
1. pielikums 

Mācību metodiskā sēdē 27.03.2020. Nr. 7.1-24/6 
 

Lauksaimniecības fakultāte: 2020./2021. studiju gada II semestra (pavasara) darba grafiks 

profesionālā bakalaura studiju programmas  

PILNA LAIKA studējošajiem 
 

1. kurss 
     Studijas       01.02.2021. – 07.05.2021 (14 ned.) 

     Individuālās studijas un pārbaudījumi   10.05.2021. – 21.05.2021. (2 ned.) 

     Mācību prakse (Lauksaimniecības pamati)  24.05.2021. – 04.06.2021. (2 ned.) 

     Individuālās studijas un pārbaudījumi   07.06.2021. – 18.06.2021. (2 ned.) 

     Ieskaiti par mācību praksi ieraksta līdz   18.06.2021. 

     Konkurss uz valsts finansētajām studiju vietām 29.06.2021. 

     Vasaras brīvlaiks      30.06.2021. – 31.08.2021. (9 ned.) 

2. kurss 
    Studijas       01.02.2021. – 30.04.2021. (13 ned.) 

    Bakalaura darba tēmas un vadītāja izvēle   01.02.2021. – 01.03.2021. 

    Individuālās studijas un pārbaudījumi   03.05.2021. – 21. 05. 2021. (3 ned.) 

    Mācību prakse (Agronomija)    24.05.2021. – 11.06.2021. (3 ned.) 

    Individuālās studijas un pārbaudījumi   14.06.2021. – 18.06.2021. (1 ned.) 

    Ieskaiti par mācību praksi ieraksta līdz   18.06.2021. 

    Konkurss uz valsts finansētajām studiju vietām 29.06.2021. 

    Vasaras brīvlaiks      30.06.2021. – 31.08.2021. (9 ned.) 

3. kurss  
     Studijas       01.02.2021. – 30.04.2021. (13 ned.) 

     Profesionālā prakse     03.05.2021. – 21.05.2021. (3 ned.),  

     Individuālās studijas un pārbaudījumi   24.05.2021. – 18.06.2021. (4 ned.) 

     Ieskaiti par mācību praksi ieraksta līdz   18.06.2021. 

     Konkurss uz valsts finansētajām studiju vietām 29.06.2021. 

     Mācību prakse (1 ned.): 

 Laukkopības, dārzkopības, uzņēmējdarbības virzienos studējošajiem    

        05.07.2021 – 09.07.2021.; 

     Profesionālā prakse     12.07.2021. – 17.12.2021. (15 ned.)  

Vasaras brīvlaiku studenti (9 ned.) ieplāno, saskaņojot ar prakses vadītāju uzņēmumā. 

4. kurss  
      Studijas       01.02.2021. – 26.03.2021. (8 ned.) 

      Individuālās studijas un pārbaudījumi   29.03.2021. – 23.04. 2021. (4 ned.) 

      Bakalaura darba rakstīšana    26.04.2021. – 14.05.2021. (3 ned.) 

        t.sk., priekšaizstāvēšana     03.05.2021. – 07.05.2021. 

      Bakalaura darba iesniegšana VPK sekretārēm līdz 17.05.2021. plkst. 16.00 

      Bakalaura darbu recenzēšana    18.05.2021. – 28.05.2021.  

      Bakalaura darbu aizstāvēšana    01.06.2021. – 04.06.2021. (1 ned.) 

      Aizstāvēšanas rezultātu apstiprināšana   07.06.2021. – 11.06.2021. (1 ned.) 

 

      Izlaidums Aulā      22.06.2021. plkst. 15:00 

Studentu zinātniskā konference   14.04.2021. 
 

Atgādinājums!!! Reģistrācijas periods uz nākamo kursu no 18.08.2021. – 31.08.2021. 

Studijas 2021./2022. studiju gadā sākas 2021. gada 1. septembrī 

 

 

 

LF dekāne                                                 Z. Gaile 


