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www.ptf.llu.lv
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 +371 63 021 075

Pārtikas un dzērienu ražošana ir viena no
dinamiskākajām Latvijas tautsaimniecības
nozarēm. Attīstoties nozarei, ļoti nepieciešami
jauni speciālisti, kuru vadībā tiktu izstrādāti un
ražoti mūsu sabiedrībai raksturīgi un inovatīvi,
nekaitīgi pārtikas produkti. Kvalitatīvs un konkurētspējīgs ēdināšanas un viesu izmitināšanas
pakalpojums ir katras Latvijas viesmīlības uzņēmuma vadības izvirzīts stratēģisks mērķis. Kā
tam visam būt klāt? Kā to spēt īstenot? Spert
drošu soli pretī savai nākotnes profesionālai
izaugsmei un būt kopā ar Pārtikas tehnoloģijas
fakultāti (PTF)!
PTF ir fakultāte ar stabilām vērtībām, tradīcijām
un mūsdienīgām perspektīvām.

PTF


Pārtikas tehnoloģijas
fakultāte

PĀRTIKAS KVALITĀTE UN
INOVĀCIJAS

Jaunu pārtikas produktu izstrāde un to
ieviešana ražošanā;

Mūsu studiju programmas*
PROGRAMMA

STUDIJU VEIDS
UN ILGUMS

FINANSĒJUMS

Mārtiņš Šabovics

Pamatstudijas
Pārtikas kvalitāte un inovācijas, a (b)

PL – 4 gadi

Pārtikas produktu tehnoloģija, 2. līm.

PL – 4 gadi,
NL – 5 gadi

Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, p (b)

PL – 4 gadi,
NL – 5 gadi

B/M

CE latviešu valodā,
CE svešvalodā**,
CE matemātikā, CE ķīmijā
vai dabaszinībās,
papildus: CE bioloģijā.

Maģistra studijas
Pārtikas zinātne, a (m)

PL – 2 gadi

B/M

Uzturzinātne (kopīgā), a (m)

PL – 2 gadi

B

Doktora studijas
Pārtikas zinātne
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;

PL – 3 gadi
PL – pilna laika studijas;
NL – nepilna laika studijas;
B – valsts finansētas studiju vietas;
M – maksas studiju vietas;

B/M

Ar iepriekš iegūtu, atbilstošu
augstāko izglītību

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte — studiju un zinātnes centrs

PĀRTIKAS PRODUKTU
TEHNOLOĢIJA

Loģistikas procesu nodrošināšana
pārtikas ražošanas uzņēmumā.



ĒDINĀŠANAS UN VIESNĪCU
UZŅĒMĒJDARBĪBA

Ēdināšanas pakalpojumu organizācija,
vadība, kontrole;

Jau vairākus gadus PTF studiju un pētnieciskais darbs norisinās PTF

pārtikas produktu ražošanas uzņēmumu kvalitātes departamentā,

Studiju un zinātnes centrā. Tā izveide deva plašākas iespējas iegūt

jaunu produktu izstrādes departamentā, pārtikas produktu loģistikas

profesionālo kompetenci pārtikas nozarē studējošajiem. Jaunizvei-

nodaļā, ražošanā, pētnieciskajās laboratorijās, Viesmīlības uzņēmu-

dotajās pilotražotnēs — piena pārstrāde; maizes ceptuve; augļu,

mu pārvaldībā, valsts pārvaldes un kontroles dienestos.

dārzeņu pārstrāde; gaļas, zivju pārstrāde — notiek pārtikas produktu
ražošanas procesa apguve, lai iegūtās zināšanas tālāk prasmīgi

PTF veic aktīvu sadarbību ar pārtikas produktu ražotājiem, risinot

spētu pielietot praktizējoties uzņēmumos.

visdažādākos jautājumus (problēmsituāciju, tehnoloģiska rakstura,
jaunu produktu izstrādes u.c.), jo netradicionālas pieejas, Latvijā

Izmitināšanas pakalpojumu organizācija,
vadība un kontrole;

PTF īsteno studijas divos virzienos – pārtikas un viesmīlības nozarēs—,

iegūtas izejvielas, mūsdienīgi ražošanas tehnoloģiskie risinājumi ir

Jaunu viesmīlības pakalpojumu izstrāde
un ieviešana uzņemumā;

dodot iespēju jaunajiem speciālistiem iegūt gan akadēmisko, gan

veselīga un konkurētspējīga pārtikas produkta pamats.

profesionālo izglītību. Studiju programmas saturiski ir veidotas tā, lai

Viesmīlības uzņēmuma stratēģijas
izstrāde.

Anita Skudra

GA – gala atzīme;
CE – centralizētais eksāmens;
* visas studiju programmas akreditētas līdz 2022. gadam
** var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu

Sadarbība ar pārtikas apriti
kontrolējošām institūcijām un
pētniecības institūtiem.

Pārtikas produktu ražošanas procesa
orgnizācija, vadība un kontrole;

«Mums katram ir savs mērķis uz kuru tiekties, bet, lai
to sasniegtu, ir jāapzinās savas iespējas. Nepārtraukti tās pilnveidojot, mēs spējam sasniegt to, ko
visvairāk vēlamies, un tas padara mūsu dzīvi piepildītāku. Studijas PTF, kas atrodas Latvijas studentu
galvaspilsētā — Jelgavā —, sniedz iespēju iegūt
augstāko izglītību pārtikas un viesmīlības nozarēs,
kļūstot par vadošajiem speciālistiem gan Latvijas,
gan starptautiskajā darba tirgū un zinātnē. Ir patiess
prieks un gods izglītot jaunos pārtikas un viesmīlības nozaru augsta līmeņa profesionāļus.»

Uzņemšanas pilni noteikumi
www.llu.lv sadaļā
“Nāc studēt!”.

Pārtikas kvalitātes kontrole uzņēmumā;



PTF dekāns, docents, Dr. sc. ing.

GALVENIE NOSACĪJUMI

paralēli teorētiskajām studijām, apgūstot profesionālos studiju

PTF materiālās bāzes un pētnieciskās kapacitātes ziņā ir līdzvērtīgs

kursus, ikviens tās absolvents spētu veiksmīgi iekļauties darba tirgū.

partneris Eiropas līmeņa augstākās izglītības un pētniecības

Absolventiem paveras iespējas sākt savu profesionālo darbību

institūcijām.

Absolvente, AS Rīgas Dzirnavnieks direktore

«Studijas LLU viennozīmīgi bija viens no svarīgākajiem manas dzīves notikumiem. Domāju, ka tāds tas
ir jebkura cilvēka dzīvē, kurš, pateicoties augstskolai,
ir izveidojies par personību. Jo tieši augstskola ir tā,
kas dod šo iespēju augt un attīstīties. Attīstība ir
svarīgs un sarežģīts posms dzīvē, kad tiek pārbaudītas tavas spēju robežas, tava mērķtiecība, neatlaidība un ticība savai varēšanai. Šis ir brīdis, kad
esam procesā no kūniņas uz tauriņu, kurš atver
spārnus dzīves profesionālajiem sasniegumiem.»

Rita Kaķe
!

Augstākās izglītības 2. līmeņa profesionālās studiju programmas “Pārtikas produktu
tehnoloģija” 4. kursa studente; Pārtikas
tehnoloģijas fakultātes Studējošo pašpārvaldes vadītāja

“Studijas PTF ir kā ceļojums, kura laikā tiek iegūta
jauna pieredze un zināšanas, kas noderēs tālākai
izaugsmei. Darbojoties Studējošo pašpārvaldē,
studiju gaitas kļūst košākas, iegūstot jaunus draugus,
kontaktus nākotnei, pilnveidojot sevi.
Studēt PTF ir forši!”

