mācībspēks veido studiju kursa saturu un izvēlas
atbilstošas metodes, kas garantē kvalitatīvas augstākās izglītības ieguvi un nav pretrunā ar ētikas
normām, personu tiesībām un Latvijas Republikas likumiem;
2)
studiju un pētniecības nedalāmība;
3)
studiju saistība ar sabiedrības vajadzībām un prasībām, ar civilizācijas sasniegumiem un pasaules
humānajām tradīcijām;
4)
universitātē morālā atbildība iestājas pirms tiesiskās.

1.2. Studējošā pienākumi un tiesības
1.2.1. LLU studējošajiem ir pienākumi un tiesības, ko paredz LR normatīvie akti.

Pienākumi
1.2.2. Reģistrēties studijās nākamajam studiju gadam LLU IS noteiktajā reģistrācijas periodā.
1.2.3. Nodarbības laikā ievērot mācībspēka prasības, netraucēt nodarbības norisi.
1.2.4. Pildīt ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti noslēgtā studiju līguma saistības.
1.2.5. Ievērot LLU iekšējās kārtības noteikumus studējošajiem un citus LLU iekšējos normatīvos dokumentos.

Tiesības
1.2.6. LLU noteiktā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas, mainīt studiju programmu, studiju veidu (no pilna
laika studijām uz nepilna laika studijām).
1.2.7. Iepazīties ar studiju programmas saturu, studiju kursa apguves nosacījumiem, pārbaudījumu veidiem un
vērtēšanas kritērijiem, kā arī savlaicīgi iepazīties ar izmaiņām tajos.
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1.2.8. Apmeklēt nodarbību sarakstā paredzētās kontaktstundas. Ja studējošais vēlas apmeklēt kontaktstundas
kopā ar citu grupu (plūsmu), par to iepriekš vienojas ar mācībspēku.
1.2.9. Saņemt visu līmeņu LLU institūcijās nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar studiju procesu.
1.2.10. Izmantot LLU FB pakalpojumus, kļūstot par bibliotēkas lietotāju un ievērojot tās lietošanas
noteikumus.
1.2.11. Saņemt mācībspēka konsultācijas LLU noteiktā kārtībā.
1.2.12. Vēlēt un tikt ievēlētiem LLU studentu pašpārvaldē un vadības visu līmeņu kolektīvajās institūcijās Senātā, Konventā, Mācību padomē u.c., kā arī līdzdarboties LLU fakultāšu pašpārvaldēs.
1.2.13. LLU noteiktā kārtībā iesniegt iesniegumus un sūdzības par studiju procesa īstenošanu, LLU studiju un
darba kārtības pārkāpumiem un noteiktajā termiņā saņemt amatpersonas atbildi.
1.2.14. Izmantot citos LLU dokumentos minētās studējošo tiesības.

1.3. Mācībspēka pienākumi un tiesības
1.3.1. LLU mācībspēkiem ir pienākumi un tiesības, kuras paredz LR normatīvie akti.

Pienākumi
1.3.2. Pilnveidot savu pedagoģisko meistarību, veikt mūsdienu prasībām un iespējām atbilstošu studiju un
zinātniski pētniecisko darbu.
1.3.3. Studiju kursa sākumā iepazīstināt ar studiju kursa pilnu programmu un tās pieejamību un informēt
studējošos par prasībām kursa apguvei.
1.3.4. Saskaņā ar šī nolikuma 3.3.22., 3.3.34.-35., 3.3.40. punktiem informēt studējošo par pārbaudījuma
rezultātiem.
1.3.5. Nodrošināt studējošajiem nepieciešamās konsultācijas LLU noteiktajā kārtībā.
1.3.6. Veicināt studējošā potenciālo spēju attīstību un profesionālo izaugsmi.
1.3.7. Studējošo sekmju vērtēšanā ievērot 10 ballu vērtēšanas skalu.
1.3.8. Studiju kursa laikā informēt fakultātes vadību par kontaktstundu apmeklējumu.
1.3.9. Ievērot LLU Satversmi, darba kārtības noteikumus un šo nolikumu.

Tiesības
1.3.10. Satversmē paredzēto darbību veikšanai noteiktā kārtībā izmantot LLU telpas, bibliotēkas, iekārtas,
aparatūru, kultūras, sporta, medicīnas un citus objektus.
1.3.11. Uz studiju un pētniecības brīvību.
1.3.12. Vēlēt un tikt ievēlētam universitātes visu līmeņu kolektīvajās vadības institūcijās – Konventā, Senātā,
Mācību padomē, fakultātes domē u.c.
1.3.13. Brīvi paust un aizstāvēt savas domas un uzskatus.

2. Studiju finansēšana
2.1. Studiju maksa

2.1.1. Studijas daļēji vai pilnībā var apmaksāt no valsts budžeta vai citiem līdzekļiem. Noteiktā limita ietvaros
pilna laika studējošo studiju maksu sedz valsts ar LLU budžeta starpniecību.
2.1.2. Ārpus budžeta finansējuma gan pilna, gan nepilna laika studējošie paraksta studiju līguma pielikumu ar
maksājuma grafiku un, ievērojot grafikā norādīto summu un maksājuma termiņus, par studijām maksā
paši vai ar trešās personas starpniecību.
2.1.3. Studējošais var samaksāt par semestri vai arī par visu studiju gadu, kā arī atsevišķos gadījumos ar
dekāna atļauju studējošais vienā maksāšanas reizē var samaksāt par visu studiju programmas apguvi.
2.1.4. Studiju maksas apmēru 1. kursā studējošajam ik gadu apstiprina LLU Senāts. Vēlākajos studiju posmos
LLU ir tiesīga mainīt studiju maksu, pamatojoties uz LR Centrālās statistikas pārvaldes noteikto
inflācijas koeficientu, par to paziņojot studējošajam 15 dienas iepriekš.
2.1.5. Atsākot studijas pēc akadēmiskā atvaļinājuma, studiju maksa tiek noteikta tādā apjomā, kāda tā ir studiju
atsākšanas laikā, izņemot gadījumus, ja studējošajam akadēmiskais atvaļinājums bija piešķirts
grūtniecības dēļ un bērnu kopšanas laikā.
(Ar grozījumiem 08.10.2008. Nr. 6 – 143)

2.1.6. Ja studējošais pirms akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanas ir samaksājis noteikto studiju maksu, tad,
atgriežoties no akadēmiskā atvaļinājuma, piemaksā starpību starp samaksāto un studiju atsākšanas brīdī
noteikto studiju maksu.
2.1.7. Ja studējošais ir ticis eksmatrikulēts vai apguvis daļu studiju programmas kursu citā augstskolā un vēlas
turpināt studijas vēlākā studiju posmā, studiju maksas lielums tiek noteikts tādā apjomā, kādā tas ir
studiju uzsākšanas brīdī attiecīgajā studiju programmā un studiju gadā, vienojoties par pirmās iemaksas
termiņu.
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2.1.8. Ja studējošais studē atkārtoti, studējošais maksā pilnu LLU noteikto studiju gada maksu un uz valsts
finansētu studiju vietu var pretendēt pēc sekmīgi pabeigta studiju gada.
2.1.9. Studiju maksu vai tās daļu LLU var atmaksāt tikai izņēmuma kārtā, ja viena mēneša laikā no studiju
semestra sākuma studējošais rakstiski ir pamatojis un lūdzis eksmatrikulēt no studijām pēc paša
vēlēšanās, un ir saņēmis attiecīgās fakultātes dekāna rakstisku piekrišanu.
2.1.10. Studiju maksas segšanai studējošais var saņemt studiju kredītu. Studiju kredītu ar valsts vārdā sniegtu
galvojumu var saņemt tikai akreditētā studiju programmā studējošais.
2.1.11. Studējošos var atbrīvot no studiju maksas vai piešķirt studiju maksas atvieglojumus LLU Senāta
noteiktajā kārtībā.
2.1.12. Pēc sekmīgi pabeigta semestra pilna laika studējošais konkursa kārtībā var pretendēt uz budžeta vietu.
2.1.13. Noslēdzot līgumu par speciālistu sagatavošanu LLU, pasūtītājs sedz ar studijām saistītos, līgumā
norādītos izdevumus.

2.2. Maksas pakalpojums
LLU noteiktajā kārtībā par papildus maksu studējošajam ir iespējas:
• piedalīties nodarbībās ārpus studiju plāna LLU objektos;
• izmantot dienesta viesnīcu;
• izpildīt neattaisnoti kavētos laboratorijas darbus;
• atkārtoti kārtot ieskaites un eksāmenus, ja tajos saņemts nesekmīgs vērtējums;
• apgūt studiju kursu klausītāja statusā atbilstoši LLU studiju procesu reglamentējošiem normatīvajiem
aktiem.

2.3. Studējošā materiālais nodrošinājums
2.3.1. Valsts un LLU studiju laikā negarantē studējošajam pilnu materiālo nodrošinājumu.

Stipendija
2.3.2. LR MK noteikumi un LLU Stipendiju piešķiršanas nolikums nosaka stipendiju minimālo apmēru,
piešķiršanas un saņemšanas kārtību pilna laika studējošiem, kuri uzņemti konkursa kārtībā un studē
valsts finansētajās studiju vietās.
2.3.3. Stipendiju saņem sekmīgie pilna laika studējošie, ievērojot ik semestra konkursa uz valsts finansēto
studiju vietu rezultātus attiecīgajā fakultātē.
2.3.4. Stipendiju piešķir ar rektora rīkojumu, pamatojoties uz LLU stipendiju komisijas priekšlikumu, ko
sagatavojusi fakultātes stipendiju komisija.
2.3.5. Nepilna laika un pilna laika maksas un apmaiņas studējošajiem stipendiju no valsts budžeta līdzekļiem
nepiešķir.
2.3.6. Valsts finansēto studiju vietā studējošais drīkst saņemt tikai vienu stipendiju no LLU Stipendiju fonda.
2.3.7. LLU piedāvā sekmīgiem pilna laika studējošajiem iegūt ikmēneša universitātes vai fakultātes vārdiskās,
LLU Senāta, starpaugstskolu un citu stipendiju fondu un uzņēmumu stipendijas, kā arī vienreizējos
piešķīrumus, pamatojoties uz šo stipendiju nolikumiem.

Kreditēšana
2.3.8. Studiju daļa organizē pieteikšanos studiju un studējošā kredītam no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts
galvojumu. Kredītiem var pieteikties divu nedēļu laikā semestra sākumā, aizpildot iesniegumu un
iesniedzot pases kopiju, dekanātā apstiprinātu atzīmju grāmatiņas kopiju par pēdējo semestri u.c.
nepieciešamos dokumentus.
2.3.9. Studiju un studējošā kredītu piešķir LLU studējošo un studiju kreditēšanas vienotā komisija. Tā izskata
pretendentu pieteikumus un lemj par kredītu piešķiršanu augstskolai atvēlētā finansējuma ietvaros, kurus
nosaka IZM Studiju fonds.
2.3.10. Studiju kredīts sedz LLU noteikto studiju maksu. Piesakoties studiju kredītam, studiju maksu
aprēķina visam studiju laikam, kuru apņemas segt kredītiestāde. Inflācijas gadījumā, ja studiju maksa
tiek paaugstināta, starpību sedz pats studējošais.
2.3.11. Studiju kredītu par attiecīgo studiju semestri izmaksā tikai vienu reizi.
2.3.12. Studējošā kredītu izmaksā 10 mēnešus gadā.
2.3.13. Akadēmiskā atvaļinājuma laikā gan studiju, gan studējošā kredīta izmaksas aptur, atjaunojoties
studijās, studiju un studējoša kredītu izmaksa turpinās, par vienu un to pašu laika posmu kredītu
neizmaksājot.
2.3.14. Eksmatrikulējot studējošo, kredīta izmaksa tiek slēgta. Kredītu atmaksas un dzēšanas kārtību nosaka
MK noteikumi un regulē Studiju fonds un kredītiestāde.

Transporta izdevumu daļēja kompensācija
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2.3.15. Valsts finansētajiem pilna laika studējošajiem ir tiesības saņemt daļēju transporta izdevumu
kompensāciju, pamatojoties uz LR MK noteikumiem un LLU rektora rīkojumu.

3. Studijas

3.1. Studiju organizēšana
3.1.1. Pilna un nepilna laika studijas notiek licencētās un/vai akreditētās akadēmiskās un profesionālās
augstākās izglītības maģistra un pamatstudiju programmās. Studijas var organizēt arī moduļos.
3.1.2. Studiju apjoms, saturs un pārbaudījumos izvirzītās prasības pilna un nepilna laika studijās ir vienādas.
Pilna laika studijas ir studējošā pamatnodarbošanās.
3.1.3. Uzsākot studijas, studējošajam ir tiesības saņemt studiju plānu, kurā ir norādīti obligātie un izvēles
studiju kursi un prakses noteiktā secībā un apjomā, kā arī citus studijas reglamentējošos dokumentus.
3.1.4. Informācija par studiju kursa/prakses programmu studējošajam ir brīvi pieejama LLU IS.
3.1.5. Studiju kursa vai prakses pilnā programma ir pieejama fakultātes katedrā/institūtā vai dekanātā un ir
pamata dokuments studiju kursa apguvei
3.1.6. Uzsākot studiju kursu, mācībspēks iepazīstina ar prasībām sekmīgām studijām. Nav pieļaujama šo
prasību mainīšana studiju kursa apguves laikā.
3.1.7. Studiju plāna neatņemama sastāvdaļa ir brīvās izvēles studiju kursu saraksts. Izvēli studiju kursiem
studējošie veic elektroniski iepriekšējā studiju gadā LLU noteiktā kārtībā. Studiju kursus studējošais
izvēlas no studiju kursu reģistra LLU IS, iepazīstoties ar studiju kursu programmu anotācijām.
3.1.8. Ja studējošais ir reģistrēts kāda brīvās izvēles kursa studijām, tā apguve kļūst obligāta.
3.1.9. Studiju plānā norādīto brīvās izvēles kursu apjomu studējošais var iegūt, izvēloties studiju kursus un
kārtojot pārbaudījumus arī citās LLU struktūrvienībās (fakultātēs, Mūžizglītības centrā) vai citās
izglītības iestādēs. Apgūtos studiju kursus pielīdzina LLU noteiktajā kārtībā.
3.1.10. Pilnas slodzes mācībspēkam plānot pieņemšanas (konsultāciju) laiku dienas otrajā pusē vismaz divas
stundas nedēļā, sadalot tās vismaz divās nedēļas dienās, studējošajam pieejamā laikā. Papildus
noteiktajiem konsultāciju laikiem var ieviest pierakstīšanos konsultācijām.
3.1.11. Daļējas slodzes mācībspēkam plānot pieņemšanas (konsultāciju) laiku dienas otrajā pusē vismaz
vienu stundu nedēļā. Papildus noteiktajiem konsultāciju laikiem var ieviest pierakstīšanos konsultācijām.

Studiju veidi
3.1.12. LLU piedāvā iespēju studēt pilna un/vai nepilna laika studijās atbilstoši studiju plānam.
3.1.13. Studējošajam ir iespēja mainīt studiju veidu (pilna/nepilna laika studijas) reģistrācijas periodā vai
kārtējā semestra sākumā attiecīgi līdz 10. septembrim vai 10. februārim.
3.1.14. Studiju programmas maiņa ir iespējama tikai pēc 1. studiju gada sekmīgas apguves (iegūti 40 KP)
reģistrācijas studijās periodā vai kārtējā semestra sākumā attiecīgi līdz 10. septembrim vai 10. februārim.

Studiju ilgums
3.1.15. Studiju ilgums izvēlētajai studiju programmai ir norādīts licencēšanas un akreditācijas dokumentos.
3.1.16. Semestris ir studiju gada sastāvdaļa. Semestrus numurē pēc kārtas no studiju sākuma, piem., no 1. līdz
8. semestrim četru gadu studijās.

3.2. Studiju rezultātu vērtēšana
3.2.1. Studiju rezultātus vērtē pēc diviem rādītājiem: kvalitatīvā un kvantitatīvā.
1)
Kvalitatīvajam vērtējumam izmanto 10 ballu skalas kritērijus (skat. tabulā) vai vērtējumu:
ieskaitīts, neieskaitīts.
2)
Kvantitatīvais rādītājs ir studiju kursa apjoms kredītpunktos (KP).
Tabula
10 ballu skala studiju rezultātu vērtēšanai
Atbilstība programmas
apjomam

Attieksme*

Sasniegumu
dinamika*

Vērtējums

Vārdos

Saīsināti

10

Izcili

izc.

Ievērojami pārsniedz
Argumentēta, izteikti pozitīva attieksme;
programmas apjomu; veikti iniciatīva un sistemātiska līdzdalība zinātniski
papildus pētījumi
pētnieciskā un/vai praktiskā darbā

9

Teicami

teic.

Pārsniedz programmas
apjomu

8

Ļoti labi

ļ.labi.

100%

Argumentēta, izteikti pozitīva attieksme; regulāra Sistemātiski
programmas apguve
augšupejoša

7

Labi

labi

≥ 80%

Argumentēta attieksme; regulāra programmas
apguve

Sistemātiski
augšupejoša

Argumentēta, izteikti pozitīva attieksme;
Sistemātiski
līdzdalība zinātniski pētnieciskā un/vai praktiskā augšupejoša
darbā

Gandrīz
sistemātiski
augšupejoša
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6

Gandrīz
labi

g.labi

≥ 70%

Daļēji (izteikta un) argumentēta attieksme;
galvenokārt (pārsvarā) regulāra programmas
apguve.

Pārsvarā
augšupejoša

5

Viduvēji

viduv.

≥ 60%

Iezīmējas attieksme un tās argumentācija;
Epizodiski
regulāra programmas apguve mijas ar neregulāru augšupejoša

4**

Gandrīz
viduvēji

g.viduv.

≥ 50%

Vienaldzīga, neargumentēta, dominē neregulāra
programmas apguve

3

Vāji

vāji

Virspusēji apgūti tikai daļa Vienaldzīga, neargumentēta; programmas
pamatjautājumu (prasmju) apguve reta, epizodiska

Izmaiņu nav

2

Ļoti vāji

ļ.vāji

Virspusēji apgūti atsevišķi
jautājumi (prasmes)

Vienaldzīga, neargumentēta; programmu
neapgūst

Izmaiņu nav

1

Ļoti, ļoti
vāji

ļ.ļ.vāji

Programma nav apgūta

Vienaldzīga, neargumentēta; programmu
neapgūst

Izmaiņu nav

Iezīmējas
progress

* fakultatīvie rādītāji
** - 4 (gandrīz viduvēji) ir ZEMĀKĀ SEKMĪGĀ atzīme.

3.2.2. Izpildīto KP apjomu, studējošā jau iegūto kredītpunktu summai pieskaita tikai tad, ja par studiju kursu,
praksi, kursa darbu utt. saņemts sekmīgs vērtējums.
3.2.3. Pārbaudījuma sekmīgu vērtējumu mācībspēks ieraksta gan kontrollapā, gan studējošā atzīmju grāmatiņā
(ar vienādu datumu).
3.2.4. Nesekmīgu vērtējumu mācībspēks ieraksta pārbaudījuma kontrollapā, bet neraksta atzīmju grāmatiņā.
3.2.5. Studējošā izpildītā darba apjoma atbilstību studiju plānam novērtē katra semestra beigās.
3.2.6. Mācībspēks savā studiju kursā semestra laikā regulāri kontrolē un novērtē studējošo zināšanas un
prasmes, izmantojot studiju kursa programmā norādītos pārbaudes veidus (kontroldarbi, mājas darbi,
aprēķinu darbi, grafiskie darbi, referāti, kolokviji, laboratorijas darbi utt.).
3.2.7. Studiju kurss ir apgūts sekmīgi, ja izpildītas visas studiju kursa izvērstajā programmā noteiktās prasības.
3.2.8. Lai semestri uzskatītu par sekmīgi pabeigtu, viss studiju plānā semestrim paredzētais jānokārto līdz
individuālo studiju un pārbaudījumu perioda beigām (ja nav noteikts citādi, piemēram, saņemts
pārbaudījumu kārtošanas termiņa pagarinājums.

Vidējā svērtā atzīme
3.2.9. Vidējo atzīmi aprēķina kā vidējo svērto katram semestrim un studiju laikam kopumā, ievērojot studiju
kursu (izņemot Sports), kursa darbu un projektu, kā arī studiju projektu un prakses, ja tie tiek vērtēti ar
atzīmi. Studiju vidējo svērto atzīmi aprēķina pēc formulas:
n

∑c
c vid =

i =1

i

× KPi

n

∑ KP
i =1

kur

i

ci – atzīme par i-tā studiju priekšmeta nokārtošanu;
1)
KPi – i-tā studiju kursa apjoms kredītpunktos;
2)
n – iegūto vērtējumu skaits periodā, kuram nosaka vidējo svērto atzīmi.
Piemēram, ja studējošais semestrī nokārtojis eksāmenus ar vērtējumiem 10 (priekšmeta apjoms 4 KP), 8 (3 KP) un 6 (2
KP), bet ieskaiti ar vērtējumu 8 (2 KP), tad studiju vidējā atzīme ir:

c vid =

10 × 4 + 8 × 3 + 6 × 2 + 8 × 2
= 8 ,36 .
4+3+ 2+ 2

3.2.10. Vidējo svērto atzīmi ņem vērā konkursā uz valsts finansētu studiju vietu un/vai piešķirot stipendijas.
Tā tiek ierakstīta arī diploma pielikumā.
3.2.11. Studiju plānā norādīta katrā semestrī iegūstamo KP summa. Izpildīto darbu kvantitatīvi novērtē katru
semestri un studiju gadu, lai redzētu studējošā izpildītā darba apjoma atbilstību studiju plānā
paredzētajam.
3.2.12. Auditoriju nodarbībās un patstāvīgajās studijās iegūto zināšanu un prasmju kontrolei jābūt regulārai
visu semestri izmantojot 10 ballu skalu (tabula). Mācībspēks savā studiju kursā semestra laikā regulāri
kontrolē studējošo zināšanas un prasmes, izmantojot studiju kursa izvērstajā programmā norādītos
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pārbaudes veidus (kontroldarbi, mājas darbi, aprēķinu darbi, grafiskie darbi, referāti, kolokviji,
laboratorijas darbi utt.).

3.3. Pārbaudījumu kārtošana
Vispārējas atziņas
3.3.1. Konkrētajā periodā (semestrī, studiju gadā) kārtojamie pārbaudījumi ir noteikti studiju plānā.
3.3.2. Pārbaudījumu veids ir noteikts studiju kursa programmā.
3.3.3. Ja studiju kurss sastāv no vairākām patstāvīgām daļām un tā studijas ilgst vairākus semestrus, tad vienā
studiju kursā var kārtot vairākus pārbaudījumus.
3.3.4. Pilna laika studējošajiem paredzētie pārbaudījumi jānokārto līdz individuālo studiju un pārbaudījumu
perioda beigām, bet nepilna laika studijās – līdz semestra beigām. Šajos termiņos sekmīgi nenokārtotie
pārbaudījumi ir akadēmiskie parādi.
3.3.5. Studējot pēc moduļu principa, pārbaudījumus kārto modulim atvēlētā laika ietvaros.
3.3.6. Pārbaudījumus organizē, lai novērtētu studējošo zināšanas un prasmes, kuras iegūtas atsevišķo studiju
uzdevumu, studiju kursa daļu vai visa kursa studiju rezultātā un noteiktu studiju rezultātu kvalitatīvo
vērtējumu kādā studiju periodā (semestrī, studiju gadā vai studiju periodā kopumā).
3.3.7. Studiju rezultātus konkrētajā kursā vispārējā gadījumā vērtē mācībspēks. Katedras vadītājs (institūta
direktors) ir tiesīgs uzdot vērtēt studiju rezultātus arī citam kompetentam mācībspēkam vai mācībspēku
komisijai.
3.3.8. Mācībspēkam ir tiesības eksaminēt, pieņemt ieskaites un kursa darbus/projektus un studiju darbus tikai
tad, ja studējošais uzrāda atzīmju grāmatiņu un viņa uzvārds ierakstīts pārbaudījuma kopējā grupas
kontrollapā vai arī studējošais uzrāda fakultātes dekanāta izdotu pārbaudījuma individuālo kontrollapu.
3.3.9. Mācībspēkam nav tiesību papildināt studējošo sarakstu pārbaudījuma kontrollapā.
3.3.10. Visu attiecīgā semestra studiju kursu pārbaudījumu kontrollapas studējošo grupas vecākais saņem
dekanātā. Pēc pārbaudījumu nokārtošanas mācībspēks aizpildītās kontrollapas norādītajā termiņā
iesniedz attiecīgās fakultātes dekanātā vai katedrā/institūtā, ja to nosaka fakultātes iekšējā kārtība.
3.3.11. Mācībspēkam savā studiju kursā ir tiesības studiju rezultātu vērtēšanai semestra laikā izmantot citus
vērtēšanas kritērijus (punkti u.c.), kurus pārvērš atbilstošā 10 ballu skalas vērtējumā vai vērtējumā
ieskaitīts/neieskaitīts.
3.3.12. Galīgais vērtējums kursā var būt akumulējošs (apkopojot studiju kursa daļu izpildes vērtējumus), tas
nozīmē, ka regulārs darbs semestrī ietekmē galīgo vērtējumu studiju kursā.
3.3.13. Atzīmju grāmatiņas studējošie iesniedz fakultātes dekanātā pēc pārbaudījumu nokārtošanas, bet ne
vēlāk kā līdz individuālo studiju un pārbaudījumu perioda vai pārbaudījumu kārtošanas termiņa
pagarinājuma beigām, nepilna laika studijās – līdz kārtējās sesijas beigām.
3.3.14. Pārbaudījumu kārtošanas termiņa pagarinājumu piešķir fakultātes dekāns/prodekāns, bet ne ilgāk kā
līdz konkursam uz valsts finansētajām studiju vietām. Iesniegums ar lūgumu piešķirt pārbaudījumu
kārtošanas termiņa pagarinājumu ar pievienotiem vajadzību apliecinošiem dokumentiem jāiesniedz līdz
individuālo studiju un pārbaudījumu perioda beigām.
3.3.15. Studējošais, kuram piešķirts pārbaudījumu kārtošanas termiņa pagarinājums, dekanātā saņem
pārbaudījuma individuālo kontrollapu bez maksas un vienojas ar mācībspēku par tā kārtošanas datumu
un laiku.
3.3.16. Studējošais, kurš sekmīgi nokārtojis pārbaudījumus studiju plānā paredzētajā apjomā, drīkst
reģistrēties LLU IS studijās nākamajā studiju periodā.
3.3.17. Nenokārtotie studiju kursi, kas radušies izmainot studiju plānu, kamēr studējošais atrodas
akadēmiskajā atvaļinājumā, nav akadēmiskie parādi. Šādu studiju kursu kārtošanu saskaņo ar studiju
programmas direktoru un fakultātes dekānu/prodekānu.
3.3.18. Studējošajam ir tiesības iesniegt apelāciju par pārbaudījumu rezultātu šajā nolikumā 4. punktā minētā
kārtībā.

Ieskaite
3.3.19. Sekmīgi studējot, ieskaite saņemama bez papildus zināšanu pārbaudes līdz individuālo studiju un
pārbaudījumu perioda beigām.
3.3.20. Studējošā izpildāmos laboratorijas, praktiskos un patstāvīgos darbus, semināru nodarbības,
kontroldarbus un kolokvijus organizē visa semestra laikā pakāpeniski, nav pieļaujama studējošā darbu
aizstāvēšanas koncentrēšana semestra beigās. Ja studējošais šos darbus nav nokārtojis laicīgi, tad to
atstrādāšana notiek saskaņā ar mācībspēka noteikto kārtību.
3.3.21. Studējošā iesniegtos darbus pārbauda nedēļas laikā.
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3.3.22. Studējošajam, kuru neapmierina ieskaites kvalitatīvais novērtējums, kas iegūts, summējot semestra
laikā izpildīto atsevišķo darbu vērtējumus, ir tiesības līdz individuālo studiju un pārbaudījumu perioda
beigām vienu reizi labot ieskaites atzīmi, atbildot par visu studiju kursu vai tā atsevišķām daļām.
3.3.23. Ieskaites, kas nav nokārtotas līdz individuālo studiju un pārbaudījumu perioda/ pārbaudījumu
kārtošanas termiņa pagarinājuma beigām (pilna laika studijās) vai līdz semestra beigām (nepilna laika
studijās), tiek uzskatītas par akadēmiskajiem parādiem.

Eksāmens
3.3.24. LLU ir noteikti šādi eksāmenu kārtošanas veidi:
1)

akumulējošā eksāmenā studējošais iegūst savu zināšanu, prasmju un iemaņu vērtējumu pēc
semestrī nokārtoto patstāvīgo darbu rezultātiem, ietverot visu kursa programmā paredzēto studiju
saturu;

2)

eksāmens, kuru kārto individuālo studiju un pārbaudījumu periodā par visu kursu vai tā daļu, ja
kursu studē vairākus semestrus.

3.3.25. Eksāmeni plānojami individuālo studiju un pārbaudījumu periodā (nepilna laika studējošajam –
sesijas laikā), ievērojot 3 dienu starplaiku starp eksāmeniem. Pilna laika studijās eksāmenus plāno
studējošo grupa, saskaņojot ar mācībspēku, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms individuālo studiju un
pārbaudījumu perioda sākuma. Grafiku apstiprina fakultātes dekāns. Nepilna laika studijās
pārbaudījumus plāno dekanāts.
3.3.26. Fakultātēm (katedrām, institūtiem) ir tiesības organizēt eksāmenus pierakstoties, t.i., paziņojot
vairākus datumus, kuros konkrētajā kursā ir iespējams kārtot eksāmenu, un studējošie pierakstās
eksāmena kārtošanai noteiktajā dienā. Vienojoties ar mācībspēku un saskaņojot ar dekānu, studējošie var
kārtot eksāmenu arī semestra laikā, ja tas netraucē citu kursu studijas.
3.3.27. Eksāmeni var būt rakstiski, mutiski, testu veidā, kā arī kombinēti. Eksāmenos var atļaut izmantot
mācībspēka noteiktos palīgmateriālus.
3.3.28. Eksāmena kārtību, jautājumu vai uzdevumu skaitu un to raksturu nosaka mācībspēks, kurš pieņem
eksāmenu
3.3.29. Ja studējošais vēlas uzlabot kāda studiju kursa eksāmenā saņemto vērtējumu, tad tas iespējams
konkrētajā kursā vienu reizi par papildus maksu.
3.3.30. Vienu eksāmenu drīkst kārtot ne vairāk kā trīs reizes, atkārtoti - par papildus maksu. Mācībspēkam ir
tiesības norādīt minimālo starplaiku līdz atkārtotai eksaminēšanai, bet ne ilgāk kā pēc divām nedēļām.
Trešo reizi pārbaudījuma pieņemšanai katedra/institūts organizē trīs mācībspēku komisiju. Ja arī tā
studējošā zināšanas un prasmes atzīst par nepietiekošām, tad studiju kurss jāapgūst atkārtoti.
3.3.31. Mācībspēkam ir tiesības izraidīt no eksāmena studējošo, kurš neievēro eksāmena kārtošanas ētikas
noteikumus - izmanto neatļautos palīglīdzekļus vai citu personu palīdzību, uzvedas aizskaroši pret
mācībspēku vai citām personām, kuras kārto eksāmenu vai atrodas eksāmena telpā. Atkārtoti eksāmenu
kārtošanas ētikas pārkāpumi var būt iemesls studējošā atskaitīšanai no universitātes.
3.3.32. Studējošam, kurš nav apmierināts ar akumulējošā eksāmena vērtējumu, ir tiesības, informējot
mācībspēku, labot savu atzīmi individuālo studiju un pārbaudījumu periodā.
3.3.33. Mutiskā eksāmena vērtējumu paziņo studējošajam eksāmena kārtošanas dienā, bet rakstiskā – trīs
darba dienu laikā pēc eksāmena nokārtošanas. Par eksāmena rezultātu paziņošanas veidu, laiku un vietu
mācībspēks informē studējošo pirms eksāmena.
3.3.34. Studējošajam ir tiesības pēc eksāmena rezultātu paziņošanas saņemt paskaidrojumus par pieļautajām
kļūdām.
3.3.35. Visi eksāmena materiāli, arī studējošā piezīmes, katedrā/institūtā uzglabājami vienu mēnesi pēc
eksāmena kārtošanas. Katrs mācībspēks veido un uzglabā savā studiju kursā eksaminēto studējošo
reģistru.

Kursa darbs/projekts un studiju projekts
3.3.36. Kursa darbs/projekts ir konkrēta studiju kursa sastāvdaļa ar kopēju vai atsevišķu vērtējumu.
3.3.37. Kursa darba/projekta un studiju projekta saturs, to izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība un termiņi ir
aprakstīti metodiskajos norādījumos, kurus apstiprina fakultātes Dome.
3.3.38. Studējošajam ir tiesības izmantot savu kursa darbu/projektu un/vai studiju projektu (ieskaitot to
rasējumus, modeļus, maketus utt.) studiju noslēguma darba izstrādāšanai.
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3.3.39. Mācībspēks studējošā kursa darba/projekta un studiju projekta vērtējumu paziņo līdz semestra beigām
vai fakultātes noteiktā termiņā.
3.3.40. Termiņā nenokārtots kursa darbs/projekts ar atsevišķu vērtējumu vai studiju projekts ir akadēmisks
parāds.

Prakse
3.3.41. Pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programmās prakses kredītpunktu skaits nedrīkst būt
mazāks par 16 kredītpunktiem.
3.3.42. Otrā līmeņa augstākās izglītības studiju programmās prakses kredītpunktu skaits ir vismaz 26
kredītpunkti
3.3.43. Akadēmiskajās studiju programmās (bakalaura un maģistra) prakses apjoms ir norādīts noteiktā
kārtībā apstiprinātā studiju plānā.
3.3.44. Profesionālās augstākās izglītības maģistra programmās prakses apjoms ne mazāk kā 6 kredītpunkti.
3.3.45. Viens kredītpunkts (1 KP) atbilst 1 prakses nedēļai.
3.3.46. Prakses tiek īstenotas saskaņā ar katedru/institūtu apstiprinātiem prakses nolikumiem un attiecīgo
katedru/institūtu apstiprinātām prakses programmām.
3.3.47. Prakses vada un koordinē mācībspēks – prakses vadītājs.
3.3.48. Studējošajam ir tiesības izvēlēties prakses vietu tā, lai izpildītu prakses programmas prasības,
saskaņojot ar prakses vadītāju un noslēdzot līgumu par prakses vietas nodrošināšanu.
3.3.49. Praksē studējošo nosūta ar dekāna rīkojumu.
3.3.50. Līgums par prakses vietas nodrošināšanu tiek noslēgts starp LLU, prakses devēju un studējošo,
nosakot pušu pienākumus un atbildību.
3.3.51. Nosūtot praksē obligāta ir darba drošības instruktāža.
3.3.52. Praksi vērtē ar ieskaitīts/neieskaitīts vai ar atzīmi, kuru ieraksta kontrollapā un atzīmju grāmatiņā.
3.3.53. Aizstāvēšana notiek noteiktā termiņā saskaņā ar studiju plānu, prakses nolikumu un prakses
programmu.
3.3.54. Ja prakses atskaišu aizstāvēšanu un vērtēšanu veic fakultātes dekāna vai katedras/institūta vadītāja
apstiprināta komisija, tad tās sastāvā ir jābūt prakses vadītājam.
3.3.55. Noteiktajā termiņā nenokārtotu vai nesekmīgi nokārtotu prakses ieskaiti/eksāmenu uzskata par
akadēmisko parādu.

Studiju noslēguma pārbaudījums
3.3.56. Studijas noslēdzas ar studiju noslēguma pārbaudījumu.
3.3.57. Pamatstudiju valsts eksāmenu komisijas (VEK), maģistru valsts pārbaudījumu komisijas (VPK) vai
eksāmenu komisijas (MEK) sastāvu nosaka rektora rīkojums un to darbību reglamentē LLU Senātā
apstiprināts nolikums.
3.3.58. Studiju noslēguma darba (SND) izstrādāšanas un /vai gatavošanās valsts eksāmenam kārtību
apstiprina fakultātes Dome.

3.4. Studiju kursa un prakses pielīdzināšana
3.4.1. Studiju kursu un praksi vai to daļu var pielīdzināt, ja tie ir apgūti citā LLU studiju programmā, LLU
Mūžizglītības centrā vai citās augstākās izglītības iestādēs MK noteikumos un LLU iekšējos
normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā.
3.4.2. Starptautisko augstākās izglītības apmaiņas programmu ietvaros apgūtie studiju kursi un prakses saskaņā
ar iepriekšēju vienošanos noteiktā kārtībā pielīdzināmi un ieskaitāmi studējošā iegūto KP apjomā.
3.4.3. Studiju programmā drīkst pielīdzināt līdz 75% apmērā no tās apjoma KP. Studiju noslēguma darbus
nepielīdzina.
3.4.4. Praksi pielīdzina atbilstošā prakses nolikumā noteiktā kārtībā.
3.4.5. Pielīdzinot papildus studiju kursus, kopējais studiju apjoms gadā nedrīkst pārsniegt 40 KP.

3.5. Akadēmiskie parādi un atkārtotas studijas
3.5.1. Fakultātes Dome var noteikt studiju kursus vai citas studiju programmas sastāvdaļas, kuros ar
akadēmiskajiem parādiem nav iespējama studiju turpināšana nākamajā studiju periodā.
3.5.2. Nākošajā studiju gadā drīkst pārcelt studējošo ar ne vairāk kā trim akadēmiskajiem parādiem, ja
dekanātā saņemts atbilstošs studējošā iesniegums ar lūgumu atļaut turpināt studijas par maksu.
3.5.3. Akadēmiskos parādus jānokārto nākošā studiju gada laikā, maksājot papildus par studiju kursa KP.
3.5.4. Ja ir vairāk kā trīs akadēmiskie parādi, tad studējošais dekanātā raksta iesniegumu ar lūgumu:
•

atļaut atkārtoti studēt tai pašā studiju gadā, kārtojot tikai akadēmiskos parādus un maksājot LLU
noteikto studiju gada maksu vai
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eksmatrikulēt kā studiju līgumu lauzušu (pēc paša vēlēšanās). 2. un vēlāko studiju gadu studējošie
saglabā iespēju imatrikulēties.
3.5.5. Atkārtotas studijas ir par maksu. Studiju maksa ir tāda, kāda tā ir attiecīgajā studiju gadā studējošajiem.
•

3.6. Studiju pārtraukšana un atsākšana
Akadēmiskais atvaļinājums
3.6.1. Akadēmisko atvaļinājumu uz vienu pilnu gadu piešķir un pēc tam studijās atjauno ar dekāna rīkojumu,
pamatojoties uz studējošā iesniegumu.
3.6.2. Sākot no 2. kursa, sekmīgam un finansiālās saistības nokārtojušam studējošajam akadēmisko
atvaļinājumu var piešķirt reģistrācijas periodā vai kārtējā semestra sākumā, attiecīgi līdz 10. septembrim
vai 10. februārim.
3.6.3. Studējošajam arī 1. kursā ir tiesības saņemt akadēmisko atvaļinājumu visa studiju gada laikā neatkarīgi
no studiju veida un studējošā statusa:
1)
veselības stāvokļa, grūtniecības dēļ, kā arī bērna kopšanas atvaļinājumā, iesniedzot ģimenes ārsta
izziņu;
2)
kā augstas klases sportistam, kas iekļauts Latvijas olimpiskajā vienībā vai tuvākajā rezervē pēc
Latvijas Olimpiskās vienības izstrādātajiem kritērijiem, iesniedzot apliecinošos dokumentus.
3.6.4. Akadēmiskā atvaļinājuma laikā saglabājas studējošā statuss un studiju finansējuma veids: budžeta vai
maksas studējošais.
3.6.5. Kopējais maksimālais akadēmisko atvaļinājumu ilgums studējošiem ir ne vairāk kā 2 gadi katrā studiju
līmenī, izņemot gadījumus, ja LR normatīvie akti paredz citu akadēmiskā atvaļinājuma garumu.
3.6.6. Apmaiņas studējošajiem akadēmisko atvaļinājumu nepiešķir.

Eksmatrikulācija
3.6.7. No universitātes studējošo eksmatrikulē ar rektora rīkojumu.
3.6.8. Studējošais var pārtraukt studijas pēc paša vēlēšanās, pamatojoties uz dekāna parakstītu studējošā
rakstisku iesniegumu par studiju līguma laušanu.
3.6.9. Studējošo var eksmatrikulēt pēc fakultātes dekāna vai mācību prorektora ierosinājuma:
1)
kā nelikumīgi imatrikulētu t.i., iesniegtajos dokumentos sniegtas nepatiesas ziņas,
2)
kā studijas neuzsākušu t.i., 1.kursā studējošajiem, kuri studijas neuzsāk līdz 30.septembrim,
3)
par studiju līguma saistību nepildīšanu:
•

neizpildot studiju programmas prasības,

•

neizpildot finansiālās saistības,

•

nenoslēdzot studiju līguma papildvienošanos par finansējuma avota maiņu,

•

nereģistrējoties studijām saskaņā ar studiju gada iedalījumu, t.i., studējošo, kas studiju
līgumu noslēdzis pēc 2008. gada 13. februāra,

• nenokārtojot studiju noslēguma pārbaudījumus,
par mācību prorektora rīkojuma nepildīšanu, nereģistrējoties studijās nākamajam studiju gadam,
t.i., studējošo, kas studiju līgumu noslēdzis līdz 2008. gada 13. februārim,
5)
kā neatgriezušos no akadēmiskā atvaļinājuma,
6)
sakarā ar studējošo apmaiņas programmas līguma termiņa beigām,
7)
par būtisku LLU studējošo iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu,
8)
par negodīgām studijām, t.i., plaģiāts, neatļautu materiālu izmantošana pārbaudījumos,
akadēmiskās ētikas u.c. normu pārkāpšanu.
3.6.10. Eksmatrikulētā persona var iesniegt pretenziju par eksmatrikulācijas iemeslu šī nolikuma 4. punktā
minētajā kārtībā.
4)

Studiju atsākšana pēc eksmatrikulācijas
3.6.11. Atsākt studijas pēc atskaitīšanas iespējams tikai par maksu.
3.6.12. Ja studējošais eksmatrikulēts par studiju neuzsākšanu, tad uzsākt studijas iespējams tikai nākošajā
gadā vispārējā uzņemšanas kārtībā.

3.7. Studiju pabeigšana un turpināšana
3.7.1. Pēc studiju programmas sekmīgas pabeigšanas, absolvents saņem atbilstošu kvalifikāciju vai
akadēmisko grādu apliecinošu diplomu un tā pielikumu.
3.7.2. Studējošais var saņemt diplomu „ar izcilību”. Diploms „ar izcilību” pamatstudiju absolventam dod
tiesības tikt uzņemtam atbilstošā LLU maģistra studiju programmā ārpus konkursa.
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3.7.3. Tiesības uzsākt maģistra studijas akadēmiskā studiju programmā ir pretendentiem, kuri ieguvuši
bakalaura, profesionālā bakalaura grādu vai 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju ar tiesībām turpināt
studijas maģistrantūrā.
3.7.4. Tiesības uzsākt maģistra studijas profesionālā studiju programmā ir pretendentiem, kuri ieguvuši
atbilstošus grādus un/vai profesionālo kvalifikāciju, kā arī izpildījuši MK noteikumus minētās prasības.
3.7.5. Gan akadēmiskā, gan profesionālā maģistra grāds dod tiesības uzsākt doktora studijas.

3.8. Saistību nokārtošana, absolvējot vai pārtraucot studijas
3.8.1. Absolvējot vai pārtraucot studijas, studējošais aizpilda aptaujas lapu par saistību nokārtošanu ar LLU
FB, fakultātes dekanātu, dienesta viesnīcu, veļas noliktavu un doktorātu, kuru iesniedz LLU Studentu
sekretariātā.
3.8.2. Studijas beigušajiem un pārtraukušajiem universitātē neizsniedz dokumentus, ja nav nokārtotas saistības
ar LLU.
3.8.3. Absolventi vai studijas pārtraukušās personas dokumentus var saņemt Studentu sekretariātā vai arhīvā.

4. Apelācija

4.1. Apelācijas sūdzības iesniegšana
4.1.1. Studējošais ir tiesīgs izteikt pretenziju par:
1)
pārbaudījuma /studiju noslēguma darba vērtējumu;
2)
studiju procesa pārkāpumiem;
3)
studiju maksu;
4)
eksmatrikulāciju.
4.1.2. Pretenzijas gadījumā studējošais mutiski vienojas ar atbildīgo mācībspēku vai citu LLU darbinieku par
radušās situācijas risinājumu.
4.1.3. Gadījumā, ja mutisku vienošanos nevar panākt, studējošais var rakstiski iesniegt apelācijas sūdzību
atbildīgās struktūrvienības vadītājam (katedras vadītājam /institūta direktoram, studiju programmas
direktoram, fakultātes dekānam).
4.1.4. Apelācijas sūdzību par vērtējumu līdz nākamās darba dienas beigām studējošais var iesniegt:
1)
par pārbaudījuma vērtējumu - atbildīgās struktūrvienības (katedras/institūta)
vadītājam/direktoram, kuras mācībspēks izdarījis novērtējumu;
2)
par pamatstudiju noslēguma darba vērtējumu - VEK priekšsēdētājam;
3)
par maģistra darba novērtējumu - MEK/VPK priekšsēdētājam.
4.1.5. Apelācijas sūdzību par studiju procesa pārkāpumiem studējošais var rakstiski iesniegt atbildīgās studiju
programmas direktoram triju darba dienu laikā.
4.1.6. Apelācijas sūdzību par studiju maksu studējošais var rakstiski iesniegt fakultātes dekānam triju darba
dienu laikā no fakta konstatēšanas brīža.
4.1.7. Apelācijas sūdzību par eksmatrikulācijas iemeslu LLU Senātam viena mēneša laikā.

4.2. Apelācijas sūdzības izskatīšana
4.2.1. Apelācijas sūdzību izskata apelācijas komisija (turpmāk – komisija), kuru izveido un sasauc apelācijas
sūdzības saņēmējs.
4.2.2. Komisijas priekšsēdētājs ir sūdzības saņēmējs un komisijas sastāvā ietilpst apelācijas sūdzības saturam
atbilstoši pieaicināti speciālisti, izņemot personas, kuras izdarījušas novērtējumu/pārkāpumu. Komisijas
sastāvā ir ne mazāk kā trīs personas.
4.2.3. Komisijas priekšsēdētājs informē apelācijas sūdzības iesniedzēju un novērtējuma/pārkāpuma izdarītāju
par viņu tiesībām piedalīties apelācijas komisijas sēdē un sniegt savus paskaidrojumus.
4.2.4. Apelācijas sūdzību izskata iespējami īsākā laikā, bet ne ilgāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no
saņemšanas. Apelācijas komisijas priekšsēdētājs lēmumu rakstiski paziņo iesniedzējam.
4.2.5. Gadījumā, ja studējošo neapmierina apelācijas komisijas lēmums, to var pārsūdzēt nākošās pakāpes
amatpersonai (mācību prorektoram, rektoram).
4.2.6. Augstākā strīdu risināšanas instance LLU ir Šķīrējtiesa.
4.2.7. Minētās amatpersonas un LLU Šķīrējtiesa lēmumu pieņem un paziņo LR normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
Nolikuma pielikumā:
1. pielikums. Studiju nolikumā un LLU iekšējos studiju normatīvajos dokumentos lietotie termini uz 5 lp.
2. pielikums. Studiju nolikumam saistošie normatīvie dokumenti uz 2 lp.

Mācību prorektors

A. Mugurēvičs

Zabothene 63005681
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SASKAŅOTS:
Mācību prorektora vietnieks studiju jautājumos
___.____.2008.

V. Tomsons

Mācību prorektora vietniece maģistrantūras jautājumos
___.____.2008.

Dz. Kreišmane

Mācību prorektora vietniece tālākizglītības jautājumos
___.____.2008.

I. Švāne
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1. pielikums
Studiju nolikumā un LLU iekšējos studiju normatīvajos dokumentos lietotie termini
Akadēmiskais atvaļinājums - studiju pārtraukums, kura laikā studējošais nepiedalās studiju procesā, bet
saglabā studējošā statusu.
Akadēmiskais grāds - bakalaura vai maģistra grāds, ko iegūst absolvējot akadēmiskās izglītības studiju
programmu.
Akadēmiskais parāds - termiņā nekārtots vai nesekmīgi kārtots eksāmens vai ieskaite, termiņā
neiesniegts vai nesekmīgi aizstāvēts kursa darbs (projekts), prakses pārskats.
Akadēmiskais personāls – vēlēti augstskolas mācībspēki: asistenti, lektori, docenti, asociētie profesori,
profesori, pētnieki un vadošie pētnieki.
Akadēmiskā pielīdzināšana - augstākās izglītības programmās Latvijā un ārzemēs sekmīgi nokārtoto
studiju kursu un prakšu satura un apjoma atzīšana un pielīdzināšana LLU prasībām, aizvietojot ar tiem
studiju programmas studiju kursus un prakses.
Akadēmiskā stunda - studiju darba laika vienība, kuras ilgums ir 45 minūtes.
Akreditācija - augstskolas vai augstākās izglītības (studiju) programmas darba organizācijas un resursu
kvalitātes pārbaude. Pēc pārbaudes Akreditācijas komisija lemj par augstskolas tiesībām īstenot
akreditētās studiju programmas un izsniegt valsts atzītus diplomus par augstākās izglītības iegūšanu.
Augstākā izglītība — izglītības pakāpe, kurā pēc vidējās izglītības iegūšanas notiek zinātnē vai mākslā,
vai arī zinātnē un mākslā pamatota personības attīstība izraudzītajā akadēmisko vai profesionālo, vai
akadēmisko un profesionālo studiju virzienā, kā arī sagatavošanās zinātniskai vai profesionālai darbībai.
Augstskola – augstākās izglītības iestāde, kas īsteno augstākās izglītības studiju programmas.
Augstskolas filiāle — akreditētas augstskolas vai koledžas izveidota struktūrvienība, kam ir zināma
organizatoriska patstāvība, kas ir teritoriāli atdalīta no augstskolas vai koledžas atrašanās vietas (atrodas
citā valstī vai citā apdzīvotā vietā) un kuras pamatuzdevums ir īstenot attiecīgās augstskolas vai koledžas
akreditētas studiju programmas.
Akreditēta studiju programma - studiju programma, kas akreditēta LR MK noteiktajā kārtībā.
Akreditētu studiju programmu studējošie var saņemt studiju un studējošā kredītu ar valsts galvojumu un,
studijas beidzot, valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus.
Apmaiņas studējošais - citu augstskolu (arī ārvalstu) studējošais, kas studē LLU studiju kursu reģistrā
esošus atsevišķus studiju kursus, noslēdzot ar LLU individuālu, starpaugstskolu vai starpvalstu līgumu.
Bez starpaugstskolu vai starpvalstu līguma apmaiņas studējošais maksā LLU noteikto maksu par katru
izvēlētā studiju kursa KP.
Atjaunošana studijās - studiju atsākšana pēc atskaitīšanas (eksmatrikulācijas) vai akadēmiskā
atvaļinājuma tai pašā studiju programmā (ar to pašu matrikulas numuru).
Atzīme - vērtējums desmit ballu skalā.
Atzīmju grāmatiņa - studējošā studiju rezultātu vērtējumu apkopojums un personību apliecinošs
dokuments pārbaudījumos.
Augstākās izglītības programmas (studiju programmas):
• akadēmiskās izglītības bakalaura un maģistra studiju programmas.
• profesionālās augstākās izglītības studiju programmas:
(1) 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības;
(2) 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības;
(3) profesionālās augstākās izglītības bakalaura;
(4) profesionālās augstākās izglītības maģistra;
(5) īsā profesionālā studiju programma.
Bakalaura darbs - bakalaura studiju noslēguma darbs:
• akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā - studējošā veikts pētījums, kas apliecina
teorētisko zināšanu un metodisko iemaņu apguvi zinātnes nozaru grupā vai nozarē studiju
programmas noteiktā apjomā;
• profesionālās izglītības bakalaura studiju programmā - studējošā veikts pētījums, kas apliecina
teorētisko, praktisko zināšanu un metodisko iemaņu apguvi nozarē vai profesionālās darbības jomā
studiju programmas noteiktā apjomā.
Bakalaura grāds – akadēmiskais vai profesionālais grāds, kas apliecina bakalaura akadēmiskās vai
profesionālās izglītības ieguvi un dod tiesības turpināt studēt maģistra studiju līmenī.
• bakalaura akadēmisko grādu zinātnes nozarē, apakšnozarē vai nozaru grupā piešķir, absolvējot
akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas.
• bakalaura profesionālo grādu nozarē vai profesionālās darbības jomā piešķir, absolvējot
profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas.
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Bakalaurs – persona, kas ieguvusi bakalaura akadēmisko vai profesionālo grādu.
Budžeta vieta – valsts finansēta studiju vieta pilna laika studiju programmā.
Budžeta studējošais – pilna laika studējošais, kas studē budžeta vietā.
Diplomands – augstskolas beidzējs, kas izstrādā vai izstrādājis diplomdarbu, diplomprojektu vai
kvalifikācijas darbu (līdz diploma izsniegšanai).
Diplomdarbs - studējošā veikts pētījums, kas apliecina teorētisko zināšanu un metodisko iemaņu apguvi
noteiktas profesijas standarta un studiju programmas paredzētajā apjomā, kā arī spēju iegūt praktiski
izmantojamus rezultātus un patstāvīgi izdarītus secinājumus.
Diplomprojekts – kādas problēmas inženiertehnisks risinājums, kas apliecina teorētisko zināšanu un
metodisko iemaņu apguvi noteiktas profesijas standarta un studiju programmas paredzētajā apjomā, kā arī
spēju iegūt praktiski izmantojamus rezultātus un patstāvīgi izdarīt secinājumus.
Diploms – dokuments, kas apliecina studiju programmas absolvēšanu.
ECTS - European Credit Transfer System (Eiropas kredītpunktu pārneses sistēma).
Eksāmens - rakstisks, mutisks vai jaukts (rakstisks un mutisks) pārbaudījums, kurā mācībspēks vai
mācībspēku komisija pārbauda studiju kursā vai tā daļā apgūtās zināšanas un prasmes. Eksāmenus
organizē saskaņā ar studiju plānu.
Eksmatrikulācija (atskaitīšana) - izslēgšana no studējošo saraksta.
Ieskaite - studiju kursā semestra laikā padarītā apkopojums, ko vērtē ar “ieskaitīts”, “neieskaitīts” vai ar
atzīmi saskaņā ar studiju plānu.
Imatrikulācija (ieskaitīšana) - reflektanta ierakstīšana studējošo sarakstā ar rektora rīkojumu, piešķirot
matrikulas numuru.
Individuālais studiju plāns - rakstiski noformēta vienošanās starp studējošo un mācībspēku(-iem) par
studiju kursa(-u) individuālām studijām, kurā norādīti studiju apjomi un izpildes termiņi, ko apstiprina
dekāns vai prodekāns.
Individuālo studiju un pārbaudījumu periods - pilna laika studijās katram semestrim/modulim
sekojošs laika posms, kurā kārto pārbaudījumus.
Izvēles kurss – augstskolas piedāvāts studiju kurss, kuru studējošais izvēlas atbilstoši savām interesēm.
Izšķir obligātos (tematiski iekļautos) un brīvās izvēles kursus.
Klausītājs - persona, kura uz līguma pamata par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem LLU noteiktā
kārtībā reģistrējusies konkrētu studiju kursu apguvei un pilda studiju kursu akadēmiskās saistības.
Kolokvijs – mutisks, strukturēts pārbaudījums studiju kursa daļas ietvaros.
Konsultācija - mācībspēka organizēts laiks studējošajam vai studējošo grupai jautājumu skaidrošanai par
studiju kursu ārpus plānotajām nodarbībām LLU noteiktā kārtībā.
Kontaktstunda - akadēmiskā personāla un studējošo tieša saskarsme, kas tiek īstenota studiju
programmas mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei atbilstoši studiju plānam un kuras ilgums ir viena
akadēmiskā stunda. Veidi: lekcija, praktiskie darbi, laboratorijas darbi un semināri.
Kontroldarbs - rakstisks pārbaudījums studiju kursa ietvaros.
Kredītpunkts (KP) - studiju darbs 40 akadēmisko stundu apjomā (viena studiju nedēļa), kurā līdz 50
procentiem stundu paredzēts kontaktstundām. Kontaktstundu skaitu vienā KP apstiprina LLU Senāts. 1
KP = 1,5 ECTS
Kursa darbs - patstāvīgs darbs ar konkrētu uzdevumu kādā studiju kursā ar teorētisku un/vai lietišķu
ievirzi (ietver arī aprēķinus, shēmas, grafikus, plānus), bet bez grafiskās daļas (rasējumiem).
Kvantitatīvais vērtējums 1,0 – 1,5 KP.
Kursa projekts - patstāvīgs darbs ar konkrētu uzdevumu kādā studiju kursā ar teorētisku un/vai lietišķu
ievirzi (ietver arī aprēķinus, shēmas, grafikus, plānus un grafisko daļu (rasējumus)). Kvantitatīvais
vērtējums 1,5 – 2,0 KP.
Kvalifikācijas darbs - 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju noslēguma darbs. Studējošā
veikts datu apkopojums un analīze, kas apliecina teorētisko zināšanu un metodisko iemaņu apguvi
noteikta profesijas standarta un studiju programmas paredzētajā apjomā.
Laboratorijas darbs - kontaktstunda darbam ar laboratorijas un/vai tehnoloģiskām iekārtām,
materiāliem un objektiem (tai skaitā arī bioloģiskiem), parametru noteikšana un mērīšana, datu apstrāde
un rezultātu noformēšana.
Lekcija - kontaktstunda studiju priekšmeta teorētiskā materiāla izklāstam.
LLU IS (informācijas sistēma) - LAIS (Latvijas augstskolu informācijas sistēmas) sastāvdaļa. Tā
izveidota studiju procesa organizēšanai LLU. Tai ir publiskā un autorizētā piekļuve.
Licencēta studiju programma - studiju programma, kam izsniegta atļauja (licence) uzsākt tās
īstenošanu un kas tiek sagatavota akreditācijai.
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Maģistra darbs - studējošā veikts pētījums, kas apliecina teorētisko zināšanu, metodisko un
organizatorisko iemaņu apguvi zinātnes nozarē vai apakšnozarē (nozarē, starpnozarē, kopnozarē vai
profesijā) studiju programmas noteiktā apjomā, kā arī spēju veikt pētījumu ar novitātes vai praktiskā
lietojuma elementiem, patstāvīgi formulēt secinājumus.
Maģistra grāds - izšķir akadēmisko un profesionālo maģistra grādu. Akadēmisko maģistra grādu iegūst
absolvējot augstākās akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmu, bet profesionālo maģistra grādu
– absolvējot profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu. Maģistra grāds dod tiesības
turpināt studijas doktorantūrā.
Maģistrs - persona, kas ieguvusi maģistra akadēmisko vai profesionālo grādu.
Maksas studējošais - studējošais, kas par studijām maksā pats vai viņa vietā maksā kāda juridiska vai
fiziska persona. Maksas studējošajam nav priekšrocību pakalpojumu (piemēram, kopēšana u.c.)
saņemšanā.
Matrikula - numurs LLU studējošo sarakstā, ko piešķir ar ieskaitīšanas (imatrikulācijas) rīkojumu.
Mācībspēks – akadēmiskajā amatā strādājošs pedagogs vai vieslektors.
Modulis - studiju programmas daļa ar kopīgiem mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem, kas apvieno
studiju kursus un nodrošina noteiktu akadēmisku vai profesionālu ievirzi. Programmu veidojošo moduļu
aprakstu un apguves kārtību apstiprina fakultātes Dome. Ar atzīmi tiek vērtēti atsevišķi studiju kursi, par
moduli kopējas atzīmes nav.
Mūžizglītība - izglītošanās, kas aptver visus cilvēka dzīves posmus, balstās uz nepieciešamību iegūt un
papildināt zināšanas un prasmes. Paver iespēju izglītoties visas dzīves garumā, visās dzīves jomās,
paaugstinot savu kvalifikāciju vai iegūstot citu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām
interesēm un vajadzībām.
Nepilna laika studijas - agrāk “neklātiene”. Studijas galvenokārt notiek individuāli ar nelielu (aptuveni
30% no pilna laika studijās paredzētā) kontaktstundu skaitu vienā vai vairākās sesijās vai nodarbībās
vakaros/nedēļas nogalēs tiešā mācībspēka vadībā, kā arī patstāvīgās studijās. Studiju veids, kam atbilst
mazāk nekā 40 kredītpunkti akadēmiskajā gadā un mazāk nekā 40 akadēmiskās stundas nedēļā). Nepilna
laika studijas ir par maksu.
Nodarbību saraksts - studiju plānā paredzēto studiju kursu kontaktnodarbību sadalījums.
Pārbaudījuma kontrollapa - dokuments, ko izsniedz fakultātes dekanāts:
• grupas kontrollapa, kurā norādīti studējošie, kuriem ir atļauts kārtot pārbaudījumu;
• studējošā individuālā kontrollapa.
Pārbaudījums - eksāmens, ieskaite un ieskaite ar atzīmi.
Pārbaudījumu kārtošanas termiņa pagarinājums - fakultātes dekāna vai prodekāna rakstiski
apstiprināts laika posms, kas paredzēts pārbaudījumu kārtošanai pēc studiju plānā paredzētā termiņa.
Patstāvīgās studijas - studējošā patstāvīgs darbs studiju programmas apguvē bez mācībspēka tiešas
līdzdalības.

Pilna laika studijas - agrāk “klātiene”. Studijas notiek grupu kontaktstundās, kā arī
patstāvīgās studijās. Studējošais iegūst 40 KP studiju gadā. Pilna laika studijas ir
studējošā pamatnodarbošanās.
Plaģiātisms - citas personas izteikto vai uzrakstīto domu, izgudrojumu vai atklājumu tālāka paušana savā
vārdā, t.i., bez atsauces uz autoru.
Prakse - studiju programmas pamatdaļa, kurā studējošais apgūst profesionālās prasmes un iemaņas
prakses mērķiem atbilstošā vidē. Prakse tiek īstenota saskaņā ar studiju plānu un atbilstoši apstiprinātai
prakses programmai. LLU īsteno:
• mācību praksi, kurā studējošais praktiski izmanto studiju priekšmetā vai iepriekšējā studiju periodā
apgūto. Tā notiek mācībspēka tiešā vadībā;
• profesionālo praksi (arī ražošanas, pirmsdiploma, pedagoģiskā un tehnoloģiskā prakse), kurā
studējošais apgūst ar profesiju saistītās pamatprasmes. Mācībspēka līdzdalība organizatoriska un
konsultējoša;
• pētniecības praksi, kurā studējošais veic pētniecību maģistra darba izstrādei ar viņa specializāciju
saistītā uzņēmumā vai institūcijā, pamatojoties uz teorētiskajām zināšanām. Mācībspēka līdzdalība ir
konsultējoša.
Praktiskā nodarbība - kontaktstunda studējošo teorētisko zināšanu praktiskai izmantošanai un
padziļināšanai grupā, apakšgrupās vai individuāli (piemēram, risinot uzdevumus).
Priekšaizstāvēšana – studiju noslēguma darba kvalitātes vērtēšana atklātā sēdē pirms tā aizstāvēšanas
studiju noslēguma pārbaudījumā. Tajā piedalās un tā norisinās saskaņā ar katedras/institūta sēdē
apstiprināto procedūru. Priekšaizstāvēšana ir obligāts priekšnosacījums, lai SND virzītu aizstāvēšanai.
Profesionālais grāds – skat. terminus „bakalaura grāds” un „maģistra grāds”.
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Profesionālā kvalifikācija - noteiktai profesijai atbilstošas izglītības un profesionālās meistarības
dokumentāri apstiprināts novērtējums:
• 4.līmeņa profesionālo kvalifikāciju iegūst, absolvējot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmas, kas apliecina teorētisko un praktisko sagatavotību un dod iespēju veikt sarežģītu
izpildītāja darbu, izmantot zinātnisko pētījumu rezultātus praktiski, kā arī organizēt un vadīt citu
speciālistu darbu;
• 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju iegūst, absolvējot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmas, kas apliecina noteiktas nozares speciālista augstāko kvalifikāciju un dod iespēju
organizēt un vadīt citu speciālistu darbu, kā arī plānot un veikt zinātniskās pētniecības darbu
attiecīgajā nozarē.
Recenzents - persona ar augstāko izglītību un/vai zinātnisko grādu nozarē vai radniecīgā nozarē, kurā
studiju noslēguma darbs izstrādāts, vai arī speciālists, kas strādā studējošā darba rezultātos un veiktajos
pētījumos ieinteresētā uzņēmumā, iestādē vai organizācijā.
Recenzija - recenzenta sagatavots vērtējums atbilstoši katedras/institūta norādītajiem kritērijiem.
Reģistrācija studijām – process, kura laikā studējošie reģistrējas nākamajam studiju gadam.
Seminārs - kontaktstunda diskusijai par noteiktu tematu ar kopsavilkumu noslēgumā.
Sesija - nepilna laika studējošo kontaktstundu norises un pārbaudījumu kārtošanas periods.
Stipendija - vienreizējs vai ikmēneša finansiāls atbalsts studējošajam. Stipendiju veidi LLU: stipendija
no valsts budžeta līdzekļiem, LLU un fakultāšu vārdiskās stipendijas, uzņēmumu un dažādu fondu
stipendijas.
Students - noteiktā kārtībā imatrikulēta persona.
Studējošais - students, maģistrants un apmaiņas students.
Studējošā kredīts - kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu, kas paredzēts
ikdienas tēriņiem pilna laika akreditētā studiju programmā studējošajam.
Studijas – kontaktstundas, patstāvīgās izziņas un pētnieciskais darbs.
Studiju veidi - pilna laika un nepilna laika studijas.
Studiju gads - arī akadēmiskais gads, ko veido divi semestri. Studiju gada iedalījumu apstiprina Mācību
padome.
Studiju kredīts - kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegto galvojumu, kas paredzēts
studiju maksas segšanai pilna vai nepilna laika akreditētā studiju programmā studējošajam.
Studiju kurss - studiju priekšmeta vai tā daļas noteiktā līmenī, apjomā un laikā īpaši organizēts izklāsts,
kam ir definēti studiju rezultāti. Agrāk „studiju priekšmets”.
Studiju līgums – līgums, kuru studējošais noslēdz ar LLU par studiju programmas apguves laiku. LLU
Senātā ir apstiprināti ir divi studiju līguma veidi: studiju līgums par pilna laika studijām LLU un studiju
līgums par nepilna laika studijām LLU. Studiju līgumam ir pielikumi, kuri studiju laikā var mainīties.
Studiju maksa - Senātā apstiprināta maksa par studijām vienam studiju gadam attiecīgajā studiju
programmā.
Studiju noslēguma darbs (SND) - bakalaura darbs, diplomdarbs, diplomprojekts, kvalifikācijas darbs,
maģistra darbs.
Studiju noslēguma pārbaudījums - valsts (gala) pārbaudījums:
• valsts vai kvalifikācijas eksāmens;
• kvalifikācijas, bakalaura, maģistra darbu, kā arī diplomdarbu un diplomprojektu izstrādāšana un
aizstāvēšana
Studiju plāns - studiju programmas sastāvdaļa ar informāciju par studiju laikā apgūstamajiem kursiem,
to apjomu, pārbaudījumiem, secību un sadalījumu pa semestriem.
Studiju programma - Senātā apstiprināts reglamentējošu dokumentu kopums, kas ietver visas viena
akadēmiskā grāda vai profesionālās kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamās prasības.
Studiju programmas/apakšprogrammas direktors – ar Senāta lēmumu apstiprināts LLU mācībspēks,
kas atbilstoši nolikumam par studiju programmas direktoru pienākumiem ir atbildīgs par studiju
programmas īstenošanu.
Studiju projekts - studējošā patstāvīgs darbs ārpus studiju kursiem kā patstāvīga studiju plāna
sastāvdaļa, kas saskaņā ar uzdevumu, paredz izmantot vairākos studiju kursos iegūtās zināšanas, lai
veidotu stabilas prasmes dažādos studiju kursos iegūto zināšanu integrācijai. Reģistrēts studiju kursu
reģistrā. Vismaz 3 KP apjomā. Tā aizstāvēšanas komisija izvērtē studējošā attiecīgā studiju laikā gūto
teorētisko un metodisko sagatavotību.
Tālākizglītība - izglītības turpināšana un papildināšana pēc formālās izglītības ieguves atbilstoši darba
tirgus prasībām un personības pilnveidošanas interesēm.
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Tālmācība - izglītības ieguves forma, ko raksturo pašizglītībai piemērotā veidā īpaši strukturēti mācību
materiāli, individuāls mācīšanās temps un laiks, kā arī tiek izmantota specifiska mācību metodika.
Transporta izdevumu daļēja kompensācija - sabiedriskā transporta izmaksu daļēja segšana
studējošajam, kas studē no valsts budžeta līdzekļiem finansētā studiju vietā.
Valsts eksāmens - komplekss studiju noslēguma pārbaudījums, kurā studējošais parāda savu spēju
orientēties izvēlētās nozares problēmās un to praktiskos risinājumos.
Vērtējums - atzinums par studiju darba kvalitāti un kvantitāti.
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1. pielikums
Studiju nolikumam saistošie normatīvie dokumenti
Pieņemšanas
Nr.p.k.
Nosaukums
datums
LR Likumi ar grozījumiem
10.06.1999.
Profesionālās izglītības likums (konsolidēts)
29.10.1998.
Izglītības likums (konsolidēts)
05.02.1998.
LLU Satversme (konsolidēts)
02.11.1995.
Augstskolu likums (konsolidēts)
LR MK noteikumi
Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti augstāko
02.10.2007.
izglītību apliecinoši izglītības dokumenti
Grozījumi MK 2001. gada 20. novembra noteikumos
29.05.2007.
Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības valsts standartu”
Grozījumi MK 2001.gada 20.marta noteikumos
29.05.2007.
Nr.141 "Noteikumi par valsts pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības standartu"
Studējošā personas lietas noformēšanas un
27.03.2007.
aktualizēšanas kārtība
23.01.2007.
Studiju līgumā obligāti ietveramie noteikumi
Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas
12.12.2006.
no valsts budžeta līdzekļiem
Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības
03.10.2006.
programmu akreditācijas kārtība
Grozījumi MK 2005. gada 30. augusta noteikumos
22.08.2006.
Nr. 650 „Augstākās izglītības programmu
licencēšanas kārtība”
Augstākās izglītības programmu licencēšanas
30.08.2005.
kārtība
16.11.2004.
Studiju uzsākšanas kārtība vēlākajos studiju posmos
Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības
03.01.2002.
standartu
Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās
20.11.2001.
izglītības valsts standartu
Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts
29.05.2001.
studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem
Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts
29.05.2001.
studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes
līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu
Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās
20.03.2001.
augstākās izglītības standartu
LLU Senāta lēmumi
09.04.2008.
Par metodiskās komisijas nolikumu
Par LLU iekšējās kārtības noteikumiem
09.04.2008.
studējošajiem
13.02.2008.
Par studiju kursu apgūšanu LLU
13.02.2008.
Par līgumu nepilna laika studijām
13.02.2008.
Par līgumu pilna laika studijām
Nolikums par maģistra grāda iegūšanu Latvijas
13.02.2008.
Lauksaimniecības universitātē
12.12.2007.
Par Senāta stipendijas nolikumu
12.12.2007.
Par K. Ulmaņa stipendijas nolikumu
13.06.2007.
Par studējošo prakses līgumu
10.10.2007.
Par izmaiņām 08.11.2006. Senāta lēmumā Nr.5- 216
Pieņemšanas
Nr.p.k.
Nosaukums
datums
Par grozījumiem 29.09.2004. Senāta lēmumā Nr. 514.02.2007.
30
Par LLU attīstības stratēģisko plānu 2007-2010.
14.02.2007.
gadam un perspektīvā līdz 2013. gadam

Dokument
a nr.

Stājās spēkā
no
14.07.1999.
01.06.1999.
18.02.1998.
01.12.1995.

656

06.10.2007.

348

02.06.2007.

347

02.06.2007.

203

31.03.2007.

70

27.01.2007.

994

01.01.2007.

821

07.10.2006.

679

-

650

02.09.2005.

932

24.11.2004.

2

09.01.2002.

481

28.11.2001.

219

13.06.2001.

220

01.08.2001.

141

05.04.2001.

6-107
6-105
6-84
6-83
6-82
6-78
6-69
6-68
6-25
6-47
Dokument
a nr.
5-248

Stājās spēkā
no
01.02.2007.

5-241
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13.12.2006.
08.11.2006.
08.11.2006.
11.10.2006.
12.04.2006.
08.02.2006.
11.05.2005.
29.09.2004.
10.04.2002.
10.04.2002.
09.02.2000.
14.04.1999.
Ikgadējie Senāta lēmumi
februārī*
martā*
martā*
aprīlī un
oktobrī*
aprīlī un
oktobrī*

Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes
akadēmiskās pielīdzināšanas nolikumu
Par augstas klases sportistu – LLU studentu
atbrīvošanu no studiju maksas
Par LLU darbinieku atbrīvošanu no studiju maksas
Par kavēto nodarbību atstrādāšanu par maksu
Par studiju gada iedalījumu
Par J.Čakstes stipendijas nolikumu
Par studiju vietām Sibīrijas jauniešiem
Par LLU stipendiju piešķiršanas nolikumu
Par LLU darbinieku bērnu atbrīvošanu no studiju
maksas
Par studiju maksas atvieglojumiem pilna laika
studējošajiem
Par studiju finansēšanas kārtību
Par diplomu „ar izcilību” piešķiršanas noteikumiem

5-239
5-217
5-216
5-213
5-175
5-168
5-104
5-30
4-91
4-90
3-1
274

1998./99. st.g.

Par studiju maksu no valsts budžeta nefinansētiem
studentiem
Par valsts finansēto pilna laika pamatstudiju
studentu gada vidējo skaitu
Par valsts finansēto pilna laika maģistrantu gada
vidējo skaitu
Par pamatstudiju programmu direktoriem
Par maģistra studiju programmu direktoriem

Par LLU Senāta, K. Ulmaņa un J. Čakstes
stipendijas piešķiršanu
Par akreditēto studiju programmu ikgadējiem
oktobrī*
pašnovērtējuma ziņojumiem
Ikgadējie Mācību padomes lēmumi
Par studiju gada iedalījumu pilna laika
februārī*
pamatstudijās, nodarbību laikiem un reģistrācijas
periodu pilna un nepilna laika studentiem
Par studiju gada iedalījumu pilna laika maģistra
februārī*
studijās, nodarbību laikiem un reģistrācijas periodu
pilna un nepilna laika maģistrantiem
LLU Rektora rīkojumi
14.04.2008.
Par darbu ar studējošo dokumentiem
24.09.2007.
Par studiju darba organizāciju
Par studiju maksas un akadēmisko parādu
05.09.2007.
kārtošanas maksas iekasēšanas kārtību
Par sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijas
04.09.2007.
apmaksas kārtību
20.10.2006.
Par nodarbību plānošanu
Par saistību nokārtošanu ar LLU, absolvējot vai
17.01.2005.
pārtraucot studijas
18.09.2002.
Par studiju maksas iekasēšanas kārtību un kontroli
LLU Mācību prorektora rīkojumi
Par pilna un nepilna laika studiju līgumu, to
21.05.2008.
pielikumu slēgšanas un laušanas kārtību
jūnijā*

Nr.p.k.

Pieņemšanas
datums
22.04.2008.
19.12.2007.
27.04.2007.
19.06.2000.

Nosaukums
Par reģistrācijas pilna un nepilna laika
pamatstudijās un maģistra studijās kārtību
Par prakšu dokumentācijas noformēšanu
Par laika normām mācībspēku faktiskā studiju darba
apjoma aprēķiniem stundās
Par studiju absolvēšanas kārtību

07-33
07-81
07-74
07-73
07-88
07-8
05-144
02.1-03./15
Dokumenta
nr.

Stājās spēkā
no

02.1-03/14
02.1-03/19
02.1-03/5
76

* - mēnesis, kurā ik gadu tiek apstiprināti minētie LLU iekšējie normatīvie dokumenti.
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7. pielikums Studiju programmas realizācijā iesaistīto mācībspēku CV
Viesturs Rozenbergs

Lietišķā biogrāfija (CV)
Viesturs

Rozenbergs

Vārds

Uzvārds

Rīga

1968

Dzimšanas vieta

Dzimšanas gads

LLU Uztura katedras docents
Darba vieta un ieņemamais amats
Darba vietas adrese:

Jelgava, Lielā iela 2
Tālruņa Nr.
Fakss:
E-pasts:

63005647
------------viesturs.rozenbergs@llu.lv

Izglītība
Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts
LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte (pamatstudijas)

Studiju laiks

Specialitāte

Kvalifikācija

1986. – 1993.

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte (doktorantūra)
LLU Tehniskā fakultāte (maģistrantūra)

1994. – 1997.
2004. – 2007.

Sabiedriskās ēdināšanas
tehnoloģija un organizācija
Uztura tehnoloģija
Pedagoģija

Inženieris tehnologs
--------Pedagoģijas
maģistrs

Zinātniskā kvalifikācija
Zinātniskā padome, iestāde, valsts
H-7, LLU, Latvija

Gads
1998.

Specialitāte
Pārtikas tehnoloģija

Zinātniskais grāds
Dr.sc.ing.

Diploma Nr.
000387

Darba pieredze
LLU Uztura katedras pasniedzējs no 1994. gada; šobrīd - ievēlēts docents līdz 2013. gadam.

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana
1.virzniens: uztura jautājumi: veselīgs uzturs pārtikas kvalitāte, patērētāja uzvedība u.c.
2. virziens: ekonomikas, izglītības un personālvadības aspekti sabiedriskajā ēdināšanā u.c.
Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā)
Starptautiskā 2008.gada augusta Pārtikas un veterinārā dienesta NDC konference, referāts ,,DIETARY HABITS OF
LATVIAN SCHOOLCHILDREN”
Starptautiskā 2008.gada novembra LLU VMF konference, referāts ,,FOOD HYGIENE AND CORPORATIVE ETHICS”

Studiju kursi (studiju priekšmeti)
Uztura mācība – PTF pārtikas tehnoloģijas specialitāšu, VMF pārtikas higiēnas un TF mājturības studentiem.
Jaunākās atziņas uzturzinātnē – PTF un VMF maģistrntiem

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): ~15
Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5)
Rozenbergs V. Uztura mācība. Mācību grāmata pārtikas tehnoloģijas fakultātes studentiem. – Jelgava: LLU, 136 lpp.
Investments in human resources of the hospitality enterprises. Proceedings of the International scientific conference
"Economic science for rural development", Jelgava, 25-26 April 2007 / Academy of Agricultural and Forestry Sciences of
Latvia. Latvia University of Agriculture. - Jelgava, 2007. - Nr.14 : Finances, taxes, investment and support, 143. - 149.lpp.
(Cited by Academic Search Prewiev)

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā)
Apgūts 10 moduļu tālmācības kurss ,,Food Safety” starptautiskā projektā ar nokārtotu gala eksāmenu 2008.g.

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos
Biedrības ,,Pārtikas inženierzinātņu centrs” valdes loceklis
Biedrības ,,Praktisko mācību priekšmetu metodiskā apvienība” biedrs

Goda nosaukumi, apbalvojumi
Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.)
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Patents LV 12500 Cidoniju liķiera iegūšanas paņēmiens no cidoniju sīrupa
Patents LV 13680 Vistu liemeņu cepšanas paņēmiens kombi tipa krāsnīs

Valodu zināšanas:

Lasītprasme
Rakstītprasme
teicami, labi, vidēji
teicami, labi, vidēji
Latviešu valoda
Krievu valoda
Vācu valoda
Angļu valoda
(Datums)

Runātprasme
teicami, labi, vidēji

(Paraksts)
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Dzintra Znatnaja

CURRICULUM VITAE
Vārds: Dzintra
Uzvārds:Znatnaja
Dzimšanas datums:1957.gada 5. decembrī
Tautība: latviete
Izglītība
Mācību iestāde
Laika posms
LLU
1999. – 2002.
LLA
1977.- 1982.
Kandavas vidusskola
1969. – 1976.
Rūmenes pamatskola
1965. – 1969.

Specialitāte/iegūtais grāds
Pedagoģijas maģistrs
Inženieris – tehnologs

6. Papildus izglītība, kursi:
Valsts
Nosaukums, laika posms
Latvija
Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola, seminārs „Kontaktu nodibināšana ar viesi, galda
servēšana pēc dažādām metodēm”- 2003. gada februāris.
LLU, seminārs „Jaunākās tendences ēdināšanas servisā” – 2002.g.janvāris
Ģimenes atbalstu koordinācijas centrs, kursi „Ģimenes atbalsta grupu programma”2001.g.
PIC, seminārs „Viesu apkalpošana bāros un kafejnīcās” – 2000.g.
Latvijas amatniecības kamera, kursi. Pavāra amata meistars. – 1998.g.
PIC, seminārs „Bāra darba organizācija” – 1998.g.
PIC, kursi „Galda klāšana un viesu apkalpošana
„PIC, seminārs Hotel de Roma „Viesnīcu darba organizācija”- 1997.g.
Latvijas patērētāju biedrība, kursi „Tehnologa kvalifikācijas paaugstināšana”-1982.
LLA sabiedrisko profesiju fakultāte – kalna tūrisma instruktors – 1979. – 1981.g.
LLA sabiedrisko profesiju fakultāte – dekoratore audēja.
Kandavas vidusskola, autovadītāja kursi – B kat. autovad. – 1976.g.
7. Valodu zināšanas:
Valoda
Krievu
Vācu

Lasīšana
labi
labi

Runāšana
labi
labi

Rakstīšana
labi
labi

8. Prasmes un iemaņas:
Sociālās - uzklausīt, sarunāties, sniegt informāciju, risināt nestandarta situācijas, strādāt
u.t.t.
plānot, organizēt, pieņemt lēmumus, kontrolēt,
gatavot un pasniegt visu veidu ēdienus,
uzņemt un apkalpot viesus,
strādāt ar datoru.
9. Profesionālā pieredze:
Laika posms
Vieta
1994. Kandava

Darba vieta
VKLT

Amats
skolotāja

1993. – 1995.

Kandava

Bērnudārzs
„ Zīļuks”

grāmatvede

1992. – 1993.

Kandava

SIA „Avots”

grāmatvede

komandā

Pienākumi
mācīt viesmīlības mācību,
viesu uzņemšanu un apkalpošanu,
prečzinību, audzināt kursu
Veikt uzņēmuma saimniecisko
uzskaiti
operatīvo
statistisko
grāmatvedības
Veikt uzņēmuma saimniecisko
uzskaiti
operatīvo
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statistisko
grāmatvedības

Laika posms
1982. – 1992.

Vieta
Kandava

Darba vieta
Tukuma RPB
SĒUA

1976. – 1977.

Kandava

Tukuma RPB
SĒUA

Amats
Kandavas
iecirkņa
tehnologs/vadītāja
grāmatvede
kalkulatore

Pienākumi
Darba plānošana,
organizēšana, kontrolēšana.
Darbinieku motivēšana.
Ēdienu un dzērienu cenu
noteikšana (kalkulēšana)
Kandavas iecirkņa
uzņēmumiem. Inventarizāciju
veikšana.

10. Kontaktinformācija:
darba adrese: Valteru ielā 6, Kandavā, Tukuma raj. LV – 3120
telefona Nr. : 9204557
faksimils: 3122217
e – pasta adrese: kandtehn@tukums.parks.lv

2007.gada 1.septembris

___________________________
(paraksts)
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Pēteris Krastiņš

CURRICULUM VITAE
Vārds:
Pēteris
Uzvārds: Krastiņš
Dzimšanas datums: 1948. gada 4. janvāris
Tautība: latvietis
Izglītība:
Mācību iestāde
Laika posms
Latvijas Universitāte
1995.- 1997.g
Maskavas Gorjačkina v.n. l/s 1982. – 1986.g.
mehanizācijas inženieru
institūta Pedagoģiskā
fakultāte
Latvijas Lauksaimniecības
1966. – 1971. g.
akadēmija

Specialitāte/iegūtais grāds
Vides pedagoģija/ maģistrs
L/s mehanizācijas tehnikumu
pasniedzējs
L/s ražošanas procesu mehanizācija/
inženieris

Papildus izglītība, kursi:
Valsts
Nosaukums, laika posms
7. Valodu zināšanas:
Valoda
Krievu
Angļu

Lasīšana
labi
ar vārdnīcas palīdzību

Runāšana
labi

Rakstīšana
labi

8. Prasmes un iemaņas: 33 gadu pedagoģiskā darbība
9. Profesionālā pieredze:
Laika posms
Vieta
1979. - 2004.g. Kandava
1975. - 1979.g.
1972. – 1975.g.

1971. – 1972.g.

Darba vieta
VKLT

Amats
pasniedzējs

Saulaimes l/s
tehnikums
Latvijas
Lauksaimniecības
akadēmija, tehniskās
grafikas katedra
Apguldes lauku
profesionāli tehniskā
vidusskola

pasniedzējs

Pienākumi
tehniskie priekšmeti
+ vides mācība

asistents

pasniedzējs

10. Kontaktinformācija:
darba adrese: Valteru ielā 6, Kandavā, Tukuma raj. LV – 3120
telefona Nr. : 3122502
faksimils: 3122217
e – pasta adrese: kandtehn@tukums.parks.lv
2007.gada 1.septembris

___________________________
(paraksts)
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Antra Butāne

CURRICULUM VITAE
1. Vārds: Antra
2. Uzvārds: Butāne
3. Dzimšanas datums; 1956.gada 29.septembrī
4. Tautība: latviete
5. Izglītība: augstākā
Mācību iestāde
Laika posms
Latvijas Valsts Universitāte
1975. – 1980.
Latvijas Lauksaimniecības
1999. – 2002.
universitāte

Specialitāte/iegūtais grāds
vēsturnieks, vēstures pasniedzējs
pedagoģijas maģistra grāds

6. Papildus izglītība, kursi:
Valsts
Nosaukums, laika posms
Latvija
„Lauku tūrisma piedāvājuma veidošana”- Mazo viesnīcu un ēdināšanas
uzņēmumu apm. centrs. 1999., 2000.
Latvija
„Viesnīcu serviss Latvijā”- PIC, 2002.
Latvija
„Tūrisma organizācija” – LVTAA, 1996.
7. Valodu zināšanas:
Valoda
Vācu
Krievu

Lasīšana

Runāšana

Rakstīšana

labi
labi

labi
labi

labi
labi

8. Prasmes un iemaņas:
Organizēt, kontaktēties, risināt konfliktsituācijas.
9. Profesionālā pieredze:
Laika posms
Vieta
1980. – 1985.
1985. – 2004.

Darba vieta
Zaļenieku l/s
tehnikums
Valsts
Kandavas LT

Amats
skolotāja
skolotāja

Pienākumi
mācīt priekšmetu un
audzināt kursu
mācīt saskarsmi,
tūrisma org.pamatus,
ētiku, estētiku,
retoriku un audzināt
kursu

10. Kontaktinformācija:
darba adrese: Valteru ielā 6, Kandavā, Tukuma raj. LV – 3120
telefona Nr. :
faksimils: 3122217
e – pasta adrese: kandtehn@tukums.parks.lv

2007.gada 1.septembris

___________________________
(paraksts)
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Dace Avota

CURRICULUM VITAE
1. Vārds: Dace
2. Uzvārds: Avota
3. Dzimšanas datums: 18.05.1963.
4. Tautība: latviete
5. Izglītība: augstākā
Mācību iestāde
Laika posms
Latvijas Universitāte
1997. – 1999.
Latvijas Valsts Universitāte
1981. – 1986.

Specialitāte/iegūtais grāds
Pedagoģijas maģistrs
vācu valoda un literatūra,
filologs, pasniedzējs, tulks

6. Papildus izglītība, kursi:
Valsts
Nosaukums, laika posms
Latvija
Latvijas Universitāte, 1994. – 1995. pamatskolas angļu valodas skolotājs
Anglija
3. – 14. februāris, 2003.g., kursi
7. Valodu zināšanas:
Valoda
Krievu
Vācu
Angļu

Lasīšana

Runāšana

Rakstīšana

ļoti labi
ļoti labi
ļoti labi

ļoti labi
ļoti labi
ļoti labi

ļoti labi
ļoti labi
ļoti labi

8. Prasmes un iemaņas:
9. Profesionālā pieredze:
Laika posms
Vieta
1992. Kandava

Darba vieta
VKLT

1986. – 1992.

vidusskola

Valdemārpils

Amats
angļu valodas
skolotāja
vācu, angļu
valodas skolotāja

Pienākumi
mācīt angļu valodu,
audzināt kursu

10. Kontaktinformācija:
darba adrese: Valteru ielā 6, Kandavā, Tukuma raj. LV – 3120
telefona Nr. :
faksimils: 3122217
e – pasta adrese: kandtehn@tukums.parks.lv

2007.gada 1.septembris

___________________________
(paraksts)
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Indra Vizule

CURRICULUM VITAE
1. Vārds: Indra
2. Uzvārds: Vizule
3. Dzimšanas datums: 11.05.1959.
4. Tautība: latviete
5. Izglītība
Mācību iestāde
Laika posms
LLU
1998. – 2003.
LLA PRTF
1979. – 1983.
Valmieras Viestura 3.v-skola
1971. – 1977.
Valmieras 11 varoņu komj. v-sk. 1966. – 1971.

Specialitāte/iegūtais grāds
maģistra grāds pedagoģijā
inženieris – tehnologs

6. Papildus izglītība, kursi:
Valsts
Nosaukums, laika posms
Latvija
Sertifikāts par kvalifikācijas paaugstināšanu „Ēdienkarte un tās nozīme
ēdināšanas uzņēmumā.” 17.03.2004.
Seminārs „Kontaktu nodibināšana ar viesi, galdu servēšana pēc dažādām
metodēm”. 2003.
Seminārs – praktikums ”Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un
noformēšanā”. 2003.
Apliecība par profesionalitātes pilnveidošanu „Viesu apkalpošana kafejnīcās
un bāros”. 2000.
Sertifikāts „Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu ražošanā”. 2000.
Meistara diploms pavāra arodā. 1998.
Apliecība – seminārs „Bāra darba organizācija”. 1998.
Apliecība – kursi ‘Ārzemju virtuves ietekme”. 1996.
Kursi „Ēdienu gatavošanas tehnoloģija”, „Mazais bizness”. 1994.
7. Valodu zināšanas:
Valoda
Krievu
Angļu

Lasīšana

Runāšana

Rakstīšana

labi
labi

labi
labi

labi
labi

8. Prasmes un iemaņas:
vadīt teorētiskās nodarbības ēdienu gatavošanā, darba organizācijā un apkalpošanā, vadīšanā,
vadīt praktiskās mācības kulinārijā, miltu konditorejas izstrādājumu gatavošanā.
9. Profesionālā pieredze:
Laika posms
Vieta
1983. – 2004.
Kandava

Darba vieta
VKLT

Amats
skolotāja

Pienākumi
metodiskās komisijas
vadītāja

10. Kontaktinformācija:
darba adrese: Valteru ielā 6, Kandavā, Tukuma raj. LV – 3120
telefona Nr. : 3122502, 3122882
faksimils: 3122217
e – pasta adrese: kandtehn@tukums.parks.lv
2007.gada 1.septembris
___________________________
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Sarmīte Elksne

36

37

Svetlana Degola

CURRICULUM VITAE
1. Vārds: Svetlana
2. Uzvārds: Gedola
3. Dzimšanas datums: 28.06.1967.
4. Tautība: latviete
5. Izglītība: augstākā
Mācību iestāde
Laika posms
Latvijas Valsts Universitāte
1985. – 1990.
RPPI (Rīgas pedagoģijas un
1997. – 1998.
psiholoģijas institūts)

Specialitāte/iegūtais grāds
Krievu valodas un literatūras pasniedzēja
Pedagoģijas maģistrs

6. Papildus izglītība, kursi:
Valsts
Nosaukums, laika posms
Latvija
Kursi krievu valodas pedagogiem.2004.
Kursi klašu audzinātājiem. 2003.
Kvalifikācijas celšanas kursi. Krievu valodas (svešvalodas) metodikas
kursi. 2001.
Krievu valodas kā svešvalodas seminārs.2000.g.5.janvārī
Krievu valodas kā svešvalodas seminārs. 1999.g.27.oktobrī
Audzinātāju kursi. 1997. – 1998.
Kursi Liepājas PA .Jauna pieeja krievu valodas kā svešvalodas mācīšanai
skolās ar latviešu mācībvalodu. 1997.
B,C kategorijas autovadītāja tiesības.
7. Valodu zināšanas:
Valoda
Krievu
Vācu

Lasīšana

Runāšana

Rakstīšana

ļoti labi
labi

ļoti labi
labi

ļoti labi
labi

8. Prasmes un iemaņas:
9. Profesionālā pieredze:
Laika posms
Vieta
1995. Kandava
1994. Kandava
1984. – 1985.
Kandava

Darba vieta
Kandavas IVS
VKLT
Kandavas v/sk.

Amats
skolotāja
skolotāja
skolotāja

Pienākumi
Mācīt krievu valodu

10. Kontaktinformācija:
darba adrese: Kandavas internātvidusskola, Talsu iela 18, Kandavā
telefona Nr. : 6164503

2007.gada 1.septembris

___________________________
(paraksts)
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Antons Studens

CURRICULUM VITAE
1. Vārds: Antons
2. Uzvārds: Studens
3. Dzimšanas datums: 04.03.1958.
4. Tautība : latvietis
5. Izglītība: augstākā
Mācību iestāde
Laika posms
RPI MMF
1980. – 1985.
LLU

Specialitāte/iegūtais grāds
Automobiļi un automobiļu
saimniecības / inženieris –
mehāniķis
Maģistrantūra/ Pedagoģijas
maģistrs

1999. – 2002.

6. Papildus izglītība, kursi:
Valsts
Nosaukums, laika posms
Somija
Izglītība un prakse l/s mācību iestādēs. 1995. 13. – 27. aug.
Latvija/
Izglītības programmu izstrāde. 1995.g. oktobris 36 stundas
Nīderlande
7. Valodu zināšanas:
Valoda
Latviešu
Krievu
Angļu

Lasīšana
dzimtā valoda
brīvi
labi

Runāšana

Rakstīšana

brīvi
sarunvaloda

brīvi
apmierinoši

8. Prasmes un iemaņas:
Datorprasme
9. Profesionālā pieredze:
Laika posms
Vieta
1990. .........
Kandava

Darba vieta
Valsts Kandavas LT

Amats
Nodaļas vad.

1986. – 1990.

Pūres DIS

Inženieris –
siltumtehniķis

1985. –1987.

Pūre
Tukuma
raj.
RPI MMF

ME un MMT katedra Inženieris

Pienākumi
Mācību darba
organizēšana
automehāniķu,,
mehāniķu,
elektrotehniķu
specialitātēs
Siltuma un gāzes
saimniecības
vadīšana
Līgumdarbu izpilde

10. Kontaktinformācija:
darba adrese: Valteru ielā 6, Kandavā, Tukuma raj. LV – 3120
telefona Nr. : 31 22502
faksimils: 3122217
e – pasta adrese: kandtehn@tukums.parks.lv
2007.gada 1.septembris

___________________________
(paraksts)
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Kitija Kirila

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV)
Vispārīgās ziņas
Vārds, uzvārds:
Kitija Kirila
Personas kods:
021273-12853
Dzimšanas vieta:
Saldus
Dzīves vietas adrese:
Kooperatīva 2-4, Jelgavā, LV 3003
Tālr. 29595431; e-pasts: Kitija.Kirila@llu.lv
Izglītība

LLU Tehniskā
fakultāte
LLU Ekonomikas
fakultāte
LLU Ekonomikas
fakultāte

Studiju
laiks
2004.2008.
1997.2002.
1995.1997.

LLU Ekonomikas
fakultāte

1991.1995.

Mācību iestāde

Specialitāte
pedagoģija
ekonomika

Iegūtā kvalifikācija vai grāds
Izglītības zinātņu maģistrs
pedagoģijā, Mg.paed.
Ekonomikas zinātņu doktors,
Dr.oec.

ekonomika

Ekonomikas maģistrs, Mg.oec.

ekonomika

Ekonomikas zinātņu bakalaurs,
kvalifikācija-ekonomiste ar
specializāciju agrārajās tiesībās

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskais grāds (gads)
Docente Uztura katedrā, 2004.;
Ekonomikas zinātņu doktore, Dr.oec., 2002.
Nodarbošanās:
Darba vieta
Latvijas Lauksaimniecības
universitāte
Nodarbinātības Valsts
aģentūra
Latvijas Lauksaimniecības
universitāte
Jelgavas rajona padome

Ieņemamais amats
Socioloģijas katedras
vieslektore-docente
Uztura katedras
docente
Jelgavas filiāles
juriste
Personāldaļas
vadītājas vietniece
ZPS personāla
inspektore
juriskonsults

Darba attiecību periods
kopš 01.09.2007.
kopš 01.09.2003. (ievēlēta
līdz 31.08.2010.)
09.02.2005.-25.04.2005.
09.10.2000.-31.08.2004.
07.03.1996.-31.08.2003.
08.08.1994.-30.06.1995.

Valodu lietošanas prasmes:
Latviešu valoda – dzimtā
Lasītprasme
Rakstītprasme
teicami, labi, vidēji teicami, labi, vidēji
Angļu valoda

Runātprasme
teicami, labi, vidēji
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Krievu valoda
Vācu valoda
Papildus informācija: Sertifikāts (A grāds) par Angļu valodas Elementary līmeņa
beigšanu
Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem)
Piedalīšanās zinātniskajos projektos un programmās (kā dalībnieks)
ESF projekts ,,Tālākizglītības metodiskā materiāla izveide un aprobācija ēdināšanas nozares
speciālo mācību priekšmetu pedagogiem" 2007.gadā
PHARE 2003.gada Nacionālā programma Latvijai projektam „Profesionālās izglītības un
tālākizglītības attīstības veicināšana Latvijas reģionos” 2006.gadā
Zinātniski raksti starptautiskos un citos LZP atzītos izdevumos:
Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 4
The analysis of influencing factors of registered small and medium enterprises
development in Latvia // International scientific conference Research for rural
development 2005 Proceedings.- Jelgava, 2005.- 144.-148.p. (ar līdzautoru)
The necessity of enterprise networks in the development of Small and medium scale
enterprises// International Scientific Conference Proceedings.- Jelgava: LUA, 2004.120.-125.p. (ar līdzautoru)
The role of Enterprise Networks in Development of Small and Medium Business//
International Scientific Conference Proceedings Research for rural development 2004
reports (proceedings) (ar līdzautoru)
Vadītājs viesnīcu uzņēmējdarbībā// Proceedings International Scientific Conference
„New Dimension in the Development of Society.- Jelgava, LLU, 2007.-83.-89.lpp. (ar
līdzautoru)
Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs (referātu autori, nosaukums,
konferences nosaukums, tās norises laiks un vieta)
Kirila K., Torgošova M. Manager in hotel enterpreneurship
LLU SZF Starptautiskajā zinātniskajā konferencē New Dimension in the Development of
Society; 2007. gada 14. un 15. jūnijā, LLU, Jelgavā.
Rudusa I., Kirila K. Analyse of Development Troublesome Factors in SMEs in Latvia
Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Research for rural development 2005;
2005.gada 18.-21.maijā, LLU, Jelgavā.
Rudusa I., Kirila K. The role of Enterprise Networks in Development of Small and
Medium Business
Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Research for rural development 2004
Konferences laiks, vieta: 2004.gada 19.-22.maijā, Jelgavā.
Kirila K. Lauksaimniecības struktūras veidošanās virzieni starptautiskās integrācijas
kontekstā
Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Current development trends of national economy
and education, 2002.gada 17.maijā, Rīgā
Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem)
41

Vadīti un recenzēti zinātniskie darbi:
Vadīti 2 maģistra darbi;
Vadīti 18 bakalauru darbi;
Recenzēti 14 maģistru darbi;
Recenzēti 5 bakalauru darbi;
Recenzēti 4 kursa projekti;
Sniegtas atsauksmes 2 promocijas darbu kopsavilkumiem.

Studiju priekšmeti
Studiju priekšmets „Karjeras attīstības teorijas”
Obligāts/
Fakultāte Studiju programma
Izvēles
2007./2008.st.g.
Obligāts
TF
Maģistra studiju programmā „Karjeras
konsultants”

Kurss

KP

1.

4.0

Studiju priekšmets “Personāla vadība”
Kurs
Obligāts/
Fakultāte Studiju programma
KP
s
Izvēles
2007./2008.st.g.
Obligāts
PTF
„Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība”
3.
2.5
Obligāts
SZF
„Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari”
3.
2.0
Izvēles
PTF,LIF, VMF, EF, SZF
2.-4. 2.0
2006./2007.st.g.
Obligāts
PTF
„Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība”
3.
Obligāts
SZF
„Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari”
3.
2.0
2005./2006.st.g.
Obligāts
PTF
„Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība”
3.
2.5
Obligāts
SZF
„Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari”
4.
2.0
Izvēles
PTF
“Pārtikas produktu tehnoloģija”
3.
2.0
2004./2005.st.g.
Obligāts
PTF
3.
2.5
„Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība”
Obligāts
PTF
4.
2.5
Obligāts
SZF
„Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari”
4.
2.0
Izvēles
PTF
“Pārtikas zinības”
3.
2.0
Izvēles
PTF
“Pārtikas produktu tehnoloģija”
3.
2.0
2003./2004.st.g.
Obligāts
PTF
4.
2.5
„Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība”
Obligāts
PTF
1.
1.5
Studiju priekšmets „Lietvedība”
Obligāts/
Fakultāte Studiju programma
Izvēles
2007./2008.st.g.
Obligāts
PTF
„Viesnīcu pakalpojumi”

2.5

Kurss

KP

1.

1.0
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Kandavas
filiāle
Studiju priekšmets „Tiesību pamati”
Obligāts/
Fakultāte Studiju programma
Izvēles
2007./2008.st.g.
Obligāts
PTF
Kandavas „Viesnīcu pakalpojumi”
filiāle

Kurss

KP

1.

2.0

Sagatavotie mācību līdzekļi:
Personāla vadība (7.nodaļa): Rokasgrāmata ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem.- Jelgava, LLU.,
2007.- 107.-137.lpp.
Piezīmes: Iegūta 3.vieta (autoru kolektīvam) 2007.gada mācību grāmatu un studiju materiālu
konkursā par studiju materiālu „Rokasgrāmata ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem”
Tālākizglītība, profesionālā pilnveide:
26.09.2003.-28.11.2003. profesionālā pilnveide programmā Augstskolu didaktika (4 KP,
72 stundas)
Organizatoriskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem)
Darbs Valsts eksāmenu komisijās:
Valsts eksaminācijas un Gala pārbaudījumu komisijas locekle akadēmiskā bakalaura un
maģistra studiju programmās “Vadības zinātne” Rēzeknes augstskolā 2004./2005.st.g.
Valsts eksaminācijas komisijas un Gala pārbaudījumu komisijas locekle akadēmiskā maģistra
studiju programmā “Vadības zinātne” Rēzeknes augstskolā 2003./2004.st.g.
LLU PTF Domes sēdes locekle kopš 01.09.2004.
Citas aktivitātes
3. ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā”,
Jelgava, 2007. gada 14. un 15. jūnijs, LLU SZF, zinātniskais redaktors.
Inventarizācijas komisijas priekšsēdētāja 2007.gadā (PTF Ķīmijas katedrā).
30.07.2008.
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Anda Zvirbule - Bērziņa
Lietišķā biogrāfija (CV)
ZVIRBULE-BĒRZIŅA
ANDRA
Vārds

Uzvārds

TALSI, LATVIJA

1970

Dzimšanas vieta

Dzimšanas gads

LLU Ekonomikas fakultāte, Uzņēmējdarbības un vadības katedra, asoc.profesore
Darba vieta un ieņemamais amats
Darba vietas adrese:

Dzīves vietas adrese:

Svētes iela 18
Jelgava
Latvija
3084911
Tālruņa Nr.
3026980
Fakss:
Andra.Zvirbule@llu.lv
E-pasts:
Izglītība

Amulas 14
Tukums
Latvija
Mob. 26442235

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts
LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte

Studiju laiks

Specialitāte

Kvalifikācija

1989-1994

Sabiedriskās ēdināšanas
tehnologs-organizators

LLU Ekonomikas fakultāte

1997-1999

Uzņēmējdarbības
specializācija

Inženiera tehnologa
kvalifikācija;
Inženierzinātņu
bakalaura grāds

LLU Doktorantūra

1999-2002

Ekonomikas zinātnes,
Agrārās un reģionālās
ekonomikas apakšnozare

Ekonomikas maģistra
grāds
Dr.oec.

Zinātniskā kvalifikācija
Zinātniskā padome, iestāde, valsts

Gads

Specialitāte

Latvijas lauksaimniecības universitātes
Promocijas padome Ekonomikas zinātnes,
Agrārās un reģionālās ekonomikas apakšnozare

2003

Ekonomikas zinātnes,
Agrārās un reģionālās
ekonomikas apakšnozare

Zinātniskais
grāds
Dr.oec.

Diploma Nr.
G-D
Nr.000426

Darba pieredze
Kopš 2006.g. Profesionālās maģistra programmas Uzņēmējdarbības vadība –programmas direktore
Kopš 2007.g. LLU Ekonomikas fakultātes Maģistratūras daļas vadītāja
Kopš 2005.g.- LLU Ekonomikas fakultāte, Uzņēmējdarbības un vadības katedra- asoc.profesore
2004.g.- 2005.g. LLU Ekonomikas fakultāte, Uzņēmējdarbības un vadības katedra- docente
2000.g. –2004.g. LLU Ekonomikas fakultāte, Uzņēmējdarbības katedra- lektore;
1999.g. -2000.g. LLU Ekonomikas fakultāte, Uzņēmējdarbības katedra- asistente;
1995-1997.g. a/s ‘’Tukuma gaļas pārstrādes sabiedrība” ,realizācijas daļas vadītāja un amatu savienošanas kārtībā
KF ‘’Vanema’’ ( Tukuma GPS meitas uzņēmums),direktora vietniece
1994-1995.g. A/s “Tukuma GPS” prečzine
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Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana
Iesniegts un apstiprināts LLU IZM projekts Profesionālo maģistra studiju programmu attīstība un
pilnveidošana sadarbībā ar darba devējiem, uzņēmumiem un pašvaldībām 2008.g.
Līdzdalība LZP projektā 01.0013.1. “Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstība ES Jaunās lauku attīstības politikas
nosacījumos” ietvaros –2001.g.
Zinātniskais līgumdarbs- Zemgales attīstības aģentūra- par izpētes veikšanu Zemgales arodskolu piedāvāto mācību
programmu atbilstību faktiskajam pieprasījumam un lauku uzņēmēju kvalifikācijas paaugstināšanai, kas atbilstu
Zemgales lauku attīstības stratēģijai. 2004.g.
Iesniegts pieteikums Pēcdoktorantūras zinātniskajam projektam (20.05.2004) “Lauksaimniecības primārās,
sekundārās un terciārās sfēru sadarbības iespējas”
Līdzdalība ESF projektā “Tālmācības programmas “Komercdarbība” izveide un realizācija jauniešiem ar speciālām
vajadzībām” projekta kods 2005/0018/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.3.7/0017/0014 (2005.g. septembris-2006.marts)
Piedalīšanās LR Ekonomikas ministrijas pētījumā „Komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanas analīze”
(Nr.VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0001) Līguma Nr.81 (2006.g.)
Līdzdalība un ekspertēšana ESF projektā Nr.VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0042/0014 „Docētāju stažēšanās
komercdarbības studiju kursu tehnoloģisko kompetenču pilnveidošanai” Līguma Nr.100-2006 (2006.g.-2007.g.)
Doktoranti (3):
S.Vītola „Mikro un mazo uzņēmumu loma reģionu ekonomiskajā attīstībā”
J.Jenzis „Tūrisma multifunkcionālā nozīme reģionālajā skatījumā”
Jānis Bisenieks “Mikro loģistika Latvijas reģionos”
Maģistra darbi:
tiek vadīti 12 maģistra darbi:

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā)
Astoņu dalībvalstu International Scientific Conference “Economic Science for Rural Development”, Jelgava 2008.g.
aprīlī, referāts par tēmu :Assessment of the Posibilities to Use Outsourcing in Production of Food Products
Piecu valstu (Lietuva, Polija, Igaunija, Krievija, Ukraina) pārstāvju starptautiskajā zinātniskajā konferencē
„Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development” referāta tēma- Key Concepts
Influencing the Development of Micro, Small and Medium Enterprises. Kaunas 5-7 oct. 2006

Sešu valstu (Latvija, Lietuva, Austrija, Itālija, Polija, Baltkrievija) pārstāvju starptautiskā
zinātniskā konferencē “Economics Science for Rural Development” Jelgavā, 2006.gada aprīlī.
Studiju kursi (studiju priekšmeti)
Lekciju un semināru vadība
Kontroligs Izv.priekšmets 2.0KP EF profesionālā maģistra studiju programmai “Uzņēmējdarbības vadība”
Plānošana un kontrolings Obl.priekšmets 2.0KP EF akadēmiskajai maģistra programmai Ekonomika
Uzņēmējdarbības pamati-3.5KP (Obligāts priekšmets PTF augstākās profesionālās izglītības studiju programmā
“Tūrisma un ēdināšanas uzņēmējdarbība”)
Vadīšanas pamati- 2.0 KP (Obligāts priekšmets PTF augstākās profesionālās izglītības studiju programmā “Tūrisma
un ēdināšanas uzņēmējdarbība”)
Studiju priekšmeta programma “Uzņēmējdarbība” Obl. priekšmets 1.5 KP VF Pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programma Pārtikas higiēnas specialitātē
Studiju priekšmeta programma “Ražošanas un pakalpojumu procesu organizācija” Obl. priekšmets 3.5 KP
Ekonomikas fakultātes 2.līmeņa augstākās profesionālās bakalaura izglītības studiju programmā
Studiju priekšmetu programma “Ražošanas menedžments” Izv.priekšmets 2.0KP EF profesionālā maģistra studiju
programma “Uzņēmējdarbības vadība”
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Publikāciju skaits -17 (t.sk., 5 grāmatas, 12 raksti, zinātnisko darbu atskaites, 1 metodiskie materiāli):
Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana un publicēšana:
Vadīšanas pamati . Autoru kolektīvs (Sast. U.Ivans, S.Ruskule), LLU EF Uzņēmējdarbības un vadības katedra,
Malnava, 2006.g.,502lpp.
Zvirbule-Bērziņa.A., Ražošanas menedžments.Rīga, 2006.g., 150lpp.
Vadīšana. Autoru kolektīvs, Jelgava, LLU EF Uzņēmējdarbības un vadības katedra, 2005.g.,456 lpp.
Zvirbule-Bērziņa.A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošana un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Biznesa
augstskola Turība, Rīga 2004.g. 143lpp.
Uzņēmējdarbība lauku ilgtspējīgā attīstībā. Autoru kolektīvs, Jelgava, LLU, 2004.g., 318 lpp.

Raksti:
Integrācijas iespējas gaļas ražošanā/ Žurnāls “Saimnieks”,2005.g. Nr.8, 62.-66.lpp.
Metodiskie materiāli:
Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanā , LLU Ekonomikas fakultāte, 2008

Nozīmīgākās publikācijas
Publikācijas LZP apstiprinātajos vispāratzītajos recenzējamos izdevumos:
Darba vides kvalitātes sistēmas ieviešanas efektivitāte// Proceedings of the International Scientific Conference
“Economic Science for Rural Development”, Jelgava, 2008 15.-23.lpp.Nr15
Assessment of the Posibilities to Use Outsourcing in Production of Food Products// Proceedings of the International
Scientific Conference “Economic Science for Rural Development”, Jelgava, 2008 248.-254.lpp.Nr15

Development Trends of Enterprises in The Regions of Latvia in the Contex of Regulations Set
Forth in the the Eouropean Charter for Small Enterprises // Humanities& Social sciences. Latvia.
University of Latvia.2007., 57.--70.pp
Milk Sales Diversification Possibilieties by Means of Private Label // Proceedings of the
International Scientific Conference “Economic Science for Rural Development”, Jelgava, 2006
130.-139.lpp.
An Integrated Approach to Agricultural Production- An Opportunity to Improve the Quality of
the Rural Environment // Humanities& Social sciences. Latvia. University of Latvia.2004.-8193.pp
Factors That Influence the Demand for Meat and Meat Products in the Urban and Rural Areas of
Latvia // Humanities& Social sciences. Latvia. University of Latvia.2004.-69.-81.pp
The Stratification of Meat Market // International Scientific Conference Reports (Proceedings) ,
Jelgava, 2003., 195-198 lpp.
Publikācijas starptautiskās zinātniskās konferencēs:
Vitola S., Zvirbule-Berzina A Key Concepts Influencing the Development of Micro, Small and Medium
Enterprises// Proceedings of the International Scientific Conference „Management Theory and Studies for Rural
Business and Infrastructure Development”, Lithuanian University of Agriculture, 2006 152.-157.p.

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā)
Piedalīšanās NOVA-BOVA aktivitātēs Igaunijas –Saku pētniecības institūtā ‘Methodology of
Research’sertifikāta Nr.458
Darbība ERASMUS Dānijā Tietgen Business College ar lekciju materiālu par Concepts Influencing the
Development of Micro, Small and Middle Enterprises. Development Trends of Enterprises in the Regions
of Latvia in the Context of Regulations Set Forth in the European Charter for Small Enterprises
Vācijas un Austrijas sertifikāts par kursu “Starptautiskā augstskolu kooperācija”, 2006.g. aprīlis
LLU sertifikāts par kursu “Augstskolu didaktika” 2004. g.
Krievijas Finanšu akadēmijas izdots sertifikāts par kvalifikācijas celšanas kursu “Практика оценки бизнеса и
управление стоимостью компании” 2004.g.

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos
LLU Konventa loceklis (no 2006.g.)
LLU EF Domes loceklis (no 2004.g.)
Valsts Pārbaudījumu eksaminācijas komisijas loceklis LLU PTF 2007.g.
Valsts Pārbaudījumu eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs (Biznesa augstskola Turība)- no 2004.g.
Maģistru darbu aizstāvēšanas (Biznesa augstskola Turība)Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs- no 2004.g.
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Goda nosaukumi, apbalvojumi
2006.g. - LLU diploms par iegūto trešo vietu mācību līdzekļu konkursā (“Ražošanas menedžments”)
2006.g. - LLU diploms par iegūto otro vietu mācību līdzekļu konkursā (“Vadīšanas pamati”)
2005.g.- LLU diploms par iegūto otro vietu mācību līdzekļu konkursā (“Vadīšana”)
2004.g.- LLU Jauno zinātnieku balva
2004.g.- LLU pateicība par piedalīšanos mācību līdzekļu konkursā (“Plānošana un ražošanas procesa
organizēšanas pamatprincipi”)
2004..g.- LLU diploms par iegūto otro vietu mācību līdzekļu konkursā (“Uzņēmējdarbība lauku ilgtspējīgā
attīstībā”)
2003.g.- Zemkopības ministrijas un Vides ministrijas diploms, par piedalīšanos konkursā “Sējējs”;

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.)
Valodu zināšanas:

Lasītprasme
Rakstītprasme
teicami, labi, vidēji
teicami, labi, vidēji
Latviešu valoda x
x
Krievu valoda
x
x
Vācu valoda
x
Angļu valoda
x
x
_____________ valoda

26.05.2008
(Datums)

Runātprasme
teicami, labi, vidēji
x
x
x
x

x

(Paraksts)
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Ingrīda Millere

CURRICULUM VITAE
Vārds
Uzvārds
Dzimšanas vieta
Dzimšanas datums, mēnesis, gads
Darba vieta un ieņemamais amats
Darba vietas adrese
Dzīves vietas adrese
mob.tālruņa nr
e-pasta adrese

Ingrīda
Millere
Rīga
29.08.1963.
LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes
Uztura katedras lektore
Lielā iela 2, Jelgava, LV3001
Mārupes iela 33-44, Rīga, LV – 1002
29455644
ingridamillere@yahoo.com

Izglītība
Mācību iestāde, valsts
Latvijas Lauksaimniecības
akadēmija (LLA)

Studiju laiks
1981-1986

Rīgas Starptautiskā
ekonomikas un biznesa
administrācijas augstskola
(RSEBAA), Latvija

2001-2003

Specialitāte
Sabiedriskās
ēdināšanas
organizācija
Uzņēmējdarbības
vadība

Kvalifikācija
Inženiere-tehnoloģe
Profesionālais maģistrs
uzņēmējdarbības
vadībā

Zinātniskā kvalifikācija
Zinātniskā padome, iestāde,
valsts
Rīgas Starptautiskā
Ekonomikas un biznesa
administrācijas augstskola
(RSEBAA), Latvija

Gads

Specialitāte

2003

Uzņēmējdarbības
vadība

Zinātniskais
grāds
profesionālais
maģistrs

Diploma
Nr.
000323

Papildu izglītība/kursi
Izglītības iestāde
Latvijas Lauksaimniecības
universitāte
Severnvale academy
(Lielbritānija)

Kursa nosaukums
Augstskolu didaktika

Datums
09/2003 -11/2003

English language course

23/07/2007 - 10/08/2007
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Nodarbošanās
07/1986 - 08/1988
09/1988 - 06/1992
09/1995 – 08/2004
09/1998 - 09/2001
Kopš 09/2001
07/2003 - 06/2006
Kopš 09/2004

Agrorūpnieciskā kompleksa ,,Sabile” laborante
Valsts Kandavas lauksamniecības tehnikuma pasniedzēja
LLU PTF Uztura katedras asistente
Mazu viesnīcu un ēdināšanas uzņēmumu apmācību centra
direktora vietniece, lektore
Viesnīcu un restorānu mācību centra lektore
Viesmīlības nozares žurnāla ,,Gastromāns” galvenā redaktore
LLU PTF Uztura katedras lektore

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Millere I., Medne L. Eiropas Savienības finanšu atbalsta asimilācija viesmīlības uzņēmumos. In:
Proceedings of International scientific conference Economic Science for Rural Development.
Finance and Credit diversification, No. 11, Jelgava: LLU, 2006, p.104 -111.
Medne L., Millere I., Rozenbergs V. Theoretical and practical aspects of human resource quality in
the catering enterprises. In: International scientific conference Employment and Labour Market
Movements – Conflicting paradigms in a Globalised World, Riga: RISEBA, 2007, p.53 -61.
Medne L., Millere I., Rozenbergs V. Investments in human resources of the hospitality enterprises.
In: Proceedings of International scientific conference Economic Science for Rural Development.
Finances, taxes, investment and support, No. 14, Jelgava: LLU, 2007, p.143 -149.
Millere I., Medne L. Production conditions in catering enterprises of Latvia. In: Proceedings of
International scientific meeting: Multifunctional agriculture and rural development, Dec. 6-7, 2007,
Belgrade, Serbia. Belgrade: IAEB, 2007. 380-388 p.
Millere I., Medne L. Coherence between capacity of the service and production area in the catering
enterprises. In: Proceedings of Internacional scientific conference Business and managenent’ 2008,
16-17 May, Vilnius, Lithuania. Vilnus: Vilnius Gediminas Technikal University, 2008, 40-42 p.
Millere I., Medne L. u.c. Rokasgrāmata ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem. Jelgava: LLU, 2007, 175
lpp.
Skrupskis I., Millere I. u.c. Ēdināšanas darba organizācija skolās un pirmskolas izglītības iestādēs.
1.daļa. Rīga: Viesnīcu un restorānu mācību centrs, 2007, 96 lpp.
Publikāciju skaits: 7
Mācību līdzekļi: 2

Zinātniski pētnieciskā darbība
Kopš 2005.gada studijas LLU EF doktorantūras Agrārās un reģionālās ekonomikas studiju
programmā. Zinātniskā darba tēma: Ēdināšanas uzņēmumu procesu vadības problēmu risinājumi
Latvijas reģionos.
06/2006 – 05/2007. Darba tirgus pētījums ESF projekta ,,Investīciju nepieciešamības izvērtējums
Latvijas reģionos cilvēkresursu nodrošināšanai viesmīlības nozarē” ietvaros (projekta vadītāja;
iesniedzējs LLU).
ZM līgums 2006.gadā par higiēnas vadlīniju izstrādi atklāta tipa ēdināšanas uzņēmumiem (projekta
vadītāja; iesniedzējs Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija).
ZM līgums 2008.gadā par Labas higiēnas prakses vadlīniju izstrādi ēdināšanas uzņēmumiem
izbraukumu banketu un tirdzniecības organizēšanā (projekta izpildītāja; iesniedzējs Latvijas
Viesnīcu un restorānu asociācija).

Pedagoģiskā darbība:
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Lasa LLU lekciju kursu studiju priekšmetā Ražošanas organizācija (3,5 KP) profesionālās studiju
programmas Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības specialitātes studentiem.
Vadīti 44 bakalauru darbi Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības specialitātes studentiem (kopš
1996).
Vada nodarbības Viesnīcu un restorānu mācību centrā. Kursu tēmas:
- ražošanas darba organizācija ēdināšanas uzņēmumos (48 h);
- tehnoloģiskās projektēšanas pamati (48 h);
- paškontroles sistēmas ieviešana ēdināšanas uzņēmumos (30 h).

Svešvalodu zināšanas:
teicami, labi, vidēji

Latviešu (dzimtā)
Angļu x
Krievu x

Datums 03.07.2008.

Lasītprasme

Rakstītprasme Runātprasme

teicami, labi, vidēji

x

teicami, labi, vidēji

x
x
x

x
x
x

Paraksts
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Skaidrīte Dzene

51

52

Ingmārs Cinkmanis

Lietišķā biogrāfija (CV)
Ingmārs

Cinkmanis

Vārds

Uzvārds

Rīga

1977

Dzimšanas vieta

Dzimšanas gads

LLU PTF Ķīmijas katedra, asistents
Darba vieta un ieņemamais amats
Darba vietas adrese:

Lielā iela 2

Tālruņa Nr.
Fakss:
E-pasts:

26484537
ingmars@lanet.lv

Izglītība
Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts
Latvijas Lauksaimniecības Universitātes
Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Ķīmijas katedrā
Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte

Studiju laiks

Specialitāte

Kvalifikācija

2003.g. – līdz
šim brīdim

studijas klātienes
doktorantūrā
studijas maģistrantūrā
apakšprogrammā Pārtikas ķīmija un
ekspertīze

Maģistra
grāds ķīmijā

2001.g. 2003.g.
Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte

1997.g. –
2001.g.

Rīgas Pārtikas Rūpniecības tehnikums

1993.g. –
1997.g.
1985.g. –
1993.g.
1985.g. –
1993.g.

Imantas latviešu ģimnāzija
Pāvila Jurjāna mūzikas skola

Bakalaura
grāds ķīmijā
Dzērienu ražošanas
tehnoloģija

ražošanas
tehniķis

Zinātniskā kvalifikācija
Zinātniskā padome, iestāde, valsts

Gads

Specialitāte

Zinātniskais
grāds

Diploma Nr.

Darba pieredze
2006.g. – līdz šim laikam LLU Pārtikas Tehnoloģijas fakultātes Ķīmijas katedras vieslektors – asistents
2007.g.
LLU Mūžizglītības ....... lektors vidējo izglītības iestāžu audzēkņiem ķīmijā
2007.g.
LLU Kandavas filiāles lektors ķīmijā
2006.g. LLU Pārtikas Tehnoloģijas fakultātes Ķīmijas katedras pētnieks
2005.g. – 2006.g. LLU Pirmsaugstskolas izglītības nodaļas organizēto maksas kursu lektors vidējo izglītības
iestāžu audzēkņiem ķīmijā
2005.g. – 2006.g. LLU Pārtikas Tehnoloģijas fakultātes Ķīmijas katedras stažieris-asistents
2003.g. – 2005.g. Valsts Ieņēmuma dienesta Akcīzes preču pārvaldes Uzņēmējdarbības objektu uzraudzības
daļas Naftas produktu aprites uzraudzības nodaļas galvenais inspektors - projekta vadītājs
2002.g. – 2003.g.
Zemkopības Ministrija Veterinārais un Pārtikas departaments
Pārtikas nodaļas – Pārtikas eksperts – projekta vadītājs
1999.g. – 2002.g.
SIA ,, Enola ” - Ķīmiķis
1994.g. – 1997.g.
prakse a/s ,, Aldaris ” tehnoloģiskajā cehā

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana
2007.g.
LLU zinātniskās darbības attīstības pētniecības projekta Lluzp 07-15 (iekšējais xp 52)
“Pārtikas produktu kvalitātes un funkcionālo īpašību izmaiņu pētījumi ar augstspiediena šķidruma
hromatogrāfiju” 2007.g. zinātniskais līdzstrādnieks.

53

2006.g.
LLU zinātniskās darbības attīstības pētniecības projekta Nr. 06.26-xp33 “Oksidēšanās
procesu ietekme uz pārtikas produktu kvalitātes un funkcionālo īpašību izmaiņām” 2006.g. zinātniskais
līdzstrādnieks.
2005.g. – 2006.g. Eiropas struktūrfondu nacionālās programmas „Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai
un pēcdoktorantūras pētijumiemiem inženierzinātnēs, lauksaimniecības inženierzinātnēs un mežzinātnē”projekta stipendiāts
Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā)
I.Cinkmanis, I.Čakste. Untraditional beer drinks, Research for rural development 2007, Jelgava
I.Cinkmanis. Changes of pH in beer during manufacture process, Research for rural development 2006, Jelgava
19-22 May, Jelgava
I.Cinkmanis, I.Čakste, S.Vucāne, A.Vjatere. Research of home beer quality, 3rd Central European Congress on
Food, 22-24 May, 2006. Sofija, Bulgaria.
S.Vucāne, M.Kūka, I.Cinkmanis, I.Čakste. Antioxidative activity of plants, 3rd Central European Congress on
Food, 22-24 May, 2006. Sofija, Bulgaria.
S.Vucāne, M.Kūka, I.Cinkmanis. Fatty acids content of vegetable oils in Latvian market , 3rd Central European
Congress on Food, 22-24 May, 2006. Sofija, Bulgaria.
S.Vucāne, I.Cinkmanis, L.Magone. The fusel oil content of Latvian fruit home wine. Frühjahrssymposium 2006,
8th young scientists' conference on chemistry, March 16 - 18, Konstanz, Germany.
L.Magone, S.Vucāne, I.Cinkmanis, V.Gobiņa. The antiradical activity of Latvian herbal teas,
Frühjahrssymposium 2006, 8th young scientists' conference on chemistry, March 16 - 18, Konstanz, Germany.
S.Vucāne, I.Cinkmanis and M.Kūka. Quality of vegetable oils. 2nd Symposium on Recent Advances in Food
Analysis, reports, Prague, CZ. November 2-4, 2005.
I.Cinkmanis, S.Vucāne. Changes of the Higest spirits in beer. 2nd Symposium on Recent Advances in Food
Analysis, reports, Prague, CZ. November 2-4, 2005..
S.Vucāne, I.Cinkmanis, I.Jākobsone. Comparing of Shitake mushrooms and plants antiradical activity. LLU
International Scientific Practical Conference, reports, Jelgava, 2004., p. 157-160.
I.Cinkmanis, S.Vucāne, A.Vīksna, I.Jākobsone. Content of macro- and microelements in beer. LUA
International reserch conference reports, Lithuania, Kaunas, October 14, 2004.

Studiju kursi (studiju priekšmeti)
Pārtikas ķīmijas pamati – 1.5 KP, 3,5 KP
Ķīmija – 2 KP

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 3
Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5)
I.Cinkmanis, I.Čakste (2007) Untraditional beer drinks. Research for rural development, International Scientific
Conference Proceedings, Jelgava, p. 130-134.
I.Cinkmanis (2006) Changes of pH in beer during manufacture process. Research for rural development
International Scientific Conference Proceedings, Jelgava, p. 242-245.
I.Cinkmanis, S.Vucāne (2005) Determination of the highest spirits in Latvian light beer. „Intradfood”
Innovations in traditional foods, International Scientific Conference Proceedings, Valencia, Spain, p.281 – 284.
S.Vucāne, I.Cinkmanis, M.Kūka (2005) Investigations of the quality of vegetable oils”, „Intradfood” Innovations
in traditional foods, International Scientific Conference Proceedings, Valencia, Spain, p.277 – 280.

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā)
2006.g. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Izglītības un mājsaimniecības institūta Augstskolu docētāju
profesionālās pilnveides programmas - augstskolas didaktikas sertifikāts
2005.g.3.marts SIA ‘Armgate ’Shimadzu Prominence HPLC, Jaunākās paaudzes augstefektīvā šķidrumu
hromatogrāfija.
2005.g.9.marts ‘ Nota Bene-Latvija’ ‘Variant’ analītiskās iekārtas un to izmantošana.
2005.g.10 - 11.marts ‘Ramboll’, ‘Ibna’, ‘ Degvielas testēšana laboratorijās’.
2005.g.17 – 18.marts Valsts Administrācijas skola, Apmācības sertifikāts Nr.2522 – Eiropas sabiedrības
pamatnostādnes.
2005.g.20.septembris SIA ‘Armgate’ un Restek Corporation, Gāzu hromatogrāfijas mass spektrometrija .
2006.g. marts SAS „Nota Bene” filiāle „Nota Bene – Latvija” un firma „VARIAN”, gāzu un šķidruma
hromatogrāfu, spektrometru un atomu absorbcijas spektrometru ražotāja seminārā: ‘JAUNĀKĀS VARIAN
ANALĪTISKĀS IEKĀRTAS UN TO IZMANTOŠANAS IESPĒJAS’.

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos
Goda nosaukumi, apbalvojumi
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Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.)
Valodu zināšanas:

Lasītprasme
Rakstītprasme
teicami, labi, vidēji
teicami, labi, vidēji
Latviešu valoda X
X
Krievu valoda
X
X
Vācu valoda
X
X
Angļu valoda
X
_____________ valoda

(Datums)

Runātprasme
teicami, labi, vidēji
X
X
X
X

X

(Paraksts)
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Gita Skudra

58

59
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Baiba
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Eduards
Hakels

67

68

Fredijs Dimiņš
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Imants Atis Skrupskis
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75

Mārtiņš Ruciņš
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8. pielikums. Apliecinājums par studiju turpināšanu studiju programmas slēgšanas gadījumā
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9. pielikums. Studiju programmas „Viesnīcu pakalpojumi” realizēšanā iesaistīto mācībspēku publikācijas

Laika posmā no 2006.- 2008.gadam studiju programmā iesaistītie mācībspēki
publicējuši savu pētījumu rezultātus:
1. Ruciņš M., Strazds A., Īriste S. Conditions of dishwashing process quality
formation. Starptautiskā zinātniskā konference „Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas
higiēna”. Jelgava, 2008.
2. Ruciņš M., Rozenbergs V., Skrupskis I., Landmane M. Vistu liemeņu cepšanas
paņēmiens kombi tipa krāsnīs. Patents Nr.13688, Rīga, 2008.
3. Skrupskis I., Gross U., Rucins M., Aboltins A. The research of heat transfer process
during freezing of berries. 3rd Baltic Conference of Food Science and Technology
„Foodbalt 2008”.
4. Rozenbergs V., Ruciņš M., Zutis J., Strazds A. Nutrition Habits of Latvian Primaryschoolchild’s. 3rd Baltic Conference of Food Science and Technology „Foodbalt
2008”.
5. Blija A., Skudra G., Skrupskis I., Kozule V., Skrupska D. Half-finished vegetable
products of high readiness. 3rd Baltic Conference of Food Science and Technology
„Foodbalt 2008”.
6. Millere I., Medne L. Coherence between capacity of the service and production area
in the catering enterprises. International scientific conference „Business and
Management”, Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2008.
7. Zvirbule-Berzina A., Gailitis A. Assessment of the Possibilities to Use Outsourcing
in Production of Food Products. International Scientific Conference „Economic
Science for Rural Development”. Jelgava, 2008.
8. Bite L., Zvirbule-Berzina A. Darba vides kvalitātes sistēmas ieviešanas efektivitāte.
International Scientific Conference „Economic Science for Rural Development”.
Jelgava, 2008.
9. Kampuse S., Moraga G., Skrupskis I., Iljins U. Suitability to freezing of berries
grown in Latvia. International Congress of Refrigeration. Beijing, P.R. China,
2007.- 7 pp.
10. Kampuse S., Moraga G., Skrupskis I., Aboltins A. Glass transitions and ice crystals
in blackcurrants and redcurrants. International Congress of Refrigeration. Beijing,
P. R. China, 2007.- 9 pp.
11. Marčenkova T., Ruciņš M. Microbiological Quality Aspects of Ready-to-eat Foods
from Catering Establishments. International scientific conference „Research for
rural development 2007”. Jelgava: LLU, 2007.
12. Blija A., Klava D., Rakcejeva T., Skudra L. Changes in quality of wheat bread with
oat flour additive during storage depending of packaking type. Food - new options
for the industry : EFFoST/EHEDG joint conference 2007, Lisbon, Portugal,
November 14 - 16, 2007. - Lisbon, 2007. – pp 27.
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13. Millere I., Medne L. Production conditions in catering enterprises of Latvia.
International scientific conference „Multifunctional Agriculture and Rural
Development”. Belgrade, Serbia, 2007.
14. Medne L., Millere I., Rozenbergs V. Investments in human resources of the
hospitality enterprises. International scientific conference „Economic Science for
Rural Development. Finances, Taxes, Investment and Support. Jelgava, LLU, 2007.
15. Medne L., Millere I., Rozenbergs V. Theoretical and practical aspects of human
resource quality in the catering enterprises. International scientific conference
„Employment and Labour Market Movements – Conflicting Paradigms in a
Globalised World. Riga, RSEBAA, 2007.
16. Kirila K., Torgošova M. Vadītājs viesnīcu uzņēmējdarbībā. International scientific
conference „New Dimensions in the Development of Society”. Jelgava, 2007.
17. Kirila K., Daube I. People’s With Disabilities Integration Into the Latvian Hotels
Labour Market. International scientific conference „New Dimensions in the
Development of Society”. Jelgava, LLU, 2007.
18. Blija A., Klava D., Alsina D. Changes of wheat bread with oat flour quality during
storage. 13th World Congress of Food Science & Technology IUFoST 2006 „Food
is Life”, Nantes, France 17.- 21.09.2006.
19. Marčenkova T., Ruciņš M. Evaluation of the Results On Microbiological
Investigations of Ready-To-Eat Foods and Hygienic Situation at Catering
Establishments. Starptautiskā zinātniskā konference „Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas
higiēna”, Jelgava, 2006.
20. Ruciņš M., Kļimovs A. Changes of C-Vitamin and β-Carotene During the Termal
Treatment of Vegetable Products. 40 th Annual International Microwave
Symposium. Boston, USA, 09.- 11.08.2006.
21. Vitola S., Zvirbule-Berzina A. A Key Concepts Influencing the Development of
Micro, Small and Medium Enterprises. International Scientific Conference
„Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure
Development. Lithuanian University of Agriculture, 2006.
22. Kampuse S., Kampuss K., Skrupskis I., Skrebele B. Quality evaluation evaluation
of red and white currant cultivars. Acta horticulturae, 2005 June, no.682 (1), p. 623
– 630.
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10.pielikums. IZM lēmums par filiāles reģistrāciju.
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