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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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Doktora studiju mērėis un uzdevumi 
 

Doktora studiju mērėis ir veicināt lauksaimniecības inženierzinātnes attīstību un veidot 
starptautiska līmeĦa augstas kvalifikācijas jauno zinātnieku paaudzi lauksaimniecības 
inženierzinātnes apakšnozarē, kā arī nodrošināt Tehniskās fakultātes akadēmiskā personāla 
atjaunināšanu. 

Doktora studiju uzdevums ir apgūt doktorantiem sekojošas prasmes un iemaĦas: 
� prasmi patstāvīgi un kompetenti risināt zinātniskās problēmas; 
� būt kompetentiem zinātniski pētnieciskā darba metodoloăijā; 
� iegūt plašas zināšanas izvēlētajā zinātnes virzienā un dot savu oriăinālu ieguldījumu tās 

attīstībā; 
� ar savu zinātniski pētnieciskā darba līmeni iekĜauties plašākā zinātniskā kontekstā 

nacionālā un starptautiskā mērogā; 
� būt spējīgiem strādāt patstāvīgi, kā arī sadarboties kopēju zinātnisku projektu izstrādē; 
� iegūt pedagoăiskā darba pieredzi un prasmi iepazīstināt ar sava zinātniskā darba 

rezultātiem savas valsts un starptautisko auditoriju; 
� izstrādāt promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai. 

Iegūstamais zinātniskais grāds – inženierzinātĦu doktors (Dr.sc.ing.). 

Doktora studiju virzieni Tehniskās fakultātes Lauksaimniecības inženierzinātnes 
apakšnozarē ir sekojoši: 

� lauksaimniecības enerăētika; 
� lauksaimniecības tehnika; 
� autotransports. 
Prioritārajos pētniecības virzienos iekĜauta Latvijā un pasaulē aktuāla problemātika:  
� vidi saudzējošu kultūraugu audzēšanas tehnoloăiju pilnveidošana kvalitatīvas 

produkcijas ieguvei; 
� mājdzīvnieku labturīgas ēdināšanas un turēšanas sistēmu pilnveidošana; 
� lauksaimniecības produkcijas kondicionēšanas, glabāšanas tehnisko procesu pētījumi;  
� lauksaimniecības mehanizācijas sistēmas pilnveidošana atjaunojamo resursu videi 

draudzīgā izmantošanā; 
� mobilo enerăētisko iekārtu lietošanas efektivitātes pētījumi; 
� energoefektivitātes, koăenerācijas un atjaunojamo enerăijas avotu tehniskie pētījumi;  
� tehnoloăisko procesu modelēšanas un automātiskās vadības kvalitātes problēmu 

pētījumi; 
� piena ražošanas tehnoloăijas un mehanizācijas pilnveides pētījumi.  
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2007./2008. studiju gads 
(pašnovērtējums apstiprināts LLU Tehniskās fakultātes Domē 21.05.2008.) 

 
 

1. Studiju programmas organizācija 
 
 Būtiskas izmaiĦas studiju programmas organizācijā un struktūrā 2006./2007. studiju gadā 
nav notikušas. 18.10.2006. fakultātes Domē tika apstiprināts jaunais Lauksaimniecības 
inženierzinātnes doktora studiju programmas standarts. Atbilstoši tam tika pilnveidota doktora 
studiju programma. Veiktās izmaiĦas nav uzskatāmas par būtiskām, jo sastāda ne vairāk kā 16%. 
Atbilstoši standarta prasībām, kopējais studiju apjoms tika samazināts no 144 KP uz 120 KP, 
galvenokārt uz izvēles kursu rēėina. 

 
2. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

 
2.1. Izmantotās studiju metodes un formas 

Studiju formas un metodes 2007./2008. studiju gadā nav mainījušās. 
 
2.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības un to 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. Konferencē ar referātiem piedalījās doktoranti I.Dukulis, Ž.Jesko, Ē.Ziemelis, M.Šmits, 
I.Pelēce, R.Šmigins, I.Straume, V.Osadčuks , E.Pīrs, V.Pīrs un J.Feldmanis. Doktoranti kopumā 
piedalījās 20 referātos. LLU starptautiskajā zinātniskajā konferencē Research for Rural 
Development 2008 referātus nolasīja doktoranti I.Pelēce, I.Straume, Ā.RuciĦš, un I.Dukulis. 

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 (starp rakstu autoriem līdzās saviem vadītājiem ir arī pieci programmas maăistranti), 
6 raksti nerecenzētos zinātniskajos izdevumos un 54 raksti nozares periodiskajos izdevumos 
(starp autoriem viens programmas maăistrants). 

2007./2008. studiju gadā maăistrants A.SaliĦš ieguva SIA DeLaval stipendiju par 
pētījumiem lopkopības tehnikas jomā. Zemkopības ministrijas subsidēto atbalstu saĦēma 
programmas maăistranti K.Vucāns, J.Sīmanis un J.Lāceklis-Bertmanis.  

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 
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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. 
 
 

3. Vērtēšanas sistēma 
 

 Vērtēšanas sistēma 2007./2008. studiju gadā nav mainījusies. 
 
 

4. Studējošie 
 

4.1. Studējošo skaits programmā 
Programmā uz 01.06.2008. ir 12 doktoranti, visi pilna laika studijās. 16 doktoranti un 

doktorantūras absolventi 2007./2008. studiju gadā saĦem doktorantūras grantus ESF Nacionālās 
programmas projekta „Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem 
inženierzinātnēs, lauksaimniecības inženierzinātnēs un mežzinātnē” ietvaros, t.sk. 3 
jaunuzĦemtie 2007. gadā. 
 
4.2. Pirmajā kursā imatrikulēto skaits 

 2007. gadā studiju programmā imatrikulēti 5 pilna laika studiju doktoranti. 
 
4.3. Absolventu skaits un aizstāvētie promocijas darbi 

 2007./2008. studiju gadā programmas teorētisko kursu absolvējuši 5 doktoranti un tiek 
aizstāvēti 4 promocijas darbi:  

� Ādolfs RuciĦš. Arkla korpusa darba režīmu un optimālo parametru pamatojums 
(sekmīgi aizstāvēts 15.01.2008.); 

� Imants Nulle. Biomasas īpašību un maisījumu gatavošanas procesa izpēte ( sekmīgi 
aizstāvēts 16.05.2008.); 

� Normunds Visockis. Grīdas apsilde ar dūmgāzēm (aizstāvēšana 12.06.2008.); 
� Kristīne Zihmane-RītiĦa. Fosilo un augu eĜĜu degvielu maisījumu izpēte un novērtējums 

(aizstāvēšana 27.06.2008.). 
 
 

5. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
 

5.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 Studiju programmā atkarībā no apakšprogrammas ir iesaistīti 32 mācībspēki, to skaitā 11 
profesori, 8 asociētie profesori, 8 docenti, 2 lektori un 3 asistenti. Mācībspēku sadalījums pēc 
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zinātniskajiem un akadēmiskajiem grādiem ir sekojošs: 6 habilitētie doktori, 20 doktori un 6 
maăistri.  
 
5.2. Akadēmiskā personāla atbilstība fakultātes mērėu un uzdevumu īstenošanai 
 Fakultātē īstenotie akadēmiskā personāla pētniecības projekti aprakstīti 3.3.2. 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. 
 
5.3. 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 inst.), par asistentu turpina 
strādāt doktorants Olafs Vronskis (Mehānikas inst.), uzsāka darbu doktorants Vilnis Pīrs 
(Spēkratu inst.), par docentiem turpina darbu doktoranti Aigars Laizāns (Lauksaimniecības 
enerăētikas inst.) un Ilmārs Dukulis (Spēkratu inst.), par asistentiem – doktorantūras pagājušā 
gada absolventi Imants Nulle un Mareks Šmits. 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. 

 
 

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. 

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 un zinātniskās laboratorijas, gan arī „vecās” 
laboratorijas, kuras izmantojamas gan studiju, gan arī pētniecībā: 

- 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; 
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- 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). 

 
 

7. Ārējie sakari 
 

7.1. Saistība ar darba devējiem 
Doktorantūras absolventu lielākais darba devējs ir fakultāte, kur praktiski visi 

inženierzinātĦu doktori ir šīs programmas doktorantūras absolventi, arī LLU citas fakultātes un 
struktūrvienības, kā arī Latvijas citas augstskolas. Lauksaimniecības inženierzinātnes doktora 
studiju absolventi LLU zinātĦu prorektors profesors P.Rivža, Informāciju tehnoloăiju fakultātes 
dekāne profesore I.Arhipova, Meža fakultātes Darba vides katedras vadītājs docents V.Zujs. 
Janvārī doktora grādu ieguva Lauksaimniecības tehnikas zinātniskā institūta pētnieks Ā.RuciĦš, 
2007. gada rudenī doktora studijas uzsāka institūta darbinieks E.Pīrs. Abu promocijas darbu 
zinātniskais vadītājs ir institūta vadošais pētnieks Dr.habil.sc.ing. A.Vilde. Jūnijā savu doktora 
darbu aizstāvēs RTU Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultātes asistente, Degvielu 
kvalitātes kontroles un pētījumu laboratorijas pētniece K.Zihmane-RītiĦa.  

 
7.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 
 Latvijā doktora studiju programmu Lauksaimniecības inženierzinātnē nepiedāvā neviena 
cita augstskola. 



 9 

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. Regulāri par promocijas 
darbu recenzentiem ir Lietuvas un Igaunijas Lauksaimniecības universitāšu profesori. Tā starp 
doktoranta V.Zuja recenzentiem bija Igaunijas Lauksaimniecības universitātes profesors 
B.Reppo, Ā.RuciĦa recenzents bija Lietuvas Lauksaimniecības universitātes profesors 
A.Bakasenas. 

Lauksaimniecības inženierzinātnes promocijas padomes pastāvīgais loceklis ir RTU 
Transporta un mašīnzinību fakultātes profesors G.Sagalovičs, Lauksaimniecības inženierzinātnes 
profesoru padomes loceklis ir RTU Autotransporta institūta direktors profesors G.Liberts. Starp 
katra doktoranta recenzentiem ir kāds no RTU profesoriem. Savukārt, vairākiem RTU 
doktorantiem recenzenti ir bijuši TF profesori. Lietišėa sadarbība pētniecības jomā ir ar 
Rēzeknes augstskolu un LZA Fizikālās enerăētikas institūtu. Doktoranta I.Nulles recenzents bija 
Rēzeknes Augstskolas profesors G.Noviks, E.Visocka recenzenti būs LZA FEI vadošais pētnieks 
V.Zēbergs un RTU profesors D.Turlajs. 
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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. 18.10.2006. fakultātes Domē tika apstiprināts jaunais Lauksaimniecības 
inženierzinātnes doktora studiju programmas standarts. 

 
2. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

 
2.1. Izmantotās studiju metodes un formas 

Studiju formas un metodes 2006./2007. studiju gadā nav mainījušās. 
 
2.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības un to 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. Konferencē ar 
referātiem piedalījās doktoranti I.Dukulis, A.Lauva, L.Kanceviča, Ē.Ziemelis, A.Laizāns, 
M.Šmits, I.Nulle, K.Zihmane-RītiĦa, R.Šmigins, I.Straume, A.Spīdāns, Ā.RuciĦš un S.Arhipovs. 
Doktoranti kopumā piedalījās 15 referātos. LLU starptautiskajā zinātniskajā konferencē 
Research for Rural Development 2007 referātus nolasīja doktoranti A.Laizāns, I.Straume, 
J.Feldmanis, Ā.RuciĦš, un I.Dukulis. 

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 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 
(piedalās doktoranti I.Nulle un M.Šmits); 04.1130 “ Šėidro un gāzveida biodegvielu loăistika un 
pielietošana”, zinātn. vad. profesors G.Birzietis (R.Šmigins); 04.1077 “NotekūdeĦu attīrīšanas 
iekārtu autonoma energoapgāde izmantojot biogāzi”, zinātn. vad. profesors A.Šnīders 
(A.Laizāns); 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 (A.Lauva, 
S.Arhipovs); 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 (Ē.Ziemelis, 
L.Kanceviča). 
 IZM finansētie pētniecības un pētniecības infrastruktūras projekti (kopējā summa 
159 734 LVL), kurus īstenoja fakultātes mācībspēki: 06.16-xp.23 “Siltuma apmainītāju 
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pielietošana cūku novietĦu vēdināšanas sistēmās” (vadītājs asoc. prof. D.Viesturs, doktoranti 
Ē.Ziemelis, L.Kanceviča); 06.20-xp.27 “Vides piesārĦojuma samazināšana, optimizējot sadedzes 
procesu dīzeĜmotorā” (prof. V.Gulbis, R.Šmigins); 06.19–xp.26. “Hidraulisko sistēmu 
diagnostika energoefektivitātes novērtējumam” (prof. Ē.Kronbergs); 06.14-xp21 „Degvielas 
patēriĦa mērīšanas sistēma” (prof. G.Birzietis, R.Šmigins); 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. 

 
 

3. Vērtēšanas sistēma 
 

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

4. Studējošie 
 

4.1. Studējošo skaits programmā 
Programmā uz 01.09.2007. ir 12 doktoranti, tai skaitā 11 pilna laika studijās un 1 nepilna 

laika studijās. 
 
4.2. Pirmajā kursā imatrikulēto skaits 

 2006. gadā studiju programmā imatrikulēti 2 doktoranti, bet ar 01.09.2007. - 5 doktoranti. 
 
4.3. Absolv entu skaits 

 2006./2007. gadā programmas teorētisko kursu absolvēja 6 doktoranti, bet promocijas 
darbu neaizstāvēja neviens. Vairāki promocijas darbi ir tuvu aizstāvēšanai. 
 
 

5. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
 

5.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 Studiju programmā atkarībā no apakšprogrammas ir iesaistīti 27 mācībspēki, to skaitā 11 
profesori, 8 asociētie profesori un 8 docenti. Mācībspēku sadalījums pēc zinātniskajiem un 
akadēmiskajiem grādiem ir sekojošs: 6 habilitētie doktori, 17 doktori un 4 maăistri.  
 
5.2. Akadēmiskā personāla atbilstība fakultātes mērėu un uzdevumu īstenošanai 
 Fakultātē īstenotie akadēmiskā personāla pētniecības projekti aprakstīti 3.5.2. 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. 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. 

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 
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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. 
5.3. 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 
ievēlēti Māris Ėirsis (Spēkratu inst.), Kaspars Vārtukapteinis un Juris Priekulis (abi Lauks. 
tehnikas inst.), asociētā profesora amatā – Valentīns Pušinskis (Mehānikas 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 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. 
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2005./2006. studiju gads 
(pašnovērtējums apstiprināts ar LLU Senāta 08.11.2006. lēmumu Nr. 5-222) 

 

 

1. Studiju programmas organizācija 
 
 IzmaiĦas studiju programmas organizācijā un struktūrā 2005./2006. studiju gadā nav 
notikušas.  
  
 

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

Studiju formas un metodes 2005./2006. studiju gadā nav mainījušās. 
 
2.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības un to 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. Doktoranti piedalījās 14 referātos un rakstos rakstu krājumā. LLU starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē Research for Rural Development 2006 ar referātiem piedalījās seši 
doktoranti. 

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” 

 
 

3. Vērtēšanas sistēma 
 

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

4.1. Studējošo skaits programmā 
Programmā uz 01.09.2006. ir 15 doktoranti, tai skaitā 13 pilna laika studijās un 2 nepilna 

laika studijās. 
 
4.2. Pirmajā kursā imatrikulēto skaits 

 2006. gadā studiju programmā imatrikulēti 3 doktoranti. 
 
4.3. Absolventu skaits 

 2006. gadā programmas teorētisko kursu absolvēja 3 doktoranti, bet promocijas darbu 
neaizstāvēja neviens. 
 
 

5. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
 

5.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 Studiju programmā atkarībā no apakšprogrammas ir iesaistīti 27 mācībspēki, to skaitā 11 
profesori, 8 asociētie profesori un 8 docenti. Mācībspēku sadalījums pēc zinātniskajiem un 
akadēmiskajiem grādiem ir sekojošs: 7 habilitētie doktori, 16 doktori un 4 maăistri.  
 
5.2. Akadēmiskā personāla 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.  
 
5.3. 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.). 
 
 

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 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 
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. 
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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 

Studiju formas un metodes 2004./2005. studiju gadā nav mainījušās. 
 
2.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības un to 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. Tajā ar 
ziĦojumiem kopā ar saviem vadītājiem kā līdzziĦotāji piedalījās un rakstu krājumā publicēja 
rakstus doktoranti: Ards Jēkabsons, Ēriks Ziemelis, Kristīne Zihmane, Mareks Šmits, Imants 
Nulle un Valdis Zujs. Doktorants U.Miončinskis pētniecību veic Izglītības un zinātnes 
ministrijas un AS Latvijas finieris projekta “Berza koksnes un bērza saplākšĦu mehānisko 
īpašību pētījumi” ietvaros,  vadītājs asoc. profesors V.Pušinskis. Doktoranti M.Šmits un I.Nulle 
kopā ar saviem zinātniskajiem vadītājiem piedalās LZP zinātniskā projekta 01.0790. “Biomasas 
resursi un mehanizācija kondicionēšanas procesos” izpildē, doktorants R.Šmigins piedalās LZP 
zinātniskā projekta Nr.01.0785 “Daudzkomponentu biodegvielu energoefektivitāte iekšdedzes 
motoros” izpildē, doktoranti A.Lauva un S.Arhipovs piedalās LZP zinātniskā projekta 01.0791. 
“Augkopības produkcijas pirmapstrādes un glabāšanas procesu pētījumi” izpildē. Doktorants 
V.Zujs piedalās LZP zinātniskā projekta “Piena lopkopības tehnoloăijas un mehanizācijas pilnveides 
pētījumi” izpildē. 

 
 

3. Vērtēšanas sistēma 
 

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

4. Studējošie 
 

4.1. Studējošo skaits programmā 
Programmā uz 01.09.2005. ir 14 doktoranti, tai skaitā 9 pilna laika studijās un 5 nepilna 

laika studijās. 
 
4.2. Pirmajā kursā imatrikulēto skaits 

 2005. gadā studiju programmā imatrikulēti 3 doktoranti. 
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4.3. Absolventu skaits 
 2005. gadā programmas teorētisko kursu absolvēja 2 doktorants, bet promocijas darbu 

neaizstāvēja neviens. 
 
 

5. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
 

5.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 Studiju programmā atkarībā no apakšprogrammas ir iesaistīti 27 mācībspēki, to skaitā 11 
profesori, 8 asociētie profesori un 8 docenti. Mācībspēku sadalījums pēc zinātniskajiem un 
akadēmiskajiem grādiem ir sekojošs: 7 habilitētie doktori, 16 doktori un 4 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. 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 (nepilna laika 
studijās) un pašu ieĦēmumi. 
 Studiju materiālā bāze 2004. un 2005. gadā papildināta ar jaunām pētniecības iekārtām: 
firmas Zwick/Roell materiālu pārbaudes stends BTC-FR 2.5 TN.D09 A605726 (Mehānikas 
institūtā), firmas BOSCH daudzkomponentu atgāzu sastāva analizators BEA-350 (Spēkratu 
institūtā), graudu aktīvās vēdināšanas kontroliekārta GK-01 un tās programnodrošinājums GK-
01v1.0, ozona detektors U-86316-30, ozona detektora kalibrators U-86316-60, ozona ăenerators 
(800 mg/h) (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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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 

Studiju formas un metodes 2003./2004. studiju gadā nav mainījušās. 
 
2.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības un to 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. Tajā ar 
ziĦojumiem kopā ar saviem vadītājiem kā līdzziĦotāji piedalījās un rakstu krājumā publicēja 
rakstus doktoranti: Ards Jēkabsons, Ēriks Ziemelis, Kristīne Zihmane, Mareks Šmits, Imants 
Nulle un Valdis Zujs. Doktorants U.Miončinskis pētniecību veic Izglītības un zinātnes 
ministrijas un AS Latvijas finieris projekta “Berza koksnes un bērza saplākšĦu mehānisko 
īpašību pētījumi” ietvaros,  vadītājs asoc. profesors V.Pušinskis. Doktoranti M.Šmits un I.Nulle 
kopā ar saviem zinātniskajiem vadītājiem piedalās LZP zinātniskā projekta 01.0790. “Biomasas 
resursi un mehanizācija kondicionēšanas procesos” izpildē, doktorants R.Šmigins piedalās LZP 
zinātniskā projekta Nr.01.0785 “Daudzkomponentu biodegvielu energoefektivitāte iekšdedzes 
motoros” izpildē, doktoranti A.Lauva un S.Arhipovs piedalās LZP zinātniskā projekta 01.0791. 
“Augkopības produkcijas pirmapstrādes un glabāšanas procesu pētījumi” izpildē. Doktorants 
V.Zujs piedalās LZP zinātniskā projekta “Piena lopkopības tehnoloăijas un mehanizācijas pilnveides 
pētījumi” izpildē. 

 
 

3. Vērtēšanas sistēma 
 

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

4. Studējošie 
 

4.1. Studējošo skaits programmā 
Programmā uz 01.09.2004. ir 14 doktoranti, tai skaitā 9 pilna laika studijās un 5 nepilna 
laika studijās. 

 
4.2. Pirmajā kursā imatrikulēto skaits 

 2004. gadā studiju programmā imatrikulēti 3 doktoranti. 
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4.3. Absolventu skaits 
 2004. gadā programmas teorētisko kursu absolvēja 2 doktoranti, bet promocijas darbu 

neaizstāvēja neviens. 
 
 

5. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
 

5.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 Studiju programmā atkarībā no apakšprogrammas ir iesaistīti 27 mācībspēki, to skaitā 11 
profesori, 8 asociētie profesori un 8 docenti. Mācībspēku sadalījums pēc zinātniskajiem un 
akadēmiskajiem grādiem ir sekojošs: 7 habilitētie doktori, 16 doktori un 4 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”. 
 
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 (nepilna laika 
studijās) un pašu ieĦēmumi. 
 Studiju materiālā bāze 2003. un 2004. gadā papildināta ar jaunām pētniecības iekārtām: 
firmas Zwick/Roell materiālu pārbaudes stends BTC-FR 2.5 TN.D09 A605726 (Mehānikas 
institūtā), firmas BOSCH daudzkomponentu atgāzu sastāva analizators BEA-350 (Spēkratu 
institūtā), graudu aktīvās vēdināšanas kontroliekārta GK-01 un tās programnodrošinājums GK-
01v1.0, ozona detektors U-86316-30, ozona detektora kalibrators U-86316-60, ozona ăenerators 
(800 mg/h) (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. 



 19 

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 

Studiju formas un metodes 2002./2003. studiju gadā nav mainījušās. 
 
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 doktoranti: Ards 
Jēkabsons, Didzis Rungulis, Valdis Zujs un Ādolfs RuciĦš. Doktorants U.Miončinskis pētniecību 
veic Izglītības un zinātnes ministrijas un AS Latvijas finieris projekta “Berza koksnes un bērza 
saplākšĦu mehānisko īpašību pētījumi” ietvaros,  vadītājs asoc. profesors V.Pušinskis. 

 
 

3. Vērtēšanas sistēma 
 

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

4. Studējošie 
 

4.1. Studējošo skaits programmā 
Programmā uz 01.09.2003. ir 8 doktoranti. 

 
4.2. Pirmajā kursā imatrikulēto skaits 

 2003. gadā studiju programmā imatrikulēti 4 doktoranti. 
 
4.3. Absolventu skaits 

 2003. gadā programmas teorētisko kursu absolvēja 1 doktorants, bet promocijas darbu 
neaizstāvēja. 
 
 

5. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
 

5.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 Studiju programmā atkarībā no apakšprogrammas ir iesaistīti 27 mācībspēki, to skaitā 11 
profesori, 8 asociētie profesori un 8 docenti. Mācībspēku sadalījums pēc zinātniskajiem un 
akadēmiskajiem grādiem ir sekojošs: 7 habilitētie doktori, 16 doktori un 4 maăistri.  
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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 (nepilna laika 
studijās) un pašu ieĦēmumi. 
 Studiju materiālā bāze 2002./2003. studiju gadā papildināta ar jaunām pētniecības 
iekārtām: firmas Zwick/Roell materiālu pārbaudes stends BTC-FR 2.5 TN.D09 A605726 
(Mehānikas institūtā), firmas BOSCH daudzkomponentu atgāzu sastāva analizators BEA-350 
(Spēkratu institūtā), graudu aktīvās vēdināšanas kontroliekārta GK-01 un tās 
programnodrošinājums GK-01v1.0, ozona detektors U-86316-30, ozona detektora kalibrators U-
86316-60, ozona ăenerators (800 mg/h) (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. 
 


