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Pārtikas tehnoloģijas fakultāte (PTF) spējusi pastāvēt jau septiņus gadu desmitus, īstenojot unikālas studiju 
programmas. Fakultātes vārdu atpazīst visā Latvijā, jo bez PTF absolventu prasmīgās darbošanās pārtikas 
nozarē, Latvijas iedzīvotāju uzturs nebūtu tik daudzveidīgs – dažādi piena pārstrādes produkti, 
interesantas maizes šķirnes un veselīgi graudaugu pārstrādes produkti, garšīgi un aromātiski gaļas, zivju 
pārstrādes produkti, plašs alus un citu dzērienu klāsts. Un viesmīlības jomas absolventi nodrošina  
kvalitatīvus ēdināšanas un viesu izmitināšanas pakalpojumus. 

PTF piedāvātās studiju programmas*
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termiņš

MAĢISTRA STUDIJAS

Pārtikas zinātne, a (m)

PAMATSTUDIJAS

Pārtikas zinības, a (b)

Pārtikas produktu tehnoloģija, 2. līm.

Pārtikas zinātne

DOKTORA STUDIJAS

PL – 4 gadi

PL – 4 gadi, 

NL – 5 gadi

PL – 2 gadi

PL – 3 gadi, 

NL – 4 gadi

B/M

B/M

B/M

B/M

Studiju programmas
Studiju veids

un ilgums
Studiju

finansējums

Ēdināšanas un viesnīcu 

uzņēmējdarbība, p (b)

PL – 4 gadi,

NL – 5 gadi
B/M

Uzturzinātne (kopīgā), a (m) PL – 2 gadi B

PTF – Pārtikas tehnoloģijas fakultāte; a (b) – akadēmiskās izglītības bakalaura 
studiju programma; p (b) – profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 
programma; 2. līm. – 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programma; 
a (m) – akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programma; 

Pārtikas tehnoloģijas fakultātē līdzās jauno speciālistu 
izglītošanai notiek aktīva sadarbība ar pārtikas ražotājiem 

Brokastu pārslas “Milzu!” ir viens no jaunākajiem produktiem,  
izveidots kopīgā uzņēmēja un PTF zinātnieku darbā. Tās gatavotas 
no Latvijā audzētiem kultūraugiem – pilngraudu kviešiem, rudziem 
un auzām, bagātinātām ar šķiedrvielām. Pārslas “Milzu!” pārstāv 
funkcionālas pārtikas produktu klāstu. Netradicionālas receptūras, 
Latvijā iegūtas jaunas izejvielas, mūsdienīgi ražošanas 
tehnoloģiskie risinājumi ir veselīga un konkurētspējīga produkta 
pamats. 

CE latviešu valodā, 

CE svešvalodā**,

CE vai GA ķīmijā, 

vai dabas zinībās,

papildus: CE bioloģijā

Ar iepriekš iegūtu, 

atbilstošu augstāko izglītību. 

Uzņemšanas noteikumu 

pilna versija: 

www.llu.lv 

sadaļā “Nāc studēt!”

INGA CIPROVIČA, 
PTF dekāne, profesore,
Dr. sc. ing.

EGITA BĒRZIŅA, absolvente,
SIA “Spilva” ražošanas un
kvalitātes direktore

“

“

“

Fakultātes darbība ir piepildīta ar bagātiem notikumiem, 
izlolotām tradīcijām, zinātniskajiem sasniegumiem, nemitīgu 
cenšanos izglītot studentus, attīstīt un pilnveidot studiju un 
pētniecisko bāzi. Izaugsmi, kādu fakultāte piedzīvojusi savos 
pastāvēšanas gados, raksturo studentu un absolventu skaits, 
augošā fakultātes atpazīstamība pārtikas zinātnes un 
uzturzinātnes jomā Latvijā un ārpus tās. “Latvija ir 
brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz parādīties!” 
(I. Ziedonis)

Studiju laika galvenie ieguvumi ir dalāmi profesionālajos un 
personīgajos. Profesionālie ir domāšanas ievirze tehnoloģiskā 
gultnē un spēja saskatīt būtiskāko katra pārtikas produkta 
ražošanā, savukārt personīgie ieguvumi ir draugi un kursa 
biedri, ar kuriem joprojām ir prieks tikties un lieliski pavadīt 
laiku; neatlaidība un neapstāšanās pie pirmajām grūtībām.

Studēt PTF ir piedzīvojums, šeit ir iespējams pilnīgi viss. Studiju 
procesā tiek gūtas zināšanas, kuras būs nepieciešamas gadu 
desmitiem, bet ārpusstudijās, darbojoties Studējošo 
pašpārvaldē, var iegūt jaunas iemaņas, draugus un teicamus 
kontaktus nākotnei.

"Pastāvēs, kas pārvērtīsies!" ir teicis dižais Rainis. Šie 
vārdi ir moto fakultātei ikdienā - studijas, pētniecību 
un sadarbību īstenojot.

Jaunu pārtikas produktu izstrāde un to ieviešana 

ražošanā

Pārtikas kvalitātes kontrole uzņēmumā

Sadarbība ar pārtikas apriti kontrolējošajām 

institūcijām un pētniecības institūtiem 

Pārtikas produktu ražošanas procesa 

organizācija, vadība un kontrole

Loģistikas procesu nodrošināšana 

pārtikas ražošanas uzņēmumā

Ēdināšanas pakalpojumu organizācija, vadība, kontrole

Izmitināšanas pakalpojumu organizācija, vadība un kontrole

Jaunu viesmīlības pakalpojumu izstrāde un ieviešana uzņēmumā

Viesmīlības uzņēmuma stratēģijas izstrāde

PĀRTIKAS ZINĪBAS

PĀRTIKAS PRODUKTU
TEHNOLOĢIJA

ĒDINĀŠANAS UN VIESNĪCU
UZŅĒMĒJDARBĪBA

INGUS PĒTERSONS, 2. līmeņa 
augstākās profesionālās izglītības 
studiju programmas „Pārtikas
produktu tehnoloģija” 2. kursa 
students, Pārtikas tehnoloģijas 
fakultātes Studējošo pašpārvaldes 
vadītājs

PL – pilna laika studijas; NL – nepilna laika studijas; 
B – valsts finansētas studiju vietas; M – maksas studiju vietas; 
GA – gala atzīme; CE – centralizētais eksāmens; 
* visas studiju programmas akreditētas līdz 2019. gadam
** var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu

Galvenie nosacījumi
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Lai noskatītos video par LLU:

lejuplādē bez maksas
aplikāciju Overly

1

atver aplikāciju, vērs kameru
pret bildi un noskanē to

2

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001

 
draugiem.lv/llu

twitter.com/LLU_lv

facebook.com/llu.lv

www.llu.lv

instagram.com/lluniversitate
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