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Informācija par Lauksaimniecības inženierzinātnes studiju 

programmu iepriekšējo akreditāciju 
 

 
Lauksaimniecības inženierzinātĦu studiju programmu novērtēšanai Latvijas Augstākās 

izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs 2001. gadā izveidoja komisiju, kuras sastāvā bija prof. 
Arunas Lukosevicius (Lietuva, KauĦas Tehnoloăiskā universitāte) kā grupas priekšsēdētājs un 
locekĜi: prof. Jan–Gunnar Persson (Zviedrija, Karaliskais Tehnoloăiskais institūts – KTH 
Stokholmā), prof. Mart Tamre (Igaunija, Tallinas Tehniskā universitāte), prof. Jānis Rudzītis 
(Latvija, Rīgas Tehniskā universitāte). Novērtēšanas komisija ar studiju programmām un studiju 
procesu klātienē iepazinās 2001. gada 22. un 23. novembrī. Komisijas novērtējuma ziĦojums 
atrodams http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/MechKZLv.doc. Studiju programmu pašnovērtējuma 
ziĦojums, kas 2001. gada pirmajā pusē tika sagatavots akreditācijas procesa vajadzībām, 
atrodams http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/LauksZin.doc.  

Akreditācijas komisija studiju programmas un novērtēšanas komisijas sniegto studiju 
programmu kvalitātes novērtējumu izvērtēja 2002. gada 24. janvārī. Akreditācijas komisijas 
lēmumi bija sekojoši: 

1. Akadēmisko maăistra studiju programmu Lauksaimniecības inženierzinātne (IKK 
4552509) akreditēt līdz 2008. gada 31. decembrim (lēmums Nr.503, akreditācijas lapa 
Nr.026-463); 

2. Doktora studiju programmu Lauksaimniecības inženierzinātne (IKK 5152509) 
akreditēt līdz 2008. gada 31. decembrim (lēmums Nr.504, akreditācijas lapa Nr.026-
464). 

Bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne izskatīšana notika 
2002. gada 19. jūnijā, kad Akreditācijas komisija programmu akreditēja (IKK 4352509) līdz 
2008. gada 31. decembrim (lēmums Nr.560, akreditācijas lapa Nr.026-511). 
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Studiju programmas mērėis un uzdevumi 
 
 

Mērėis: sagatavot augsti kvalificētus, radošus un ar plašu redzesloku apveltītus speciālistus 
lauksaimniecības inženierzinātĦu jomā, kuri: 

- varētu sekmīgi strādāt inženiertehniskajos, menedžeru, valsts pārvaldes un pašvaldību 
amatos, kas saistīti ar lauksaimniecības tehnikas, autotransporta vai pārtikas 
rūpniecības jomām; 

- varētu turpināt studijas maăistrantūrā gan Lauksaimniecības inženierzinātnes, gan tai 
radniecīgās studiju programmās, kā arī pašizglītoties. 

Uzdevumi: 
� caur vispārizglītojošajām disciplīnām (lietišėā psiholoăija, ētika, estētika, filozofija, 

ekonomikas teorija, tiesību pamati, informātika, ekoloăija, cilvēka aizsardzība, 
uzĦēmējdarbība, vadīšanas pamati, inženierdarba pamati) izprast un apgūt dabas un 
sabiedrības attīstības cēloĦsakarības, vadīšanas psiholoăijas pamatus un menedžmenta 
iemaĦas; 

� caur inženierzinātĦu fundamentālajām disciplīnām (matemātika, fizika, ėīmija, 
siltumtehnika, elektrotehnika, hidraulika, elektronika, mašīnu dinamika, materiālu 
pretestība, mašīnu elementi, mehānika, materiālu zinība, tēlotāja ăeometrija, 
inženiergrafika u.c.) apgūt mašīnu, mehānismu un enerăētisko ierīču uzbūves un darbības 
principus, to projektēšanu un darba procesu tehnoloăiju un ar to saistīto 
inženieruzdevumu risināšanu; 

� caur apakšprogrammu pamatu veidojošajām speciālajām disciplīnām: 
� apakšprogrammā Lauksaimniecības tehnika – apgūt lauksaimniecības tehnoloăisko 

procesu pamatus, modernās mehanizētās tehnoloăijas, to realizēšanai pielietojamo 
tehniku, tehnikas veidošanas un projektēšanas pamatprincipus, tehnikas racionālu 
izmantošanu un apkalpošanu, mašīnu un tehnoloăisko iekārtu darba spēju atjaunošanu; 

� apakšprogrammā UzĦēmējdarbībā agroservisā – papildus apgūt organizēt un vadīt 
lauksaimniecības uzĦēmumu apgādi ar jaunām tehnoloăijām un tehniku, agroservisa 
uzĦēmumu saskaĦotu darbību pagasta vai reăiona ietvaros, mašīnu koplietošanas 
sabiedrības, kooperatīvus u.c. mašīnu racionālas izmantošanas formējumus; 

� apakšprogrammā Autotransports – apgūt autotransportā izmantojamo tehniku un 
tehnoloăijas, to piemērotības izvērtēšanu un racionālas izmantošanas pamatus, ar to 
saistītu tehnisku un organizatorisku uzdevumu risināšanas metodiku gan kravu, gan 
pasažieru pārvadāšanā, servisuzĦēmumu funkcionēšanā, automobiĜu un to rezerves 
daĜu tirdzniecībā, transporta kustības organizācijā un vadībā; 

� apakšprogrammā Pārtikas rūpniecības iekārtas – apgūt pamatzināšanas pārtikas 
galvenajās izejvielās, pārtikas ražošanas galveno tehnoloăiju pamatprincipus un to 
realizēšanai pielietojamo mūsdienīgo tehniku, tehnikas projektēšanas, apkalpošanas un 
racionālas izmantošanas pamatprincipus. 
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2007./2008. studiju gads 
(pašnovērtējums apstiprināts LLU Tehniskās fakultātes Domē 21.05.2008.) 

 
 

1. Studiju programmas organizācija 
 

Ar fakultātes Domes 23.04.2008. lēmumu „Par izmaiĦām akadēmiskajā bakalaura studiju 
programmā Lauksaimniecības inženierzinātne” tika samazināts studiju programmas apjoms no 
iepriekšējā apjoma 174–181 KP (atkarībā no apakšprogrammas) līdz Noteikumos par valsts 
akadēmiskās izglītības standartu noteiktajam apjomam 160 KP, pie kam visās apakšprogrammās 
tika noteikts vienāds gan kopējais apjoms, gan arī vienāds apakšprogrammu sadaĜu apjoms (35 
KP), gan arī vienāds brīvās izvēles apjoms (6 KP).  

Tika nolemts atteikties no kursa darbiem priekšmetos: Inženiergrafika, 
Metālapstrāde, Teorētiskā mehānika, Materiālu pretestība, Mašīnu elementi (Celšanas 
mašīnas), Tolerances un Automatizācija; atteikties no studiju kursiem: Ētika un estētika, 
iekĜaujot to Filozofijas kursā, Socioloăija, humanitārā bloka izvēle, Matemātiskā 
modelēšana, Inženierdarba pamati, Mērīšanas tehnika, Grāmatvedība; atteikties no 
praktisko iemaĦu apguves prakses; samazināt apjomu studiju kursiem: Svešvaloda (no 
6.0 KP uz 4.0 KP) un UzĦēmējdarbība (no 3.5 uz 2.5 KP); palielināt apjomu studiju 
kursiem: Filozofija (no 1.5 uz 2.0 KP), Ievads studijās (no 0.5 uz 2.0 KP), Tolerances un 
metroloăija (no 1.5 uz 3.0 KP), prakses (no 10.0 uz 14.0 KP); ieviest jaunu studiju kursu 
Mehatronikas sistēmas ar 3.0 KP apjomu. Koriăētais studiju plāns stājas spēkā ar 2008. 
gada 1. septembri 1., 2. un 3. kursam. 

Gan šīs izmaiĦas studiju programmā, gan arī tālāk aprakstītās pilnībā atbilst LLU vīzijai - 
kĜūt par modernu starptautiski atzītu un prestižu universitāti, kas aktīvi iekĜaujas vienotā Eiropas 
augstākās izglītības un zinātnes telpā. 

Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisms ietver fakultātes Domas 23.11.2005. 
iedibināto mācībspēku veikto studentu aptauju katra priekšmeta noslēgumā, 3. kursa studentu 
aptauju par studiju programmu un atsevišėas studentu aptaujas, kuru rezultātā tiek veiktas 
nepieciešamās korekcijas priekšmetu un programmas pilnveidošanai. 
 
 
 
2. Programmas un tajā iekĜauto lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru 

un citu studiju pasākumu apraksts 
 

Programmas un tajā iekĜauto lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un citu studiju 
pasākumu saturs 2007./2008. studiju gadā ir mainījies sakarā ar jaunu mācību grāmatu, mācību 
līdzekĜu ieviešanu studiju procesā, kā arī mācību laboratoriju tehniskā nodrošinājuma 
modernizāciju (skatīt 1.5.1. punktu). 

Pēc studiju programmas korekcijas tās obligātā daĜa ir 95 KP apjomā, obligātās izvēles 
daĜa – 35 KP, brīvās izvēles daĜa – 6 KP, prakses – 14 KP un bakalaura darbs – 10 KP. Studiju 
plāna obligātajā daĜā ir viens kursa darbs un viens kursa projekts, obligātās izvēles daĜā, jeb 
apakšprogrammu sadaĜās ir pa četriem kursa darbiem/projektiem. Obligātajā daĜā no kopējā 
auditoriju nodarbību apjoma 46 % veido lekcijas, 28 % - laboratorijas darbi un 26 % - praktiskie 
darbi. Apakšprogrammu sadaĜās lekcijas veido 37 ... 65 %, laboratorijas darbi – 20 ... 59 % un 
praktiskie darbi 4 ... 19 %. 
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3. Vērtēšanas sistēma 
 

 Vērtēšanas sistēma 2006./2007. studiju gadā nav mainījusies. 
 
 

4. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
 
4.1. Izmantotās studiju metodes un formas 

2007./2008. studiju gadā ar divu ESF projektu (InženierzinātĦu studiju satura modernizācija 
Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Nr. 2005/0124/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0066/0067, 
2005.-2008. g. un Studiju procesa modernizācija un kvalitātes uzlabošana spēkratu priekšmetu grupā, Nr. 
2006/0248/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0075/0067, 2006.-2008. g.) līdzekĜu atbalstu papildinātas 
gan iepriekšējos gados izveidotās jaunās mācību laboratorijas, gan arī „vecās” mācību 
laboratorijas: 

- izveidota ServisuzĦēmumu projektēšanas laboratorija, kura nokomplektēta ar 12 
datoriem, tīkla printeri, skeneri un licencētām datorprogrammām servisuzĦēmumu 
projektēšanai, automobiĜu un traktoru TA un TR normstundu un remonta plānošanai, 
kā arī satiksmes vadībai un modelēšanai; 

- Biodegvielu un motoru mācību un zinātniskā laboratorija papildināta ar modernu 
dūmainības mērītāju un gāzu analizatoru, kā arī datorizētu datu reăistrācijas iekārtu 
motoru izmēăināšanas stendam; 

- Datorizētās mērīšanas laboratorija papildināta ar ierīcēm spēka mērīšanas iekārtu 
apmācībai, mobilo robotu vides uztveres sensoru apmācības komplektu un tuvinājuma 
sensoru apmācības iekārtu komplektu; 

- Datorprojektēšanas laboratorija papildināta ar projektēšanas apmācības tehnisko līdzekĜu 
datorizētu komplektu; 

- Materiālu pretestības laboratorija papildināta ar materiālu un stiepes pārbaudes 
iekārtām, deformācijas noteikšanas iekārtu komplektu un tenzometrēšanas komplektu; 

- Iegādāts jauns moderns Claas firmas traktors komplektā ar datorizētu diagnostikas 
sistēmu, kas Ĝauj studentus iepazīstināt ar modernajām spēkratu diagnosticēšanas 
metodēm; 

- Iegādāts jauns Renault firmas mikroautobus, kurš kalpo gan kā studentu 
transportlīdzeklis studentu transportēšanai uz ceĜa izmēăinājumu vietu, gan arī kā 
laboratorijas iekārta šajos izmēăinājumos; 

- Spēkratu servisa laboratorija apgādāta ar modernām iekārtām: automobiĜu pacēlājs, 
riteĦu balansēšanas iekārta, motora funkcionālais testeris, spiediena mērīšanas iekārta, 
lukturu pārbaudes ierīce OP, hidrauliskā prese, Otto motoru un DīzeĜmotoru 
stroboskops, kompresora un gaisa instrumentu komplekts, mobilo mašīnu diagnostikas 
un tehnisko apkopju komplekts; 

- Spēkratu teorijas laboratorija nokomplektēta ar spēkratu svara un ekspluatācijas 
parametru noteikšanas komplektu laboratorijas darbiem, ātruma mērīšanas ierīci, 
datorprogrammu neelektrisku mērījumu fiksēšanai datorā; 

- Spēkratu uzbūves laboratorija apgādāta ar jaunu laboratorijas iekārtu komplektu; 
- Degvielas aparatūras laboratorijai iegādāti divi elektroniski stendi dīzeĜmotoru sprauslu 

regulēšanai; 
- Spēkratu elektroiekārtu laboratorija apgādāta ar jaunu laboratorijas aprīkojumu 

(barošanas avoti, multimetri, ciparu oscilogrāfi, dīcknaibĜu adapters, elektriskie 
termometri, sildītāji). 
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Abu iepriekš minēto ESF projektu ietvaros 2007./2008. studiju gadā izdotas sekojošas 
mācību grāmatas un mācību metodiskie līdzekĜi: 

� Miėelsons Z. Spēkratu uzbūve. Laborat. darbu uzd. un metodika. Jelgava: LLU, 2007. – 57 
lpp. 

� Berjoza D., TupiĦš J. Spēkratu diagnostika. Jelgava: LLU, 2007. – 220 lpp. 
� Berjoza D. AutomobiĜu teorija: metod. norād kursa proj. Jegava: LLU, 2007. – 84 lpp. 
� Aizsils G. DīzeĜmotoru barošanas sistēmas. Jelgava: LLU, 2007. – 202 lpp. 
� Ėirsis M. Spēkratu ekspluatācijas materiāli. – Jelgava: LLU, 2007. – 200 lpp. 
� Galoburda A. AutomobiĜu remonts. Jelgava: LLU, 2007. – 239 lpp. 
� Galoburda A. Mašīnu remonts: laborat. darbu uzdevumi, to izpildes metodika. Jelgava: 
LLU, 2007. – 40 lpp. 
� Berjoza D. Automobilis un vide: lekciju piezīmes. Jelgava: LLU, 2007. – 132 lpp. 
� Berjoza D., Kunkule D. Tirgzinība autotransportā. Jelgava: LLU, 2007. – 118 lpp. 
� Miėelsons Z. Jaunākais autobūvē: metod. norād. mājas darbu izpildei. Jelgava: LLU, 
2007. – 21 lpp. 
� Miėelsons Z. Spēkratu uzbūve: laborat. darbu uzd. un to izpildes metodika. Jelgava: LLU, 
2007. – 57 lpp. 
� TupiĦš J., Kunkule D. Mašīnu tehniskā apkalpošana: kursa proj. metodiskie norād. 
Jelgava: LLU, 2007. – 44 lpp. 
� TupiĦš J. Mašīnu tehniskā apkalpošana: laborat. darbu uzd. un to izpildes metodika. 
Jelgava: LLU, 2007. – 95 lpp. 
� Kunkule D. UzĦēmējdarbība transportā: prakt. darbu metodika un lekciju piezīmes. 
Jelgava: LLU, 2007. – 40 lpp. 
� Birzietis G., Kunkule D. Transporta ekonomika. Jelgava: LLU, 2007. – 81 lpp. 
� Truslis V. Specializētais ritošais sastāvs. Jelgava: LLU, 2007. – 100 lpp. 
� Birzietis G. Loăistikas pamati. Jelgava: LLU, 2007. – 60 lpp. 
� Gulbis V. Traktora vilces aprēėins. Jelgava: LLU, 2007. – 42 lpp. 
� Gulbis V. Biodegvielu izmantošana motoros. Jelgava: LLU, 2007. – 79 lpp. 
� Rokjānis A. AutomobiĜu virsbūvju bojājumu novērtēšanas kalkulācija. Jelgava: LLU, 
2007. – 46 lpp. 
� Pīrs V., Miėelsons Z. Jaunākās autotronikas sistēmas. Jelgava: LLU, 2008. – 183 lpp. 
� GaliĦš A. Spēkratu elektroiekārtas. Jelgava: LLU, 2008. – 300 lpp. 
� Šmigins R. Iekšdedzes motoru teorija. Jelgava: LLU, 2008. – 179 lpp. 
� Gulbis V. Spēkratu teorija. Jelgava: LLU, 2008. – 259 lpp. 
� Berjoza D. Autotransporta uzĦēmumu projektēšana: metod. līdz. kursa projektēš. Jelgava: 
LLU, 2008. – 40 lpp. 
� Berjoza D. AutomobiĜu teorija. Jelgava: LLU, 2008. – 200 lpp. 
� Aizsils G. Spēkratu tehniskā ekspluatācija: laborat. darbu uzdevumi, metodika un 
palīgmateriāli. Jelgava: LLU, 2008. – 173 lpp. 
� GaliĦš A. Spēkratu elektroiekārtas: laborat. darbu uzdevumi un metodika. Jelgava: LLU, 
2008. – 40 lpp. 
� Birzietis G. Intelektuālās transporta sistēmas. Jelgava: LLU, 2008. – 80 lpp. 
� Šmigins R. Iekšdedzes motora termodinamiskais aprēėins. Jelgava: LLU, 2008. – 60 lpp. 
� Šmigins R. AutoceĜi un satiksmes vadība. Jelgava: LLU, 2008. – 100 lpp. 
� Gulbis V. BiodīzeĜdegvielas ieguve miniprocesorā. Jelgava: LLU, 2008. – 56 lpp. 
� Gulbis V. Spēkratu izmēăinājumu metodes. Jelgava: LLU, 2008. – 43 lpp. 
� Miėelsons Z., Pīrs V. Spēkratu konstrukcijas. Jelgava: LLU, 2008. – 199 lpp. 
� Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika. Jelgava: LLU, 2008. – 416 lpp. 
� Gulbis V. Iekšdedzes motoru biodegvielas. Jelgava: LLU, 2008. – 320 lpp. 
� UzkliĦăis G. Mašīnu elementi. Jelgava: LLU, 2008. – 498 lpp. 
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� VērdiĦš G., Dukulis I. Materiālu mācība. Jelgava: LLU, 2008. – 240 lpp. 
� Kaėītis A., GaliĦš A., Leščevics P. Sensori un mērīšanas sistēmas. Jelgava: LLU, 2008. – 

400 lpp. 
� Birzietis G. Autopārvadājumi. Jelgava: LLU, 2008. – 380 lpp. 
� Augkopības mašīnas / G.Godmanis, J.Palabinskis, K.Vārtukapteinis, D.Viesturs. Jelgava: 

LLU, 2008. – 496 lpp. 
� Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. – 380 lpp. 
� Ziemelis I. Materiālu pretestība. Jelgava: LLU, 2008. – 396 lpp. 
� ŠeĜegovskis R. Apsildes sistēmu elementu aprēėina metodika un piemēri: Metodiskais 

līdzeklis studiju priekšmetā „Siltumapgādes sistēmu projektēšana” kursa projekta 
izstrādei. Jelgava: LLU, 2008. – 60 lpp. 

� Šmigins R. Atgāzu toksiskuma novērtēšana: lekciju materiāls. Jelgava: LLU, 2008. - 40 
lpp. 

� Elektronika: Mācību metodiskais līdzeklis / sast. A.GaliĦš, P.Leščevics. Jelgava: LLU, 
2008. – 58 lpp. 

� Moskvins G. ElektropiedziĦas modelēšana: mācību metodiskais līdzeklis studiju 
priekšmetā „Elektriskās mašīnas un elektropiedziĦa” Jelgava: LLU, 2008. – 51 lpp. 

� GaliĦš A. Elektrozinību teorētiskie pamati: Elektrisko ėēžu aprēėini: Mācību līdzeklis. 
Jelgava: LLU, 2008. – 120 lpp. 

� Laurs A., Zujs V. Ganāmpulka menedžmenta sistēma. Jelgava: LLU, 2008. – 120 lpp. 
� Vilde A., RuciĦš Ā., Viesturs D. Globālās pozicionēšanas tehnoloăijas lauksaimniecībā. 
Jelgava: LLU Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts, 2008. – 47 lpp. 

� Moskvins G. Intelektuālās sistēmas un tehnoloăijas: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 
– 136 lpp. 

� Klegeris I.Ž. Lietišėā elektrotehnika: Studiju materiāli. Jelgava: LLU, 2008. – 78 lpp. 
� Priekulis J., Gulbis N. Lopbarības izdales roboti: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. – 
35 lpp. 

� Šmigins R. Motoru izmēăināšana: Metodiskie norādījumi laboratorijas darbu izpildei 
Lauksaimniecības inženierzinātnes studiju programmas studentiem: Jelgava: LLU, 2008. – 
60 lpp. 

� Kaėītis A. Neelektrisku lielumu elektriskā mērīšana un sensori: Mācību līdzeklis. Jelgava: 
LLU, 2008. – 67 lpp. 

� Birzietis G. Pārvadājumi: Mācību līdzeklis – Jelgava: LLU, 2008. - 208 lpp. 
� ŠeĜegovskis R. Siltuma ieguves tehnoloăijas. 1. daĜa: Metodiskais materiāls studiju 
priekšmeta „Siltumapgādes avoti” teorētiskās daĜas apguvei. – Jelgava: LLU, 2008. – 97 
lpp. 

� Laurs A. TeĜu automatizēta ēdināšana: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. – 40 lpp. 
� Birzietis G. Transporta vadība un loăistika: Mācību līdzeklis – Jelgava: LLU, 2008. – 180 
lpp. 
 
 

4.2. Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tās ietekme uz studiju darbu 
2008. gada 29. un 30. maijā fakultātē notika Lauksaimniecības enerăētikas institūta 

organizētā 7. starptautiskā zinātniskā konference Inženierzinātne lauku attīstībai, kurā tika 
nolasīti 58 referāti, referenti pārstāvēja 6 valstis. Tika sagatavots un izdots arī konferences rakstu 
krājums.  

Mācībspēki ir nolasījuši 59 referātus starptautiskās zinātniskās konferencēs un 6 referātus 
cita veida konferencēs un semināros. Publicēti 67 raksti LZP atzītos vai starptautiski recenzētos 
izdevumos, 6 raksti nerecenzētos zinātniskajos izdevumos un 54 raksti nozares periodiskajos 
izdevumos. 
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2007./2008. studiju gadā 4. kursa students M.Trukšāns ieguva SIA DeLaval stipendiju 
par pētījumiem lopkopības tehnikas jomā, savukārt 2. kursa studenti Māris Freimanis un Nauris 
Lapss – firmas Kesko Agro Latvija stipendiju. 

Veikta zinātniskā pētniecība Latvijas Zinātnes padomes grantos par kopējo summu 66 
777 LVL un citos pētniecības projektos par 265 711 LVL.  

Fakultātē tiek īstenoti sekojoši LZP zinātnes projekti: LZP zinātniskais projekts 05-1598. 
“Augu biomasas kondicionēšana pārstrādei un enerăijas ieguvei”, zinātn. vad. prof. Ē.Kronbergs; 
04.1130 “Šėidro un gāzveida biodegvielu loăistika un pielietošana” un „Atjaunojama 
energoresursa – bioetanola dehidratēšanas tehnoloăijas ar krasi samazinātu enerăijas patēriĦu 
izveidošana” vad. profesors G.Birzietis; lluzp 07-72 “BiodīzeĜdegvielas paraugu izpēte motora 
stenda izmēăinājumos”, vad. prof. V.Gulbis; 04.1077 “NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu autonoma 
energoapgāde izmantojot biogāzi”, zinātn. vad. profesors A.Šnīders; 05.1594 “Mākslīgā intelekta 
sistēmu attīstība lauksaimniecībā” vad. profesors G.Moskvins; 05.1577 „Energoietilpības 
samazināšanas pētījumi augkopības produkcijas kaltēšanas un glabāšanas procesos”, zinātn. vad. 
asoc. profesors J.Palabinskis; 05.1596. „Precīzās lopkopības tehnoloăiju pētījumi”, zinātn. vad. 
vadošais pētnieks A.Laurs; 05.1580. Modernas un ilgtspējīgas piena ražošanas zinātniskā 
nodrošināšana, Latvijai iestājoties ES, zinātn. vad. profesors J.Priekulis; „Biogāzes ražošana 
Latvijā: izejvielas, procesu un iekārtu pētījumi un projektu priekšlikumi”, vad. vadošais pētnieks 
V.Dubrovskis; 04.1088. Pētījumi netradicionālo enerăijas veidu apguvei, enerăijas racionālai 
izmantošanai un dzīvnieku labturības nodrošināšanai cūkkopībā, zinātn. vad. profesors 
I.Ziemelis; 04.1055R44 „Lauksaimniecības ietekme uz ūdens resursu kvalitāti” un 
06.00.40.14V28 „Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā”, 
izpildītājs lektors I.Plūme. 
 IZM finansētie pētniecības un pētniecības infrastruktūras projekti, kurus īstenoja 
fakultātes mācībspēki: Nr.llu zp 07-60 „Govju slaukšanas robota ieviešanas pētījumi LLU 
mācību un pētījumu saimniecībā „Vecauce”, vad. profesors J.Priekulis; „Lauksaimniecības 
atkritumu enerăētiskās vērtības un izmantošanas perspektīvu analīze un alternatīvo kurināmo 
izveide”, vad. vadošais pētnieks V.Dubrovskis; 06.16-xp.23 “Siltuma apmainītāju pielietošana 
cūku novietĦu vēdināšanas sistēmās” (vadītājs asoc. prof. D.Viesturs), lluzp 07-73. „Saules 
kolektoru konstrukciju attīstīšana un izpēte” (vad. prof. I.Ziemelis).  

Fakultātes mācībspēki reăistrējuši un uztur 17 patentus. 
 
4.3. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajos projektos 

 Studenti tiek iesaistīti fakultātes pētniecības projektos. 2007. gadā 7 bakalaura darbi bija 
veikti pētniecības projektu ietvaros.  

2008. gada LLU studentu starptautiskajā zinātniskajā konferencē 15. maijā ar ziĦojumiem 
piedalījās studiju programmas 1. kursa students R.Portnojs, 2. kursa students K.ŠkoĜnijs, 3. kursa 
students I.Kristutis un 4. kursa studenti J.StrazdiĦš, M.Tereščenko, E.Repša un A.Mickevičs. 
Referātu tēzes publicētas konferences tēžu krājumā. 
 
 

5. Studējošie 
 

5.1. Studējošo skaits programmā 
 Kopā programmā uz 20.05.2008. ir 251 students, tai skaitā 165 pilna laika studenti un 86 

nepilna laika studenti. 
 
5.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 

 1. kursā 2007. gadā imatrikulēts 101 students, tai skaitā 68 pilna laika studijās un 33 
nepilna laika studijās. 



 10 

5.3. Absolventu skaits 
 2008. gadā programmu absolvēs 37 cilvēki, tai skaitā pilna laika studijās – 28 un nepilna 

laika studijās – 9. 
 
5.4. Studējošo aptaujas un to analīze 
 2007. gada oktobra sākumā tika veikta 2. kursa studentu aptauja ar vēlmi uzzināt studentu 
iespaidus par pirmajā kursā iepazīto. No 31 aptaujātā studenta 24 izteicās, ka ir apmierināti ar 
nākošās profesijas izvēli, bet septiĦi vēl nebija gatavi spriest par to. Viskritiskākās atsauksmes 
joprojām bija par fizikas, matemātikas un teorētiskās mehānikas priekšmetu pasniegšanu. Ar 
attiecīgo katedru vadītājiem, institūtu direktoriem un konkrētajiem mācībspēkiem veiktas 
pārrunas. Vienā gadījumā individuālas pārrunas ar mācībspēku aptaujas rezultātu kontekstā veica 
dekāns. Pozitīvas atsauksmes bija par psiholoăijas, metālapstrādes, filozofijas un mērīšanas 
tehnikas pasniegšanu. 
 
5.5. Absolventu aptaujas un to analīze 
 2008. gada 28. martā fakultāte organizēja tās 1958. gada un 1988. gada absolventu 
salidojumu. Uz salidojumu bija ieradušies 14 absolventi no 1958. gada (absolvēja 70) un 73 
absolventi no 1988. gada (absolvēja 141 pilna laika studijā un 46 nepilna laika studijās). 
Salidojumā tika veikta absolventu aptauja.  
 Informācija no 1958. gada absolventu aptaujas. 11 aptaujātie atzīmējuši, ka nākuši no 
laukiem, 2 – pilsētu. Pašlaik vēl strādā 6 absolventi, divi – privātajā biznesā un pa vienam 
augstskolā, celtniecībā, profesionālās izglītības iestādē un apdrošināšanas sabiedrībā. Pie 
galvenajiem uzdevumiem darbā trīs atzīmes ir attiecībā uz konsultācijām, pa divām – attiecībā uz 
pedagoăisko un administratīvo darbu un pa vienai atzīmei – attiecībā uz ražošanu, grāmatvedību, 
informācijas vākšanu un apkopošanu, stratēăisku jautājumu risināšanu un darba kolektīva 
vadīšanu. Pieci atzīmējuši, ka studiju laikā strādājuši, specialitātes jomā strādājuši trīs. Savu 
sagatavotības līmeni absolvējot fakultāti par teicamu atzinuši trīs, par labu – septiĦi, viens atzinis 
par apmierinošu. AstoĦi respondenti atzinuši, ka praktiskajā darbā ir bijusi nepieciešamība 
izmantot zināšanas inženiertehniskajos aprēėinos, projektēšanā, rasēšanā, mērīšanā, divi atzinuši, 
ka tāda nepieciešamība nav radusies. Galvenā atziĦa no aptaujas – inženierim jābūt ar plašām 
zināšanām.  
 Informācija no 1988. gada absolventu aptaujas. Kopumā iegūta 71 anketa. 30 atzīmējuši, 
ka auguši laukos, 29 – pilsētā un 4 – pilsētciematā. Četri absolventi visu laiku strādājuši vienā 
darba vietā, septiĦi darba vietu mainījuši vienu reizi, 16 – divas reizes, 17 – trīs reizes, 8 – četras 
reizes, 6 – piecas reizes un trīs – vairāk kā piecas reizes. Kā pašreizējo darba vietu 17 ir 
atzīmējuši privāto biznesu; pa sešiem – ārzemju kompāniju un siltumenerăētikas uzĦēmumu; pa 
četriem – zemnieku saimniecību, automobiĜu apkalpošanas uzĦēmumu, komunālās saimniecības 
uzĦēmumu, celtniecības uzĦēmumu un augstskolu; pa trim – elektroenerăētikas un 
lauksaimniecības tehnikas servisa uzĦēmumu, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu; 
pa diviem – CSDD un pagasta pašvaldību; pa vienam – konsultāciju dienestu, tehniskās 
uzraudzības sistēmu, valsts aizsardzības spēkus un VID. Par galvenajiem uzdevumiem pašreizējā 
darbā 26 atzīmes ir attiecībā uz darba kolektīva vadīšanu; 21 – administratīvais darbs; 17 – 
tehnikas apkalpošana un izmantošana; 13 – ražošana; 11 – darbs ar datoru; pa 10 – tirdzniecība 
un konsultācijas; 7 – stratēăisku jautājumu risināšana; 5 – pedagoăiskais darbs; 4 – grāmatvedība 
un finanses; pa 3 – projektēšana un informācijas vākšana un apkopošana; 2 – zinātniskais darbs. 
36 atzīmējuši sadarbību ārvalstīm. Atzīmēta sadarbība ar Vāciju (11 atzīmes), Igauniju (8), Polija 
(5), ASV (4), Lietuvu (4), Krieviju (3), Baltkrievija (3), Čehija (3), vēl minētas 14 valstis. 42 
atzīmējuši, ka studiju laikā strādājuši, 26 no tiem – studiju virzienā. Studiju laikā 31 aktīvi 
piedalījies sabiedrisko pasākumu organizēšanā, 25 – aktīvi piedalījušies pašdarbībā, 15 – 
zinātnisko darbu konkursos, 9 no tiem arī ārpus LLU. 12 respondenti savu sagatavotību 
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absolvējot fakultāti novērtējuši kā teicamu, 42 – kā labu, 7 – kā apmierinošu un viens – kā vāju. 
48 atzinuši, ka savā praktiskajā darbā bijusi nepieciešamība izmantot zināšanas 
inženiertehniskajos aprēėinos, projektēšanā, rasēšanā un mērīšanā. Par visnoderīgākajiem dzīvē 
atzīti praktiski visi inženiertehniskie pamatpriekšmeti, pārsteidzoši, ka vairākkārt minēta arī 
matemātika un fizika. 
 Laikraksta DIENA 24. maija numura pielikumā KarjerasDiena ir intervija ar programmas 
2006. gada absolventu Aivaru Gaidlazdu. Intervijā (2. lpp.) viĦš atzinīgi izsakās par studiju 
procesu: „Arī mācības universitātē palīdzēja. „Iemācīja mācīties, nevis specializāciju, „stāsta 
Aivars. ViĦaprāt, tā ir pareiza pieeja, jo studiju sākumā vēlamā specializācija reti ir zināma, 
tāpēc labāk galveno uzmanību pievērst pamatiem. Daudz mācījies par materiāliem, taču arī bez 
praktiskajām nodarbībām nav izticis. ...”. 
 
5.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 Studentiem ir iespēja piedalīties studiju procesa vērtēšanā anonīmu anketēšanu veidā. Arī 
katrs mācībspēks vismaz pirms katras vēlēšanu reizes iziet anonīmu studentu aptauju, kurā 
studenti vērtē gan mācībspēka īpašības, gan arī priekšmetu saturiski un metodiski. Fakultātes 
Domes sastāvā ir septiĦi studējošo pārstāvji, tādējādi piedaloties visu ar fakultātes dzīvi saistīto 
jautājumu lemšanā. Atbilstoši fakultātes Domes 23.11.2005. lēmumam „Par kvalitātes 
nodrošināšanu studiju procesā” mācībspēki studiju priekšmeta noslēgumā veic studentu aptauju. 
Divi fakultātes studenti ir LLU Senāta locekĜi. 

 
 

6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
 

6.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 Studiju programmas īstenošanā ir iesaistīti 74 mācībspēki, to skaitā 11 profesori, 10 
asociētie profesori, 17 docenti, 23 lektori un 13 asistenti. Mācībspēku sadalījums pēc 
zinātniskajiem un akadēmiskajiem grādiem ir sekojošs: 1 habilitētais doktors, 30 doktori un 43 
maăistri.  
 
6.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība fakultātes mērėu un uzdevumu 
īstenošanai 
 Fakultātē īstenotie akadēmiskā personāla pētniecības projekti aprakstīti 1.5.2. punktā. 
2007./2008. studiju gadā fakultātē tika pabeigti divi ESF projekti mācībspēku kvalifikācijas 
paaugstināšanas jomā: Mācībspēku kompetenču paaugstināšana mašīnbūvē un metālapstrādē 
(piedalījās 23 mācībspēki) un Akadēmiskā personāla tehnoloăiskā prakse enerăētikas 
uzĦēmumos (piedalījās 11 mācībspēki). 

Turpinājās 2005. gada oktobrī uzsāktā ESF projekta InženierzinātĦu studiju 
modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē (2005.-2008. gadi) īstenošana. 
2007./2008. studiju gadā projekta ietvaros ir tipogrāfiski izdotas deviĦas jaunas mācību grāmatas 
un 28 mācību metodiskie līdzekĜi. Turpinājās arī 2006. gada rudenī uzsāktā otra lielā ESF 
projekta Studiju procesa modernizācija un kvalitātes uzlabošana spēkratu priekšmetu grupā 
(2006.-2008. gadi) īstenošana. Projekta ietvaros pārskata studiju gadā tipogrāfiski izdotas 32 
mācību grāmatas un mācību līdzekĜi. 

43 no programmas īstenošanā iesaistītajiem 74 mācībspēkiem ir akadēmiskajos amatos 
ievēlēti. Seši profesori ir ievēlēti profesora amatā lauksaimniecības inženierzinātnes nozarē. 24 
studiju programmā strādājošie inženierzinātĦu doktori savas disertācijas aizstāvējuši 
lauksaimniecības inženierzinātnes apakšnozarē. 
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6.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
 2007./2008. studiju gadā studiju programmā strādājošie doktoranti Liene Kanceviča un 
Indulis Straume kĜuva par lektoriem (Lauksaimniecības enerăētikas institūtā), par asistentiem 
turpina strādāt doktoranti Olafs Vronskis (Mehānikas institūtā), Žanis Jesko un Vilnis Pīrs 
(Spēkratu institūtā). 2008. gada jūnijā atkārtoti profesora amatā tiks ievēlēti Imants Ziemelis 
(Mehānikas inst.) un Genādijs Moskvins (Lauks. enerăētikas inst.), asociētā profesora amatā 
pirmo reizi tiks ievēlēti līdzšinējie docenti Daina Kanaška (Spēkratu inst.) un Jānis Čukurs 
(Mehānikas inst.). 16. maijā doktora grādu ieguva asistents Imants Nulle (Mehānikas inst.). 
Savus doktora darbus praktiski ir pabeiguši asistenti Mareks Šmits (Mehānikas inst.), Ruslans 
Šmigins (Spēkratu inst.), lektore Liene Kanceviča (Lauks. enerăētikas inst.), docenti Ilmārs 
Dukulis (Spēkratu inst.) un Aigars Laizāns (Lauks. enerăētikas inst.). Studijas doktorantūrā 
turpina asistenti Žanis Jesko un Vilnis Pīrs (Spēkratu inst.), Vitālis Osadčuks, Andris Spīdāns un 
Indulis Straume (Lauks. enerăētikas inst.). Nākošajā studiju gadā doktora studijās tiks uzĦemti 
vismaz četri jauni doktoranti. 
 

 
7. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

 
 Studiju programmas finansēšanas avoti ir valsts budžets, studiju maksa (visi nepilna laika 
studenti un virs valsts noteiktā limita uzĦemtie) un pašu ieĦēmumi. 

2007./2008. studiju gadā ar divu ESF projektu (InženierzinātĦu studiju satura modernizācija 
Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Nr. 2005/0124/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0066/0067, 
2005.-2008. g. un Studiju procesa modernizācija un kvalitātes uzlabošana spēkratu priekšmetu grupā, Nr. 
2006/0248/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0075/0067, 2006.-2008. g.) līdzekĜu atbalstu papildinātas 
gan iepriekšējos gados izveidotās jaunās mācību laboratorijas, gan arī „vecās” mācību 
laboratorijas: 

- izveidota ServisuzĦēmumu projektēšanas laboratorija, kura nokomplektēta ar 12 
datoriem, tīkla printeri, skeneri un licencētām datorprogrammām servisuzĦēmumu 
projektēšanai, automobiĜu un traktoru TA un TR normstundu un remonta plānošanai, 
kā arī satiksmes vadībai un modelēšanai; 

- Biodegvielu un motoru mācību un zinātniskā laboratorija papildināta ar modernu 
dūmainības mērītāju un gāzu analizatoru, kā arī datorizētu datu reăistrācijas iekārtu 
motoru izmēăināšanas stendam; 

- Datorizētās mērīšanas laboratorija papildināta ar ierīcēm spēka mērīšanas iekārtu 
apmācībai, mobilo robotu vides uztveres sensoru apmācības komplektu un tuvinājuma 
sensoru apmācības iekārtu komplektu; 

- Datorprojektēšanas laboratorija papildināta ar projektēšanas apmācības tehnisko līdzekĜu 
datorizētu komplektu; 

- Materiālu pretestības laboratorija papildināta ar materiālu un stiepes pārbaudes 
iekārtām, deformācijas noteikšanas iekārtu komplektu un tenzometrēšanas komplektu; 

- Iegādāts jauns moderns CLAAS firmas traktors komplektā ar datorizētu diagnostikas 
sistēmu, kas Ĝauj studentus iepazīstināt ar modernajām spēkratu diagnosticēšanas 
metodēm; 

- Iegādāts jauns Renault firmas mikroautobus, kurš kalpo gan kā studentu 
transportlīdzeklis studentu transportēšanai uz ceĜa izmēăinājumu vietu, gan arī kā 
laboratorijas iekārta šajos izmēăinājumos; 

- Spēkratu servisa laboratorija apgādāta ar modernām iekārtām: automobiĜu pacēlājs, 
riteĦu balansēšanas iekārta, motora funkcionālais testeris, spiediena mērīšanas iekārta, 
lukturu pārbaudes ierīce OP, hidrauliskā prese, Otto motoru un DīzeĜmotoru 
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stroboskops, kompresora un gaisa instrumentu komplekts, mobilo mašīnu diagnostikas 
un tehnisko apkopju komplekts; 

- Spēkratu teorijas laboratorija nokomplektēta ar spēkratu svara un ekspluatācijas 
parametru noteikšanas komplektu laboratorijas darbiem, ātruma mērīšanas ierīci, 
datorprogrammu neelektrisku mērījumu fiksēšanai datorā; 

- Spēkratu uzbūves laboratorija apgādāta ar jaunu laboratorijas iekārtu komplektu; 
- Degvielas aparatūras laboratorijai iegādāti divi elektroniski stendi dīzeĜmotoru sprauslu 

regulēšanai; 
- Spēkratu elektroiekārtu laboratorija apgādāta ar jaunu laboratorijas aprīkojumu 

(barošanas avoti, multimetri, ciparu oscilogrāfi, dīcknaibĜu adapters, elektriskie 
termometri, sildītāji). 

 
 

8. Ārējie sakari 
 

8.1. Saistība ar darba devējiem 
Ciešākā saite ir ar darba devējiem – fakultātes absolventiem. 2008. gada 28. martā notika 

fakultātes 1958. un 1988. gada absolventu salidojums, ieradušies bija 14 1958. gada absolventi 
un 73 1988. gada absolventi. Uz salidojumu tika sagatavota un izdota grāmata 
“Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes 1988. gada absolventi” (192 lpp.). ěoti aktīvu saikni 
ar darba devējiem, arī galvenokārt ar fakultātes absolventiem, iedibinājusi fakultātes studentu 
pašpārvalde caur tradicionālajām fakultātes studentu dienām – „Mehu dienām”. Šogad Mehu 
dienas 2008 notika 17. un 18. aprīlī, to atbalstam studenti bija piesaistījuši 87 sponsorus. 

Sadarbības ar darba devējiem ietvaros 2007./2008. studiju gadā 4. kursa students 
M.Trukšāns ieguva SIA DeLaval stipendiju par pētījumiem lopkopības tehnikas jomā, savukārt 
2. kursa studenti Māris Freimanis un Nauris Lapss – firmas Kesko Agro Latvija stipendiju. 

Fakultātes dekanāts regulāri saĦem darba un prakšu vietu piedāvājumus, par ko studenti 
tiek informēti uz informācijas dēĜa.  
 
8.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 

Apakšprogrammas Autotransports ietvaros ir sadarbība ar RTU Transporta un 
mašīnzinību fakultāti. Ir vairāku gadu sadarbība ar Rīgas Tehnisko koledžu un Mālnavas 
koledžu. Ar abām koledžām ir noslēgti sadarbības līgumi, saskaĦotas studiju programmas un šo 
koledžu Autotransporta programmas absolventi tiek uzĦemti TF Autotransporta 
apakšprogrammā 2. kursā. Ir sadarbība arī studiju procesā, TF studenti regulāri brauc iepazīšanās 
vizītēs uz šim koledžām, notiek arī mācībspēku apmaiĦa. 

No ārvalstu augstskolām ir sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas Lauksaimniecības 
universitāšu Lauksaimniecības inženierzinātĦu fakultātēm, ar Norvēăijas Lauksaimniecības 
universitāti, Braunšveigas Tehniskās universitātes Lauksaimniecības mašīnu un hidraulikas 
institūtu (Vācija) un Hohenheimas universitātes Agrārtehnikas institūtu. Turpinās sadarbība ar 
Minskas Traktoru rūpnīcu (Baltkrievija). Darbojas ERASMUS sadarbības līgums ar Čehijas 
Dzīvības zinātĦu universitāti Prāgā. 2007./2008. studiju gada pavasara semestrī Prāgā sekmīgi 
mācījās trīs programmas studenti – Valērija Čekina, Rūdolfs KrūkliĦš un Jānis Freibergs. 
Rudens semestrī uz Prāgu dosies 1. kursa maăistrants Guntis Rušėis un profesors Gunārs 
VērdiĦš. Noslēgts ERASMUS sadarbības līgums arī ar Jana Evangelista Purkuna Universitāti 
Usti nad Labemā Čehijā. Šis līgums paredz nākošo divu gadu laikā trīs fakultātes mācībspēku 
vieslekcijas čehijā un trīs čehu profesoru vieslekcijas LLU. 
 Kopš 2002. gada fakultāte līdz ar vairākām Eiropas radniecīgām universitāšu fakultātēm 
ir iesaistījusies ERASMUS tematiskajā tīklā Lauksaimniecības inženierzinību studijas Eiropas 
universitātēs. Tīkla pirmais cikls noslēdzās 2006. gadā, 2007./2008. gadā tika īstenots 
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pilotprojekts un ar 2008. gadu sākas projekta par biosistēmu inženierijas virziena studiju 
programmu attīstību Eiropā, veidojot pāreju no lauksaimniecības inženierijas uz biosistēmu 
inženieriju. 

Sadarbības attīstīšanas veicināšanai ar ārvalstu augstskolām, ESF projektu ietvaros 
sagatavoti trīs lekciju kursi pasniegšanai angĜu valodā: materiālu pretestība, loăistika un saules 
enerăijas izmantošana lauksaimniecībā. 
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2006./2007. studiju gads 
(pašnovērtējums apstiprināts ar LLU Senāta 10.10.2007. lēmumu Nr. 6-52) 

 
 

1. Studiju programmas organizācija 
 
 Būtiskas izmaiĦas studiju programmas organizācijā un struktūrā 2006./2007. studiju gadā 
nav notikušas.  
 20.09.2006. fakultātes Domes sēdē tika izskatīts jautājums „Par nepilna laika studijām”, 
tika pieĦemts lēmums aicināt mācībspēkus un institūtu direktorus pievērst lielāku uzmanību 
studiju procesa organizācijai nepilna laika studijās. 
 
 
2. Programmas un tajā iekĜauto lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru 

un citu studiju pasākumu apraksts 
 

Programmas un tajā iekĜauto lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un citu studiju 
pasākumu saturs 2006./2007. studiju gadā nav mainījies. 

 
 

3. Vērtēšanas sistēma 
 

 Vērtēšanas sistēma 2006./2007. studiju gadā nav mainījusies. 
 
 

4. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
 
4.1. Izmantotās studiju metodes un formas 

2006./2007. studiju gadā uzsākušas darbu divas jaunās ERAF projekta ietvaros izveidotās 
mācību un zinātniskās laboratorijas. Spēkratu institūtā tā ir Biodegvielu mācību un zinātniskā 
laboratorija, kura nokomplektēta ar jaunu spēkratu izmēăināšanas veltĦu stendu, uz kura notiek 
gan laboratorijas darbi, gan arī studentu pētnieciskie darbi. Mehānikas institūtā tā ir jaunā 
Datorizētās mērīšanas laboratorija, kura kalpo gan laboratorijas darbiem, gan arī studentu 
pētniecības darbiem. 

2007. gada 25. jūnijā tika atklātas divas jaunas modernas mācību laboratorijas, kuras 
izveidotas ESF projekta „InženierzinātĦu studiju satura modernizācija Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē” (Nr. 2005/0124/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0066/0067) ietvaros: 
Datorizētās projektēšanas laboratorija Mehānikas institūtā un Datormodelēšanas laboratorija 
Lauksaimniecības enerăētikas institūtā. 

Divu ESF projektu ietvaros 2006./2007. studiju gadā sagatavotas sekojošas mācību 
grāmatas un mācību metodiskie līdzekĜi: 

� UzkliĦăis G., Šmits M. RitgultĦi: Lekciju konspekts. – Jelgava: LLU, 2007. – 107 lpp. 
� Inženiergrafika, mācību grāmata, 472 lpp. 
� Iekšdedzes motoru biodegvielas, mācību grāmata, 320 lpp. 
� ElektropiedziĦas modelēšana, 60 lpp. 
� Siltuma ieguves tehnoloăijas, 99 lpp. 
� Elektrotehniskie materiāli, 61 lpp. 
� Neelektrisko lielumu elektriskās mērīšanas metodes un sensori, 55 lpp. 
� Pārvadājumi, 215 lpp. 
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� Transporta vadība un loăistika, 182 lpp. 
� Atgāzu toksiskuma novērtēšana, 41 lpp. 
� Automātiskās vadības pamati, 160 lpp. 
� Lietišėā elektrotehnika, 82 lpp. 
� Ganāmpulka menedžmenta sistēmas, 96 lpp. 
� Spēkratu diagnostika, 220 lpp. 
� DīzeĜmotoru barošanas sistēmas, 200 lpp. 
� Spēkratu ekspluatācijas materiāli, 200 lpp. 

 
2006./2007. studiju gadā izdoti sekojoši mācību metodiskie materiāli: 

� J.Vizbulis, A.Mežs. Tilpuma hidropiedziĦa. Jelgava: LLU, 2006. – 62 lpp. 
� Vides aizsardzības pasākumu ieviešana cūku intensīvās audzēšanas fermās./ J.PriekuĜa 
red. R.: Poligrāfists, 2006. - 87 lpp. 

� Ieteikumi kūtsmēslu krātuvju būvniecībai: Rokasgrāmata / Izdevumu latviešu valodā 
rediăējuši: J.Priekulis un V.Murikovs. R.: Latgales Druka, 2006. - 88 lpp. 

� Spēkratu uzbūve (laboratorijas darbu uzdevumi un to izpildes metodika), 60 lpp. 
� Mašīnu tehniskā apkalpošana (kursa projekta metodiskie norādījumi), 40 lpp. 
� Automobilis un vide (laboratorijas darbu metodika un lekciju piezīmes), 120 lpp. 
� Tirgzinība autotransportā (praktisko darbu metodika un lekciju piezīmes), 126 lpp. 
� Loăistikas pamati, 58 lpp. 
� Automobilis un vide, 120 lpp. 
� Spēkratu uzbūve, 60 lpp. 
� Mašīnu tehniskā apkalpošana (kursa projekta metodiskie norādījumi), 40 lpp. 
� Mašīnu tehniskā apkalpošana (laboratorijas darbu uzdevumi un to izpildes metodika), 100 
lpp. 
� Traktora vilces aprēėins, 40 lpp. 
� Biodegvielu izmantošana motoros, 80 lpp. 
� Autotransporta uzĦēmumu projektēšana, 40 lpp. 
� Jaunākais autobūvē, 20 lpp. 
� Transporta ekonomika, 80 lpp. 
� Specializētais ritošais sastāvs, 80 lpp. 
� Loăistika, 80 lpp. 
� AutomobiĜu bojājumu kalkulācija, 40 lpp. 
 

4.2. Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tās ietekme uz studiju darbu 
2007. gada 24. un 25. maijā fakultātē notika Spēkratu institūta organizētā 6. starptautiskā 

zinātniskā konference Inženierzinātne lauku attīstībai, kurā tika nolasīti 85 referāti, referenti 
pārstāvēja 15 valstis. Tika sagatavots un izdots arī konferences rakstu krājums.  

Mācībspēki ir nolasījuši 55 referātus starptautiskās zinātniskās konferencēs un 19 
referātus cita veida konferencēs un semināros. SaĦemti 4 patenti. Publicēti 52 raksti LZP atzītos 
vai starptautiski recenzētos izdevumos, 7 raksti nerecenzētos zinātniskajos izdevumos un 33 
raksti nozares periodiskajos izdevumos. 

4. kursa studenti A.SaliĦš un S.Daukšte ieguva SIA DeLaval stipendiju par pētījumiem 
lopkopības tehnikas jomā. 

Veikta zinātniskā pētniecība Latvijas Zinātnes padomes grantos par kopējo summu 57 
271 LVL un citos pētniecības projektos par 129 284 LVL.  

Fakultātē tiek īstenoti sekojoši LZP zinātnes projekti: LZP zinātniskais projekts 05-1598. 
“Augu biomasas kondicionēšana pārstrādei un enerăijas ieguvei”, zinātn. vad. prof. Ē.Kronbergs; 
04.1130 “Šėidro un gāzveida biodegvielu loăistika un pielietošana”, zinātn. vad. profesors 
G.Birzietis; 04.1077 “NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu autonoma energoapgāde izmantojot 
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biogāzi”, zinātn. vad. profesors A.Šnīders; 05.1594 “Mākslīgā intelekta sistēmu attīstība 
lauksaimniecībā” un 05.1595 „Intelektuālās tehnoloăijas patērētāju interešu un tiesību 
aizsardzībai” zinātn. vad. profesors G.Moskvins; 05.1577 „Energoietilpības samazināšanas 
pētījumi augkopības produkcijas kaltēšanas un glabāšanas procesos”, zinātn. vad. asoc. profesors 
J.Palabinskis; 05.1596. „Precīzās lopkopības tehnoloăiju pētījumi”, zinātn. vad. vadošais 
pētnieks A.Laurs; 05.1580. Modernas un ilgtspējīgas piena ražošanas zinātniskā nodrošināšana, 
Latvijai iestājoties ES un 06.1950. ES kopējā tirgus apstākĜos konkurentspējīgu piena lopkopības 
modeĜu izstrāde zemnieku saimniecībām Latvijā, zinātn. vad. profesors J.Priekulis; 04.1088. 
Pētījumi netradicionālo enerăijas veidu apguvei, enerăijas racionālai izmantošanai un dzīvnieku 
labturības nodrošināšanai cūkkopībā, zinātn. vad. profesors I.Ziemelis. 
 IZM finansētie pētniecības un pētniecības infrastruktūras projekti (kopējā summa 
159 734 LVL), kurus īstenoja fakultātes mācībspēki: 06.16-xp.23 “Siltuma apmainītāju 
pielietošana cūku novietĦu vēdināšanas sistēmās” (vadītājs asoc. prof. D.Viesturs); 06.20-xp.27 
“Vides piesārĦojuma samazināšana, optimizējot sadedzes procesu dīzeĜmotorā” (prof. V.Gulbis); 
06.19–xp.26. “Hidraulisko sistēmu diagnostika energoefektivitātes novērtējumam” (prof. 
Ē.Kronbergs); 06.14-xp21 „Degvielas patēriĦa mērīšanas sistēma” (prof. G.Birzietis); 06.1-xi8 
“Eksperimentālo pētniecības modeĜu spiesto shēmu prototipu izgatavošanas iekārta” (asoc. prof. 
A.GaliĦš); 06.3-xi10 “Lauksaimniecības tehnikas pētniecības aparatūra un materiāli” (prof. 
K.Vārtukapteinis); “LLU ZPS informatīvo datu bāzu izveide, sistematizācija un integrācija 
vienotā informācijas vidē” (asoc. prof. A.Kaėītis). 
 Fakultātes mācībspēki reăistrējuši un uztur 11 patentus. 
 
4.3. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajos projektos 

 Studenti tiek iesaistīti fakultātes pētniecības projektos. 2007. gadā 8 bakalaura darbi bija 
veikti pētniecības projektu ietvaros.  

2007. gada LLU studentu zinātniskajā konferencē ar ziĦojumiem piedalījās studiju 
programmas 1. kursa studenti M.Jurēvičs, R.KrūkliĦš un J.Freibergs, 2. kursa studenti 
J.Elksnītis, M.Pinka, G.Skrodelis, G.Bogdanovs, 3. kursa studenti I.OzoliĦš, M.Tereščenko un 4. 
kursa students A.SaliĦš. Referātu tēzes publicētas konferences tēžu krājumā. 
 
 

5. Studējošie 
 

5.1. Studējošo skaits programmā 
 Kopā programmā uz 01.09.2007. ir 312 studenti, tai skaitā 193 pilna laika studenti un 119 

nepilna laika studenti. 
 
5.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 

 1. kursā 2007. gadā imatrikulēti 113 studenti, tai skaitā 78 pilna laika studijās un 35 
nepilna laika studijās. 
 
5.3. Absolventu skaits 

 2007. gadā programmu absolvēja 32 cilvēki, tai skaitā pilna laika studijās – 25 un nepilna 
laika studijās – 7. 
 
5.4. Studējošo aptaujas un to analīze 
 2006. gada oktobra sākumā tika veikta 2. kursa studentu aptauja ar vēlmi uzzināt studentu 
iespaidus par pirmajā kursā iepazīto. No 43 aptaujātajiem studentiem 7 izteicās, ka ir Ĝoti 
apmierināti ar nākošās profesijas izvēli, 32 – apmierināti, 3 nebija pārliecināti par izvēli, bet 
viens nebija apmierināts. Viskritiskākās atsauksmes joprojām bija par fizikas, matemātikas un 
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teorētiskās mehānikas priekšmetu pasniegšanu. Ar attiecīgo katedru vadītājiem un institūtu 
direktoriem un mācībspēkiem veiktas pārrunas. Pozitīvas atsauksmes bija par psiholoăijas, 
metālapstrādes, inženiergrafikas un mērīšanas tehnikas pasniegšanu. 
 
5.5. Absolventu aptaujas un to analīze 
 2006./2007. studiju gadā absolventu aptaujas netika veiktas. 
 
5.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 Studentiem ir iespēja piedalīties studiju procesa vērtēšanā anonīmu anketēšanu veidā. Arī 
katrs mācībspēks vismaz pirms katras vēlēšanu reizes iziet anonīmu studentu aptauju, kurā 
studenti vērtē gan mācībspēka īpašības, gan arī priekšmetu saturiski un metodiski. Fakultātes 
Domes sastāvā ir septiĦi studentu pārstāvji, tādējādi piedaloties visu ar fakultātes dzīvi saistīto 
jautājumu lemšanā. Atbilstoši fakultātes Domes 23.11.2005. lēmumam „Par kvalitātes 
nodrošināšanu studiju procesā” mācībspēki studiju priekšmeta noslēgumā veic studentu aptauju. 
Pēc studentu aicinājuma Domes 24.08.2005. sēdē tika pieĦemts lēmums Par Lauksaimniecības 
inženierzinību profesionālās studiju programmas absolventu iespējām absolvēt akadēmisko 
pamatstudiju programmu Lauksaimniecības inženierzinātne, kurā tika noteikti principi kā otrā 
līmeĦa profesionālās studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinības absolventi, kuri 
vēlas iegūt bakalaura grādu ar tiesībām turpināt studijas maăistrantūrā, var to iegūt absolvējot 
akadēmisko studiju programmu Lauksaimniecības inženierzinātne, pielīdzinot nokārtotos 
vienādos studiju priekšmetus. 

 
 

6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
 

6.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 Studiju programmā ir iesaistīti 44 mācībspēki, to skaitā 16 profesori, 10 asociētie 
profesori, 11 docenti, 14 lektori un 3 asistenti. Mācībspēku sadalījums pēc zinātniskajiem un 
akadēmiskajiem grādiem ir sekojošs: 4 habilitētie doktori, 21 doktors un 17 maăistri.  
 
6.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība fakultātes mērėu un uzdevumu 
īstenošanai 
 Fakultātē īstenotie akadēmiskā personāla pētniecības projekti aprakstīti 1.3.2. punktā. 
2006./2007. studiju gadā fakultātē tika īstenoti trīs ESF projekti mācībspēku kvalifikācijas 
paaugstināšanas jomā: Mācībspēku kompetenču paaugstināšana mašīnbūvē un metālapstrādē 
(piedalījās 23 mācībspēki), Akadēmiskā personāla tehnoloăiskā prakse enerăētikas uzĦēmumos 
(piedalījās 11 mācībspēki) un Profesora stažēšanās transporta un loăistikas uzĦēmumā. 

Turpinājās 2005. gada oktobrī uzsāktā ESF projekta „InženierzinātĦu studiju 
modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē” (2005.-2008. gadi) īstenošana. 
2006./2008. studiju gadā projekta ietvaros ir sagatavotas divas jaunas mācību grāmatas un 16 
mācību metodiskie līdzekĜi. 2006. gada rudenī uzsākta otra lielā ESF projekta Studiju procesa 
modernizācija un kvalitātes uzlabošana spēkratu priekšmetu grupā īstenošana. Projekta ietvaros 
izdoti 5 mācību līdzekĜi un sagatavotas iespiešanai trīs mācību grāmatas un 10 mācību līdzekĜi. 

 
6.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
 2006./2007. studiju gadā studiju programmā turpina strādāt jaunā asistente-doktorante 
Liene Kanceviča (Lauksaimniecības enerăētikas institūtā), asistenti - doktorantūras šā gada 
absolventi Imants Nulle un Mareks Šmits (Mehānikas institūtā), asistents-doktorants Olafs 
Vronskis (Mehānikas institūtā). Ar 2006./2007. akadēmiskā gada sākumu Spēkratu institūtā sāka 
strādāt docente, Dr.sc.ing. Daina Kanaška. 2007. gada jūnijā atkārtoti profesora amatā tika 
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ievēlēti Māris Ėirsis (Spēkratu inst.), Kaspars Vārtukapteinis un Juris Priekulis (abi Lauks. 
tehnikas inst.), asociētā profesora amatā – Valentīns Pušinskis (Mehānikas inst.). 
 

 
7. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

 
 Studiju programmas finansēšanas avoti ir valsts budžets, studiju maksa (visi nepilna laika 
studenti un virs valsts noteiktā limita uzĦemtie) un pašu ieĦēmumi. 
 Studiju materiālā bāze 2006./2007. studiju gadā papildināta ar jaunām mācību 
laboratorijām, kuras izveidotas ESF projekta ietvaros: Datorizētās projektēšanas laboratorija 
Mehānikas institūtā un Datormodelēšanas laboratoriju Lauksaimniecības enerăētikas institūtā. 
Tā paša projekta ietvaros ar modernām iekārtām papildinātas arī Biodegvielu mācību un 
zinātniskā laboratorija, Datorizētās mērīšanas laboratorija, Materiālu stiprības mācību 
laboratorija. Spēkratu institūta ESF projekta ietvaros mācību laboratoriju vajadzībām iegādāts 
jauns moderns traktors un mikroautobuss, iegādātas iekārtas Projektēšanas laboratorijai, 
Spēkratu tehniskā servisa, Spēkratu uzbūves, Spēkratu teorijas un Degvielas aparatūras 
laboratorijām. 
 IZM finansēto infrastruktūras projektu ietvaros iegādāts iekārtu komplekts lauka 
smidzinātāju testēšanai un pētniecībai Lauksaimniecības tehnikas institūtā, aparatūra sadegšanas 
procesu pētniecībai motoru cilindros Spēkratu institūtā, mikroshēmu plašu izgatavošanas 
minidarbgalds Lauksaimniecības enerăētikas institūtā un hidrosistēmu testēšanas ierīču 
komplekts Mehānikas institūtā. 
 No Zemkopības ministrijas subsīdijām saĦemti 50 tūkstoši latu, par kuriem iegādāti 
iekārtu komplekti Biogāzes zinātniskās laboratorijas izveidošanai. Laboratorija uzsākusi 
pētījumus. 
 Iepriekš aprakstītās iekārtas izmantojamas gan mācību darbam, gan arī studenti, 
maăistrantu un doktorantu pētniecības procesā. 

 
 

8. Ārējie sakari 
 

8.1. Saistība ar darba devējiem 
 Ciešākā saite ir ar darba devējiem – fakultātes absolventiem. 2007. gada 23. martā notika 
fakultātes 1987. gada absolventu salidojums, ieradušies bija 62 absolventi. Uz salidojumu tika 
sagatavota un izdota grāmata “Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes 1987. gada 
absolventi” (205 lpp.). ěoti aktīvu saikni ar darba devējiem, arī galvenokārt ar fakultātes 
absolventiem, iedibinājusi fakultātes studentu pašpārvalde caur tradicionālajām fakultātes 
studentu dienām – „Mehu dienām”. Šogad Mehu dienas 2007 notika 19. un 20. aprīlī, to 
atbalstam studenti bija piesaistījuši 95 sponsorus.  

Fakultātes dekanāts regulāri saĦem darba un prakšu vietu piedāvājumus, par ko studenti 
tiek informēti uz informācijas dēĜa.  
 
8.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 
 Apakšprogrammas Autotransports ietvaros ir sadarbība ar RTU Transporta un 
mašīnzinību fakultāti. 2006./2007. studiju gadā seši fakultātes mācībspēki piedalījās RTU 
Ražošanas kvalitātes institūta ESF projekta „Programmas izstrāde un akadēmiskā personāla 
tālākizglītības kursu īstenošana studiju kvalitātes pilnveidē” īstenošanā sadarbības partnera 
statusā. 
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 No ārvalstu augstskolām ir sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas Lauksaimniecības 
universitāšu Lauksaimniecības inženierzinātĦu fakultātēm, ar Norvēăijas Lauksaimniecības 
universitāti, Braunšveigas Tehniskās universitātes Lauksaimniecības mašīnu un hidraulikas 
institūtu (Vācija) un Hohenheimas universitātes Agrārtehnikas institūtu. Turpinās sadarbība ar 
Minskas Traktoru rūpnīcu (Baltkrievija).  
 Kopš 2002. gada fakultāte līdz ar vairākām Eiropas radniecīgām universitāšu fakultātēm 
ir iesaistījusies ERASMUS tematiskajā tīklā Lauksaimniecības inženierzinību studijas Eiropas 
universitātēs. 
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2005./2006. studiju gads 
(pašnovērtējums apstiprināts ar LLU Senāta 08.11.2006. lēmumu Nr. 5-222) 

 
 

1. Studiju programmas organizācija 
 
 Būtiskas izmaiĦas studiju programmas organizācijā un struktūrā 2005./2006. studiju gadā 
nav notikušas.  
 28.08.2005. fakultātes Dome pieĦēma lēmumu „Par Lauksaimniecības inženierzinību 
profesionālās studiju programmas absolventu iespējām absolvēt akadēmisko pamatstudiju 
programmu Lauksaimniecības inženierzinātne”, kurā noteica pielīdzināmo priekšmetu sarakstu 
un apjomu profesionālās studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinības absolventiem, 
kuri vēlas turpināt studijas bakalaura studiju programmā Lauksaimniecības inženierzinātne. 
 23.11.2005. fakultātes Dome pieĦēma lēmumu „Par kvalitātes nodrošināšanu studiju 
procesā”, kurā ar dekāna 09.05.2005. rīkojumu Nr. 06-3- 05/47 izveidotā darba grupa līdzšinējās 
studiju procesa kvalitātes vērtēšanas sistēmas izvērtēšanai fakultātē un tās pilnveidošanas 
priekšlikumu sagatavošanai ziĦoja par darba rezultātiem. Dome nolēma: „Mācībspēkiem studiju 
priekšmeta noslēgumā veikt studentu aptauju ar darba grupas piedāvāto anketu. Studiju 
programmu vadītājiem vienu reizi gadā veikt studiju programmu pilna laika 3. kursa studentu un 
nepilna laika 4. kursa studentu aptauju ar darba grupas piedāvāto aptauju studiju programmas 
pilnveides nolūkā”. 
 26.04.2006. fakultātes Dome pieĦēma lēmumu „Par eksāmenu skaitu sesijā”, kurā tika 
optimizēti eksāmeni studiju priekšmetos, lai optimizētu eksāmenu skaitu sesiju laikā un lai 
priekšmeti, kuru apjoms ir mazāks par 2 KP, pārietu no eksāmeniem uz ieskaitēm. Lēmuma 
rezultātā kopējās obligātās daĜas priekšmetiem psiholoăijai (1.5 KP), ētikai (1.5), filozofijai (1.5) 
un ekonomikas teorijai (1.5) pārbaudījums tika mainīts no eksāmena uz ieskaiti ar atzīmi. Tas 
pats attiecas arī uz uzĦēmējdarbības agroservisā apakšprogrammas priekšmetu lopkopības 
tehnoloăija, autotransporta apakšprogrammas priekšmetiem spēkrati (5. sem., 1.5 KP), 
uzĦēmējdarbība transportā (7. sem., 1.0) un automobiĜa un motora teorija (6. sem., 1.5) un 
pārtikas rūpniecības iekārtu apakšprogrammas priekšmetu augkopības izcelsmes izejvielas (6. 
sem., 1.5). Savukārt, kopējās teorētiskās daĜas priekšmetā teorētiskā mehānika (3. sem., 3.0), 
apakšprogrammas lauksaimniecības tehnika priekšmetos lauksaimniecības mašīnas (6. sem., 2.0) 
un spēkrati (6. sem., 2.0) pārbaudījums no ieskaites tika mainīts uz eksāmenu. Lai optimizētu 
eksāmenu skaitu sesijās pārtikas rūpniecības iekārtu apakšprogrammā priekšmets tehnoloăijas un 
iekārtas (2.5 KP) tika pārcelts no 5. semestra uz 6. semestri un priekšmeti augkopības izcelsmes 
izejvielas (1.5 KP) un lopkopības izcelsmes izejvielas (1.5 KP) no 6. semestra uz 5. semestri.  

Ar dekāna 29.08.2006. rīkojumu Nr. 06-3-05-165 izveidota darba grupa ar mērėi, meklēt 
iespējas nepilna laika studiju efektivitātes paaugstināšanai un studiju procesa organizācijas 
pilnveidošanai. Tās uzdevumi: kritiski izvērtēt pašreizējo nepilna laika studiju organizāciju 
fakultātē, LLU un citās Latvijas augstskolās; veikt nepilna laika studentu anketēšanu un 
noskaidrot studentu attieksmi pret dažādiem nepilna laika studiju organizācijas iespējamajiem 
variantiem; sagatavot argumentētus priekšlikumus turpmākai nepilna laika studiju organizēšanai 
fakultātē un par tiem ziĦot Domes decembra sēdē 
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2. Programmas un tajā iekĜauto lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru 
un citu studiju pasākumu apraksts 

 
Programmas un tajā iekĜauto lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un citu studiju 

pasākumu saturs 2005.2006. studiju gadā nav mainījies. 
 
 

3. Vērtēšanas sistēma 
 

 Vērtēšanas sistēma 2005./2006. studiju gadā nav mainījusies. 
 
 

4. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
 
4.1. Izmantotās studiju metodes un formas 

2005./2006. studiju gadā ERAF projekta ietvaros Spēkratu institūta motoru 
izmēăināšanas laboratorija ir nokomplektēta ar jaunu spēkratu izmēăināšanas veltĦu stendu, uz 
kura notiek gan laboratorijas darbi, gan arī studentu pētnieciskie darbi. ERAF projekta ietvaros 
Mehānikas institūtā ir izveidota jauna datorizētas mērīšanas laboratorija, kura arī kalpos gan 
laboratorijas darbiem, gan arī studentu pētniecības darbiem. 

2005. gada oktobrī uzsākta ESF projekta „InženierzinātĦu studiju satura modernizācija 
Latvijas Lauksaimniecības universitātē” (Nr. 2005/0124/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0066/0067), 
kura ietvaros sagatavoti sekojoši mācību metodiskie līdzekĜi: 

� Elektronika, 59 lpp. 
� Tehnoloăisko iekārtu automatizācija, 70 lpp. 
� Apsildes sistēmu aprēėina metodika un piemēri, 58 lpp. 
� Motoru izmēăināšana, 72 lpp. 
� Automātiskās teĜu ēdināšanas sistēmas, 46 lpp. 
� Lopbarības izdales roboti, 32 lpp. 
� Globālās pozicionēšanas tehnoloăijas lauksaimniecībā, 35 lpp. 

 
2005./2006. studiju gadā izdoti sekojoši mācību metodiskie materiāli: 

� Москвин Г.  Искусственный разум. Думаюшие машины. ISSN 1611 – 4159, DAAD – 
LfL, TUM – Munchen, 2005. - 150 lpp. 

� Dukulis I. Apgūsim jauno WORD. – Rīga: Turība, 2005. – 166 lpp. 
� G.Moskvins. Основы теории систем искусственного интеллекта. ISSN 1611 – 4159, 
DAAD – LfL – IfT, TUM – Munchen, 2006. - 108 lpp. 

� Dukulis I. Apgūsim jauno POWERPOINT. – Rīga: Turība, 2006. – 141 lpp. 
� Ėirsis M. Spēkratu ekspluatācijas materiāli. – Jelgava, 2006. – 51 lpp. 
� Berjoza D., TupiĦš J. Spēkratu tehniskā diagnostika. – Malnava, 2006. – 139 lpp. 
� Čukurs J., Indričāns V. Inženiergrafika. – Malnava, 2006. – 277 lpp. 
 

4.2. Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tās ietekme uz studiju darbu 
2006. gada 18. un 19. maijā fakultātē notika Lauksaimniecības tehnikas institūta 

organizētā 5. starptautiskā zinātniskā konference Inženierzinātne lauku attīstībai, kurā tika 
nolasīti 40 referāti, referenti pārstāvēja sešas valstis. Tika sagatavots un izdots arī konferences 
rakstu krājums. 2006. gada LLU studentu zinātniskajā konferencē ar ziĦojumiem piedalījās divi 
studiju programmas studenti Žanis Jesko (zin. vadītājs prof. I.Ziemelis) ar referātu „Saules 
starojuma jaudas mērījumi uz dažādi orientētām virsmām” un Aldis Paeglis ar referātu 
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„Viendiska bremzes darbspējas pētījumi” (zin. Vad. Prof. G.UzkliĦăis). Referātu tēzes publicētas 
konferences tēžu krājumā. 

Mācībspēki ir nolasījuši 55 referātus starptautiskās zinātniskās konferencēs un 19 
referātus cita veida konferencēs un semināros. SaĦemti 4 patenti. Publicēti 52 raksti LZP atzītos 
vai starptautiski recenzētos izdevumos, 7 raksti nerecenzētos zinātniskajos izdevumos un 33 
raksti nozares periodiskajos izdevumos. 

Veikta zinātniskā pētniecība Latvijas Zinātnes padomes grantos par kopējo summu 
56 561 LVL un citos pētniecības projektos par 45 693 LVL.  

Fakultātē tiek īstenoti sekojoši zinātnes projekti: LZP zinātniskais projekts 05-1598. 
“Augu biomasas kondicionēšana pārstrādei un enerăijas ieguvei”, zinātn. vad. prof. Ē.Kronbergs; 
LZP zinātniskais projekts 04.1130 “ Šėidro un gāzveida biodegvielu loăistika un pielietošana”, 
zinātn. vad. profesors G.Birzietis; LZP zinātniskais projekts 04.1077 “NotekūdeĦu attīrīšanas 
iekārtu autonoma energoapgāde izmantojot biogāzi”, zinātn. vad. profesors A.Šnīders; LZP 
zinātniskais projekts 05.1594 “Mākslīgā intelekta sistēmu attīstība lauksaimniecībā” un 05.1595 
„Intelektuālās tehnoloăijas patērētāju interešu un tiesību aizsardzībai” zinātn. vad. profesors 
G.Moskvins; LZP zinātniskais projekts 05.1577 „Energoietilpības samazināšanas pētījumi 
augkopības produkcijas kaltēšanas un glabāšanas procesos”, zinātn. vad. asoc. profesors 
J.Palabinskis; „Precīzo lopkopības tehnoloăiju pētījumi”, zinātn. vad. vadošais pētnieks A.Laurs; 
Latvijas vides aizsardzības fonda projekts Nr.1-08/43/2005 ”Biodegvielu potenciāls, iespējas un 
šėēršĜi saistībā ar ES direktīvas 2003/30/EK īstenošanu Latvijā” 
 
4.3. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajos projektos 

Studenti tiek iesaistīti fakultātes pētniecības projektos. 2006. gadā 4 bakalaura darbi bija 
veikti pētniecības projektu ietvaros.  

2006. gada LLU studentu zinātniskajā konferencē ar ziĦojumiem piedalījās studiju 
programmas 4. kursa studenti Ž.Jesko un A.Paeglis. Referātu tēzes publicētas konferences tēžu 
krājumā. 
 
 

5. Studējošie 
 

5.1. Studējošo skaits programmā 
 Kopā programmā uz 01.09.2006. ir 366 studenti, tai skaitā 234 pilna laika studenti un 132 

nepilna laika students. 
 
5.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 

 1. kursā 2006. gadā imatrikulēti 97 studenti, tai skaitā 66 pilna laika studijās un 31 
nepilna laika studijās. 
 
5.3. Absolventu skaits 

 2006. gadā programmu absolvēja 31 cilvēks, tai skaitā pilna laika studijās – 20 un nepilna 
laika studijās – 11. 
 
5.4. Studējošo aptaujas un to analīze 
 2005. gada oktobra sākumā tika veikta 2. kursa studentu aptauja ar vēlmi uzzināt studentu 
iespaidus par pirmajā kursā iepazīto. No 38 aptaujātajiem studentiem pieci izteicās, ka ir Ĝoti 
apmierināti ar nākošās profesijas izvēli, 27 – apmierināti, 4 nebija pārliecināti par izvēli, bet divi 
– nebija apmierināti. Viskritiskākās atsauksmes bija par fizikas, matemātikas un teorētiskās 
mehānikas priekšmetu pasniegšanu. Ar attiecīgo katedru vadītājiem un institūtu direktoriem un 
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mācībspēkiem veiktas pārrunas. Pozitīvas atsauksmes bija par informātikas, metālapstrādes, 
inženiergrafikas un mērīšanas tehnikas pasniegšanu. 
 
5.5. Absolventu aptaujas un to analīze 
 2005./2006. studiju gadā absolventu aptaujas netika veiktas. 
 
5.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 Studentiem ir iespēja piedalīties studiju procesa vērtēšanā anonīmu anketēšanu veidā. Arī 
katrs mācībspēks vismaz pirms katras vēlēšanu reizes iziet anonīmu studentu aptauju, kurā 
studenti vērtē gan mācībspēka īpašības, gan arī priekšmetu saturiski un metodiski. Fakultātes 
Domes sastāvā ir septiĦi studentu pārstāvji, tādējādi piedaloties visu ar fakultātes dzīvi saistīto 
jautājumu lemšanā. 23.11.2005. fakultātes Dome pieĦēma lēmumu „Par kvalitātes nodrošināšanu 
studiju procesā”: „Mācībspēkiem studiju priekšmeta noslēgumā veikt studentu aptauju ar darba 
grupas piedāvāto anketu. Studiju programmu vadītājiem vienu reizi gadā veikt studiju 
programmu pilna laika 3. kursa studentu un nepilna laika 4. kursa studentu aptauju ar darba 
grupas piedāvāto aptauju studiju programmas pilnveides nolūkā”. 
 
 

6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
 

6.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 Studiju programmā atkarībā no apakšprogrammas ir iesaistīti 46 mācībspēki, to skaitā 11 
profesori, 9 asociētie profesori, 10 docenti, 14 lektori un 2 asistenti. Mācībspēku sadalījums pēc 
zinātniskajiem un akadēmiskajiem grādiem ir sekojošs: 7 habilitētie doktori, 23 doktori un 16 
maăistri.  
 
6.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība fakultātes mērėu un uzdevumu 
īstenošanai 

 Fakultātē mācībspēku īstenotie pētniecības projekti aprakstīti 1.3.2. punktā. 2005. gada 
oktobrī uzsākta ESF projekta „InženierzinātĦu studiju modernizācija Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē” (2005.-2008. gadi), projekta vadītājs dekāns K.Vārtukapteinis.   
 
6.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
 2005./2006. studiju gadā studiju programmā sāka strādāt jauna asistente – Liene 
Kanceviča (maăistrante, Lauksaimniecības enerăētikas institūtā), turpina strādāt Ulvis 
Miončinskis (doktorants, Mehānikas institūts), Imants Nulle un Mareks Šmits (abi doktoranti, 
Mehānikas institūtā uz pusslodzi kā profesora asistenti), Olafs Vronskis (doktorants, pedagoăijas 
doktorants, Mehānikas institūtā).  

2006. gada jūnijā atkārtoti profesora amatā tika ievēlēts Andris Šnīders un asociētā 
profesora amatā – Ainārs GaliĦš un Pēteris Leščevics (visi trīs Lauks. enerăētikas inst.). 
 
 

7. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
 

 Studiju programmas finansēšanas avoti ir valsts budžets, studiju maksa (visi nepilna laika 
studenti un virs valsts noteiktā limita uzĦemtie) un pašu ieĦēmumi. 
 Studiju materiālā bāze 2005./2006. studiju gadā papildināta ar jaunām mācību un 
pētniecības laboratorijām un pētniecības iekārtām. 2006. gada februārī tik atklāta par ERAF 
līdzekĜiem izveidotā datorizētās mērīšanas laboratorija un martā – Biodegvielu zinātniskā un 
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mācību laboratorija. Abas laboratorijas ir izmantojamas gan mācību darbā, gan pētniecības 
vajadzībām. 
 Veikts kapitālais remonts Datorizētās mērīšanas laboratorijā un 408. telpā. Nomainīti 
vecie logi pret pakešlogiem fakultātes piebūves ziemeĜu puses telpām. 
  
 

8. Ārējie sakari 
 

8.1. Saistība ar darba devējiem 
 Ciešākā saite ir ar darba devējiem – fakultātes absolventiem. 2006. gada 16. aprīlī notika 
fakultātes 1986. gada absolventu salidojums, ieradušies bija 62 absolventi. Uz salidojumu tika 
sagatavota un izdota grāmata “Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes 1986. gada 
absolventi” (206 lpp.). Regulāri fakultātes dekanāts saĦem darba un prakšu vietu piedāvājumus, 
par ko studenti tiek informēti uz informācijas dēĜa. Pēdējie darba piedāvājumi fakultātes 
studentiem un absolventiem saĦemti no Jelgavas Mašīnbūves rūpnīcas, firmas DeLaval, 
Malnavas koledža, Rūpniecisko iekārtu un aprīkojuma firma, Jelgavas pieaugušo izglītības 
centrs.  
 
8.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 
 Apakšprogrammas Autotransports ietvaros ir sadarbība ar RTU Transporta un 
mašīnzinību fakultāti. 
 No ārvalstu augstskolām ir sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas Lauksaimniecības 
universitāšu Lauksaimniecības inženierzinātĦu fakultātēm, ar Norvēăijas Lauksaimniecības 
universitāti, Braunšveigas Tehniskās universitātes Lauksaimniecības mašīnu un hidraulikas 
institūtu (Vācija) un Hohenheimas universitātes Agrārtehnikas institūtu. Turpinās sadarbība ar 
Minskas Traktoru rūpnīcu (Baltkrievija).  
 Kopš 2002. gada fakultāte līdz ar vairākām Eiropas radniecīgām universitāšu fakultātēm 
ir iesaistījusies ERASMUS tematiskajā tīklā Lauksaimniecības inženierzinību studijas Eiropas 
universitātēs. 
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2004./2005. studiju gads 
(pašnovērtējums apstiprināts ar LLU Senāta 09.11.2005. lēmumu Nr. 5-141) 

 
 

1. Studiju programmas organizācija 
 
 IzmaiĦas studiju programmas organizācijā un struktūrā 2004./2005. studiju gadā nav 
notikušas.  
  
 

2. Studiju programmas praktiskā realizācija 
 
2.1. Izmantotās studiju metodes un formas 

Turpinās darbs pie tālmācības elementu ieviešanas nepilna laika studijās. Ar dekāna 
2005. gada 18. maija rīkojumu tika izveidota darba grupa metodisko norādījumu izstrādei 
nobeiguma darbu izstrādāšanai. Darba grupas ziĦojums tiks izvērtēts fakultātes Domes 2004. 
gada novembra sēdē. 

2004./2005. studiju gadā izdoti sekojoši mācību metodiskie materiāli: 
� Dukulis I. Pamati darbā ar AutoCAD 2002: Mācību līdzeklis. – Jelgava: LLU, 2004. – 78 

lpp. 
� Aizsils G. Mašīnu ekspluatācija un remonts. Metodiskie norādījumi kursa darba izstrādei 

4. kursa studentiem. – Jelgava: LLU, 2004. - 28 lpp. (CD formātā.). 
� Lekciju materiāli lietojumprogrammatūrā:  

http://www.llu.lv/Msppersml/mac_speki/Ilmars_Dukulis/liet_progr.html - 9 a.l. 
� Lekciju materiāli informātikā: 

http:// www.llu.lv/Msppersml/mac_speki/Ilmars_Dukulis/mehi_lekcijas.htm - 8 a.l. 
� Lekciju materiāli inženierdarba pamatos: 

http://www.llu.lv/Msppersml/mac_speki/Ilmars_Dukulis/idp_lekcijas.htm - 8 a.l. 
� Priekulis J. Liellopu un cūku mītnes. Tehnoloăija un aprīkošana / J.PriekuĜa red. R.: Poligrāfists, 

2004. – 198 lpp.  
� Palabinskis J. Organizko mēslu izkliedētāji. – Jelgava: LLU, 2004. – 63 lpp. 
� AvotiĦš J. Konstrukciju materiālu tehnoloăija. 1. daĜa. Metālu karstā apstrāde. – Jelgava: 

LLU, 2005. – 120 lpp. 
� AvotiĦš J. Konstrukciju materiālu tehnoloăija. 2. daĜa. Apstrāde griežot. – Jelgava: LLU, 

2005. – 145 lpp. 
� Tuvinājuma Sensori. F.Ebel, S.Nestel / Tulkoja A.Kaėītis, A.GaliĦš, I.Plūme. – Rīga: 

Festo Didactic, 2004. – 335 lpp. 
 
2.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tās ietekme uz studiju darbu 

2005. gada 28. un 29. jūnijā fakultātē notika Lauksaimniecības enerăētikas institūta 
organizēta starptautiska zinātniska konference Modernas tehnoloăijas enerăijas ieguvei un 
efektīvai izmantošanai, kurā tika nolasīti 44 referāti, referenti pārstāvēja septiĦas valstis.  
 
2.3. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajos projektos 
Studenti iesaistīti sekojošu zinātnes projektu izpildē: LZP zinātniskais projekts 01.0790. 
“Biomasas resursi un mehanizācija kondicionēšanas procesos” Zinātniskais vadītājs asoc. prof. 
Ēriks Kronbergs; „Bērzu programmas“ projekts “Bērza koksnes un bērza saplākšĦu fizikāli - 
mehāniskās īpašības atkarībā no koku augšanas apstākĜiem un saplākšĦu ražošanas tehnoloăijas” 
sadaĜa „Bērza koksnes  un  saplākšĦu   mehānisko  īpašību  pētījumi“. Vadītājs asoc. prof. 
V.Pušinskis; LZP zinātniskais projekts Nr.01.0785 “Daudzkomponentu biodegvielu 
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energoefektivitāte iekšdedzes motoros”, zinātn. vad. profesors G.Birzietis; LZP zinātniskais 
projekts 01.0646 “NotekūdeĦu attīrīšanas enerăētika”, zinātn. vad. profesors A.Šnīders; LZP 
zinātniskais projekts 01.0867 “Mākslīgā intelekta sistēmu attīstība lauksaimniecībā”, zinātn. vad. 
profesors G.Moskvins; līgumdarbs ar SIA Schenker “Kravu plūsmas Latvijas reăionos”. 
Profesors A.Šnīders 2004. gada oktobrī saĦēma VAS Latvenergo un Latvijas Izglītības fonda 
Atzinības rakstus par aktīvu studentu zinātnisko darbu vadīšanu. LLU 2004. gada studentu 
zinātnisko darbu konkursā ar LLU Pateicības rakstu un naudas prēmiju tika apbalvots studiju 
programmas 4. kursa students Andris Kronbergs par darbu “Mehānismu kinetostatika”. 
 
 

3. Vērtēšanas sistēma 
 

 Vērtēšanas sistēma 2004./2005. studiju gadā nav mainījusies. 
 
 

4. Studējošie 
 

4.1. Studējošo skaits programmā 
 Kopā programmā uz 01.09.2005. ir 520 studenti, tai skaitā 259 pilna laika studenti un 261 
nepilna laika students. 

 
4.2. Pirmajā kursā imatrikulēto skaits 

 1. kursā 2005. gadā imatrikulēti 138 studenti, tai skaitā 96 pilna laika studijās un 42 
nepilna laika studijās. 

 
4.3. Absolventu skaits 

 2005. gadā programmu absolvēja 53 cilvēki, tai skaitā pilna laika studijās – 24 un nepilna 
laika studijās – 29. 

 
4.4. Studējošo aptaujas un to analīze 
 2005. gada septembra sākumā tika veikta 2. kursa studentu aptauja ar vēlmi uzzināt 
studentu iespaidus par pirmajā kursā iepazīto. Viskritiskākās atsauksmes bija par fizikas un 
ētikas priekšmetu pasniegšanu. Ar attiecīgo katedru vadītājiem un mācībspēkiem veiktas 
pārrunas. Neitrāli tika vērtēta matemātika, lai gan vairāki studenti bija atzīmējuši, ka matemātika 
ir grūts priekšmets. Pozitīvas atsauksmes bija par ėīmijas, informātikas, mērīšanas tehnikas, 
tēlotājas ăeometrijas, materiālzinību un konstrukciju materiālu tehnoloăijas pasniegšanu. ěoti 
atzinīgi studenti aptaujā vērtēja psiholoăisko klimatu studentu grupā, kursā un fakultātē kopumā. 
 
4.5. Absolventu aptaujas un to analīze 
 2004. gadā veiktā absolventu aptauja parādīja absolventu vispārēju apmierinātību ar 
studiju procesu un pašu sagatavotības līmeni. 87% aptaujāto absolventu pozitīvi vērtē 
demokrātijas principu ievērošanu studiju procesa vadīšanā, 6% deva negatīvu atbildi, bet 7% - 
nebija noteikta viedokĜa. Komentāros negatīvajām atbildēm absolventi galvenokārt min 
atsevišėu mācībspēku prasību obligāti apmeklēt lekcijas. Administrācijas, mācībspēku un 
studentu cilvēciskās attiecības pozitīvi vērtē 93% absolventu, 3% vērtē negatīvi, bet 4% nav sava 
viedokĜa. Ar mācībspēku profesionālo kvalifikāciju kopumā ir apmierināti 89% absolventu, bet 
ar viĦu pedagoăisko meistarību – 83% absolventu. 
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4.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 Studentiem ir iespēja piedalīties studiju procesa vērtēšanā anonīmu anketēšanu veidā. Arī 
katrs mācībspēks vismaz pirms katras vēlēšanu reizes iziet anonīmu studentu aptauju, kurā 
studenti vērtē gan mācībspēka īpašības, gan arī priekšmetu saturiski un metodiski. Trīs studiju 
programmas studenti ir fakultātes Domes locekĜi, tādējādi piedaloties visu ar fakultātes dzīvi 
saistīto jautājumu lemšanā.  
 
 

5. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
 

5.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 Studiju programmā atkarībā no apakšprogrammas ir iesaistīti 37-44 mācībspēki, to skaitā 
8-11 profesori, 7-9 asociētie profesori, 6-10 docenti, 11-14 lektori un 2 asistenti. Mācībspēku 
sadalījums pēc zinātniskajiem un akadēmiskajiem grādiem ir sekojošs: 5-7 habilitētie doktori, 
15-22 doktori un 12-16 maăistri.  
 
5.2. Akadēmiskā personāla atbilstība fakultātes mērėu un uzdevumu īstenošanai 

 Profesors Genādijs Moskvins 2004. gada vasarā Starptautiskās Lauksaimniecības 
inženieru asociācijas XV Vispasaules kongresā Čikāgā par zinātniskiem sasniegumiem.saĦēma 
Amerikas Lauksaimniecības inženieru asociācijas (ASAE) medaĜu “ASAE Award of true 
distinction”.  
 
5.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
 2004./2005. studiju gadā studiju programmā sāka strādāt jauna asistente – Liene 
Kanceviča (maăistrante, Lauksaimniecības enerăētikas institūtā), turpina strādāt Ulvis 
Miončinskis (doktorants, Mehānikas institūts), Imants Nulle un Mareks Šmits (abi doktoranti, 
Mehānikas institūtā uz pusslodzi kā profesora asistenti), Olafs Vronskis (doktorants, pedagoăijas 
doktorants, Mehānikas institūtā). 2004. gada decembrī asociētā profesora amatā pirmo reizi tika 
ievēlēts Dainis Berjoza (Spēkratu inst.), profesora amatā atkārtoti tika ievēlēts Edvīns BērziĦš 
(Lauks. tehnikas inst.) un pirmo reizi Gunārs VērdiĦš un Gints Birzietis (33 gadu vecumā), abi 
Spēkratu inst. 2005. gada jūnijā atkārtoti profesora amatā tika ievēlēts Andris Šnīders un asociētā 
profesora amatā – Ainārs GaliĦš un Pēteris Leščevics (visi trīs Lauks. enerăētikas inst.). 
 

 
6. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

 
 Studiju programmas finansēšanas avoti ir valsts budžets, studiju maksa (visi nepilna laika 
studenti un virs valsts noteiktā limita uzĦemtie) un pašu ieĦēmumi. 
 Studiju materiālā bāze 2004./2005. studiju gadā papildināta ar jaunām mācību un 
pētniecības iekārtām: no firmas DeLaval – piena lopu mītnes menedžmenta sistēma, slaukšanas 
iekārtas vakuuma sistēma un teĜu ēdināšanas automāts (kopējā vērtība ap 6000.- LVL); no firmas 
Preiss – cūku ēdināšanas stends (3000.- LVL); govju slaukšanas stendu aprīkojums (3000.- 
LVL) (Lauksaimniecības tehniskas institūts). 
 Veikts kapitālais remonts 403. auditorijā (50 vietas). Veikts telpas kapitālais remonts 
firmas DeLaval lopkopības tehnikas iekārtu laboratorijai. Nomainīti vecie logi pret pakešlogiem 
12 mācību telpās. 
 Iekārtota biodegvielu zinātniskā laboratorija Ražošanas apmācības centra telpās. No LR 
Zemkopības ministrijas subsīdiju līdzekĜiem saĦemti 5600.- LVL biodegvielu pētniecības 
iekārtas izveidošanai. 
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7. Ārējie sakari 
 

7.1. Saistība ar darba devējiem 
 Ciešākā saite ir ar darba devējiem – fakultātes absolventiem. 2005. gada 16. aprīlī notika 
fakultātes 1985. gada absolventu salidojums, ieradušies bija 62 absolventi. Uz salidojumu tika 
sagatavota un izdota grāmata “Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes 1984. gada 
absolventi” (206 lpp.). Regulāri fakultātes dekanāts saĦem darba un prakšu vietu piedāvājumus, 
par ko studenti tiek informēti uz informācijas dēĜa. Pēdējie darba piedāvājumi fakultātes 
studentiem un absolventiem saĦemti no Jelgavas Mašīnbūves rūpnīcas, firmas DeLaval, 
Malnavas koledža, Rūpniecisko iekārtu un aprīkojuma firma, Jelgavas pieaugušo izglītības 
centrs.  
 
7.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 
 Apakšprogrammas Autotransports ietvaros ir sadarbība ar RTU Transporta un 
mašīnzinību fakultāti. 
 No ārvalstu augstskolām ir sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas Lauksaimniecības 
universitāšu Lauksaimniecības inženierzinātĦu fakultātēm, ar Norvēăijas Lauksaimniecības 
universitāti, Braunšveigas Tehniskās universitātes Lauksaimniecības mašīnu un hidraulikas 
institūtu (Vācija) un Hohenheimas universitātes Agrārtehnikas institūtu. Turpinās sadarbība ar 
Minskas Traktoru rūpnīcu (Baltkrievija).  
 Kopš 2002. gada fakultāte līdz ar vairākām Eiropas radniecīgām universitāšu fakultātēm 
ir iesaistījusies ERASMUS tematiskajā tīklā Lauksaimniecības inženierzinību studijas Eiropas 
universitātēs. 
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2003./2004. studiju gads 
(pašnovērtējums apstiprināts ar LLU Senāta 10.11.2004. lēmumu Nr. 5-55) 

 
 

1. Studiju programmas organizācija 
 
 IzmaiĦas studiju programmas organizācijā un struktūrā 2003./2004. studiju gadā nav 
notikušas.  
  
 

2. Studiju programmas praktiskā realizācija 
 
2.1. Izmantotās studiju metodes un formas 

Turpinās darbs pie tālmācības elementu ieviešanas nepilna laika studijās. Ar dekāna 
2004. gada 18. maija rīkojumu tika izveidota darba grupa  metodisko norādījumu izstrādei 
nobeiguma darbu izstrādāšanai. Darba grupas ziĦojums tiks izvērtēts fakultātes Domes 2004. 
gada novembra sēdē. 

2003./2004. studiju gadā izdoti sekojoši mācību metodiskie materiāli: 
� Dukulis I. Pamati darbā ar AutoCAD 2002: Mācību līdzeklis. – Jelgava: LLU, 2003. – 78 

lpp. 
� Aizsils G. Mašīnu ekspluatācija un remonts. Metodiskie norādījumi kursa darba izstrādei 

4. kursa studentiem. – Jelgava: LLU, 2003. - 28 lpp. (CD formātā.). 
� Lekciju materiāli lietojumprogrammatūrā:  

http://www.llu.lv/Msppersml/mac_speki/Ilmars_Dukulis/liet_progr.html - 9 a.l. 
� Lekciju materiāli informātikā: 

http:// www.llu.lv/Msppersml/mac_speki/Ilmars_Dukulis/mehi_lekcijas.htm - 8 a.l. 
� Lekciju materiāli inženierdarba pamatos: 

http://www.llu.lv/Msppersml/mac_speki/Ilmars_Dukulis/idp_lekcijas.htm - 8 a.l. 
� Priekulis J. Liellopu un cūku mītnes. Tehnoloăija un aprīkošana / J.PriekuĜa red. R.: Poligrāfists, 

2003. – 198 lpp.  
� Palabinskis J. Organizko mēslu izkliedētāji. – Jelgava: LLU, 2004. – 63 lpp. 
� AvotiĦš J. Konstrukciju materiālu tehnoloăija. 1. daĜa. Metālu karstā apstrāde. – Jelgava: 

LLU, 2004. – 120 lpp. 
� AvotiĦš J. Konstrukciju materiālu tehnoloăija. 2. daĜa. Apstrāde griežot. – Jelgava: LLU, 

2004. – 145 lpp. 
� Tuvinājuma Sensori. F.Ebel, S.Nestel / Tulkoja A.Kaėītis, A.GaliĦš, I.Plūme. – Rīga: 

Festo Didactic, 2003. – 335 lpp. 
 
2.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tās ietekme uz studiju darbu 

2004. gada 28. un 29. jūnijā fakultātē notika Lauksaimniecības enerăētikas institūta 
organizēta starptautiska zinātniska konference Modernas tehnoloăijas enerăijas ieguvei un 
efektīvai izmantošanai, kurā tika nolasīti 44 referāti, referenti pārstāvēja septiĦas valstis.  
 
2.3. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajos projektos 
Studenti iesaistīti sekojošu zinātnes projektu izpildē: LZP zinātniskais projekts 01.0790. 
“Biomasas resursi un mehanizācija kondicionēšanas procesos” Zinātniskais vadītājs asoc. prof. 
Ēriks Kronbergs; „Bērzu programmas“ projekts “Bērza koksnes un bērza saplākšĦu fizikāli - 
mehāniskās īpašības atkarībā no koku augšanas apstākĜiem un saplākšĦu ražošanas tehnoloăijas” 
sadaĜa „Bērza koksnes un saplākšĦu mehānisko īpašību pētījumi“. Vadītājs asoc. prof. 
V.Pušinskis; LZP zinātniskais projekts Nr.01.0785 “Daudzkomponentu biodegvielu 



 31 

energoefektivitāte iekšdedzes motoros”, zinātn. vad. profesors G.Birzietis; LZP zinātniskais 
projekts 01.0646 “NotekūdeĦu attīrīšanas enerăētika”, zinātn. vad. profesors A.Šnīders; LZP 
zinātniskais projekts 01.0867 “Mākslīgā intelekta sistēmu attīstība lauksaimniecībā”, zinātn. vad. 
profesors G.Moskvins; līgumdarbs ar SIA Schenker “Kravu plūsmas Latvijas reăionos”. 
Profesori A.Grundulis un A.Šnīders 2003. gada oktobrī saĦēma VAS Latvenergo un Latvijas 
Izglītības fonda Atzinības rakstus par aktīvu studentu zinātnisko darbu vadīšanu. LLU 2003. 
gada studentu zinātnisko darbu konkursā ar LLU Pateicības rakstu un naudas prēmiju tika 
apbalvots studiju programmas 4. kursa students Andris Kronbergs par darbu “Mehānismu 
kinetostatika”. 
 
 

3. Vērtēšanas sistēma 
 

 Vērtēšanas sistēma 2003./2004. studiju gadā nav mainījusies. 
 
 

4. Studējošie 
 

4.1. Studējošo skaits programmā 
 Kopā programmā uz 01.09.2004. ir 520 studenti, tai skaitā 259 pilna laika studenti un 261 
nepilna laika students. 

 
4.2. Pirmajā kursā imatrikulēto skaits 

 1. kursā 2004. gadā imatrikulēti 138 studenti, tai skaitā 96 pilna laika studijās un 42 
nepilna laika studijās. 

 
4.3. Absolventu skaits 

 2004. gadā programmu absolvēja 53 cilvēki, tai skaitā pilna laika studijās – 24 un nepilna 
laika studijās – 29. 

 
4.4. Studējošo aptaujas un to analīze 
 2004. gada septembra sākumā tika veikta 2. kursa studentu aptauja ar vēlmi uzzināt 
studentu iespaidus par pirmajā kursā iepazīto. Viskritiskākās atsauksmes bija par fizikas un 
ētikas priekšmetu pasniegšanu. Ar attiecīgo katedru vadītājiem un mācībspēkiem veiktas 
pārrunas. Neitrāli tika vērtēta matemātika, lai gan vairāki studenti bija atzīmējuši, ka matemātika 
ir grūts priekšmets. Pozitīvas atsauksmes bija par ėīmijas, informātikas, mērīšanas tehnikas, 
tēlotājas ăeometrijas, materiālzinību un konstrukciju materiālu tehnoloăijas pasniegšanu. ěoti 
atzinīgi studenti aptaujā vērtēja psiholoăisko klimatu studentu grupā, kursā un fakultātē kopumā. 
 
4.5. Absolventu aptaujas un to analīze 
 2003. gadā veiktā absolventu aptauja parādīja absolventu vispārēju apmierinātību ar 
studiju procesu un pašu sagatavotības līmeni. 87% aptaujāto absolventu pozitīvi vērtē 
demokrātijas principu ievērošanu studiju procesa vadīšanā, 6% deva negatīvu atbildi, bet 7% - 
nebija noteikta viedokĜa. Komentāros negatīvajām atbildēm absolventi galvenokārt min 
atsevišėu mācībspēku prasību obligāti apmeklēt lekcijas. Administrācijas, mācībspēku un 
studentu cilvēciskās attiecības pozitīvi vērtē 93% absolventu, 3% vērtē negatīvi, bet 4% nav sava 
viedokĜa. Ar mācībspēku profesionālo kvalifikāciju kopumā ir apmierināti 89% absolventu, bet 
ar viĦu pedagoăisko meistarību – 83% absolventu. 
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4.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 Studentiem ir iespēja piedalīties studiju procesa vērtēšanā anonīmu anketēšanu veidā. Arī 
katrs mācībspēks vismaz pirms katras vēlēšanu reizes iziet anonīmu studentu aptauju, kurā 
studenti vērtē gan mācībspēka īpašības, gan arī priekšmetu saturiski un metodiski. Trīs studiju 
programmas studenti ir fakultātes Domes locekĜi, tādējādi piedaloties visu ar fakultātes dzīvi 
saistīto jautājumu lemšanā.  
 
 

5. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
 

5.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 Studiju programmā atkarībā no apakšprogrammas ir iesaistīti 37-44 mācībspēki, to skaitā 
8-11 profesori, 7-9 asociētie profesori, 6-10 docenti, 11-14 lektori un 2 asistenti. Mācībspēku 
sadalījums pēc zinātniskajiem un akadēmiskajiem grādiem ir sekojošs: 5-7 habilitētie doktori, 
15-22 doktori un 12-16 maăistri.  
 
5.2. Akadēmiskā personāla atbilstība fakultātes mērėu un uzdevumu īstenošanai 

 Profesoram Ansim Grundulim 2003. gadā LZP piešėīra Valsts Emeritētā zinātnieka 
nosaukumu un VAS Latvenergo 2003. gada Gada balvu par nozīmīgu devumu enerăētikā par 
darbu kopumu “Ilgtspējīgā enerăētika”, kā arī 2003. gada oktobrī LIF Mērėprogrammas 
“Izglītībai, zinātnei un kultūrai” Atzinības rakstu par aktīvu studentu zinātnisko darbu vadīšanu. 
Profesors Genādijs Moskvins 2003. gada vasarā Starptautiskās Lauksaimniecības inženieru 
asociācijas XV Vispasaules kongresā Čikāgā par zinātniskiem sasniegumiem.saĦēma Amerikas 
Lauksaimniecības inženieru asociācijas (ASAE) medaĜu “ASAE Award of true distinction”. 
Profesors E.BērziĦš ar darbu kopumu “Graudu pirmapstrādes tehnikas un tehnoloăijas 
atjaunināšanas zinātniskais nodrošinājums” kĜuva par Zemkopības ministrijas organizētā 
konkursa “Sējējs-2003” uzvarētāju. 
 
5.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
 2003./2004. studiju gadā studiju programmā sāka strādāt jauna asistente – Liene 
Kanceviča (maăistrante, Lauksaimniecības enerăētikas institūtā), turpina strādāt Ulvis 
Miončinskis (doktorants, Mehānikas institūts), Imants Nulle un Mareks Šmits (abi doktoranti, 
Mehānikas institūtā uz pusslodzi kā profesora asistenti), Olafs Vronskis (doktorants, pedagoăijas 
doktorants, Mehānikas institūtā). 2003. gada decembrī asociētā profesora amatā pirmo reizi tika 
ievēlēts Dainis Berjoza (Spēkratu inst.), profesora amatā atkārtoti tika ievēlēts Edvīns BērziĦš 
(Lauks. tehnikas inst.) un pirmo reizi Gunārs VērdiĦš un Gints Birzietis (33 gadu vecumā), abi 
Spēkratu inst. 2004. gada jūnijā atkārtoti profesora amatā tika ievēlēts Andris Šnīders un asociētā 
profesora amatā – Ainārs GaliĦš un Pēteris Leščevics (visi trīs Lauks. enerăētikas inst.). 
 

 
6. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

 
 Studiju programmas finansēšanas avoti ir valsts budžets, studiju maksa (visi nepilna laika 
studenti un virs valsts noteiktā limita uzĦemtie) un pašu ieĦēmumi. 
 Studiju materiālā bāze 2003./2004. studiju gadā papildināta ar jaunām mācību un 
pētniecības iekārtām: no firmas DeLaval – piena lopu mītnes menedžmenta sistēma, slaukšanas 
iekārtas vakuuma sistēma un teĜu ēdināšanas automāts (kopējā vērtība ap 6000.- LVL); no firmas 
Preiss – cūku ēdināšanas stends (3000.- LVL); govju slaukšanas stendu aprīkojums (3000.- 
LVL) (Lauksaimniecības tehniskas institūts). 
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 Veikts kapitālais remonts 403. auditorijā (50 vietas). Veikts telpas kapitālais remonts 
firmas DeLaval lopkopības tehnikas iekārtu laboratorijai. Nomainīti vecie logi pret pakešlogiem 
12 mācību telpās. 
 Iekārtota biodegvielu zinātniskā laboratorija Ražošanas apmācības centra telpās. No LR 
Zemkopības ministrijas subsīdiju līdzekĜiem saĦemti 5600.- LVL biodegvielu pētniecības 
iekārtas izveidošanai. 
 
 

7. Ārējie sakari 
 

7.1. Saistība ar darba devējiem 
 Ciešākā saite ir ar darba devējiem – fakultātes absolventiem. 2004. gada 16. aprīlī notika 
fakultātes 1984. gada absolventu salidojums, ieradušies bija 62 absolventi. Uz salidojumu tika 
sagatavota un izdota grāmata “Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes 1984. gada 
absolventi” (206 lpp.). Regulāri fakultātes dekanāts saĦem darba un prakšu vietu piedāvājumus, 
par ko studenti tiek informēti uz informācijas dēĜa. Pēdējie darba piedāvājumi fakultātes 
studentiem un absolventiem saĦemti no Jelgavas Mašīnbūves rūpnīcas, firmas DeLaval, 
Malnavas koledža, Rūpniecisko iekārtu un aprīkojuma firma, Jelgavas pieaugušo izglītības 
centrs.  
 
7.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 
 Apakšprogrammas Autotransports ietvaros ir sadarbība ar RTU Transporta un 
mašīnzinību fakultāti. 
 No ārvalstu augstskolām ir sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas Lauksaimniecības 
universitāšu Lauksaimniecības inženierzinātĦu fakultātēm, ar Norvēăijas Lauksaimniecības 
universitāti, Braunšveigas Tehniskās universitātes Lauksaimniecības mašīnu un hidraulikas 
institūtu (Vācija) un Hohenheimas universitātes Agrārtehnikas institūtu. Turpinās sadarbība ar 
Minskas Traktoru rūpnīcu (Baltkrievija).           
 Kopš 2002. gada fakultāte līdz ar vairākām Eiropas radniecīgām universitāšu fakultātēm 
ir iesaistījusies ERASMUS tematiskajā tīklā Lauksaimniecības inženierzinību studijas Eiropas 
universitātēs. 
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2002./2003. studiju gads 
(pašnovērtējums apstiprināts ar LLU Senāta 12.11.2003. lēmumu Nr. 4-209) 

 
 

1. Studiju programmas organizācija 
 
 IzmaiĦas studiju programmas organizācijā un struktūrā 2002./2003. studiju gadā nav 
notikušas.  
  
 

2. Studiju programmas praktiskā realizācija 
 
2.1. Izmantotās studiju metodes un formas 

Turpinās darbs pie tālmācības elementu ieviešanas nepilna laika studijās. 2002. gada 
nogalē fakultātē notika konkurss tālmācības materiālu sagatavošanai. Trīs labākie darbi tika 
prēmēti ar naudas prēmijām. Tiek veidota Tehniskās fakultātes studiju materiālu mājas lapa. Ar 
dekāna 2003. gada 22. janvāra rīkojumu tika izveidota darba grupa  kursa darbu un kursa 
projektu kvantitatīvā un kvalitatīvā izpildījuma izvērtēšanai. Darba grupas ziĦojums tika 
izvērtēts fakultātes Domes 2003. gada 19. februāra sēdē. 

2002./2003. studiju gadā izdoti sekojoši mācību metodiskie materiāli: 
� Autotransporta uzĦēmumu projektēšana: Metodiskie norādījumi kursa projektēšanā / sast. 

D.Berjoza. – Jelgava: LLU, 2002. – 21 lpp. 
� Dukulis I. Aprēėini un datu grafiskais attēlojums. Programma Microsoft Excel 2000. – 

Rīga: Turība, 2002. – 160 lpp. 
� Dukulis I. Prezentācijas materiālu sagatavošana. Programma Microsoft PowerPoint 2000. 

– Rīga: Turība, 2002. – 112 lpp. 
� Tolerances: Tabulas kursa darba izpildei / sast. A.Čukure, G.Aizsils, I.Dukulis. – Jelgava: 

LLU, 2002. – 38 lpp. 
� Datorzinību pamati. LIIS CD 5. laidiens / autori I.Dukulis, I.Gultniece, A.Ivane u.c. – 

Rīga: LU, 2002. 
� Datorzinību pamati / autori I.Dukulis, I.Gultniece, A.Ivane u.c. - 

http://www.liis.lv/mspamati/.  
�  Proporcionālā hidrauliskā piedziĦa /  A.Kaėītis, Ē.Kronbergs, A.GaliĦš u.c.. KauĦa, 

2002. - 112 lpp. Leonardo da Vinči projekts. 
� Enerăijas zudumi cauruĜvados. Laboratorijas darbs hidraulikā / sat. J.Vizbulis. 
� SūkĦa lietderības koeficienta noteikšana. Laboratorijas darbs hidraulikā / sast. 

Ē.Kronbergs, J.Vizbulis. 
 
2.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības un to ietekme uz studiju darbu 

2003. gada 24. aprīlī fakultātē notika Spēkratu institūta organizēta starptautiska 
zinātniska konference Spēkrati, loăistika un alternatīvās degvielas. Tajā ar ziĦojumiem kopā ar 
saviem vadītājiem kā līdzziĦotāji piedalījās un rakstu krājumā publicēja rakstus pamatstudiju šā 
gada absolventi Ints KalniĦš un Ruslans Šmigins. 

 
2.3. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajos projektos 

2. kursa students Gatis BērziĦš par veiktajiem pētījumiem 2002./2003. studiju gadā 
saĦēma SIA DeLaval stipendiju, pētījumi veikti LZP granta “Piena lopkopības tehnoloăijas un 
mehanizācijas pilnveides pētījumi” ietvaros, vadītājs profesors J.Priekulis. 4. kursa studente Liene 
Kanceviča 1. semestrī saĦēma VAS Latvenergo, Latvijas Enerăētiėu biedrības un Latvijas 
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Izglītības fonda (LIF) Mērėprogrammas “Izglītībai, zinātnei un kultūrai” stipendiju par teicamām 
sekmēm mācībās un aktīvu zinātnisko darbību. Programmas 2002. gada absolventes Dzintra 
Ābola, Dace Vorza, Mairita Reihmane un Inga Garā ieguva LIF mērėprogrammas “Izglītībai, 
zinātnei un kultūrai” bakalaura darbu konkursa prēmijas. 

 
 

3. Vērtēšanas sistēma 
 

 Vērtēšanas sistēma 2002./2003. studiju gadā nav mainījusies. 
 
 

4. Studējošie 
 

4.1. Studējošo skaits programmā 
 Kopā programmā uz 01.09.2003. ir 588 studenti, tai skaitā 319 pilna laika studenti un 269 
nepilna laika studenti. 

 
4.2. Pirmajā kursā imatrikulēto skaits 

 1. kursā 2003. gadā imatrikulēti 144 studenti, tai skaitā 94 pilna laika studenti un 50 
nepilna laika studenti. 

 
4.3. Absolventu skaits 

 2003. gadā programmu absolvēja 54 cilvēki, tai skaitā pilna laika studijās – 36 un nepilna 
laika studijās – 18. 

 
4.4. Studējošo aptaujas un to analīze 
 2003. gada septembra sākumā tika veikta 2. kursa studentu aptauja ar vēlmi uzzināt 
studentu iespaidus par pirmajā kursā iepazīto. Viskritiskākās atsauksmes bija par fizikas un 
ētikas priekšmetu pasniegšanu. Ar attiecīgo katedru vadītājiem un mācībspēkiem veiktas 
pārrunas. Neitrāli tika vērtēta matemātika, lai gan vairāki studenti bija atzīmējuši, ka matemātika 
ir grūts priekšmets. Pozitīvas atsauksmes bija par ėīmijas, informātikas, mērīšanas tehnikas, 
tēlotājas ăeometrijas, materiālzinību un konstrukciju materiālu tehnoloăijas pasniegšanu. ěoti 
atzinīgi studenti aptaujā vērtēja psiholoăisko klimatu studentu grupā, kursā un fakultātē kopumā. 
 
4.5. Absolventu aptaujas un to analīze 
 2003. gadā absolventu aptaujas netika veiktas. 2002. gada aptauja parādīja absolventu 
vispārēju apmierinātību ar studiju procesu un pašu sagatavotības līmeni. 87% aptaujāto 
absolventu pozitīvi vērtē demokrātijas principu ievērošanu studiju procesa vadīšanā, 6% deva 
negatīvu atbildi, bet 7% - nebija noteikta viedokĜa. Komentāros negatīvajām atbildēm absolventi 
galvenokārt min atsevišėu mācībspēku prasību obligāti apmeklēt lekcijas. Administrācijas, 
mācībspēku un studentu cilvēciskās attiecības pozitīvi vērtē 93% absolventu, 3% vērtē negatīvi, 
bet 4% nav sava viedokĜa. Ar mācībspēku profesionālo kvalifikāciju kopumā ir apmierināti 89% 
absolventu, bet ar viĦu pedagoăisko meistarību – 83% absolventu. 
 
4.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 Studentiem ir iespēja piedalīties studiju procesa vērtēšanā anonīmu anketēšanu veidā. Arī 
katrs mācībspēks vismaz pirms katras vēlēšanu reizes iziet anonīmu studentu aptauju, kurā 
studenti vērtē gan mācībspēka īpašības, gan arī priekšmetu saturiski un metodiski. Trīs studiju 
programmas studenti ir fakultātes Domes locekĜi, tādējādi piedaloties visu ar fakultātes dzīvi 



 36 

saistīto jautājumu lemšanā. Fakultātes studentu pašpārvaldes darba apstākĜu uzlabošanai šajā 
gadā pašpārvaldei tika piešėirta sava atsevišėa kapitāli izremontēta telpa fakultātē. 

 
 

5. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
 

5.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 Studiju programmā atkarībā no apakšprogrammas ir iesaistīti 37-44 mācībspēki, to skaitā 
8-11 profesori, 7-9 asociētie profesori, 6-10 docenti, 11-14 lektori un 2 asistenti. Mācībspēku 
sadalījums pēc zinātniskajiem un akadēmiskajiem grādiem ir sekojošs: 5-7 habilitētie doktori, 
15-22 doktori un 12-16 maăistri.  
 
5.2. Akadēmiskā personāla atbilstība fakultātes mērėu un uzdevumu īstenošanai 
 Asociētais profesors Dainis Viesturs 2002. gada decembrī tika ievēlēts par Latvijas 
Zinātnes padomes Lauksaimniecības zinātĦu nozares lauksaimniecības inženierzinātĦu 
apakšnozares ekspertu. Profesors Edvīns BērziĦš šajā gadā kĜuva par Lietuvas Lauksaimniecības 
universitātes Goda doktoru. Profesoram Ansim Grundulim 2003. gadā LZP piešėīra Valsts 
Emeritētā zinātnieka nosaukumu un VAS Latvenergo 2002. gada Gada balvu par nozīmīgu 
devumu enerăētikā par darbu kopumu “Ilgtspējīgā enerăētika”, kā arī 2002. gada oktobrī LIF 
Mērėprogrammas “Izglītībai, zinātnei un kultūrai” Atzinības rakstu par aktīvu studentu 
zinātnisko darbu vadīšanu. Profesors Genādijs Moskvins 2002. gada vasarā Starptautiskās 
Lauksaimniecības inženieru asociācijas XV Vispasaules kongresā Čikāgā par zinātniskiem 
sasniegumiem.saĦēma Amerikas Lauksaimniecības inženieru asociācijas (ASAE) medaĜu 
“ASAE Award of true distinction”. 
 
5.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
 2002./2003. studiju gadā studiju programmā sāka strādāt četri jauni asistenti – Kristīne 
Zihmane (maăistrante, Lauksaimniecības enerăētikas institūtā), Ulvis Miončinskis (doktorants, 
Mehānikas institūts), Imants Nulle un Mareks Šmits (abi maăistranti, Mehānikas institūtā uz 
pusslodzi kā profesora asistenti). Pirmā kursa maăistrantam Olafam Vronskim tika piešėirta 
paaugstināta stipendija saskaĦā ar noslēgto līgumu par darbu Mehānikas institūtā pēc 
maăistrantūras absolvēšanas. 
 
 

6. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
 

 Studiju programmas finansēšanas avoti ir valsts budžets, studiju maksa (visi nepilna laika 
studenti un virs valsts noteiktā limita uzĦemtie) un pašu ieĦēmumi. 
 Studiju materiālā bāze 2002./2003. studiju gadā papildināta ar jaunām mācību un 
pētniecības iekārtām: FESTO apmācības stends pneimoautomātikā, firmas DEVIHEAT 
sildkabeĜu demonstrācijas stends, firmas THEBEN laika releju demonstrācijas stends, firmas 
JUNG slēdžu demonstrācijas stends (visi Lauksaimniecības enerăētikas institūtā), firmas 
Zwick/Roell materiālu pārbaudes stends BTC-FR 2.5 TN.D09 A605726 (Mehānikas institūtā), 
firmas BOSH daudzkomponentu atgāzu sastāva analizators BEA-350 (Spēkratu institūtā), 
elektroniskie svari (0.001 g) (Lauksaimniecības tehniskas institūts). 
 Veikts kapitālais remonts 410. auditorijā (102 vietas), iekārtojot amfiteātra tipa sēdvietas. 
Veikts datormodelēšanas laboratorijas telpas (311./312.) kapitālais remonts un laboratorija 
nokomplektēta ar mēbelēm. 
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7. Ārējie sakari 
 

7.1. Saistība ar darba devējiem 
 Ciešākā saite ir ar darba devējiem – fakultātes absolventiem. 2003. gada 11. aprīlī notika 
fakultātes 1983. gada absolventu salidojums, ieradušies bija 62 absolventi. Uz salidojumu tika 
sagatavota un izdota grāmata “Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes 1983. gada 
absolventi” (105 lpp.). Regulāri fakultātes dekanāts saĦem darba un prakšu vietu piedāvājumus, 
par ko studenti tiek informēti uz informācijas dēĜa. Pēdējie darba piedāvājumi fakultātes 
studentiem un absolventiem saĦemti no Rīgas inženieru-ražošanas firmas Langa, akciju 
sabiedrība Agroapgāde, HCT Automotive, Valsts akciju sabiedrība CeĜu satiksmes drošības 
direkcija, SIA Dinex Latvia. Studiju programmas studenti 2003. gadā saĦem sekojošas darba 
devēju sponsorētas stipendijas: Astrīda Kleinšmidte un Žanna Klegere (abas 4. kurss) – VAS 
Latvenergo mērėziedotās Latvijas Izglītības fonda mērėprogrammas Izglītībai, zinātnei un 
kultūrai stipendijas, Gatis BērziĦš (2. kurss) – SIA DeLaval stipendiju. 
 
7.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 
 2002. gadā noslēgti sadarbības līgumi ar Rīgas Tehnisko koledžu, Valsts PriekuĜu 
lauksaimniecības tehnikumu, Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikumu un Valsts Malnavas 
lauksaimniecības tehnikumu par sadarbību studiju programmas Lauksaimniecības 
inženierzinātne apakšprogrammā Autotransports, kas paredz koledžas un tehnikumu 
autotransporta programmu saskaĦošanu ar apkšprogrammu Autotransports, lai koledžas un 
tehnikumu absolventi pēc to beigšanas varētu turpināt apakšprogrammas Autotransports otrajā 
kursā. 2003. gadā šī sadarbības līguma ietvaros tika uzĦemti otrajā kursā 14 Rīgas Tehniskās 
koledžas šā gada absolventi. Apakšprogrammas Autotransports ietvaros ir sadarbība ar RTU 
Transporta un mašīnzinību fakultāti. 
 No ārvalstu augstskolām ir sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas Lauksaimniecības 
universitāšu Lauksaimniecības inženierzinātĦu fakultātēm, ar Norvēăijas Lauksaimniecības 
universitāti, Braunšveigas Tehniskās universitātes Lauksaimniecības mašīnu un hidraulikas 
institūtu (Vācija) un Hohenheimas universitātes Agrārtehnikas institūtu. Turpinās sadarbība ar 
Minskas Traktoru rūpnīcu (Baltkrievija). 
 Ar 2002. gadu fakultāte līdz ar vairākām Eiropas radniecīgām universitāšu fakultātēm ir 
iesaistījusies ERASMUS tematiskajā tīklā Lauksaimniecības inženierzinību studijas Eiropas 
universitātēs. 
 


