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10. PTF STUDENTU ZINĀTNISKĀ KONFERENCE 

2020.gada 20.maijā 

LLU e-studiju vide (on-line), plkst.10.00 

 

KONFERENCES TĒMA: 

ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA - PĀRTIKA, UZTURS, 

VIESMĪLĪBA 

Konferencē aicināti piedalīties Latvijas augstāko izglītības iestāžu 
pamatstudiju un maģistrantūru studenti, kuru studijas un pētnieciskā 
darbība ir saistīta ar pārtikas nozari, uzturzinātni vai viesmīlību. 
 
Konference norisināsies (on-line) LLU e-studiju vidē. 
Reģistrēšanās dalībai konferencē līdz 17.maijam.  
Pētījuma autori – 1 vai 2 studenti. 

Reģistrēšanos konferencei veikt elektroniski, kā arī pētījuma kopsavilkuma 

noformēšanas prasības skatīt LLU portālā sadaļā Pārtikas tehnoloģijas fakultāte 

=> Zinātniskā darbība http://www.ptf.llu.lv/lv/studentu-konferences 

Pētījuma kopsavilkums (ne vairāk kā 1 Word dokumenta formātā A4 lapa) 

publicēšanai LLU portālā sadaļā PTF, jāiesūta līdz 17.maijam: 

Martins.Sabovics@llu.lv  

Pētījuma prezentācija norisināsies mutiski, pēc studenta / studentu brīvas izvēles 

- PowerPoint prezentācija vai e-referāts. 

 

Neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu: Gita.Krumina@llu.lv  
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mailto:Martins.Sabovics@llu.lv
mailto:Gita.Krumina@llu.lv


LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE 

PĀRTIKAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE 

10.PTF STUDENTU ZINĀTNISKĀ KONFERENCE 

DARBA KĀRTĪBA 

 
KONFERENCES VIETA UN LAIKS 
LLU e-studiju vide (on-line) Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, 2020. gada 20. maijs 
plkst.10.00 
 

KONFERENCES APRAKSTS 
PTF Studentu zinātniskā konference tiek rīkota, lai veicinātu studentu zinātniski - 
pētniecisko darbību. Konferences tematika ir saistīta ar pārtikas nozari, 
uzturzinātni vai viesmīlību, to aktualitātēm, problemātiku un inovācijām. 
Kopsavilkumu un mutisko (PowerPoint prezentācija vai e-referāts) ziņojumu 
sagatavo uz studiju kursā izstrādāta pētnieciskā darba, kursa darba, bakalaura vai 
maģistra darba eksperimentālo datu pamata. 
 
KONFERENCES ORGANIZATORI 
Mārtiņš Šabovics – Pārtikas tehnoloģijas katedra, docents 
Dace Kļava – Pārtikas tehnoloģijas katedra, asociētā profesore 
Gita Krūmiņa-Zemture – Uztura katedra, lektore 
 
DALĪBNIEKI 
Latvijas augstāko izglītības iestāžu pamatstudiju un maģistrantūru studenti, kuru 
studiju un pētnieciskā darbība ir saistīta ar pārtikas nozari, uzturzinātni vai 
viesmīlību 
 
ZINĀTNISKĀ KOMITEJA 
Dr.sc.ing., prof. Inga Ciproviča 

Dr.sc.ing., prof. Ilze Beitāne 

Dr.sc.ing., asoc.prof. Evita Straumīte 

 

 

KONFERENCES DARBA FORMA 

 LLU e-studijas (on-line) 
 

Vienas prezentācijas ilgums 7 min., kur 2 min. no šī laika atvēlētas diskusijām. 
 
 
Konferences precizētā programma būs skatāma LLU portālā 18.05.2020.  


