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Ievads 
 
Par LLU Tehnisko fakult āti (TF) 
 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (līdz 1991.g. Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmija ) Tehniskā fakultāte (līdz 31.12.1995. Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte) ir 
dibināta 1944.gadā ar vienu specialitāti – lauksaimniecības mehanizācija. 1959.gadā tika 
atvērta specialitāte - automobiļi un automobiļu saimniecība (kopš 1994.g. autotransporta 
specialitāte), 1989.gadā – lauksaimniecības elektrifikācijas un automatizācijas specialitāte 
(kopš 1994.g. – lauksaimniecības enerģētika), bet 1991.g. – pārtikas iekārtu specialitāte. 
2002./2003.m.g. sākās profesionālā bakalaura studijas lauksaimniecības enerģētik ā.  

Fakultātes struktūru veido 5 institūti: Izglītības un mājsaimniecības institūts, 
Lauksaimniecības enerģētikas institūts, Lauksaimniecības tehnikas institūts, Mehānikas 
institūts un Spēkratu institūts. 1997.gadā daļa pētnieku no zinātnes un tehnikas centra 
“Rāmava” pārnāca uz fakultāti un tika iekļauti Lauksaimniecības tehnikas institūta struktūrā. 
1998.gadā Lauksaimniecības mehanizācijas un enerģētikas zinātniski pētnieciskais institūts 
“Ulbroka” iekļāvās Lauksaimniecības tehnikas institūta sastāvā kā juridiska persona.  
 
Par TF Lauksaimniecības enerģētikas institūtu (LEI) 
 

Lauksaimniecības enerģētikas institūts pašlaik vada profesionālā bakalaura studijas 
lauksaimniecības enerģētik ā un šī virziena maģistra un doktora studijas.  
 LEI p ētniecības virzieni: asinhrono motoru un ģeneratoru aizsardzība; tehnoloģisko 
iekārtu un procesu automatizācija; alternatīvā enerģētika; elektrotehnoloģija lauksaimniecībā; 
siltumenerģētika, mākslīgā intelekta teorija un praktiskā pielietošana, studiju organizācija un 
didaktika.  
LEI vad ītie studiju kursi:   

Programmai „Lauksaimniecības enerģētika”:  Lietišķā elektrotehnika; Teorētiskā 
elektrotehnika; Katlu mājas un siltumapgāde; Datorgrafika enerģētikā; Termodinamika; 
Siltumzinību teorētiskie pamati;Elektriskie mērījumi; Lietišķā elektronika un sakaru tehnika; 
Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa; Elektrotehnika un rūpnieciskā elektronika; 
Elektrotehnikas pamati; Alternatīvā enerģētika un energoekonomik; Elektriskais 
apgaismojums un elektrotehnoloģija; Automātiskas pamati; Automātiskā elektropiedziņa; 
Elektrodrošība; Elektroiekārtu ekspluatācija; Elektroiekārtu remonts; Elektrotehniskie 
materiāli; Elektroiekārtu montāžas tehnoloģija; Energoapgādes sistēmu ekspluatācija; 
Elektroapgāde un tarifi; Siltumapgādes avoti; Siltumapgādes sistēmu projektēšana; 
Siltumenerģētikas speckurss; Apsildes sistēmu ekspluatācija; Elektromagnētiskie pārejas 
procesi; Elektrostacijas un tīkli; Releju aizsardzība un automātika; Elektroapgādes tehnoloģija; 
Energoekonomika; Elektroapgādes ekonomika; Uzņēmējdarbība enerģētikā; 20 un 0,4 kV 
sadales tīkli; Elektroiekārtu ekspluatācijas ekonomika; Datorizētā uzskaite un norēķini;  

Citām LLU programm ām: Automatizācija (l/s inž.zin., autotransp. TF ); 
Elektrotehnika un elektronika (maš.proj. TF); Darbmašīnu vadības sistēmas (maš.proj. TF); 
Elektrotehnika un elektronika (tehn.eksperts TF); Elektrotehnika un elektronika (dat.vad. ITF); 
Automātikas pamati (dat.vad. ITF); Elektrotehnikas pamati (ppt-prof. PTF); Automatizācija 
(ppt-prof. PTF); Elektrotehnika un rūpniecības elektronika (kokapstr. MF); Kokapstrādes 
automatizācija (kokapstr. MF); Vispārīgā elektrotehnika (būvniec. LIF).  
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2004.gadā LEI organizēja starptautisku zinātnisku konferenci “Modernas tehnoloģijas 
enerģijas ieguvei un efektīvai izmantošanai”, kas bija veltīta Lauksaimniecības 
elektrifikācijas katedras, kā Lauksaimniecības enerģētikas institūta priekšteces, 60. gadu 
jubilejai. Konferenci atbalstīja Latvijas Zemkopības Ministrija, Latvijas Zinātnes Padome, 
VAS “Latvenergo”, Latvijas Elektroenerģētiķu biedrība un energofirma “Jauda”. Konferencē 
tika nolasīti 45 referāti no 7 valstīm (Baltkrievijas, Dānijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas, 
Lietuvas un Zviedrijas), kas bija veltīti aktuālām enerģijas ieguves un efektīvas izmantošanas 
problēmām, procesu modelēšanai un optimizācijai, alternatīvajai enerģētikai un biomasas 
konversijai, kā arī ekoloģiskajām un izglītības problēmām enerģētikā. Šī konference ir 
ikgadēja un to katru gadu rotācijas kārtībā organizē cits TF institūts. 2008. gadā LEI atkal 
organizēja ikgadējo 7. starptautisko zinātnisko konferenci „Inženierzinātne lauku attīstībai.” 
Konferenci pārstāvēja dalībnieki no 8 valstīm (Baltkrievijas, Čehijas, Igaunijas, Krievijas, 
Latvijas, Lietuvas, Ukrainas, Vācijas) un tika nolasīti 54 referāti. Konferences rakstu 
krājums ir iekļauts datu bāzē AGRIS un tam ir piešķirts ISSN 1691-3043.  
 
 

1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 
 
Mērķi  
 

� Nodrošināt lauku rajonu un mazpilsētu energoapgādes un energoiekārtu ekspluatācijas 
organizācijas ar speciālistiem elektroenerģētikas un siltumenerģētikas jomās, īstenojot 
praktiski piemērojamas profesionālās studijas.  

� Atbilstoši valsts ekonomikas vajadzībām sagatavot kompetentus inženierus, kuri labi 
pārzina lauksaimniecības ražošanas un produkcijas pārstrādes tehnoloģijas, spēj risināt 
aktuālus enerģijas racionālas izmantošanas un modernu energoapgādes tehnoloģiju 
ieviešanas jautājumus un var sekmīgi strādāt inženiertehniskajos, menedžeru, valsts 
pārvaldes un pašvaldību amatos, kas saistīti ar enerģētikas jomu.  

� Veicināt lauku reģionu līdzsvarotu attīstību, sagatavojot vispusīgi izglītotus jauniešus – 
inženierdarba karjeras prasībām atbilstošus speciālistus enerģētikā, kuri pēc augstskolas 
atgriežas uz dzīvi dzimtajā novadā, lai strādātu nozīmīgajā un prestižajā enerģētikas 
nozarē, augstas kultūras cilvēkus, savas profesijas, novada un savas valsts patriotus.  

 
Uzdevumi 
 

1. Nodrošināt piektā līmeņa profesionālai kvalifikācijai atbilstošu darba tirgū 
konkurētspējīgu speciālistu profesionālo – inženiertehnisko sagatavotību atbilstoši 
Latvijas pašreizējām un perspektīvajām prasībām lauku rajonu un lauksaimniecisko 
tehnoloģiju energoapgādē un enerģijas racionālā izmantošanā.  

2. Izkopt un nostiprināt pašizglītības un pašaudzināšanas prasmes un iemaņas – pamatu 
tālākizglītības procesam mūža garumā.  

3. Attīstīt prasmi problēmu risināšanā, formulēt stratēģiskos un taktiskos mērķus un 
motivēt savu rīcību to sasniegšanā.  

4. Izkopt un nostiprināt profesionālas prasmes inženiertehniskajā jaunradē.  
5. Nodrošināt studiju organizācijas atbilstību Latvijas valsts likumdošanai un LLU 

Satversmei, kā arī studiju struktūras atbilstību pāstāvošajiem LLU iekšējiem 
normatīviem.  

6. Veidot plaša spektra izpratni par Latvijas, it īpaši lauku rajonu, enerģētiku – vēsturisko 
attīstību, pašreizējo situāciju, perspektīvu, enerģētikas ekonomiku, uzņēmējdarbību 
enerģētikā, enerģētisko objektu un sistēmu projektēšanu un ekspluatāciju.  
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7. Energoapgādes specializācijā veidot nepieciešamās prasmes un padziļinātas zināšanas 
par: 

� elektriskajiem tīkliem un apakšstacijām, to projektēšanu un ekspluatāciju, ievērtējot lauku 
vides specifiku; 

� siltumapgādes avotiem un sistēmām, to projektēšanu un ekspluatāciju ievērtējot lauku 
vides specifiku; 

� energoiekārtu lietošanu atbilstoši tehniskās ekspluatācijas un darba drošības  
           noteikumiem; 

� energoiekārtu ekspluatācijas un remontdarbu organizēšanu un pārraudzību. 
8. Energoekonomikas specializācijā veidot nepieciešamās prasmes un padziļinātas 

zināšanas par: 
� dažāda tipa energoiekārtu ekspluatācijas ekonomiku ievērtējot lauku vides specifiku; 
� uzņēmējdarbību enerģētikā, vadības zinībām un tirgzinībām; 
� enerģijas patēriņa datorizēto uzskaiti un norēķiniem; 
� enerģijas tarifiem un to izvēles noteikumiem. 
 
 
Studiju rezultāti 
 

Pēc studiju programmas apguves, bakalaura darba izstrādes un sekmīgas aizstāvēšanas  
tiek iegūts profesionālā bakalaura grāds lauksaimniecības enerģētikā un kvalifikācija 
“Lauksaimniecības enerģētikas inženieris”. 

Pēc studiju programmas apguves absolventam būs: 
− zināšanas un izpratne par elektroenerģijas un siltumenerģijas procesiem, iekārtām un 

to darbības principiem, Latvijas pašreizējām un perspektīvajām prasībām lauku rajonu 
un lauksaimniecisko tehnoloģiju energoapgādē un enerģijas racionālā izmantošanā; 

− prasmes pielietot apgūtās zināšanas izvēloties nepieciešamajiem uzdevumiem 
atbilstošas energoiekārtas, to darba, ekspluatācijas un energoekonomiskos parametrus, 
izvēlēties racionālus energoiekārtu darbības režīmus, veikt enerģijas patēriņa 
datorizēto uzskaiti un bilances novērtēšanu; veikt enerģētisko objektu un sistēmu 
projektēšanu un ekspluatāciju, realizēt uzņēmējdarbību enerģētikā, apkalpot, izstrādāt, 
regulēt un pilnveidot energotehniskās iekārtas;  

− attieksmes – veidojas izpratne par specialitāti, kas saistīta ar valstij stratēģisku nozari 
– enerģētiku, uz kuru balstas jebkura, tai skaitā mūsdienu lauksaimnieciskā ražošana., 
Studiju procesā tiek veidota godīga attieksme pret darba vietas-uzņēmuma 
materiālajām vērtībām un personālu, spēja komunicēt, prezentēt un pārliecināt, apzināt 
savu lomu un vietu uzņēmumā un virzība nemitīgi attīstīties un pašpilnveidoties, savā 
profesionālajā darbībā ievērot inženiera profesionālo ētiku un vadīties pēc Latvijas 
normatīvajiem aktiem, standartiem un ES direktīvām;  

− kompetences – apgūstot studiju programmu tiek iegūtas zināšanas un prasmes, lai 
spētu risināt aktuālus enerģijas racionālas izmantošanas un modernu energoapgādes 
tehnoloģiju ieviešanas jautājumus, spētu veikt menedžmenta, valsts pārvaldes un 
pašvaldību amatu uzdevumus, kas saistīti ar enerģētikas jomu, kā arī radītu jaunas 
radošas pieejas šo uzdevumu veikšanā Latvijas un ES attīstības kontekstā. 

Jaunieši, kurus interesē uz lauksaimniecību orientētas inženierzinības, iegūst zināšanas, 
kas viņiem nodrošina iespēju konkurēt darba tirgū enerģētikas nozarē un turpināt izglītību 
maģistratūrā. 

Valsts institūcijas un privātstruktūras, kas darbojas enerģētikas jomās, saņem profesionāli 
izglītotus speciālistus, kuri labi orientējas ar izvēlēto profesiju saistītajos jautājumos un spēj 
iekļauties kā Latvijas, tā starptautiskajā apritē. 
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Karjeras iespējas 
 

Plaša profila kvalitatīvas zināšanas enerģētikā nodrošina darba un karjeras attīstības 
iespējas dažādās ar enerģētiku saistītās struktūrās:  
� lauku rajonu un pilsētu siltumapgādes un ūdensapgādes uzņēmumos; 
� koģenerācijas ietaisēs un hidroelektrostacijās; 
� reģionālajos elektriskajos tīklos un apakšstacijās; 
� lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes uzņēmumos; 
� privātajās energofirmās.   
 

2. Studiju programmas organizācija un iekšējās kvalitātes mehānisms. 
 

Studiju programmas darbību reglamentējošie dokumenti  
 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Lauksaimniecības enerģētika” apstiprināta LLU Senātā 2002. gada 11. decembrī ar lēmumu 
Nr. 4-146 (1.pielikums). Faktiski studijas ar studentu uzņemšanu šai programmā tika uzsāktas 
2002./2003. m.g. I kursa studentu pilna laika un nepilna laika (neklātienes) studiju grupās. 

Programma “Lauksaimniecības enerģētika” 2003. gada 21. martā ieguva LR Izglītības 
un Zinātnes ministrijas(IZM) licenci ar numuru Nr. 04056-9 ar darbības termiņu līdz 2006. 
gada 21. martam. 

Studiju programma tika izstrādāta atbilstoši profesijas standartam „Lauksaimniecības 
enerģētikas inženieris”  (PS0206)un šī profesija ir iekļauta LR profesiju katalogā. 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Lauksaimniecības 
enerģētika” (4252205) pamatojoties uz valsts akreditācijas komisijas lēmumu Nr. 883 tika 
akreditēta līdz 2011.gada 31.decembrim. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 
2005. gada 18. maijā izsniegtās akreditācijas lapas nr. 026-846. 

Studiju organizācija notiek saskaņā ar LLU Senāta 29.06.2010. lēmumu Nr. 7-28 ”LLU 
Studiju nolikums”. 

Studiju programma tiek realizēta LLU Tehniskajā fakultātē, kur par to atbild 
Lauksaimniecības enerģētikas institūts (LEI). Programmas direktors no 2010.g. maija ir LEI 
asoc. profesors, Dr.sc.ing. Raimunds Šeļegovskis. Profilējošo priekšmetu pasniegšana un 
bakalaura darbu vadīšana ir Lauksaimniecības enerģētikas institūta akadēmiskā personāla 
pārziņā. Atsevišķu speciālo priekšmetu pasniegšanā tiek iesaistīti vieslektori no RTU un 
ražošanas organizācijām. 

Programmas “Lauksaimniecības enerģētika” studiju plāns atbilst LEI darbības mērķiem un 
uzdevumiem. Studiju programma sastādīta saskaņā ar IZM dokumentu ”Noteikumi par otrā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”(20.11.2001. MK noteikumi Nr. 481) un tā 
ir vien īgā studiju programma Latvij ā, kas pilnībā atbilst profesijas standartam 
PS0206“Lauksaimniecības enerģētikas inženieris” (5.pielikums) ar 5. kvalifikācijas līmeni, 
ko apliecina arī Latvijas Elektroenerģētiķu biedrības atsauksme (9. pielikums). 

Studiju programma pilnībā atbilst Latvijas Lauksaimniecības universitātes galvenajiem 
mērķiem un uzdevumiem: sagatavot augsta līmeņa inženiertehniskos speciālistus, kas ir 
spējīgi darboties lauku (un ne tikai) vidē, nodrošinot to sagatavotību veikt enerģētisko objektu 
un sistēmu projektēšanu un ekspluatāciju, realizēt uzņēmējdarbību enerģētikā, apkalpot, 
izstrādāt, regulēt un pilnveidot energotehniskās iekārtas lauksaimnieciskās ražošanas 
tehnoloģijās, kā arī lauksaimniecības objektu energoapgādē.  
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Studiju programmas struktūra un izmaiņas pašnovērt ēšanas periodā 
 

Kopējais 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju apjoms ir 160 KP, kas tiek realizēts 4 
gados pilna laika un 5 gados nepilna laika studijās. Katrs studiju gads (40 KP) sadalās 2 
semestros (20KP), bet semestris - 16 nodarbību nedēļās, iekļaujot prakses.  

Studiju programmas saturs dots 6. pielikumā. Studiju plānā paredzēts, ka vienas studiju 
nedēļas laiku veido 16 auditoriju stundas (lekcijas, laboratoriju un praktiskie darbi). Pārējo 
laiku 24 stundas sastāda studenta patstāvīgais darbs ( kontroldarbi, mājas darbi, kursa darbi un 
kursa projekti).  

Studiju kursu struktūras galvenie bloki, kursu apjoms kredītpunktos (KP) un procentuālais 
sadalījums uz pirmo akreditācijas studiju gadu (2005/2006) un atbilstoši koriģētajam studiju 
plānam, kas stāsies spēkā 1.kursam ar 2011/12.studiju gadu dots 1. tabulā. 

1. tabula  
Studiju kursu strukt ūra 

N. 
p.k. 

Studiju kursu sadaļas KP Priekšmetu  
skaits 

Sadaļu īpatsvars 
pret kopējo KP, 

% 
2005/
2006 

2011/
2012 

2005/
2006 

2011/
2012 

2005/ 
2006 

2011/ 
2012 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi 20 20 11 11 12,5 12,5 

2. Nozares teorētiskie pamatkursi un 
informācijas tehnoloģiju kursi 

36 36 11 11 22,5 22,5 

3. Nozares profesionālās 
specializācijas kursi; 

60 60 22 24* 

25**  
37,5 37,5 

 t.s. - energoapgādes speckursi (17,5) (17,5) (6) (8) (11) (11) 

 t.s. - energoekonomikas speckursi 
* - Energoapgādes specializācija 

** - Energoekonomikas specializācija 

(17,5) (17,5) (6) (9) (11) (11) 

4. Humanitārā bloka izvēle 3 0 2 0 2 0 

5. Bakalaura programmas brīvās 
izvēles kursi 

3 6 2 6 2 4 

6. Prakses 26 26 - - 16 16 

7. Bakalaura darbs 12 12 - - 7.5 7,5 

 Kopā 160 160 48  100 100 

  
KP sadalījums pa kursu blokiem atbilst Augstākās profesionālās izglītības valsts standarta 

(MK Nr.481, 2001.g.20.novembrī) prasībām. Profesionālā bakalaura studijās paredzēts 
nostiprināt un padziļināt zināšanas vispārizglītojošos kursos, kas dod iespēju iegūt profesijai 
nepieciešamās zināšanas nozares teorētiskajos pamatkursos un informāciju tehnoloģiju kursos, 
kā arī nozares specializācijas kursos un speciālajos kursos.  

Programmas sadaļā “Nozares profesionālās specializācijas kursi” ir iekļauti specializācijas 
“energoapgāde” vai “energoekonomika” novirzienu obligātā izvēle 17,5 KP apjomā. 
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Studiju laikā 2005/2006 studiju gadā bija paredzēts izstrādāt 9 kursa darbus, nokārtot 25 
eksāmenus un 39 ieskaites, aizstāvēt 4 prakses atskaites, kā arī izstrādāt un aizstāvēt bakalaura 
darbu. Studiju programmā sākot ar 2011.g. 1.kursu paredzēts izstrādāt 9 kursa darbus, nokārtot 
22 eksāmenus un 42 ieskaites (energoapgādes spec.) 43 ieskaites (energoekonomikas spec.), 
aizstāvēt 4 prakses atskaites, nokārtojot eksāmenus par katru no četriem prakses etapiem, kā 
arī izstrādāt un aizstāvēt bakalaura darbu 12 KP apjomā. 

Studiju darba kontroles sadalījums dots 2. tabulā.   
     

2. tabula 
Darba kontroles sadalījums studiju plānā 

* - Energoapgādes specializācijai; 
** - Energoekonomikas specializācijai. 

Atbilstoši studiju programmas sadalījumam ražošanas prakses paredzētas dažādos Latvijas 
uzņēmumos, ar kuriem panākta vienošanās par prakšu vietām (10. pielikums). 
Darba kontroles sadalījums pa kursiem ir vienmērīgs, izņemot 4. kursu. 4. kursa 7.semestrī 
beidzas studiju kursu apguve. 4. kursa 8. semestrī studenti iziet praksi „Enerģētikas 
inženierdarba organizācija” un izstrādā bakalaura darbu (12KP). KP skaits studiju plānā 
sadalīts vienmērīgi pa semestriem 20 KP katrā pilna laika un 16 KP sesijā nepilna laika 
studijās. Prakse tiek veikta ražošanas uzņēmumos un ir sadalīta sekojoši: 2., 4., un 6. semestrī 
pa 6 nedēļām, 8. semestrī 8 nedēļas. 

Prakses (kopā 26 nedēļas) energouzņēmumos un bakalaura darba izstrāde garantē 
studiju beidzēja sagatavotību profesijai “Lauksaimniecības enerģētikas inženieris” ar 5. 
kvalifikācijas līmeni. 

Iekšējās kvalitātes kontrolei kalpo LLU iekšējā audita daļa, kas veic pārbaudes LLU un 
tās padotības iestādēs, balstoties uz nolikumu: ”K ārtība, kādā LLU tiek veikts iekšējais 
audits” (apstiprinājis LLU rektors J.Skujāns 19.06.2008.) un LLU Senāta 12.02.2003 lēmumu 
Nr. 4-152 ”LLU iekšējā audita daļas nolikums”, kā arī uz iekšējā audita plānu, ko sastāda, 
balstoties uz LLU stratēģisko plānu ”LLU darbības stratēģija 2010.-2016.gada plānošanas 
ciklam”, apstiprinātu 10.06.2009. LLU Senātā, lēmums Nr. 6-129, 30.11.2009. ZM vadības 
apspriedē, protokols Nr. 7.2.-4/75-VAP. 

Viens no būtiskiem kontroles sistēmas elementiem LLU ir pašnovērtējuma ziņojums, ko 
katru gadu gatavo fakultātes, tai skaitā arī Tehniskā fakultāte. Pašnovērtējuma ziņojumu katru 
gadu gatavo arī studiju programmu direktori. 

Kontroles 
veids 

1. kurss 2.kurss 3. kurss 4. kurss Kopā 

2
0

0
5

/0
6 

2
0

1
1

/1
2 

2
0

0
5

/0
6 

2
0

1
1

/1
2 

2
0

0
5

/0
6 

2
0

1
1

/1
2 

2
0

0
5

/0
6 

2
0

1
1

/1
2 

2
0

0
5

/0
6 

2
0

1
1

/1
2 

Eksāmeni 7 6 7 6 7 6 4 4 25 22 

Ieskaites 12 14 9 12 12 12* 
11** 

6 4* 
6** 

39 42* 
43** 

Kursa 
darbi  

 1 
 

1 2 
 

3 3* 
4** 

5 3* 
2** 

9 9 

Prakses 
atskaites 

 1 1 1 1 1 2 1 4 4 

Bakalaura 
darbs 

      1 1 1 1 

Kopā 19 22 18 21 23 22* 
22** 

18 13* 
14** 

78 78 
79** 
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3. Programmas studiju kursu anotācijas 
 
 Otrā līmeņa profesionālā bakalaura augstākās izglītības studiju programmas 
„Lauksaimniecības enerģētika” saturs veidots saskaņā ar MK 20.11.2001. noteikumiem 
Nr.481 ”Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” 
prasībām. Programmas kopējais apjoms 160 KP. Struktūra un sadalījums, kā arī rezultātu 
kontrole sīkāk aprakstīta šī ziņojuma 2. nodaļā. Tālāk dotas studiju kursu anotācijas. Atbildīgo 
mācībspēku saraksts redzams 6.pielikumā. 
 
Peda1004 Ievads studijās. 0,5KP. Ieskaite. 
Studenti gūst priekšstatu par augstākā izglītība pasaulē, Latvijā un LLU. LLU un Tehniskās 
fakultātes attīstības vēsturi, pašreizējo struktūru un pārvaldi, TF studiju programmām un 
apakšprogrammām, studiju procesa organizāciju. Jelgavas un Jelgavas pils vēsturi. 
Psih2020 Lietišķā psiholoģija. 1,5KP. Ieskaite ar atzīmi. 
Lietišķās psiholoģijas būtība un loma inženieru profesionālajā darbībā. Neirolingvālā 
programmēšana un tās pielietojums inženieru darbībā. Uztveres tipu raksturīgā uzvedība un tās 
prognozēšana. Saskarsmes loma klientcentrētā darbībā. Komunikācijas modeļi sabiedriskajās 
attiecībās. Kongruence. Personības psiholoģiskā aizsardzība. Profesionālā attīstība un 
deformācija eksakto zinātņu pārstāvjiem. Profesionālais izsīkums un izdegšana. Publiskās 
uzstāšanās kritēriji. Uzstāšanās auditorijas priekšā. 
Filz1003 Ētika, estētika. 1KP. Ieskaite ar atzīmi. 
Ētika un estētika kā praktiskā filozofija, tās vieta Eiropas kultūrā un loma cilvēku dzīvē un 
sabiedrībā. Tiek pievērsta uzmanība galvenajām ētikas un estētikas kategorijām. Studenti 
iegūst zināšanas par nozīmīgākām ētikas un estētikas problēmām mūsdienās, veido morālo 
orientāciju un gaumi. 
Filz1001 Filozofija. 1,5KP. Ieskaite ar atzīmi. 
Studenti apgūst filozofijas vēsturi un aplūko mūsdienu aktuālās problēmās, analizē 
filozofiskās problēmas un veido savu diskusiju kultūru. Papildus lekcijām kurss ietver 
diskusijas semināros, darbu grupās un studentu referātu prezentēšanu. 
Soci2001 Socioloģija. 1,5KP. Ieskaite ar atzīmi. 
Studiju kursa "Socioloģija" mērķis ir veidot izpratni par sabiedrības struktūru un tās attīstības 
likumsakarībām, sabiedrības un tajā notiekošo procesu analīzes pamatprincipiem. Kursa 
ietvaros apgūtās sociālās zināšanas mūsdienās uzskatāmas par ikviena speciālista 
profesionālās kultūras būtisku sastāvdaļu, tās ļauj orientēties problēmsituācijās un pieņemt 
argumentētus lēmumus, ņemot vērā sociāli ekonomiskos procesus un starpdisciplināru 
zināšanu nepieciešamību dažādu jomu kontekstā. 
Profesionālā svešvaloda (1-4 semestros). 5KP. 3 Ieskaites, Eksāmens: 
ValoP134, ValoP147, ValoP148, ValoP210 - Angļu v.; 
ValoP143, ValoP144, ValoP145, Valo146 - Vācu v. 
Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli 
sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar 
ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs 
kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes visos valodas darbības 
veidos – lasīšanā, runāšanā, audiēšanā, rakstīšanā, akcentējot ar siltumenerģiju, elektroenerģiju 
un alternatīvo enerģētiku saistītu terminoloģiju. 
VidZ3006 Ekol.un vides aizsardzība. 2KP. Ieskaite ar atzīmi. 
Studenti iepazīstas ar ekoloģijas kā bioloģijas zinātņu disciplīnas iedalījumu, populācijām, 
biocenozēm un ekosistēmām, iegūst zināšanas par vielu apriti, biosfēras un ekosistēmas 
uzbūvi un ekosistēmās notiekošiem enerģētiskajiem procesiem, trofiskām ķēdēm ūdens un 
sauszemes ekositēmās. Studenti apgūst aktuālus vides un dabas aizsardzības jautājumus, 
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iemācās izprast globālās vides aizsardzības problēmas, vides piesārņojuma cēloņus un tā 
ierobežošanas metodes, lauksaimniecības ietekmi uz vidi, kā arī ilgtspējīgas attīstības 
pamatprincipus, iepazīstas ar vides likumdošanu un vides politiku. 
VadZ2005 Vadīšanas pamati. 2KP. Ieskaite ar atzīmi. 
Studiju kursā studenti iegūst izpratni par vadīšanas būtību un saturu, vadīšanas sistēmu, par 
uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi. Studenti apgūst vadīšanas funkcijas un to deleģēšanas 
nepieciešamību. Praktisko nodarbību laikā studenti iepazīstas ar vadītājam nepieciešamām 
prasmēm uzņēmuma vadīšanā. 
Ekon4005 Uzņēmējdarb ība. 2KP. Ieskaite ar atzīmi. 
Studenti iegūst izpratni par uzņēmējdarbības būtību, mazo un vidējo uzņēmējdarbību, 
inovatīvo uzņēmējdarbību, uzņēmuma finansēšanas avotiem. Izprot riska nozīmi 
uzņēmējdarbībā. Iegūst praktiskās iemaņas uzņēmējdarbības uzsākšanai un plānošanā. 
JurZ2001 Tiesību pamati. 1KP. Ieskaite ar atzīmi. 
Studenti iegūst zināšanas par valsts un tiesību teorijas pamatiem, gūst ieskatu par vadošām 
tiesību nozarēm – konstitucionālajām tiesībām, administratīvajām tiesībām un civiltiesībām. 
Iegūtās zināšanas var izmantot dažādu juridiska rakstura problēmu atrisināšanā un tiesību 
izmantošanā. Studenti iegūst praktiskas iemaņas juridisko dokumentu sastādīšanā 
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība. 2KP. Ieskaite ar atzīmi. 
Studiju kurss iepazīstina studentus ar Starptautiskās darba aizsardzības konvencijām, LR darba 
aizsardzības un darba likumiem, noteikumiem u.c. normatīviem dokumentiem. Studenti apgūst 
prasības darba vietai, riskiem darba vidē, elektrodrošībā, ugunsdrošībā, ārkārtējās situācijās, 
civilās aizsardzības novērtēšanas un reaģēšanas pamatprincipus, tiesības un pienākumus, kuru 
nosaka LR likumi. 
LauZ1002 Praktiskā lauku saimniecība. 1KP. Ieskaite. 
Studenti gūst priekšstatu par VMPS,,Vecauce" vēsturi un pašreizējo stāvokli, attīstības 
perspektīvām, ražošanas resursie, to raksturojumu, augkopības, dārzkopības un lopkopības 
nozarēm, to raksturojumu, produkcijas ieguvi, pirmapstrādi un uzglabāšanu, palīgnozarēm. 
Studenti iepazīstas ar mehanizācija, enerģētiku, ražošanas ēkēm un iekārtām, netradicionālās 
saimniekošanas formām, saimniecības stratēģisko, operatīvo un finansu vadību. 
Ķimi1001 Ķīmija. 2KP. Eksāmens 
Šajā studiju kursā studenti apgūst Ķīmijas pamatlikumus, metālu fizikālās un ķīmiskās 
īpašības, vielas uzbūvi;šķīdumu koligatīvās īpašības; ķīmisko kinētiku un ķīmisko līdzsvaru. 
Elektroķīmiskā nodaļa aptver elektrodu potenciālu teoriju, galvaniskos elementus, elektrolīzi 
un tās pielietošanu, elektroķīmisko koroziju un aizsardzības veidus pret to. Vieglo, smago 
konstrukciju metāli. 
LauZ4142 Tēlotāja ģeometrija. 1,5KP. Ieskaite ar atzīmi. 
Studiju kursa mērķis ir veidot un attīstīt ģeometrisko loģiku, telpisko domāšanu un iztēli par 
tiem priekšmetiem un jēdzieniem, kuri veido kursa saturu. Apgūt grafisko metodi - 
pamatmetodi. Iemācīt izgatavot un lasīt rasējumus, kuri ir starptautiska grafiska valoda un 
radošās domas izteiksmes līdzeklis. Sekmēt standartu (LVS, ISO, u.c.) izmantošanu tehniskās 
dokumentācijas noformēšanā.  
MašZ2004 Mēr īšanas tehnika. 1,5KP. Ieskaite ar atzīmi. 
Studenti apgūst iemaņas mērinstrumentu iestatīšanā, to pārbaudīšanā, rādījumu nolasīšanā, 
iespējamo kļūdu novērtēšanā un mērījumu rezultātu apstrādāšanā. Iegūst zināšanas kā pareizi 
izvēlēties mērīšanas līdzekļus atkarībā no tehnoloģiskiem, konstruktīviem un ekonomiskiem 
faktoriem, pielietot statistiskās metodes detaļu precizitātes noteikšanā, izmantot datoru 
virtuālo mērinstrumentu veidošanā. 
DatZ2018 DatZ2019 Informātika ( (1.daļa 2KP), (2.daļa 2KP)) 4KP. Ieskaite, Eksāmens. 
Studiju kursā aplūko informācijas ieguves, apstrādes un izplatīšanas veidus, datu glabāšanas 
ierīces, datu ievades un izvades paņēmienus un rīkus, integrēto lietojumprogrammatūras 
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pakotņu izmantošanu dažāda veida dokumentu, izklājlapu un prezentāciju sagatavošanā. 
Lietotņu izmantošanas iespējas tiek paplašinātas, lietojot makrokomandu ierakstīšanu un 
rediģēšanu, kā arī dažādas Visual Basic for Applications programmēšanas iespējas, vadības 
elementu, struktūru un dialoga logu lietošanu. 
Fizi1009 Fizikas pamati. 1KP. Ieskaite. 
Kurss paredzēts jaunuzņemto studentu vidusskolā apgūto fizikas zināšanu uzlabošanai un 
fizikas apguves sākuma līmeņa atškīrību izlīdzināšanai. Fizika ir pamats visu inženierzinātņu 
apguvei. Fizikā atklātās likumsakarības veido bāzi jaunām inovācijām tautsaimniecībā. Risinot 
problēmas fizikā, veidojas analītiskā domāšana, kas ļauj apzināties cēloņsakarības, induktīvi 
un deduktīvi spriest. Mūsdienu speciālistam jāzina fizikas pamati , lai veidotu pareizu pasaules 
uzskatu un radoši izmantotu fizikālās likumsakarības praksē. 
Fizi2032 Fizika I. 2KP. Eksāmens. 
Šajā kursā paredzēts apgūt fiziku no mehānikas līdz elektrostatikai un līdzstrāvai, atbilstoši 
enerģētikas inženieru tālāko profesionālo studiju vajadzībām, jo fizika ir pamats visu dabas un 
inženierzinātņu apguvei. Fizikā atklātās likumsakarības veido bāzi jaunām inovācijām 
enerģētikā. Risinot problēmas fizikā, veidojas analītiskā domāšana, kas ļauj apzināties 
cēloņsakarības, induktīvi un deduktīvi spriest. Mūsdienu speciālistam jāzina fizikas pamati, lai 
veidotu pareizu pasaules uzskatu un radoši izmantotu fizikālās likumsakarības praksē. 
Fizi2033 Fizika II. 2KP. Eksāmens. 
Šajā kursā paredzēts apgūt fiziku no elektromagnētisma lidz atomu un kodolu fizikai, 
atbilstoši enerģētikas inženieru tālāko profesionālo studiju vajadzībām, jo fizika ir pamats visu 
dabas un inženierzinātņu apguvei. Fizikā atklātās likumsakarības veido bāzi jaunām 
inovācijām enerģētikā. Risinot problēmas fizikā, veidojas analītiskā domāšana, kas ļauj 
apzināties cēloņsakarības, induktīvi un deduktīvi spriest. Mūsdienu speciālistam jāzina fizikas 
pamati, lai veidotu pareizu pasaules uzskatu un radoši izmantotu fizikālās likumsakarības 
praksē. 
Mate1001 Matemātika I. 3,5KP. Eksāmens. 
Studiju kurss paredzēts tādu matemātisko zināšanu un praktisko iemaņu apgūšanai, kas 
nepieciešami turpmāko speciālo priekšmetu studēšanai. Kursa pirmajā daļā tiek apgūti  
lineārās algebras elementi, vektoru algebra, analītiskā ģeometrija, funkcijas robežas, funkcijas 
atvasinājumi un to lietojumi. Kursā studenti apgūst iemaņas darbā ar programmu "MathCad". 
Mate 2001 Matemātika II. 2,5KP. Eksāmens. 
Studiju kurss paredzēts tādu matemātisko zināšanu un praktisko iemaņu apgūšanai, kas 
nepieciešami turpmāko speciālo priekšmetu studēšanai. Kursa otrajā daļā tiek apgūti 
nenoteiktie, noteiktie un neīstie integrāļi, divargumentu funkcijas. Kursā apskata programmas 
MathCad iespējas, rēķinot integrāļus un divargumentu funkcijas. 
Mate4025 Matemātika III. 2,5KP. Ieskaite. 
Kurss iepazīstina ar kompleksiem skaitļiem, pirmās un otrās kārtas diferenciālvienādojumiem, 
skaitļu rindām, funkciju rindām, divkāršotiem un trīskāršotiem integrāļiem. Kursā apskata 
diferenciālvienādojumu atrisināšanas metodes un rindas analītiski un izmantojot programmu 
MathCad. 
Mate3001 Matemātika IV. 1,5KP. Eksāmens. 
Studenti iegūst zināšanas varbūtību teorijā un matemātiskajā statistikā ar praktisku 
pielietojumu demonstrējumiem. Galvenais uzsvars likts uz praktisko pētījumu nostādnēm, 
aprēķinu starprezultātu un gala rezultātu profesionālu novērtēšanu un interpretāciju. 
Mate4012 Matemātiskā modelēšana. 1,5KP. Ieskaite ar atzīmi. 
Studenti iepazinās ar matemātiskām plānošanas un analīzes metodēm lēmumu pieņemšanai, 
iegūst praktiskās iemaņas matemātiskajā modelēšanā un darbā ar datorprogrammam GLP, MS 
Excel Solver, MS Project, Powersim. Iegūtās zināšanas palīdzes izstrādāt bakalaura darbu un 
turpināt analītiski-pētniecisko darbu. 
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LauZ4184 Inženiergrafika. 1KP. Ieskaite ar atzīmi. 
Studiju kursā studējošiem tiek veidota un attīstīta ģeometriskā loģika, telpiskā domāšana un 
iztēli par tiem priekšmetiem un jēdzieniem, kuri veido kursa saturu. Studenti apgūt grafisko 
metodi – pamatmetodi, iemācās izgatavot un lasīt rasējumus, kuri ir starptautiskās grafiskās 
valodas un radošās domas izteiksmes līdzeklis. Kurss atbalsta standartu (LVS, ISO, u.c.) 
izmantošanu tehniskās dokumentācijas noformēšanā. 
LauZ4186 Inženiergrafika. Kursa darbs. 1,5KP 
Apgūstot studiju kursu studējošie iemācās izgatavot un lasīt arhitektūrceltniecības rasējumus. 
Izpildot kursa darbu students iepazīstās ar ēkas plānojuma izveidi un veic ēkas plāna, 
griezuma un fasādes rasējumus. 
LauZ3069 Inženierdarba pamati I. 1KP. Ieskaite. 
Studiju kurss aplūko inženierdarba specifiku, inženieruzdevumu risināšanas stratēģiju un 
metodes, inženierdarba racionālu organizāciju, kā arī darbu noformēšanas noteikumus un 
iegūto zināšanu praktisko pielietojumu ar specialitāti saistīta inženierdarba izpildē. 
LauZ3125 Inženierdarba pamati II. 1KP. Ieskaite ar atzīmi. 
Studiju kurss aplūko inženierdarba specifiku, inženieruzdevumu risināšanas stratēģiju un 
metodes, inženierdarba racionālu organizāciju, kā arī darbu noformēšanas noteikumus un 
iegūto zināšanu praktisko pielietojumu ar specialitāti saistīta inženierdarba izpildē. 
ETeh3007  Datorgrafika. 1,5KP. Ieskaite. 
Apgūstot kursu studenti iepazīsies ar datorprogrammu izmantošanu konstruktoru 
dokumentācijas noformēšanā, elektroiekārtu plānu, shēmu un skiču zīmēšanu, shēmu 
zīmēšanas noteikumiem, apzīmējumiem, apzīmējumu bibliotēkas veidošanu, shēmu zīmēšanas 
standartiem. Iepazīsies ar profesionālo dizaina un konstruēšanas programmu izmantošanu 
tehnisko zīmējumu veidošanā. Studenti apgūs elektrisko instalāciju, spēka shēmu, apgaismes 
instalācijas plānu un elektronikas shēmu zīmēšanu 
ETeh3008 Datorgrafika. Kursa darbs. 1,5KP  
Izstrādājot kursa darbu studenti nostiprinās iemaņas un prasmes datorprogrammu 
izmantošanai konstruktoru dokumentācijas noformēšanā, elektroiekārtu plānu, shēmu un skiču 
zīmēšanu, shēmu zīmēšanas noteikumiem, apzīmējumiem, apzīmējumu bibliotēkas veidošanu, 
shēmu zīmēšanas standartiem. Studenti apgūst praktiski profesionālo dizaina un konstruēšanas 
programmu izmantošanu tehnisko zīmējumu veidošanā, elektrisko instalāciju, spēka shēmu, 
apgaismes instalācijas plānu un elektronikas shēmu zīmēšanu. 
Ener2011 Elektriskie mēr ījumi I. 1,5KP. Eksāmens. 
Studiju kursā studenti apgūst: metroloģijas pamatjēdzienus; kļūdu teorijas pamatus; 
mēraparātu izvēlei metroloģisko pamatojumu; elektriskos mēraparātus, mēriekārtas un 
informatīvās sistēmas; elektrisko lielumu: strāvas, sprieguma, elektriskās pretestības, aktīvās, 
reaktīvās un pilnās jaudas, jaudas koeficenta un aktīvās un reaktīvās enerģijas mērīšanu; 
neelektrisko lielumu mērpārveidotājus; elektrisko lielumu mērīšanu. 
Ener2013 Elektriskie mēr ījumi II. Kursa darbs. 1,5KP  
Izstrādājot kursa darbu, studenti apgūst metroloģijas pamatjēdzienus; kļūdu teorijas pamatus; 
mēraparātu izvēlei metroloģisko pamatojumu; elektriskos mēraparātus, mēriekārtas un 
informatīvās sistēmas; elektrisko lielumu: strāvas, sprieguma, elektriskās pretestības, aktīvās, 
reaktīvās un pilnās jaudas, jaudas koeficenta un aktīvās un reaktīvās enerģijas mērīšanu; 
neelektrisko lielumu mērpārveidotājus; elektrisko lielumu mērīšanu. 
MašZ3005 Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 2KP. Ieskaite. 
Konstrukciju materiālu klasifikācija, fizikāli - mehāniskās īpašības, struktūra, pielietojums. 
Sakausējumu teorija. Dzelzs - oglekļa stāvokļa diagramma. Tēraudi, čuguni. Termiskās 
apstrādes teorija un tehnoloģija. Ķīmiski - termiskā apstrāde. Leģētie tēraudi. Krāsainie metāli 
un sakausējumi. Plastmasas. Lējumu ražošanas veidi un tehnoloģija. Spiedienapstrādes veidi, 
tehnoloģija un produkcija. Metināšanas process, veidi, iekārtas, kniežu savienojumu veidi. 
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Metālapstrādes veidi grižot. Metālapstrādes mašīnas, ierīces un griezējinstrumenti. Abrazīvā 
apstrāde. 
ETeh2001 Lietišķā elektrotehnika. 2,5KP. Eksāmens. 
Studenti apgūst elektrisko ķēžu pamatlikumus, maiņstrāvas pamatjēdzienus, elektrisko 
mērījumu pamatus, transformatorus un elektroapgādes pamatus, elektriskos gaismas, siltuma 
un mehāniskās enerģijas avotus, elektroiekārtu vadības un aizsardzības aparatūru; kā arī 
apgūst ievadu pusvadītāju teorijā, impulsu tehnikā un elektronikas pamatelementus. 
Ener4001 Elektrodrošība. 1KP . Ieskaite. 
Studenti apgūstot studiju kursi gūst izpratni par elektriskās strāvas iedarbību  uz cilvēka 
organismu un apgūst zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu. Kursā tiek apgūti 
Elektroiekārtu tehniskās ekspluatācijas noteikumi, kā arī Elektrodrošības noteikumi darbā ar 
elektroiekārtām. 
ETeh4046 Teorētiskā elektrotehnika 1. 2,5KP. Ieskaite. 
Apgūstot kursu, studenti gūst zināšanas elektrozinību teorētiskajos pamatos: iepazīstās ar 
lineārājām līdzstrāvas ķēdēm un elektrisko ķēžu aprēķinu metodēm, nelineārajām līdzstrāvas 
ķēdēm, to raksturlīknēm, pielietojumu un aprēķiniem, tiek apskatītas magnētiskās ķēdes, to 
iedalījums, materiāli, aprēķini. Sinusoidālas strāvas fizikālā būtība un to raksturojošie lielumi 
tiek apgūti iepazīstot maiņstrāvas ķēdžu aprēķinu metodes - simboliskā aprēķinu metode, 
vektordiagrammas maiņstrāvas aprēķinos. Tiek gūtas zināšanas par magnētiski saistītām 
spolēm, mijinduktivitāti M, transformatoru. 
ETeh4047 Teorētiskā elektrotehnika 2. 2,5KP. Eksāmens. 
Apgūstot kursu, studenti iepazīstās ar trīsfāžu strāvas fizikālo dabu, trīsfāžu sistēmas 
slēgumiem - zvaigzne-zvaigzne ar "0" vadu, zvaigzne-zvaigzne bez "0" vada, trīsstūra 
slēgumu un aprēķinu metodēm, nepilnfāžu režīma aprēķiniem. Tiek apskatītas nelineārās 
maiņstrāvas ķēdes un fizikālās parādības nelineārajās ķēdēs, pārejas procesi lineārajās 
elektriskajās ķēdēs, to aprēķini, komutācijas likumi, pārejas procesi ar elektrisko loku, 
pārspriegumi elektriskajās ķēdēs ar induktivitāti, elektriskie filtri, to tipi, pielietojums, 
elektriskās līnijas, procesi līnijās. 
Ener4034 Siltumzinību teorētiskie pamati I. 2,5KP. Ieskaite ar atzīmi. 
Studiju kursā tiek apgūti termodinamikas teorētiskie pamati. Studējošie iemācas aprēķināt 
darbu un siltuma daudzumu termodinamiskajos procesos un ciklos, siltuma zudumus un 
pievadāmo enerģiju siltuma iekārtās. Rodas izpratne par siltuma un aukstuma iekārtu darbības 
termodinamiskajiem pamatiem. Studējošie iegūst zināšanas un izpratni par siltuma pārejas 
veidiem un likumsakarībām. 
Ener4035 Siltumzinību teorētiskie pamati II. 2,5KP. Eksāmens. 
Studiju kursā studējošie iegūst zināšanas par kurināmo veidiem: cietiem, šķidriem un 
gāzveida, to sastāvu, parametriem. Rodas izpratne par degšanas procesu, tā organizēšanu, 
parametru nodrošināšanu. Tiek iegūtas zināšanas par gāzveida, šķidro un cieto kurināmo 
sadedzināšanas metodēm un paņēmieniem. Kursa ietvaros tiek analizēti gāzveida un šķidrā 
kurināmā degļi, to veidi, konstrukcijas, parametri. Tiek iegūtas zināšanas par kurtuvēm 
gāzveida, šķidrajam un cietajam kurināmam, to veidiem, konstrukcijām, parametriem.     
Ener3018 Siltumapgādes avoti. 3KP. Eksāmens 
Studenti iegūst zināšanas par siltuma avotu veidiem, to uzbūvi un darbību, ūdens un tvaika 
katlu iekārtām, katlu sastāvdaļām un darbību nodrošinošām iekārtām:  tvaika pārkarsētāji, 
ūdens ekonomaizeri, kurtuves gaisa sildītāji. Tiek iegūtas zināšanas par katlu ūdens 
parametriem un tā sagatavošanu, tvaika parametru nodrošināšanu, dūmgāzu sastāvu un kaitīgo 
izmešu samazināšanas pasākumiem. Tiek aplūkota siltumsūkņu darbība un parametri. Studenti 
apgūst siltumtīklu uzbūvi un aprēķināšanas pamatus, cauruļvadu un to siltumizolācijas veidus, 
siltumapmaiņas aparātu veidus un to aprēķinu metodiku. 
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ETeh4044 El-mašīnas un el-piedziņa I. 1KP Ieskaite. 
Studenti apgūst sekojošas tēmas: Maiņstrāvas elektrisko mašīnu uzbūve un darbības principi, 
darba režīmi. Motoru pieslēgšana tīklam, palaišana, reversēšana un ātruma regulēšana. 
Maiņstrāvas elektrisko mašīnu darba raksturlīknes, darba režimu izvēle, pamatojums un 
optimizācija. Maiņstrāvas elektrisko mašīnu modifikācijas. Motoru izvēle un agregatēšana ar 
tehnoloģiskām iekārtām.. Elektrisko mašīnu vadības principa un aizsardzības aparatūras 
izvēle.  
ETeh4045 El-mašīnas un el-piedziņa II. 2KP. Eksāmens. 
Studenti apgūst sekojošas tēmas: sinhrono mašīnu uzbūve, darbības princips, ierosināšana, 
palaišana, tukšgaitas un slodzes režīmi. Sinhrono mašīnu paralelā darbība un sinhronizācija. 
Sinhrona ģeneratora rakstulīknes. Mikrodzinēji. Transfomatoru uzbūve un darbības princips, 
modifikācijas, paralēla darbība, komutācija un pārejas procesi. Elektromagnētiskais moments, 
lietderības koeficients. Tukšgaitas un īsslēguma meģinājumi, zudumi, spriegums. Ārejas un 
mehāniskas raksturlīknes. Līdzstrāvas mašīnu uzbūve, modifikācijas, darbības princips, enkura 
reakcija, darba režīmi, pieslēgšana, palaišana, bremzēšana, regulēšana 
Ener4021 Alternatīvā enerģētika un energoekonomika I. 1,5KP. Ieskaite. 
Kursa klausītāji iegūs zināšanas par alternatīvās enerģijas veidiem, to lomu Latvijas un ES 
energoapgādē. Tiek analizēta gan saules un vēja enerģija un tās izmantošanas variant, gan 
konkrēti risinājumi - saules siltuma sistēmas gaisa un ūdens sildīšanai, elektroenerģijas 
ražošana saules baterijās, vēja ģeneratoru uzbūve un izmantošana, kā arī mazās 
hidroelektrostacijas uzbūve un darbības principi. 
Ener4022 Alternatīvā enerģētika un energoekonomika II. 1,0KP. Eksāmens. 
Studenti apgūst koģenerācijas iekārtas siltuma un elektroenerģijas ražošanai uzbūvi, un 
darbības principus. Tiek pētītas biomasas izmantošanas iespējas enerģētikā - enerģētiskā 
koksne, deggāzes ražošana, kā arī biomasas enerģētika, biogāzes un biodegvielas ražošana. 
Studenti apgūst arī atjaunojamo energoresursu izmaksu un tarifu veidošanas principus, un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanas ekonomiskās efektivitātes novērtēšanu. 
Ener4023 Alternatīvā enerģētika un energoekonomika. Kursa darbs. 1,5KP 
Studenti apgūst prasmes alternatīvo enerģijas veidu izmantošanā tautsaimniecībā, novērtējot to 
pielietošanas tehniskos, tehnoloģiskos, sociālos un ekonomiskos aspektus, un aizstāvot savus 
piedāvātos risinājumus. 
ETel3009 Lietišķā elektronika un sakaru tehnika I. 1,5KP. Ieskaite. 
Studenti iegūst izpratni un zināšanas par tālāk sekojošām tēmām. Mūsdienu elektronikas 
attīstības tendences. Elektronikas elementi. Elektronu emisija un tās veidi. Elektriskā izlāde 
gāzēs. Pusvadītāju materiāli. Dielektriķi, pusvadītāji un vadītāji. Cietvielu zonu teorija. 
Pusvadītāju ierīču uzbūve, to darbības princips un raksturlīknes. Pastiprinātāji. Harmonisko 
svārstību un impulsu ģeneratori. Operacionālie pastiprinātāji, komparatori, taimeri, signālu 
ģeneratori. Barošanas avoti un filtri. Spēka elektronika enerģētikā un mašīnu piedziņā. 
Mikroelektronika un mikroshēmu pamatelementi. Diskrētās un integrālās mikroshēmas. 
ETel3010  Lietišķā elektronika un sakaru tehnika II. 1KP. Eksāmens. 
Studenti iegūst izpratni un zināšanas par tālāk sekojošām tēmām. Kombicionālās un virknes 
loģiskās shēmas. Galvenās loģiskās funkcijas, sakarības starp tām un to izmantošana tipveida 
loģiskās shēmās. Mikroprocesoru sistēmas un mikrokontrolleri procesu vadībā, iegultās 
sistēmas. Analogās, ciparu un jauktās shēmas. Analog-ciparu un ciparu-analogā pārveidošana. 
Sensori un izpildierīces ciparu vadībā. Ciparu signālu apstrāde. Elektrisko mašīnu ciparu 
vadība. Sakaru sistēmas, to uzbūve, elementi un darbība. Vadu un bezvadu datu pārraide. 
Mājas, biroju un rūpnieciskie sakaru tīkli, mobilie tīkli. 
ETeh4035 Lietišķā elektronika un sakaru tehnika. Kursa darbs. 1,5.KP. 
Šajā kursā studenti apgūst zināšanas par analogās elektronikas elementiem, to parametriem un 
analīzi, elektroniskajām shēmām, to galvenajiem parametriem, analīzi, reakciju uz ārējā 
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signāla ietekmi un pielietojumu, ciparu elektroniskajām shēmām, loģiskajiem elementiem un 
shēmām, to galvenajiem parametriem, analīzi un pielietojumu, signālu apstrādi un 
elektroniskajiem sakariem. 
ETeh3005 Elektriskā apgaismošana un elektrotehnoloģija. 2KP. Eksāmens. 
Studenti iegūst informāciju par optiskā starojuma parametriem un iedarbību. Dažādu 
elektriskā apgaismojuma avotu analīze. Pārskats par elektriskā apgaismojuma ierīcēm. 
Nepieciešamā apgaismojuma veidu klasifikācija. Datorprogrammu izmantošana 
apgaismojuma aprēķinos. Apgaismojuma veida un ierīču izvēles un aprēķina metodikas. Telpu 
vēdināšanas teorētiko pamatojumu un aprēķina metodikas. 
Ener4003 Elektroapgāde un tarifi. 2KP Eksāmens. 
Studenti apgūst  lauksaimniecības ražotņu elektroapgādes pamatjēdzienus, ārējo un iekšējo 
elektrotīklu aprēķinu, sprieguma regulēšanas principus, īsslēguma strāvas, aizsardzību pret 
pārspriegumu, elektroapgādes sistēmu aparatūru, elektroapgādes drošumu, tarifus, enerģijas 
taupīšanu un racionālu izmantošanu, energoiekārtu tehniski ekonomisko raksturojumu. 
ETeh3020 Elektrotehniskie materiāli. 1,5KP. Ieskaite ar atzīmi. 
Studenti apgūst zināšanas par elektrotehnisko materiālu uzdevumiem un klasifikāciju. Tiek 
apgūtas sekojošas tēmas: materiālu galvenie raksturlielumi un īpašības, gāzveida dielektriķi, to 
elektrovadītspēja un elektriskā izturība, organiskie, neorganiskie un saliktie dielektriskie 
materiāli, to īpašības un pielietojums, vadītāji, pusvadītāji, magnētiskie materiāli, to galvenie 
raksturlielumi, izstrādājumi un pielietojums. 
ETeh4015 Automātikas pamati. 2,5KP. Eksāmens. 
Studenti apgūst automātiskās vadības principus un sistēmas enerģētikā, lauksaimniecībā un 
kokapstrādē, ražošanas datorizētā vadību. Automātiskās vadības sistēmu (AVS) komponentu 
statisko un dinamiskos raksturojumu algoritmu sastādīšana. AVS statiskā kļūda. AVS 
raksturīgie posmi to darbības algoritmi, pārejas procesa raksturlīknes un modelēšana 
SIMULINK vid ē.  Lineāru AVS ar negatīvu atgriezenisko saiti pārvades funkcijas un 
raksturīgie vienādojumi. AVS Stabilitātes modeļi. Stabilitātes un kvalitātes algebriskie un 
frekvenču kritēriji. AVS pārejas procesa simulācija un optimizācija MATLAB-SIMULINK 
vidē.  
ETeh4014 Automātiskā elektropiedziņa. 2KP. Eksāmens. 
Studenti apgūst elektropiedziņas (EP) veidus un automātiskās vadības principus 
lauksaimniecībā un kokapstrādē, EP vadības-aizsardzības aparatūru(automātslēdži, siltuma 
releji, vadības releji, pārvietojuma un rotācijas slēdži, elektroniskie palaidēji, frekvenču 
pārveidotāji), EP automātiskās palaides un bloķēšanas shēmas (tiešā palaide, ar strāvas 
ierobežojumu, pie pazemināta sprieguma, "mīkstā" palaide, EP automātisko bremzēšanu-
pozicionēšanu (ar pretslēgumu, dinamiskā, kondensatoru, magnētiskā, kombinētā), frekvenču 
regulējamās asinhronās (A) EP izvēli un darbību, ūdensapgādes sūkņu frekvenču regulējamo 
AEP. 
ETeh3024 Elektroiekārtu ekspluatācija. 2KP. Eksāmens. 
Studenti iepazīstas ar elektroiekārtu ekspluatācijas pamatjēdzieniem, tās mērķiem, galveno 
informāciju par elektroiekārtām. Elektroiekārtu racionālas izvēles pamati un darba režīmu 
optimizācija. Elektroiekārtu aizsardzības aprēķins, ierīces un to izvēle. Elektroiekārtu tehniskā 
diagnosticēšana. Motoru, ģenerātoru, sildiekārtu, apgaismošanas, aizsardzības un komutācijas 
iekārtu tehniskā ekspluatācija. Elektrotehniskā dienesta organizācija. 
Ener3011 Energoapgādes sistēmu ekspluatācija. 1KP. Ieskaite ar atzīmi. 
Studenti iegūs zināšanas par energoapgādes sistēmu ekspluatācijas īpatnībām, energoapgādes 
sistēmu posmu projektēšanu un ekspluatāciju atbilstoši elektroenerģijas izmantošanas un 
drošības prasībām, apgūs elektroenerģijas apgādes un patērētāju aizsardzības aparatūras 
ekspluatācijas pamatprincipus, kā arī reaktīvās enerģijas kompensācijas iekārtu izveidi un 
ekspluatāciju, un projektu vadības prasmes energosistēmu ekspluatācijā. 
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Ener3008 20 un 0.4 kV sadales tīkli. 1KP. Ieskaite ar atzīmi. 
Studenti apgūst energosistēmas un elektrisko tīklu struktūru, 20 un 0,4 kV tīklu shēmas un 
neitrāles darba režīmus, tīkla neitrāles izveidošanas principus. Transformatori to pārslodzes, 
komutācijas aparāti, kūstošie drošinātāji, pārsprieguma izlādņi, automātslēdži, magnētiskie 
palaidēji, svirslēdži. Sprieguma un jaudas zudumi. Vadu un kabeļu izvēle. 
Ener4009 Elektromagnētiskie pārejas procesi. 1,5KP. Ieskaite ar atzīmi. 
Studenti iegūst zināšanas par pārejas procesu pamatnostādnēm, avotiem - īsslēgumiem, to 
veidiem, cēloņiem un sekām. Tiek padziļināti pētīts ģenerējošās jaudas - sinhronās mašīnas 
pārejas proces, ņemot vērā normālus darba apstākļus un pēkšņa īsslēguma gadījumu. Studenti 
apgūst aprēķinu metodes īsslēguma strāvas, tās periodiskās, operiodiskās komponentes un 
triecienstrāvas aprēķiniem dažādiem īsslēguma veidiem dažāda sprieguma tīklos, kā arī 
asinhronās mašīnas pārejas procesus īsslēguma gadījumā. 
ETeh3018 Elektroiekārtu montāžas tehnoloģija. 1,5KP. Ieskaite ar atzīmi. 
Students studiju kursā apgūst: elektroiekārtu montāžas principus, telpu klasifikāciju, shēmas 
un rasējumus, stiprināšanas darbus un elementus, vadus un kabeļus, elektroinstalāciju veidus; 
apgaismes iekārtu, elektromotoru, sadales iekārtu, komutācijas ķēžu, vadības un aizsardzības 
ierīču montāžu, kabeļu līniju izbūvi; gaisvadu līniju izbūvi; trasformatoru apakšstaciju 
elementu, zemēšanas un potenciāla izlīdzināšanas iekārtu montāžu. 
Ener3019  Siltumapgādes sistēmu projekt ēšana. 1,5KP. Ieskaite ar atzīmi. 
Studenti apgūst ēku apsildes sistēmas, to veidus, pieslēgšanas shēmas siltumtīkliem. Tiek 
apgūtas ūdens un tvaika apsildes sistēmas un to sastāvdaļas, elektroapsilde, apsilde ar gāzes 
degļiem, grīdu apsilde ar sildcaurulēm un elektriskajiem kabeļiem, gaisa apsildes sistēmas, 
siltuma ģeneratori. Tiek aplūkota veco apsildes sistēmu modernizācija, kā arī apsildes sistēmu 
vadības principi un elementi. 
Ener3015 Siltumapgādes sistēmu projekt ēšana. Kursa darbs. 1,5KP 
Studenti apgūst apsildes sistēmu un to elementu siltumtehnisko un hidraulisko parametru 
aprēķina principus un metodes. Tiek apgūts cauruļvadu hidrauliskās pretestības aprēķins un to 
dimensionēšana iepzīstoties ar dažādām aprēķina metodēm, telpas un ēkas siltuma zudumu 
aprēķina metodes, nepieciešamo sildķermeņa parametru aprēķins. 
Ener3003  Elektrostacijas un tīkli. 1,5KP. Ieskaite ar atzīmi. 
Apgūstot studiju kursu, studenti iepazīstas ar: elektroenerģijas pārvades problemātiku Latvijā 
un pasaulē kopumā, enerģētikas attīstības programmām, elektrisko staciju un apakšstaciju 
shēmām, to darbības principiem, slodžu grafikiem, to specifiku, elektrisko iekārtu strāvas 
vadošām daļām, to izvēli un pārbaudi, īsslēguma strāvas aprēķina metodēm, reaktīvās jaudas 
kompensēšanas veidiem, mērmaiņu veidiem. 
Ener3006 Elektrostacijas un tīkli. Kursa projekts. 2KP  
Apgūstot studiju kursu, studenti iepazīstas un iegūst iemaņas pielietot: transformatora jaudas 
izvēles metodiku, ņemot vērā slodzes specifiku; apakšstacijas shēmas veidus; īsslēguma 
strāvas aprēķinu metodiku; nosacījumus, pēc kuriem izvēlas apakšstacijas iekārtas; 
elektroenerģijas zudumu aprēķinu metodiku apakšstacijās. 
Ener3015  Elektroiekārtu remonts. 0,5KP. Ieskaite. 
Kursa mērķis ir iemācīties raksturot elektroiekārtu bojājumus, to diagnosticēt, veikt 
elektroiekārtas pirmsremonta aprēķinus un izstrādāt remonta tehnoloģijas. Apgūstot studiju 
kursu, studenti iepazīstas ar elektroiekārtas pirmremonta un pēcremonta mērījumiem, remonta 
tehnoloģijām, elektroiekārtu uzstādīšanu, darbības pārbaudi, remontu efektivitātes 
novērtējumu un remontu darba organizāciju. 
Eteh3014 Elektroiekārtu remonts. Kursa darbs. 1,5KP. 
Kursa darba mērķis ir iemācīties novērtēt elektroiekārtu bojājumus, tos diagnosticēt, veikt 
elektroiekārtas pirmsremonta aprēķinus un izstrādāt remonta tehnoloģijas. Izstrādājot kursa 
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darbu, studenti iepazīstas ar elektroiekārtas pirmremonta un pēcremonta mērījumiem, remonta 
tehnoloģijām, remontu efektivitātes novērtējumu un remontu darba organizāciju. 
Ener3023 Releju aizsardzība un automātika. 1,5KP Ieskaite ar atzīmi. 
Studiju laikā studenti apgūs Relejaizsardzības un automatizācijas uzdevumus, izpildījuma 
principus un galvenos elementus. Padziļināti tiek apskatīta maksimālās strāvas aizsardzība un 
tās veidi, operatīvās vadības shēmas un to barošanas avoti, kā arī dažādi aizsardzības paveidi. 
Atsevišķi apskatīta transformatoru un elektrodzinēju  aizsardzība. Studenti iepazīstas ar 
automatizācijas un energoefektivitātes risinājumiem relejaizsardzībā: automātiskā atkārtotā 
ieslēgšana, automātiskā rezerves ieslēgšana, sprieguma regulēšana, un atslodze pēc frekvences 
Ener4027  Elektroapgādes tehnoloģija. 2KP. Eksāmens. 
Studenti apgūst lauksaimniecības elektroapgādes īpatnības, enerģijas taupīšanas un racionālas 
izmantošanas principus, ārējo un iekšējo elektrisko tīklu uzbūvi, elektrisko tīklu aprēķinu, 
aizsardzību no īsslēguma strāvas un pārsprieguma, zināšanas par elektrisko tīklu aparatūru, 
transformatoru apakšstacijām, elektroapgādes drošumu, elektrostaciju, tīklu un lietotāju 
elektroietaišu tehnisko ekspluatāciju. 
Ener4025 Elektroapgādes tehnoloģija. Kursa darbs. 1,5KP 
Izstrādājot kursa darbu studenti apgūst lauksaimniecības elektroapgādes īpatnības, ārējo un 
iekšējo elektrisko tīklu uzbūvi, elektrisko tīklu aprēķinu, izpratni par īsslēguma strāvām, 
pārspriegumu un aizsardzību no tā, apgūst projektvariantu salīdzināšanu pēc NPV metodes. 
Ekon2042 Grāmatvedība. 1,5KP. Ieskaite ar atzīmi. 
Apgūstost kursu, studentiem rodas izpratne par grāmatvedības lomu un vietu uzņēmumā. 
Studenti izzin un apgūt grāmatvedības nozīmi, uzdevumus, prasības,tās priekšmetu un metodi, 
iegūst iemaņas grāmatvedības metodes paņēmienu pielietošanai praktiskajā darbā. 
Ekon3044 Nodokļi un kredīts. 1KP. Ieskaite ar atzīmi. 
Galvenais kursa mērķis ir izprast LR nodokļu sistēmas struktūru, prast orientēties tās 
likumdošanas un normatīvās bāzes materiālā, apgūt svarīgāko nodokļu un nodevu būtību un 
teorijas pamatus, izprast kredītu būtību un nepieciešamību. 
Ener4012  Energoekonomika. 2KP. Ieskaite. 
Kursa klausītāji apgūst zināšanas par Latvijas tautsaimniecībā izmantojamās enerģijas 
veidiem, to ekonomisko un tehnoloģisko dažādību, un mijiedarbību starp ekonomiskajiem un 
tehnoloģiskajiem parametriem enerģētikā. Studenti apgūst prasmes vietējo enerģijas resursu 
(biomasa, kūdra u.c.), citu alternatīvās enerģijas avotu novērēšanā, to ekonomiskā 
salīdzinājuma ar importēto enerģiju metodes un principus. Tiek veikta uzņēmējdarbības 
enerģētikā Latvijā un ES novērtējums. 
Ener4013 Energoekonomika. Kursadarbs. 1,5KP 
Studenti apgūst prasmes sagatavot un prezentēt savus risinājumus tautsaimniecības objektu 
energoapgādes ekonomiskajā novērtēšanā, ņemot vērā enerģijas taupīšanu un racionālu 
izmantošanu, un uzņēmējdarbības ekonomikas pamatprincipus enerģētikā. 
Ekon2069 Tirgzinība. 1KP. Ieskaite ar atzīmi. 
Studiju kursa mērķis ir sniegt izpratni par tirgzinību nozīmi mūsdienu konkurences un 
globalizācijas apstākļos. Kursa laikā studenti apgūs zinības par pircējiem un viņu rīcību tirgū, 
motivāciju veikt pirkumu, par preci, tās īpašībām, cenu, kā arī par preču virzīšanu tirgū, 
metodēm, reklāmu un pārdošanas veicināšanu. 
Ener4031  Apsildes sistēmu ekspluatācija. 0,5KP. Ieskaite ar atzīmi. 
Studenti apgūst ēku apsildes sistēmas, to veidus. Tiek apgūtas: ūdens apsildes sistēmas un to 
sastāvdaļas, elektroapsilde, apsilde ar gāzes degļiem, grīdu apsilde ar sildcaurulēm un 
elektriskajiem kabeļiem, gaisa apsildes sistēmas, siltuma ģeneratori, apsildes sistēmu vadības 
principi un elementi. 
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Ener4032 Apsildes sistēmu ekspluatācija. Kursa darbs. 1,5KP 
Studenti apgūst ūdens apsildes sistēmas un to sastāvdaļu: cauruļvadu, sildķermeņu hidrauliskā 
un siltumtehniskā aprēķina principus un metodes. Tiek apgūtas cauruļvadu hidrauliskās 
pretesības un nepieciešamā izmēra aprēķina metodes, telpas un ēkas siltuma zudumu aprēķins, 
nepieciešamā siltuma jaudas aprēķins un sildķermeņa parametru aprēķins. 
Ener3014 Uzņēmējdarb ība enerģētik ā. 1KP. Ieskaite ar atzīmi. 
Studenti apgūst uzņēmējdarbības koncepciju enerģētikā, kas ietver plānošanu , mārketingu, 
ražošanas izdevumus, produktu cenu. Studiju laikā studenti iepazīsies ar uzņēmējdarbības 
regulēšanu enerģētikā, energoapgādes uzņēmumu licencēšanu, licenču nosacījumiem un to 
darbības zonām. Tiks apskatīta tarifu uzbūve un to noteikšanas kārtība, kā arī atbildība par 
energoapgādes likumu neievērošanu. 
Ener4024  Elektroapgādes ekonomika. 2KP. Ieskaite ar atzīmi. 
Kursa klausītāji apgūst zināšanas par tautsaimniecības objektu elektroapgādes īpatnībām, un 
enerģijas taupīšanu un racionālu izmantošanu lauksaimniecībā un to apkalpojošās nozarēs. 
Tiek pētīta ārējo un iekšējo elektrisko tīklu uzbūve, ņemot vērā uzņēmējdarbības ekonomiku 
enerģētikā. 
Ener4026 Elektroapgādes ekonomika. Kursa darbs. 1,5KP 
Studenti praktiski pielieto apgūtās zināšanas par tautsaimniecības objektu elektroapgādes 
īpatnībām, un enerģijas taupīšanu un racionālu izmantošanu lauksaimniecībā un to 
apkalpojošās nozarēs, veidojot projektu par enerģētikas ekonomiku,un aizstāvot izvirzītās 
idejas gan rakstveidā, gan prezentējot. Tiek apgūtas uzņēmējdarbības īpatnības enerģētikā.  
ETeh3009  Elektroiekārtu ekspluatācijas ekonomika. 1,5KP. Ieskaite. 
Studenti apgūst elektroiekārtu ekspluatācijas procesa likumsakarības un pielietošanu, 
elektroiekārtu ekspluatācijas ekonomiskās efektivitātes jēdziens, elektroiekārtu dzīves cikla 
jēdziens, tā aprēķina pielietojumu, elektroiekārtu ekspluatācijas tehnoloģisko operāciju datu 
bāzes, vadības sistēmas, modelēšanu, elektrotehniskā dienesta darbu plānošanu, resursu 
izmantošanu. 
ETeh3023 Elektroiekārtu ekspluatācijas ekonomika. Kursa darbs. 1,5KP 
Izstrādājot kursa darbu, studenti apgūst elektroiekārtu ekspluatācijas procesa likumsakarības 
un pielietošanu, elektroiekārtu ekspluatācijas ekonomiskās efektivitātes jēdziens, 
elektroiekārtu dzīves cikla jēdziens, tā aprēķina pielietojumu, elektroiekārtu ekspluatācijas 
tehnoloģisko operāciju datu bāzes, vadības sistēmas, modelēšanu, elektrotehniskā dienesta 
darbu plānošanu, resursu izmantošanu. 
Ener4008 Datorizētā uzskaite un norēķini. 1KP. Eksāmens. 
Studenti apgūst zināšanas par elektroenerģijas tirgus veidošanu, elektroenerģijas sadales tīklu 
pakalpojumu tarifu aprēķinu metodiku, diferencētajiem elektroenerģijas realizācijas tarifiem, 
elektroenerģijas uzskaites koncepciju un organizāciju, automatizētās elektroenerģijas uzskaites 
sistēmām, apgūst norēķinu datorprogrammas, norēķinu veikšanu par patērēto elektroenerģiju 
ar iedzīvotājiem un rūpniecības uzņēmumiem un iestādēm. 
ETehP005 Ievirze enerģētiķa profesijā. Prakse. 6KP. Eksāmens. 
Studenti apgūst energoiekārtu tehniskās informācijas iegūšanas paņēmienus: tehniskās un 
izziņas literatūras un dokumentācijas analīze, novērošana, intervijas un diskusijas. Studenti 
pēta un analizē prakses uzņēmuma enerģētisko aprīkojumu, tā darbību, iepazīstas ar enerģijas 
uzskaites principiem, piedalās ražošanas procesā - novērošanas un izpildītājdarbos. 
EnerP008 Tehnoloģijas enerģētik ā. Prakse. 6KP. Eksāmens. 
Students apgūst enerģētisko iekārtu uzbūvi un darbības principus, lauksaimniecības objektu un 
uzņēmumu energoapgādi, iepazīstas ar siltuma avotiem, prakses uzņēmuma elektroinstalācijas 
un siltumpārvades līniju shēmām, drošības tehniku darbā ar elektroiekārtām, apgūst  
elektroiekārtu un siltuma iekārtu montāžas pamatdarbus. 
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EnerP003 Energoiekārtu ekspluatācija. Prakse. 6KP. Eksāmens. 
Prakses laikā studentam ir jāiepazīstas ar elektrisko iekārtu uzbūvi un darbības principiem; 
lauksaimniecības objektu un uzņēmumu elektroapgādi un elektrisko iekārtu apkopes un 
remontdarba specifiku; uzņēmuma gaisa vadu un kabeļu līnijām; elektroinstalācijas shēmām; 
elektroiekārtu izvēli; elektroiekārtu aizsardzību; drošības tehniku darbā ar elektroiekārtām. 
EnerP009 Enerģētikas inženierdarba organizācija. Prakse. 8KP. Eksāmens. 
Studenti iepazīstas ar prakses uzņēmuma struktūru, iekārtām un tehnoloģijām, tehniski 
ekonomisko raksturojumu, nodrošinājumu ar elektroenerģiju un siltumenerģiju, 
energoapgādes avotiem un tīkliem, materiālo nodrošinājumu. Studenti apgūst uzņēmuma 
administrēšanu, ražošanas procesa organizāciju un vadību tās tehnisko nodrošinājumu, vadības 
procesa automatizācijas līmeni, personāla vadību, menedžmentu un mārketingu. 
 

4. Studiju vērt ēšanas sistēma 
 

Studiju kursu rezultātus novērtē par priekšmetu atbildīgais pasniedzējs eksāmenu un 
ieskaišu veidā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai (MK Nr.481, 2001.g.20.nov.), 
pielietojot 10 ballu vērtēšanas sistēmu ar mazāko sekmīgo atzīmi 4 balles. Priekšmetos, kuru 
ietvaros paredzēta kursa darbu (projektu) izstrāde, atzīmju grāmatiņās ir divi vērtējumi: 1- 
ieskaite par teorētisko daļu; 2- kursa darba (projekta) novērtējums ar atzīmi. Ja studiju 
priekšmets ir sadalīts divos vai vairākos semestros, tad studenta darbs tiek novērtēts par katru 
priekšmeta sadaļu. 
Bakalaura darba aizstāvēšana notiek publiski, bet novērtējumu veic LLU rektora nozīmēta 
Valsts pārbaudījumu komisija (atbilstoši LLU Senāta 09.06.2010. lēmumam Nr. 7-29) 7 
cilvēku sastāvā, kurā ir 3 pārstāvji no Lauksaimniecības enerģētikas institūta un 4 no ražošanas, 
un kuru pašreizējā periodā vada Signis Rīns, A/S „Latvenergo” Sadales tīkla Dienvidu reģiona 
tehniskais vadītājs. Komisijā, ietilpst ražošanas pārstāvji no VAS Latvenergo struktūrām, 
siltumtehnisko un elektrotehnisko iekārtu montāžas un ekspluatācijas uzņēmumiem. Šāds 
komisijas satāvs, kurā ir ražošanas pārstāvju vairākums, ļauj objektīvi novērtēt bakalaura grāda 
pretendentus no darba devēju viedokļa saistībā ar darba tirgu. 

   Bakalaura darba apjoms ir aptuveni 40 - 50 datorsalikuma lapas ar tekstu, shēmām un 
attēliem, kurā aplūkoti kādas enerģētiskās iekārtas vai procesa darbības teorētiskie, praktiskie 
un ekonomiskie jautājumi (literatūras apskats un problēmas nostādne, inženieranalīze, 
eksperimentālie un ražošanas pētījumi, tehniskā faila realizācija un darba rezultātu 
ekonomiskais novērtējums). Katru bakalaura darbu novērtē recenzents, par to atsauksmi dod 
darba vadītājs. 

Students, aizstāvot bakalaura darbu, pēc ziņojuma atbild uz komisijas locekļu jautājumiem 
un parāda savas zināšanas un prasmes izvēlētās tēmas risināšanā, kā arī enerģētikas 
vispārteorētiskajos un praktiskajos jautājumos. Katrs komisijas loceklis protokolē savus 
jautājumus un atbilžu individuālos vērtējumus atsevišķā listē, kuras pēc attiecīgā bakalaura 
darba aizstāvēšanas savāc un apkopo komisijas sekretārs. Bakalaura darba autora zināšanu un 
prasmju galīgā novērtējuma atzīme veidojas kā vidējais aritmētiskais no visu komisijas 
locekļu individuālajiem vērtējumiem ar vienu decimālciparu aiz komata. Galīgo vērtējumu 
komisija apstiprina atklāti balsojot. Atbilstoši TF nolikumam, ja vidējās atzīmes pirmais 
decimālcipars aiz komata ir vienāds vai lielāks par”5”, tad atzīmi noapaļo uz augšu, ja tas ir 
mazāks par “5” tad - uz leju. Vērtējums “gandrīz viduvēji” (4) ir zemākā apmierinošā atzīme. 

Bakalaura darbu tematiku var dalīt sekojošās jomās: 
1. elektroenerģētika (piem. 2010g. 40%); 
2. siltumenerģētika (piem. 2010.g. 36%); 
3. alternatīvā un atjaunojamā enerģija (piem.2010.g. 24% ). 
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Dalījums atbilst „Lauksaimniecības enerģētikas” studiju programmas unikalitātei, jo studējošie 
iegūst plaša profila dažādu enerģētikas nozaru zināšanas, turklāt arī aktuālajā alternatīvās un 
atjaunojamās enerģētikas jomā, kuras ir vitāli svarīgas gan lauku vidē gan pārējā valsts saimniecībā 
kopumā.  

5. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
 

Lauksaimniecības enerģētikas profesionālā bakalaura studiju programma izveidota uz 
esošās ilgā laika periodā aprobētās akadēmiskās studiju programmas bāzes. Lauksaimniecības   
enerģētikas     specialitāte    tika    dibināta   pirms 14 gadiem, lai samazinātu energoapgādes 
speciālistu trūkumu lauku rajonos, ciematos un mazpilsētās. Lauksaimniecības enerģētikas 
absolventi sekmīgi konkurē darba tirgū. Joprojām pieprasījums pēc tiem pārsniedz 
piedāvājuma iespējas. Pašlaik šīs specialitātes absolventi strādā reģionālajos elektriskajos vai 
siltumtīklos, pilda enerģētiķu funkcijas pašvaldību iestādēs, ieņem dažādus amatus VAS 
“Latvenergo” sistēmā un citās enerģētikas firmās, kā arī darbojas privātajā enerģētikas 
biznesā.   

Šo specialitāti izvēlas daudzi lauku rajonu un mazpilsētu jaunieši. Studējot LLU šie 
jaunieši apgūst zināšanas gan pamatprofesijā – enerģētikā, gan arī lauksaimniecībā, 
iepazīstoties ar  praktisko lauksaimniecību studiju kursa „Praktiskā lauku saimniecība” 
ietvaros, izvēloties sev nepieciešamos papildus priekšmetus arī no brīvās izvēles studiju 
priekšmetu klāsta lauksaimniecības ražošanas tehnoloģijās, kas pieejami vienīgi studējot LLU. 
Iegūtās zināšanas dod iespēju sakārtot un modernizēt lauku saimniecību elektroapgādes un 
siltuma apgādes iekārtas, izprojektēt un ieviest alternatīvās enerģijas iekārtas, koģenerācijas 
iekārtas un mazjaudas hidroenergoagregātus atkarībā no konkrētās situācijas un iespējām.  

Šādu daudzpusīgi izglītotu cilvēku atgriešanās lauku vidē veicina tās uzlabošanu un 
līdzsvarotu attīstību paaugstinātas konkurences apstākļos. Ieejot Eiropas Savienībā daudzas 
lauku saimniecības nespēs izdzīvot ar tīro lauksaimniecību. To pierāda ES valstu pieredze. 
Tādēļ šādu jauniešu atgriešanās lauku vidē, kuri apguvuši profesionālās zināšanas prestižajā 
enerģētikas nozarē, veicinās lauku reģionu stabilitāti un ilgtspējīgu attīstību un nodrošinās 
paaudžu maiņu reģionālajos enerģētikas objektos, kas joprojām ir aktuāls jautājums. 

Inženieriem enerģētiķiem, kas strādā ar enerģijas ražošanas un sadales iekārtām 
lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādes un pārstrādes uzņēmumos, vietējos un 
reģionālajos tīklos, vienlīdz labi jāpārzina kā elektrotehniskie, tā siltumtehniskie procesi ar 
labām praktiskā darba iemaņām energoiekārtu ekspluatācijā, kā arī energosaimniecības darba 
organizācija. 

Akūti trūkst speciālistu apkures iekārtu apkopēm, uzraudzībai un remontiem. Līdz ar to 
darba tirgus pieprasījums diktē prasības, kas pamato l/s enerģētikas programmā iekļauto 
inženierdarba prakšu apjomu un izvērstu siltumenerģētisko daļu. 

Profesionālā bakalaura studiju programma Lauksaimniecības enerģētika ir unik āla 
ar to, ka tā dod iespēju sagatavot plaša profila enerģētikas inženierus, kas vienlaicīgi 
pārzina elektroenerģētiku un siltumenerģētiku, k ā arī lauksaimniecības ražošanas 
tehnoloģiju un l īdz ar to spēj īgi risināt lauku reģionu enerģētikas problēmas. 

Izmantotās studiju metodes un formas: 
- lekcija – kontaktstunda studiju kursa teorētiskā materiāla izklāstam; 
- laboratorijas darbs – kontaktstunda darbam ar laboratorijas un/vai tehnoloģiskām 

iekārtām, materiāliem un objektiem (tai skaitā arī bioloģiskiem), parametru 
noteikšana un mērīšana, datu apstrāde un rezultātu noformēšana; 

- seminārs un/vai praktiskā nodarbība – kontaktstunda diskusijai par noteiktu tematu 
ar kopsavilkumu noslēgumā / kontaktstunda studējošo teorētisko zināšanu 
praktiskai izmantošanai un padziļināšanai grupā, apakšgrupās vai individuāli 
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(piemēram, risinot uzdevumus Fizikā, Matemātikā, Teorētiskajā elektrotehnikā, 
Siltumzinību pamatos u.c.). 

- kursa darbs/projekts – studējošie risina konkrētu jautājumu atbilstoši uzdevumam, 
izstrādājot darbu, kas sastāv no teorētiski-analītiskā apskata un aprēķinu daļas. 
 

Ar bakalaura specializācijas priekšmetiem saistītie LEI mācībspēki atskaites periodā piedalās 
dažādu zinātniski pētniecisko, kā arī citu projektu īstenošanā: 
 

1. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu autonoma energo-apgāde izmantojot biogāzi (Granta 
tēma Nr.04.1077 ) ( A.Šnīders); 

2. ZM projekts, sadarbībā ar FEI  „Lauksaimniecības atkritumu enerģētiskās vērtības un 
izmantošanas perspektīvu analīze un alternatīvo kurināmo izveide” (V.Dubrovskis); 

3. ViDM un LVAFA projekts „Jaunās AER direktīvas piedāvāto biodegvielas   
     ilgtspējības kritēriju pielietošanas iespējas citiem biomasas izmantošanas   
   veidiem enerģētikā (V.Dubrovskis, I.Plūme) 
4. LLU pētniecības projekts Nr. 06.1456 „Fizioloģiski aktīvu savienojumu akumulācijas 

stimulēšanas iespējas Latvijā audzētos dārzeņos” (J.Fridrihsons); 
5. LZP 05.1594. Mākslīgā intelekta sistēmu attīstība lauksaimniecībā (G Moskvins);         
6. LZP 09.1455. Energotaupīgo tehnoloģiju attīstība lauksaimniecības enerģētikas 

efektivitātes paaugstināšanai (G. Moskvins); 
7. LZP tēma 04.1055 R44. Lauksaimniecības ietekme uz ūdens resursu kvalitāti.  

(I.Plūme); 
8. ESF projekts „Cilvēkresursu piesaiste atjaunojamo enerģijas avotu pētījumiem” 

L.Kanceviča, I. Straume); 
9. LLU, LU kopprojekts „Augstskolu pētnieciskais potenciāls – reģionālās attīstības 

veicināšanai”( A. Laizāns);  
10. Starptautisks projekts „Bioenergy Promotion”, VSIA „Vides projekti”, LLU LEI un 11 

ES un Baltijas reģiona valstis (A. Laizāns); 
11. Zinātniski pētnieciskais projekts „Termoelektrostacijas (koģenerācijas iekārtas) 

darbības pētījumi LLU mācību un pētījumu saimniecībā „Vecauce”. ( R. Šeļegovskis). 
12. Starptautisks projekts: Baltic Sea Region Bioenergy Promotion Project (Projekta 

indekss: 1012) (I.Plūme). 
13. 2010.g. – ZA grants 09.1456 „Fizioloģiski aktīvu savienojumu akumulācijas 

stimulēšanas iespējas Latvijā audzētos dārzeņos” (A.Galiņš); 
14. 2011.g. - ERAF „ Elektroenerģijas izmantošana fizisko personu spēkratos” (A.Galiņš, 

V.Osadčuks); 
 

u.c. 
 

2010./2011. studiju gadā LEI mācībspēki sagatavoja un publicēja 1 mācību metodisko 
līdzekli, pieteikti 2 patenti. Publicēti 11 raksti LZP atzītos vai starptautiski recenzētos 
izdevumos. 

2009./2010. studiju gadā LEI mācībspēki sagatavoja un publicēja 7 mācību grāmatas un 
mācību metodiskos līdzekļus, saņemti 6 patenti. Publicēti 12 raksti LZP atzītos vai 
starptautiski recenzētos izdevumos.  

2008/09. studiju gadā sagatavotas 11 mācību grāmatas un mācību metodiskie līdzekļi. 
Mācībspēki ir nolasījuši 10 referātus starptautiskās zinātniskās konferencēs un 11 referātus 
cita veida konferencēs un semināros. Publicēti 18 raksti LZP atzītos vai starptautiski 
recenzētos izdevumos, 11 zinātniski populārās un metodiskās publikācijas raksti nozares 
periodiskajos izdevumos. Saņemti trīs patenti. 
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2007/08. studiju gadā sagatavoti 10 metodiskie līdzekļi, daļa no tiem publicēta 
2008.gadā. Mācībspēki ir nolasījuši 12 referātus starptautiskās zinātniskās konferencēs un 4 
referātus cita veida konferencēs un semināros. Saņemti 2 patenti. Publicēti 17 raksti LZP 
atzītos vai starptautiski recenzētos izdevumos, 1 raksts nerecenzētā zinātniskajā izdevumā un 2 
raksti nozares periodiskajos izdevumos. 

2006/07. studiju gadā mācībspēki ir nolasījuši 7 referātus starptautiskās zinātniskās 
konferencēs un 5 referātus cita veida konferencēs un semināros. Saņemti 3 patenti. Publicēti 
12 raksti LZP atzītos vai starptautiski recenzētos izdevumos, 1 raksts nerecenzētā zinātniskajā 
izdevumā un 2 raksti nozares periodiskajos izdevumos. 
 

Spējīgākie studenti tiek iesaistīti zinātniski pētnieciskajā darbā. Labākie studentu 
zinātniskie darbi katru gadu tiek prēmēti LIF Mērķprogrammas un VAS “Latvenergo” un 
LEEA rīkotajos konkursos, kuros tie sekmīgi konkurē ar RTU studentu darbiem.  

Students Oskars Jozefs ar zinātniski-pētniecisko darbu „Aukstā ūdens cauruļu izolēšanas 
efekta vērtējums” piedalījās konkursā”Ideju kauss 2010”. 

Apbalvojumi bakalaura un maģistra darbu konkursos.  
 LIF, Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas LEEA, AS Latvenergo 

un SIA ABB attīstības fonda konkursā nominācijā laureātu vidū ir bijuši:   
� Valdis Vekša. Mikrokoģenerācijas iekārtas ar pastāvīgo magnētu ierosmes 

sinhrono ģeneratoru pētījumi un modelēšana. Darba vad. A. Šnīders; 
� Juris Dureika. Autonomās elektroapgādes projekts Saldus raj. „Lejasrūtiņiem”.  

Darba vad. A.Galiņš; 
� Jevgeņijs Kononovs. „Individuālo dzīvojamo māju siltuma zudumu 

samazināšana ar siltināšanu”.  Darba vad.R. Šeļegovskis; 
� Irina Laguna. „Koģenerācijas ieviešanas izvērtējums pilsētas energoapgādē” 

Darba vad. I. Ž. Klegeris; 
� Sergejs Kravecs. „Biogāzes koģenerācijas stacijas darbības pētījumi un analīze”. 

Darba vad. R. Šeļegovskis; 
u.c. 

LEI akadēmiskā personāla veiktais pētnieciskais darbs pozitīvi ietekmē studiju 
programmas realizāciju. Studentu piesaiste zinātniski pētnieciskajā darbā veicina radošo spēju 
attīstību un profesionālās kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanu. Visi LEI izstrādātie un 
aizstāvētie bakalaura akadēmiskie darbi ietver pētnieciskā darba sadaļu, kas pozitīvi ietekmē 
darba autoru prasmi risināt aktuālas enerģijas ieguves un izmantošanas problēmas. 

 
  

6. Programmas perspektīvais novērt ējums 
6.1. Atbilstība profesionālās augstākās izglītības un profesijas valsts standartam. 
 
 Profesionālā bakalaura studiju programma “Lauksaimniecības enerģētika” atbilst pēc 
satura un būtības profesionālās augstākās izglītības valsts standartam ko nosaka „Noteikumi 
par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu ” -  MK noteikumi Nr.481, 
2001.g. 20.novembrī.  
 Programma nodrošina stratēģiskos mērķus un galvenos uzdevumus atbilstoši 
augstākminēto noteikumu 3. un 4. punktam, sagatavojot 5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas 
speciālistus un īstenojot nozarei raksturīgu padziļinātu zināšanu apguvi, tai skaitā pastāvīgās 
mācīšanās prasmes. Tiek nodrošināta valsts ekonomikas vajadzībām atbilstošas praktiski 
piemērojamas profesionālās studijas, kas atbilst profesijas standartam PS 0206 
„Lauksaimniecības enerģētikas inženieris” (apstipr. 2003.g. 8.septembrī, Izglītības un zinātnes 
ministrijas rīkojums Nr.424) (5.pielikums). 
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 Arī studiju programmas saturs pilnībā atbilst standartam profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartam. To veido: 

- vispārizglītojoši kursi, apjoms – 20 KP; 
t.sk. 14 KP kursi, kas attīsta sociālās, kominikatīvas un organizatoriskās 
pamatiemaņas; 

- nozares teorētiskie kursi 36 – KP; 
- nozares profesionālās specializācijas kursi – 60 KP; 
- brīvās izvēles kursi – 6 KP; 
- prakse – 26 KP. 

 
6.2. Darba devēju aptauja par absolventu nodarbinātību nākamajiem 6 gadiem. 
 
 

No aptaujātajiem darba devējiem, aptuveni 67% ir valsts iestādes vadītāji, galvenie vai 
vadošie speciālisti, 17% privāta uzņēmuma īpašnieki, 17% citos amatos. Aptuveni 67% 
aptaujāto novērtē Lauksaimniecības enerģētikas programmas absolventu sagatavotību darba 
tirgum kopumā par labu. Zināšanas un darba iemaņas aptuveni 42% respondenti novērtē par 
labām, 50% par apmierinošām. Jaunie speciālisti arī labi iekļaujas darba kolektīvos. 

Kā vienu no jomām, kam jāpiegriež papildus uzmanība ir menedžmenta jautājumi. Šeit 
aptaujātie vērtējumu deva sekojoši: labi 22%, apmierinoši arī 22%, bet 39% nedeva konkrētu 
atbildi. Pieeja šī rādītāja uzlabošanai var būt arī savādāka: absolventam, kas karjeras gaitā 
virzās uz vadošo amatu ieņemšanu, uzņēmums dod iespēju iziet atbilstošus tālāk izglītības 
kursus tieši menedžmentā. 

Atbildot uz jautājumu, kādas enerģētikas nozares viņuprāt Latvijā tuvāko 6 gadu laikā 
attīstīsies visstraujāk, respondenti min sekojošo: 

� Alternatīvās un atjaunojamās enerģijas ražošana un izmantošana; 
� Enerģijas ražošana un uzskaite, elektroenerģijas tirdzniecība; 
� Siltumenerģētika; 
� Elektroenerģijas sadales tīklu rekonstrukcija. 

Uz jautājumu par enerģētikas nozarēm, kurās palielināsies pieprasījums pēc 
speciālistiem, atbildes ir šādas: 

� Apkures un ūdensapgādes sistēmas; 
� Enerģiju ražojošas iekārtas; 
� Elektroietaišu projektēšana. 

Galvenie darba devēju priekšlikumi speciālistu sagatavošanai: 
� Vairāk attīstīt praktiskās iemaņas; 
� Attīstīt sadarbību ar uzņēmumiem; 
� Vēl vairāk uzmanības pievērst alternatīvajai enerģētikai; 
� Lielāku uzmanību vērst nelielu objektu siltumapgādei. 

 
Analizējot aptaujas rezultātus ir gandarījums redzēt, ka programma ir veidota atbilstoši 

prognozējamiem valsts attīstības virzieniem enerģētikā, jo tā satur studiju pasākumus, kuru 
saturs un būtība atbilst tiem virzieniem, kas uzskaitīti darba devēju prognozēs un 
priekšlikumos. Studiju programma ir unikāla ar to, ka gatavo plaša profila speciālistus, kas 
orientējas gan siltumtehniskajos, gan elektrotehniskajos jautājumos. Tas ir būtiski it īpaši 
lauku rajonos, kur speciālista-enerģētiķa kompetences sfērā ietilpst gan elektroapgādes, gan 
siltumapgādes nozares. Speciālie siltumenerģētiskie kursi sastāda 11KP Energoapgādes 
specializācijai un 10KP Energoekonomikas specializācija. Papildus tam siltumprocesu 
jautājumi ir iekļauti citos studiju kursos, piemēram, Energoprocesu modelēšana, Alternatīvā 
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enerģētika un energoekonomika u.c., kas šādā veidā nav vērojams studiju programmās citās 
Latvijas universitātēs. 

Tāpat programmā ir iekļauti jautājumi, kas aptver alternatīvos un atjaunojamos enerģijas 
avotus, kas arī ir maz sastopams līdzīgās studiju programmās. Programmā ir arī atsevišķs 
kurss Alternatīvā enerģētika un energoekonomika 4KP apjomā. Šie jautājumi tiek ietverti arī 
citos studiju kursos, piemēram: Siltumapgādes avoti, Energoapgādes sistēmu ekspluatācija u.c. 

Savos priekšlikumos darba devēji norāda virzienus, kuriem vēl papildus jāpievērš 
uzmanība, un ir redzamas studiju procesa organizācijas tālākās attīstības iespējas. Izteiktākie 
jautājumi, kam jāpiegriež papildus vērība, ir praktisko iemaņu attīstība, tālāk jāattīsta 
sadarbība ar uzņēmumiem. 
 
 

7.  Studējošie 
 
7.1. Studējošo skaits programmā 
 

Profesionālā bakalaura studiju programmā “Lauksaimniecības enerģētika” studijas tika 
uzsāktas 2002./2003.st.g. Pašlaik (2011.g.) programmā studē 100 pilna laika studenti un 58 
nepilna laika studenti. Pavisam kopā – 158 studenti.  

Prognozes uz nākošo studiju gadu ir 107 pilna laika un 57 nepilna laika studenti. 
 
7.2.  Pirmajā studiju gadā imatrikul ēto skaits 
 

Profesionālā bakalaura studiju programmā “Lauksaimniecības enerģētika” studijas 1. 
kursā 2010./2011.st.g. uzsākuši 29 pilna laika studenti un 9 nepilna laika studenti. Pavisam 
kopā – 38 studenti. 
 
7.3. Absolventu skaits 
 

Kopš 2006.g. programmu ir absolvējuši 66 pilna laika un 90 nepilna laika studenti, kopā 
156 studenti. 

 
7.4. Studējošo aptaujas un tās analīze 
      

Studentu aptauja tika veikta 2010./2011.st. gadā. Tajā piedalījās 36 studenti.  
Aptaujas anketā ietvertais 21 jautājums ļauj uzzināt studentu viedokli par: viņu motivāciju 

studijām un attieksmi pret tām; mācībspēku kvalifikāciju un studiju menedžmentu no dekanāta 
puses; studiju programmas struktūru, tās priekšmetu saturu un loģisko sasaisti; izmantojamiem 
studentu zināšanu vērtēšanas paņēmieniem un atsevišķu studiju priekšmetu iespējām, 
lietderību un nepieciešamību profesijas apguvē , informācijas tehnoloģiju izmantošanā, valodu 
prasmes izkopšanā, u.c. aspektos. Profesionālā bakalaura studiju programmas un tās 
realizācijas kvalitātes uzlabošanai un fakultātes darbā konstatēto trūkumu novēršanai anketa 
paredz arī brīvā stilā formulētus priekšlikumus. 

Kopumā lauksaimniecības enerģētikas profesionālā bakalaura studiju programmu un 
tās realizācijas organizatoriski metodisko nodrošinājumu studenti vērtē atzinīgi. Par to liecina 
arī aptaujas anketu atbilžu analīzes rezultāti: 

� raksturojot motivāciju studijām, studenti uzrāda tās avotus – reklāmu (15%), ģimeni  
(23%), draugus (31%), citus iemeslus (31%), (t.sk., no citiem iemesliem interesi par 
nozari (33%) un perspektīvu karjerā (33%)); tātad draugu viedoklis, un enerģētiķu 
specialitātes perspektīvas ir noteicošie motīvi studijām; 
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� par mācībspēku kvalifikāciju studentiem ir šāds pozitīvs vērtējums - profesionalitāti 
specialitātē atzīmē (68%), metodikā(49%), saskarsmē (38%); 

� 89% studenti atzīst demokrātijas principu īstenošanos fakultātes vadībā un 84% 
nesaskata arī problēmas fakultātes administratīvā un akadēmiskā personāla un studentu 
saskarsmes jomā; 

� salīdzinoši daudzi studenti (62%) norāda, ka pašiem studentiem jāmaina sava 
attieksme pret studijām; 

� studenti apstiprina, ka programmā nav nevajadzīga studiju kursu dublēšanās (79%) un 
ka studiju kursi ir loģiski izkārtoti pa studiju semestriem (80%); 

� studentiem interesantāko un patīkamāko studiju kursu vidū visbiežāk minēti- 
Elektrozinību teorijas pamati (28% aptaujāto), Siltumzinību pamati (22%), Lietišķā 
elektrotehnika (17%) un citi specialitātes profilējošie studiju kursi, studējošie no 
vecākajiem kursiem atzīmē Alternatīvo enerģētiku un energoekonomiku (62%);  

� grūtības studijās visbiežāk sagādā fizika (58 % aptaujāto) un augstākā matemātika 
(33%); 

� izvēles studiju kursu skaits un apjoms programmā apmierina 83% studentus, 89% 
pozitīvi vērtē zināšanu vērtēšanas sistēmu fakultātē;  

� lekciju, laboratorijas darbu un praktisko darbu procentuālā attiecība kopumā ir 
pieņemama 62% studentu, 14 % norādā par nepieciešamību palielināt praktisko un 
laboratorijas darbu daļu kopumā, aptuveni 11% vēlētos vairāk laboratorijas darbu 
Elektrotehniskajos studiju kursos un Siltumzinību pamatos; 

� Par studentu vēlmju izpildīšanos atsevišķos studiju virzienos liecina šādas atbildes: 
iespējas papildināt zināšanas valodās, t.sk., valsts valodā un svešvalodās (89%), darbā 
ar datoru (94%); nodarboties ar fizisko kultūru, sportu un veselības nostiprināšanu 
(78%). 

 Ir vairāki studentu priekšlikumi fakultātes darba uzlabošanai, piemēram, attīstīt un 
modernizēt laboratoriju tehnisko aprīkojumu, vairāk organizēt mācību ekskursijas uz 
ražožanas uzņēmumiem, atjaunot sekmju grāmatiņu izsniegšanu studentam (pašlaik LLU 
notiek pāreja uz studiju kursu vērtējuma reģistrāciju elektroniskā formā, neizmantojot 
individuālās studentu sekmju grāmatiņas). 

Pilnveidojot Alternatīvās enerģētikas un Siltumprocesu laboratorijas TF 5.stāvā un 
papildinot tās ar moderniem stendiem un mērīšanas aparatūru, palielināsies arī laboratorijas 
darbu īpatsvars kursa ietvaros ar kvalitatīvi jaunu pieeju, izmantojot mūsdienīgas apmācības 
iekārtas. 

 
 

7.5. Absolventu aptaujas un to analīze 
 

33% aptaujāto ir lauku rajonos uzauguši cilvēki. 56% aptaujāto strādā ar 
elektroenerģētiku saistītos uzņēmumos, 22 % ar siltumenerģētiku saistītos uzņēmumos.  

Absolventu galvenie veicamie uzdevumi un darbības jomas sadalās sekojoši: 33% 
nodarbojas ar konsultēšanu un projektēšanu, 44% aptaujāto ir darbs ar datoru, kā arī 
informācijas vākšana un apkopošana, pārējie minētie nodarbes veidi ir ražošana, pedagoģiskā 
darbība, tirdzniecība, grāmatvedība un finanses. 

Studiju laikā 33% aptaujāto bijuši ražošanas praksē ārzemēs. Daļa absolventu – 44% 
studiju laikā papildinājuši zināšanas arī dažādos kursos. 

100% aptaujāto apliecina, ka viņiem bijusi nepieciešamība savā praktiskajā darbībā 
(inženiertehniskajos aprēķinos, projektēšanā, mērīšanā, shēmu izstrādē) izmantot augstskolā 
gūtās zināšanas. Vērtējot savu sagatavotību darba karjerai, 22% to atzīst par teicamu, 56% - 
par labu, 22% - par apmierinošu.  
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Aptaujā iekļauto respondentu loks aptvēra 2000-2008. gadu Lauksaimniecības 
enerģētikas specialitātes absolventus. 

Kopumā līdzšinējā studiju darba organizācija un studiju programmas saturs absolventu 
skatījumā problēmas nerada. Tomēr turpmāk lielāku vērību jāveltī praktisko un radošo 
prasmju attīstīšanai. Priekšlikumu klāstā studiju darba uzlabošanai biežāk minētas šādas 
zināšanu jomas, un studiju organizācijas metodes, kam jāpievērš uzmanība un ar ko 
jāpapildina esošie kursi: mācību ekskursijas uz ražošanas objektiem, kursu saturā vairāk 
iekļaut inovatīvas lietas, akcentēt projektēšanas jautājumus, saistīt uzdevumus ar reālo praksi. 

Aptaujas datu analīze liecina, ka TF absolventu kvalifikācija nodrošina viņu 
konkurētspēju Latvijas darba tirgū.  
 
 
7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 
Studiju laikā studentiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties studiju programmu vērtēšanā. 

Pabeidzot konkrēta studiju kursa apguvi, studenti regulāri tiek aptaujāti ar anonīmu anketu 
palīdzību par studiju kursu saturu un pasniegšanas kvalitāti. Astoņi studentu pašpārvaldes 
pārstāvji darbojas TF Domē, piedaloties ar studiju procesa nodrošināšanu saistīto jautājumu 
lemšanā. Arī LLU Senātā ir studentu pārstāvniecība. TF darbojas studentu pašpārvalde, kuru 
pārstāvji piedalās studentiem svarīgu jautājumu lemšanā: stipendiju komisiju sēdēs, studentu 
budžeta vietu rotācijas izvērtēšanā u.c. 
 
 
 

8. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 

8.1. Akadēmiskā personāla sastāvs 

Profesionālā bakalaura studiju programmā iesaistītais TF Lauksaimniecības enerģētikas 
institūta(LEI) akadēmiskais personāls ir 10 cilvēki, ar kuriem noslēgti nodomu līgumi par 
studiju realizāciju atsevišķos nozares speciālajos priekšmetos un kuru pasniedzēja darbs LEI ir 
pamatdarbs un LLU ir pamatdarba vieta. 2 cilvēki strādā amatu apvienošanas kārtībā.  

Pamatdarbā līgumi noslēgti ar šādiem pasniedzējiem: 
1 – asociētais profesors, Dr.sc. ing., LEI direktors Ainārs Galiņš; 
2 – asociētais profesors, Dr.sc. ing., programmas direktors Raimunds Šeļegovskis; 
3 – profesors, Dr. habil. sc. ing. Andris Šnīders; 
4 – profesors, Dr. habil. sc. ing., LLMZA loceklis Genadijs Moskvins; 
5 – asociētais profesors, Dr.sc. ing., Dr. paed. Ilmārs Žanis Klegeris; 
6 – lektors, Mg.sc.ing., Mg.sc.oec. Aigars Laizāns; 
7 – lektors, Mg.sc. ing. Imants Plūme; 
9 – lektors, Mg.sc.ing. Indulis Straume; 
9 – lektors, Mg.sc.ing. Vitālijs Osadčuks; 
10 – lektors, Mg.sc.ing. Aldis Lojāns. 
 

Kopsavilkums par LEI akadēmiskā personāla sastāvu dots 3. tabulā.  
Kā redzams no 3.tabulas, 50 % no LEI mācībspēkiem, kas strādā pamatdarbā, ir Doktora 

zinātniskais grāds inženierzinātnēs. Asoc.profesoram I.Ž. Klegerim ir divi doktora grādi – 
inženierzinātnē un pedagoģijā. 
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                 3. tabula 
LEI Akadēmiskā personāla sastāvs 

Amats Skaits Zinātniskais grāds 
Dr.habil.sc. ing. Dr.sc.ing. Mg.sc.ing. 

Profesori 2 2 - - 
Asociētie profesori 3 - 3 - 
Docenti - - - - 
Lektori 5 - - 5 
Asistenti - - - - 
Kopā 10 2 3 5 

% 100 20 30 50 
 
Profesionālās specializācijas priekšmetu pasniegšanā darba savienošanas kārtībā piedalās 

sekojoši vieslektori:   
1 – lektore, Mg.sc.ing. Liene Kanceviča.  
2 – lektors, Dipl. ing. Vilnis Siliņš. 
Vieslektoru darba pieredzei, kā arī zināšanām praktiskās enerģētikas jomā un zinātniski 

pētnieciskajai darbībai ir būtiski svarīga nozīme profesionālās izglītības kvalitātes 
nodrošināšanai lauksaimniecības enerģētikas specialitātē. 

Iesaistoties Eiropas finansētā projekta izpildē, vieslektora statusā uz nepilnu slodzi 
pārgāja Liene Kanceviča un lektora amatā uz nepilnu slodzi Indulis Straume, 2009.g.docenta 
amatā turpina strādāt Aigars Laizāns 2010.gadā pārejot vieslektora statusā.  

2010.gada maijā par programmas direktoru tiek iecelts docents Raimunds Šeļegovskis. 
Kopējais programmas realizācijā iesaistīto saraksts ir dots 7.pielikumā. 
 

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifik ācija 

Visi ievēlētie mācībspēki (100%) piedalās profesionālās studiju programmas 
„Lauksaimniecības enerģētika” realizācijā. 

Akadēmiskā personāla zinātniskā un pedagoģiskā kvalifikācija atbilst struktūrvienības 
(LEI) mērķu un uzdevumu īstenošanai profesionālā bakalaura programmā “Lauksaimniecības 
enerģētika”.  
 LEI štata mācību spēku un viņu vadīto doktorantu galvenie zinātniskā darba virzieni ir 
sekojoši: 

� enerģētisko procesu vadība, modelēšana un optimizācija (prof. A.Šnīders, lekt. 
I.Straume, lekt. doktorants A.Laizāns; 

� alternatīvās (atjaunojamās) enerģijas avoti un iekārtas (asoc.prof. A.Galiņš, lekt. 
doktorante L.Kanceviča); 

� siltumapgādes procesi un biomasas konversija (asoc.prof.. R.Šeļegovskis, lekt. 
I.Plūme); 

� mākslīgais intelekts lauksaimniecībā (prof. G.Moskvins); 
� inženierzinību studiju nodrošinājums un didaktika ( asoc.prof. I.Ž. Klegeris). 
 

Par akadēmiskā personāla kvalifikāciju liecina arī vadošo mācību spēku iesaistīšanās 
dažādās zinātniskās un profesionālās organizācijās un komisijās, kā arī saņemtie apbalvojumi.  

Profesors G. Moskvins ir “International Academy of Ecology”un“The World academy 
of Vitaology”īstenais loceklis, kā arī LLMZA loceklis, ASAE (The Society for Engineering in 
Agricultural Food and Biological Systems, USA) loceklis, Hononary member of the Advisory 
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Council( Great Britain), Minhenes Tehniskās Universitātes Starptautiskā studiju centra  
ārzemju loceklis, 2006. gada vasarā Starptautiskās Lauksaimniecības inženieru asociācijas XV 
Vispasaules kongresā Čikāgā par zinātniskiem sasniegumiem.saņēma Amerikas 
Lauksaimniecības inženieru asociācijas (ASAE) medaļu “ASAE Award of true distinction”. 

 Profesors A. Šnīders ir Automātiskās Vadības Starptautiskās Federācijas (IFAC) 
Latvijas Nacionālās organizācijas (LANO) loceklis, LEEA LLU kopas vadītājs (līdz 2004.g.). 
Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas (Nordic Association of Agricultural 
scientists) loceklis, LLU profesoru padomes loceklis, TF doktora studiju programmas 
direktors Lauksaimniecības inženierzinātnes apakšnozarē, AIKNC eksperts (atskaites periodā 
ekspertējis aptuveni 15 dažādu studiju līmeņu programmas RTU), 2006.gadā apbalvots ar 
LZA un AS Latvenergo Gada balva” par nozīmīgu devumu enerģētikā un 2009.gadā ar 
„Atzin ības Krustu” par mūža ieguldījumu augstākajā izglītībā un enerģētikas zinātnē. 

Asociētais profesors I.Ž. Klegeris ir Latvijas vispārizglītojošo skolu praktisko mācību  
priekšmetu metodiskās apvienības valdes loceklis un IZM Izglītības satura un eksaminācijas 
centra ekspertu padomes loceklis (līdz 2007.g.ieskaitot). 

Lektors A.Laizāns darbojas Latvijas 10.Saeimas frakcijā Visu Latvijai/Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK, konsultējot par  Eiropas ekonomikas un enerģētikas politikas 
jautājumiem. 

Programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības 
biogrāfijas (CV) dotas 2. pielikumā.   
 
 
8.3.  Zinātņu doktoru skaits struktūrvienībā programmas īstenošanā 
 
Lauksaimniecības enerģētikas institūtā ir 5 inženierzinātņu doktori, kas piedalās programmas 
realizācijā, kas 2,5 reizes pārsniedz minimālo nepieciešamo (vismaz 2). 
 
8.4. Akadēmiskā personāla atlases atjaunošanas, apmācības un attīstības politika  
 

No Lauksaimniecības enerģētikas institūta(LEI) akadēmiskā personāla apmēram 30% ir 
vecumā virs 60 gadiem, apmēram 25% līdz 30 gadiem. Kopumā personāla atjaunošanas 
problēma ir aktuāla gan visā Latvijas Lauksaimniecības Universitātē, gan Tehniskajā fakultātē.  

Augstskolas pasniedzēju atalgojuma paaugstināšana, attīstību traucējošā finansiālo 
ierobežojumu pārskatīšana, kas ierobežo iespējas vienlaicīgam pasniedzēju darbam 
pedagoģiskā slodzē un zinātnes projektu realizācijas jomā, skaidra valsts politika augstskolu 
pietiekoša finansējuma un zinātnisko projektu atbalsta jautājumos dos pozitīvu stimulu kadru 
jautājumu risināšanai. 

Iepriekšējā akreditācijas periodā LEI ir sasniegti pozitīvi rezultāti akadēmiskā personāla 
atjaunināšanā. Darbu uzsākuši 2 jauni pasniedzēji – lektori Vitālijs Osadčuks un Aldis Lojāns, 
abi paralēli lektora darbam studē doktorantūrā.  

LEI akadēmiskā personāla atjaunošanas programma paredz sekojošus etapus: 
� apstākļu radīšana spējīgāko studentu piesaistei zinātniski pētnieciskajā darbā ar 

virzību uz doktorantūru un akadēmisko karjeru; 
� kvalifikācijas celšanas iespēju radīšana ārzemēs, iesaistot starptautiskajos 

projektos un apmaiņas programmās; 
� akadēmiskās karjeras un izaugsmes veicināšana pēc doktora studiju beigšanas 

un doktora zinātniskā grāda iegūšanas: 
� ievēlot LEI docentu amatos un uzticot jaunu perspektīvu Latvijā un ārzemēs 

pieprasītu studiju kursu izstrādi un to realizāciju; 
� pēc radoša darba docenta amatā virzot uz asociētā profesora vēlēšanām. 
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Ir paredzams, ka šajā (2011) gadā doktora disertāciju aizstāvēs lektors Aigars Laizāns, 
kā arī promocijas darba izstrāde nobeiguma stadijā ir lektoriem L.Kancevičai un 
V.Osadčukam. A.Laizāna promocijas darbs "Notekūdeņu aerācijas inženiersistēmas 
modelēšana un optimizācija" ir pilnībā sagatavots un iesniegts promocijas padomei. 
 Trīs mācībspēki - prof. A Šnīders, asoc.prof.A. Galiņš un doc. R.Šeļegovskis 
2009/2010. studiju gadā paaugstināja savu pedagoģiski kvalifikāciju apgūstot kursu 
„Inovācijas augstskolas didaktikā” un iegūstot atbilstošu sertifikātu. 

ESF projekts „Akadēmiskā personāla tehnoloģiskā prakse enerģētikas uzņēmumos” Nr. 
2006/0231/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0132/0067 visiem institūta pasniedzējiem 
nodrošināja iespēju celt kvalifikāciju (proj.vad.A.Šnīders). 

 
8.5. Akadēmiskā personāla kompetences līmenis 
 
Programmas realizēšanā piedalās augsti kvalificēti mācībspēki. LEI 50% no pamatdarbā 
strādājošajiem ir ar doktora grādu inženierzinātnēs, pārējiem uz doto brīdi ir maģistra grāds. 
Visi pieci maģistri veic promocijas darbu izstrādi. 

Doktora studijās studējošie mācībspēki tikuši iesaistīti Eiropas Savienības Struktūrfondu 
nacionālās programmā “Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanas un pēcdoktorantūras 
pētījumiem” projekts VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.3.1/0005/0067 “Atbalsts doktorantūras 
studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem inženierzinātnēs, lauksaimniecības inženierzinātnēs 
un mežzinātnē” (L.Kanceviča, A.Laizāns, I.Straume, V.Osadčuks).  

Paredzams, ka inženierzinātņu doktora grādu 2011. gadā iegūs vismaz 1 mācībspēks (A. 
Laizāns). 2012. gadā tiek plānota vēl divu inženierzinātņu doktora grādu ieguve (V.Osadčuks, 
L. Kanceviča).  
Akadēmiskais personāls līdzdarbojas sekojošās organizācijās:  

� 2 Pasaules enerģijas padomes Latvijas nacionālā komiteja; 
� Automātiskās Vadības Starptautiskās Federācijas (IFAC) un CIGR darba grupa 

(sekcijā “M ākslīgais intelekts lauksaimniecībā”); 
�  ASABE (The Society for Engineering in Agricultural Food and Biological 

Systems) ASV; 
� The Research Board of Advisors, USA; 
� The Advisory Council, Great Britain; 
� Minhenes Tehniskās Universitātes Starptautiskā ALUMNI studiju centrs; 
� Minhenes Tehniskās universitātes „KontakTUM - Mentor” ; 
� IBC zinātniskās Padomes Valde, (Honorary Member of the IBC Advisory Council, 

Lielbritānija),   
� CIGR starptautiskas lauksaimniecības inženieru federācijas VII nodaļa 

“Informācijas sistēmas” (CIGR-SECTION VII “INFORMATION SYSTEMS“ 
Founding Members); 

� ANO Ekoloģijas un dzīves aizsardzības (IAELPS – Intemational Academy of 
Ecology and Life Protection Sciences) Starptautiskā zinātņu akadēmija; 

� ANO (AB) Vispasaules zinātņu akadēmija (WAS), Sanktpēterburga, Krievija; 
Kā eksperti, LEI mācībspēki piedalās sekojošās organizācijās: 

� EU FP7 Eksperts - EUROPEAN COMMISION. RTD / T/ 4; 
� EU CORDIS Sixth Framework RTD Programme eksperts; 
� 3 LZP eksperti; 
� 4 LR ZA, LLMZA un ārvalstu ZA locekļu nosaukumi; 
� 2 Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra (AIKNC) eksperti; 
� Eksperts Latvijas republikas Vides ministrijā, projektu izvērtēšana 

„Siltumnīcefektu gāzu emisijas samazinošo tehnoloģiju attīstīšana”; 
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u.c. 
2006./2007. studiju gadā institūta mācībspēki stažējās uzņēmumos: Pēteris Leščevics, 

Genādijs Moskvins un Imants Plūme AS „Augstsprieguma tīkls”; Ainārs Galiņš, Ilmārs Žanis 
Klegeris, Aigars Laizāns un Andris Šnīders uzņēmumā AS „Sadales tīkls”; Liene Kanceviča, 
Raimunds Šeļegovskis un Indulis Straume uzņēmumā SIA „Poliurs” . 
 
 

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
 
9.1. Studiju procesa un pētnieciskā darba finansēšanas avoti 
 Studiju, zinātniskā darba un infrastruktūras finansējuma avoti ir sekojoši: 

� valsts budžeta līdzekļi un LZP granti; 
� sadarbības līgumi ar ražošanas organizācijām un firmām; 
� ieņēmumi no maksas studijām; 
� Eiropas strukturālo fondu līdzekļu piesaiste. 

Profesionālā bakalaura pilna laika studijas galvenokārt tiek segtas no valsts budžeta. 
Nepilna laika studiju izmaksas daļēji tiek segtas no mācību maksas. Prognozējamais studentu 
skaits atbilstoši LLU mācību prorektora rīkojumam no 08.03.2011 Nr.02. 1-03/10 pilna laika 
studijās 2011/12.studiju gadā ir 107 studenti un nepilna laika studijās – 57 studenti, kopā 164. 

Studiju finansēšanas avoti, saskaņā ar LLU Senāta lēmumu 04.02.2009. Nr.6-177, 
sekojoši: 

� Valsts budžets; 
� daļēja studiju maksa (sedz students pats vai trešā persona); 
� citi finansēšanas avoti. 
Kārtību, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, nosaka 

MK 12.12.2006. noteikumi Nr.994 ”K ārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no 
valsts budžeta līdzekļiem”. Studiju finansējumu veido optimālajam studiju programmu 
sarakstam un studējošo skaitam atbilstošs bāzes finansējums, kas sastāv no līdzekļiem 
komunālajiem maksājumiem, nodokļiem, infrastruktūras uzturēšanai, inventāra un iekārtu 
iegādei un personāla algām, kā arī maksa par studijām.  

Ārpus budžeta finansējuma gan pilna, gan nepilna laika studējošie paraksta studiju 
līguma pielikumu ar maksājuma grafiku un par studijām maksā paši vai ar trešās personas 
starpniecību. 

Studiju maksas apmēru 1.kursā studējošajiem ik gadu pēc LLU Mācību padomes 
ieteikuma pastiprina LLU Senāts. Vēlākajos studiju posmos LLU ir tiesīga mainīt studiju 
maksu, pamatojoties un LR Centrālās statistikas pārvaldes noteikto iepriekšējā gada vidējās 
inflācijas koeficientu, par to paziņojot studējošajam 15 dienu laikā pēc rektora rīkojuma 
apstiprināšanas dienas. 

Studiju maksa 1.kursam 2010/11 studiju gadā sastāda 1200 Ls pilna laika un 800 Ls 
nepilna laika studijām. 

 
9.2. LEI infrastrukt ūras nodrošinājums 
 
 LEI infrastruktūru uz atkārtotās akreditācijas brīdi 2010/11. studiju gadā veido 10 
laboratorijas (4.tabula) kas apgādātas ar iekārtām laboratorijas un praktisko darbu izpildei 
profesionālās specializācijas kursu apguvei, 5 no tām var izmantot kā lekciju auditorijas, kurās 
pieejama stacionāra vai pārnēsājama demonstrāciju aparatūra. 

Pastāvīgi tiek strādāts pie LEI materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošanas . Viens no 
materiāli-tehniskā nodrošinājuma veidiem ir ziedojumi no firmām. Studiju un zinātniskā darba 
infrastruktūra papildināta un pilnveidota sadarbojoties ar sekojošām firmām un organizācijām:  



33 
 

� “Elgama-Elektronika”, Viļņa, Lietuva (elektroenerģijas datorizētās uzskaites aparatūra, 
optiskais interfeiss, programmnodrošinājums); 

� “Sthone Elteknik AB”, Zviedrija (uzdāvināti 3 frekvenču pārveidotāji un literatūra); 
� SIA “Omulis”, Latvija (nodots LEI rīcībā divi apsildes sistēmas modeļi, kas paredzēts 

studiju un pētnieciskajam darbam siltumenerģētikā); 
� VAS Latvenergo “Augstsprieguma tīkli”( elektriskā mēraparatūra, tīkla slēdži, fāžu 

nobīdes regulēšanas stends); 
� RTU EEF Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts (mācību literatūra 

elektronikā, elektropiedziņā un automātikā); 
� “ ABB”, “Danfoss”, “Honeywell” ( signālu pārveidošanas un tehnoloģisko procesu 

vadības aparatūras prospekti, katalogi, rokasgrāmatas); 
� firma “ Festo” ( pneimoautomātikas apmācības stends); 
� elektromontāžas laboratorija 2009.g. papildināta ar jaunām iekārtām, darba 

instrumentiem un materiāliem; 
� funkcionāli uzlabota siltumprocesu laboratorija, pārvietojot siltumtehnisko procesu 

stendus un iekārtas uz citu telpu un koncentrējot tos vienā vietā; 
� sadarbībā ar SIA „Grandeg” iegūta jauna studiju procesā izmantojama siltumtehniskā 

koksnes granulu iekārta; 
� 2008./2009. studiju gadā pilnveidota elektronikas laboratorijas materiāli tehniskā bāze 

un papildināts programmnodrošinājums ar 22 datorprogrammām CADS software, 
CADS Planer Electric Pro aplication package un CADS Planer database interface. 

 
4.tabula 

Auditoriju, laboratoriju, darbn īcu u.c. mācību telpu nodrošinājums 

Telpas nosaukums 
Platība, 

m2 
Tehniskais aprīkojums 

(auditorijās - demonstrēšanas iekārtas, laboratorijās - 
svarīgākās iekārtas, darbnīcās - darbgaldi, darba vietas) 

Studentu vietu 
skaits 

Lauksaimniecības enerģētikas institūta laboratorijas un auditorijas 

Ciparu elektronikas 
un procesoru 
laboratorija 
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Loģisko elementu pārbaudes un 
modelēšanas stendi, spiesto plašu 
izstrādes stends. 

 
12 

 
Alternatīvās 
enerģijas un 
elektrifikācijas 
laboratorija 

 
 

49 

Dzinēju pārbaudes stendi, 
mēraparatūra, 
elektroapgaismošanas un apsildes 
ierīces, projekcijas  aparāts MEDIUM  
536P 

 
 

25 

Elektropiedziņas un 
siltumprocesu 
laboratorija 

 
 

71 

Dzinēju pārbaudes stendi, mērapara-
tūra, aizsardzību pārbaudes stends, 
komutācijas aparāti, projekcijas  
aparāts MEDIUM  536P,  
Elektriskās apsildes stends, cietā 
kurināmā, koksnes granulu  apkures 
iekārtas. 

 
 

25 

Elektromontāžas un 
ekspluatācijas 
laboratorija 
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Elektromontāžas materiāli (vadi, 
kabeļi, sadales skapji, aizsardzības 
aparatūra u.c.) darba instrumenti, un 
uzskates līdzekļi,  

 

12 

Elektromērījumu  Mēraparatūra, elektrisko un  
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laboratorija 33 neelektrisko lielumu mērīšanas stendi 12 

Datormodelēšanas 
laboratorija 

 
70 

Datori (15 gab.), projekcijas aparāts 
MEDIUM  TRAVELING, loģisko 
kontrolleru stendi (6 gab.) 

 
25 

314. auditorija 102 Ekrāns, projekcijas  aparāts MEDIUM  
536P 

75 

Teorētiskās 
elektrotehnikas 
laboratorija 

 
90 

Mēraparatūra, elektrodzinēju un 
ģeneratoru pārbaudes stendi, 
projekcijas  aparāts MEDIUM  536P 

 
32 

Vispārīgās 
elektrotehnikas 
laboratorija 

 
70 

Mēraparatūra, grafoprojektors, 
elektroiekārtu pārbaudes stendi, 
projekcijas  aparāts MEDIUM  536P 

 
25 

Automātikas  
laboratorija 

65 Mēraparatūra, automatizācijas ierīču 
un shēmu pārbaudes stendi 

 

Elektronikas 
laboratorija 

32 Mēraparatūra, elektroniskās ierīces 
 

12 

Darbnīca 32 Urbjmašīna, slīpmašīna, rokas 
instrumenti. 

- 

Biogāzes pētniecības 
laboratorija  

650 Biogāzes reaktori – pētniecības stendi 30 

Programmas realizācijā izmantotās citas LLU laboratorijas  

Datorklase 36 Datori (15 gab.) 15 

Tehnisko mērījumu 
laboratorija 

 
66 

 
Mērīšanas mikroskopi un instrumenti 

 
30 

 
Rasētava 

 
54 

Rasēšanas galdi ar mehāniskām ras. 
rokām. Detaļu komplekti. 
mērinstrumenti. 

 
15 

 
Rasētava 

 
54 

Rasēšanas galdi ar mehāniskām ras. 
rokām. Detaļu komplekti, 
kopsalikuma komplekti.  

 
15 

 

Ķīmijas 
laboratorija 

 

91 
Specializēta ķīmijas laboratorija: 

Velkmes skapis, ķīmiskie taruki, 
ķīmiskās vielas 

 

25 

Mehānikas 
laboratorija 

108 18 lab. darbi fizikā 36 

Elektrības 
laboratorija 

149 20 lab. darbi fizikā 40 

Optikas laboratorija 70 16 lab. darbi fizikā 32 

 
2011. gadā ERAF projekta ietvaros ir piešķirts finansējums un tiek izbūvētas jaunas mācību 
laboratorijas Tehniskās fakultātes 5.stāvā. Programmas realizācijai LEI tiek izbūvētas un 
aprīkotas divas :  
1. Siltumprocesu laboratorija – kas tiks aprīkota ar sekojošām iekārtām; 
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� Stends siltumsūkņa darbības pētīšanai; 
� Stends kompresora tipa aukstumiekārtas darbības pētīšanai; 
� Materiālu siltuma vadītspējas noteikšanas stends; 
� Kurināmo siltumspējas noteikšanas stends; 
� Portatīvais dūmgāzu analizators; 
� Siltumpārejas procesu demonstrācijas stends. 

2. Alternatīvās enerģētikas laboratorija – kas tiks aprīkota ar sekojošām iekārtām 
� Fotoelektriskā efekta un saules starojuma izpētes stends; 
� Meteoroloģiskais komplekss; 
� Ūdeņraža degvielas elementu stends; 
� Siltumsūkņa sistēma. 

Abas laboratorijas tiks aprīkotas ar datoru komplektiem stendu vadībai, multimediju 
projektoriem un tāfelēm. 

 
10. Ārējie sakari 

10.1. Saistība ar darba devējiem 
 
 Potenciālie darba devēji nodrošina profesionālā bakalaura programmā studējošajiem 
nepieciešamās prakses vietas, kā galvenos var atzīmēt: 

� VAS Latvenergo “Augstsprieguma tīkli”; 
� Reģionālie elektriskie tīkli(DET, RET, ZET, ZAET); 
� Latvijas Energo Celtnieka organizācijas; 
� Energoservisa uzņēmumi un privātfirmas. 

  
LEI akadēmiskās programmas absolventi ir konkurētspējīgi un pieprasīti darba tirgū. 

Daudzi no viņiem ieņem enerģētiķu amatus VAS Latvenergo sistēmā, reģionālajos 
elektriskajos tīklos (DRST,RRST,ZRST,ZARST), pilsētu un rajonu pašvaldību un ražošanas 
uzņēmumu energodienestos, enerģētikas privātfirmās( AS „Jauda”, SIA „HD Omulis”, 
„Aquajazz”u.c.), ārvalstu firmu filiālēs Latvijā (ABB, Honeywell, Power Electronics Baltic 
u.c.). 
  Pēc profesionālā bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecības enerģētika” 
absolventiem paredzams liels pieprasījums, ņemot vērā viņu labo profesionālo sagatavotību un 
studiju laikā iegūto teorētisko pamatu, kā arī 26 KP apjoma prakšu laikā iegūto praktiskā 
darba pieredzi. 

Valsts pārbaudījumu komisijas sastāvā no septiņiem locekļiem četri ir darba devēju 
pārstāvji. 

LLU LEI aktīvi sadarbojas ar LEEA (Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku 
asociācija). LEI profesors A.Šnīders ir LEEA Sertifikācijas komisijas loceklis. 

  
10.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvij ā un ārvalstīs 

 
Notiek sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā, piemēram, RTU Enerģētikas un 

Elektrotehnikas fakultātē. Iepriekšējā akreditācijas perioda laikā RTU EEF profesors Jānis 
Rozenkrons bija LEI vieslektors profesionālā bakalaura studiju programmā “Lauksaimniecības 
enerģētika”. LEI profesors Andris Šnīders un asoc.profesors Ainārs Galiņš sadarbojas ar EEF 
Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūtu(IEEI) gan mācību metodiskajā jomā, gan 
veidojot kopējus zinātniskos projektus (ar IEE institūta profesoru J.Greivuli). A.Šnīders 
piedalījies IEE institūta studiju programmu “Elektrotehnoloģiju datorvadība” starptautiskās 
akreditācijas komisijās. 
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Sadarbības līgumi noslēgti ar: 
�  Krievijas LZA Ziemeļrietumu Lauksaimniecības Mehanizācijas un Elektrifikācijas ZPI 

Sankt – Pēterburga - Pavlovska (2005. – 2010.g.). 
�  Igaunijas Dabaszinātņu universitāti Tartu (2006.- 2011.). 
� Turpinājās sadarbība divos iepriekš noslēgtos LLU starptautiskās sadarbības zinātniskos 

līgumos ar Bavārijas vadošu lauksaimniecības zinātnisko centru- LFL- Institut fur 
Landtechnik (Freising-Weihenstephan), kā arī ar IFA - Institut fur Agrobiologie 
(Freising). 

� Baltkrievijas ZA Lauksaimniecības enerģētikas institūtu (2004.- 2009.g.) un Viskrievijas 
Lauksaimniecības elektrifikācijas ZPI (2001.- 2006.g.), kuru ietvaros darbojas 
A.Šnīders, A.Galiņš.  

 
 
Sadarbība norisinās ar: 

�  WAS un IEALPS (starptautiskām zinātņu akadēmijām, Krievija). 
�  TUM (Minhenes Tehnisko universitāti, Vācija). 
�  IFAC (Intemational Federation of Automatic Control), CIGR (Section VII “Information 

Systems). 
� ASABE (International Society for Engineering in Agricultural, Food,and Biological 

Systems- USA). 
�  DAAD (German Institute for Science and Technology, Vācija). 

Vienu semestri 2010.gadā Erasmus studentu apmaiņas programmas ietvaros vairākus 
Lauksaimniecības enerģētikas studiju programmas kursus apguva students no Štrālzundes 
Tehniskās universitātes Vācijā. 

Minhenes Tehniskajā universitātē divus semestrus bakalaura studijās apguva un pašlaik 
maģistra studijas turpina Lauksaimniecība enerģētikas specialitātes bakalaura studiju 
2010.gada absolvents Mārcis Jurēvičs. Edinburgas Heriota-Vata (Heriot-Watt) universitātē 
studijas atjaunojamās enerģijas jomā turpina Lauksaimniecības enerģētikas specialitātes 
absolvents Aleksejs Sitdikovs. 

2011.gada martā tiek gatavots sadarbības līgums starp LLU un RTU universitāšu līmenī 
par sadarbību, kas ietvers arī sadarbību studiju procesa realizācijā, paredzot iespējas vienas 
universitātes mācībspēkiem kā vieslektoriem lasīt studiju kursus otrā universitātē un iespējas 
studentiem klausīties konkrētus studiju kursus otrā universitātē. 

 
11. Apliecinājums studiju iespējām programmas likvidēšanas gadījumā 

 
Gadījumā, ja profesionālā bakalaura studiju programmas” Lauksaimniecības enerģētika” 

realizācija kaut kādu iemeslu dēļ tiek pārtraukta, studijas varēs turpināt TF radniecīgā 
inženierzinību programmā „Lauksaimniecības inženierzinātne”, ko apliecina TF dekāna 
04.03.2011 parakstītais apliecinājums Nr. 06-3-10.01/8 (10.pielikums). 
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12. Studiju programmas attīstības plāns 
 

Dalība ES ERAF finansētā projektā 2011.gadā ļauj realizēt auditoriju un laboratoriju 
aprīkojuma uzlabošanu atbilstoši studiju programmas īstenošanas prasībām, modernizējot un 
pilnveidojot aprīkojumu un iepērkot jaunas iekārtas projekta ietvaros LEI mācību un 
pētniecības laboratorijās: TF 5 stāvā tiek izbūvētas telpas Alternatīvās enerģētikas laboratorijai 
un Siltumprocesu laboratorijai. 

Notiek darbs pie sakaru paplašināšanas starp radniecīga virziena studiju programmām 
Latvijas un ārzemju augstskolās, attīstītot starptautisko sadarbību studentu un pasniedzēju 
apmaiņas un zinātnisko pētījumu jomās, paaugstinot LEI akadēmisko un zinātnisko 
potenciālu. 

Notiek jaunu studiju kursu, moduļu un mācību metodisko materiālu izstrāde un esošo 
uzlabošanu profesionālā bakalaura studiju programmas “Lauksaimniecības enerģētika” 
pilnveidošanai un nodrošināšanai ar mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālās 
specializācijas kursu satura un tā realizācijai nepieciešamo mācību metodisko līdzekļu izstrādi 
un aprobāciju. Par to liecina ikgadējie LEI mācībspēku izstrādātie mācību metodiskie materiāli 
(informācija atrodama konkrētā mācībspēka CV šī ziņojuma 2.pielikumā).  

Tiek nepārtraukti pilnveidota studiju programma un paaugstināta studējošo profesionālā  
inženiertehniskā sagatavotība, balstoties uz jaunākajiem zinātnes un tehnoloģijas 
sasniegumiem enerģētikā, kā arī Latvijas pašreizējām un perspektīvajām prasībām lauku 
rajonu un lauksaimniecības tehnoloģiju energoapgādē un enerģijas racionālā izmantošanā. 

  
Profesionālā bakalaura studiju programmas “Lauksaimniecības enerģētika” realiz ācijas 
pozitīvie aspekti un attīstības priekšnoteikumi: 
� inženierdarba karjeras prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošana enerģētikā, kuri pēc 

augstskolas atgriezīsies uz dzīvi dzimtajā novadā, lai strādātu nozīmīgajā enerģētikas 
nozarē, veicinās lauku reģionu līdzsvarotu attīstību; 

� studētgribētāju skaits programmā saglabājas pietiekošā apjomā, lai nodrošinātu abiturientu 
konkursu, par ko liecina ikgadējie LLU uzņemšanas komisijas dati, kas ļauj prognozēt šīs 
profesijas speciālistu pieprasījumu nākotnē; 

� programmas realizācijas nepieciešamību pamato lauku rajonu un mazpilsētu 
energoapgādes un energoiekārtu ekspluatācijas organizāciju pieprasījums pēc speciālistiem 
elektroenerģētikas un siltumenerģētikas jomās, kuri pārzina arī lauksaimniecības ražošanas 
tehnoloģiju un lauksaimniecības objektu energoapgādes īpatnības;  

� programmā tiek sagatavoti kompetenti inženieri, kuri spēj risināt aktuālus enerģijas 
racionālas izmantošanas un modernu energoapgādes tehnoloģiju ieviešanas jautājumus un 
var sekmīgi strādāt inženiertehniskajos, menedžeru, valsts pārvaldes un pašvaldību amatos, 
kas saistīti ar enerģētikas jomu; 

� programma dos iespēju nākamajiem lauku reģionu enerģētikas speciālistiem apgūt jaunāko 
ārzemju pieredzi un nepieciešamās zināšanas tradicionālo un alternatīvās (atjaunojamās) 
enerģijas avotu un iekārtu projektēšanā un ekspluatācijā; 

�  programmas realizācija paplašinās LEI sadarbību ar ražošanas un profesionālajām 
organizācijām, nodrošinot studējošajiem prakses vietas un nākamās darba vietas, kā arī 
uzlabojot studiju infrastruktūru; 

� sakarā ar to, ka profesionālā bakalaura studiju programmā integrēts pietiekami liels 
akadēmisko (fundamentālo) priekšmetu apjoms, programmas absolventiem būs iespēja  
turpināt studijas l/s inženierzinātnes enerģētikas virziena maģistratūrā un doktorantūrā, 
realizējot akadēmisko un zinātnisko karjeru, nodrošinot  paaudžu maiņu un akadēmiskā 
personāla atjaunināšanu LEI. 
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13. Studiju programmas salīdzinājums ar Latvijas un citu valstu līdzīgām 
programmām 

 
Profesionālā bakalaura studiju programma „Lauksaimniecības enerģētika” ir 

unikāla šāda veida programma, kas atbilst profesijas standartam „Lauksaimniecības 
enerģētikas inženieris”, aptverot divus enerģētikas virzienus: Elektroenerģētiku un 
Siltumenerģētiku, kā arī piesaistot tos lauksaimniecības objektu specifikai. Tādējādi, 
salīdzināšanai ar citām Latvijas un ārvalstu universitātēs realizētajām studiju programmām, 
tika analizētas gan atsevišķi Elektroenerģētikas, gan atsevišķi Siltumenerģētikas programmas.  

No Latvijas universitātēm salīdzināšanai, kā saturiski atbilstošākās, tika izvēlētas RTU 
studiju programma „Enerģētika un elektrotehnika” (www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5821) 
un RTU profesionālā bakalaura studiju programma „Siltumenerģētika un siltumtehnika” 
(SES). Salīdzināšanai izmantoti dati no studiju programmas 2008.g.pašnovērtējuma ziņojuma 
(www.aiknc.lv/lv/fil_prog_view.php?id=5434 ). No citu ES valstu programmām tika izvēlētas 
sekojošas augstskolas un programmas: 

- Kauņas Tehniskās universitāte (KTU): Siltuma inženierzinātnes (Thermal 
engineering), grāds: Bakalaura grāds enerģijas inženierzinātnē; 

- Tallinas Tehniskās universitāte (TTU): Siltuma inženierzinātnes (Thermal 
engineering), grāds: Bakalaura grāds inženierzinātnē.  

Studiju ilgums šajās divās studiju programmās ir vienāds ar salīdzināmo programmu, t.i. 4 
gadi. 
 Programmas salīdzinājums ar RTU programmu „Siltumenerģētika un siltumtehnika”, 
kā arī ar atbilstošām KTU un TTU programmām redzams 5.tabulā. 
 

5.tabula 
Studiju kursu sadalījums pa blokiem  

       
Studiju kursu bloki 

Apjoms, % 

LLU  RTU KTU TTU  

Fundamentālo zinību kursi 
(Matemātika, Fizika, Ķīmija, Siltumzinības, Teorētiskā 
elektrotehnika, Informācijas tehnoloģijas, u.tml.): 
Nozares (speciālie) pamatkursi 
(Siltumapgādes avoti, Elektriskās mašīnas un 
elektropiedziņa, Energoapgādes sistēmu ekspluatācija, 
Lietišķā elektrotehnika, Automātikas pamati u.tml. ):  
Specializācijas kursi 
(Siltumapgādes sistēmu projektēšana, Elektroapgādes 
tehnoloģija, Elektrostacijas un tīkli, Energoekonomika 
u.tml.): 
Vispārizgl ītojošie kursi 
(Socioloģija, vadīšanas pamati, svešvalodas, 
uzņēmējdarbība, u.tml.): 
Br īvās izvēles kursi: 
Prakse: 
Valsts pārbaudījumi (Diplomdarbs): 
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Salīdzināmajai programmai par daļēji saturiski līdzīgu varētu uzskatīt RTU studiju 

programmu „Enerģētika un elektrotehnika”, taču tā ir trīsgadīga, studiju rezultātā tiek piešķirts 
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akadēmiskais grāds “Inženierzinātņu bakalaurs elektrozinātnē”. Studiju apjoms 120KP. Tālāk 
absolvents var turpināt studijas 2.līmeņa profesionālajā studiju programmā „Enerģētika un 
elektrotehnika” , kuras ilgums 2 gadi. Pabeidzot tiek piešķirta inženiera kvalifikācija 
enerģētikā un elektrotehnikā. Studiju apjoms 80KP. Tā, kā studiju apjoms un iegūstamā 
kvalifikācija atšķiras no salīdzināmās LLU profesionālās bakalaura programmas 
„Lauksaimniecības enerģētika” un piešķirtā kvalifikācija neatbilst profesijas standartam 
„Lauksaimniecības enerģētikas inženieris”, salīdzināt programmas satura dalījumu nebūtu īsti 
korekti, lai arī studiju virziens daļēji atbilst salīdzināmai programmai. 

Salīdzinājumā ar citu valstu programmām, salīdzināmajai LLU programmai ir līdzīgs 
apjoms fundamentālajos, nozares pamatkursos un profesionālās specializācijas kursos, bet 
lielākas atšķirības ir prakses un diplomdarbu apjomam. LLU programmā ir ievērojami lielāks 
Prakses īpatsvars (atbilstoši Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
valsts standartu MK Nr.481), tādējādi tiek sekmēta studējošo praktiskās pieredzes apgūšana, 
uz ko norāda arī darba devēji. 

Salīdzinājumā ar apskatītajām RTU programmām, LLU programmai „Lauksaimniecības 
enerģētika” ir identisks procentuālais apjoms brīvai izvēlei, praksei un diplomdarbam, 
atšķirība (6%) parādās dalījumam nozares pamatkursos. Tas ir skaidrojams arī ar to, ka 
programmai „Lauksaimniecības enerģētika” ir divas specializācijas: Energoapgāde un 
Energoekonomika, līdz ar to specializācijas kursi tām ir atšķirīgi, un tas rada kopējo 
sadalījuma atšķirību. Pēc būtības atšķirība dalījumā ir neizteikta. Būtiska atšķirība ir speciālie 
kursi un to saturs Energoekonomikas specializācijai, kur iekļauti tādi kursi, kā Grāmatvedība, 
Datorizētā uzskaite un norēķini, Energoekeonomika, Tirgzinība. 

  
 
 
 
 
Studiju programmas direktors     R. Šeļegovskis 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P I E L I K U M I  
Profesionālā bakalaura studiju programmas 

„Lauksaimniecības enerģētika” 
pašnovērtējuma ziņojumam 

 
 
 



1.pielikums. 
Inform ācija par akadēmiskā personāla darbavietu un zinātnisko grādu. 

 



 



 

2.pielikums. 
Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības biogrāfijas (CV) 

(sakārtotas alfabēta secībā pēc uzvārdiem). 
 

LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Svetlana  Atslēga 
Vārds  Uzvārds 

Daugavpils  1978. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, ITF, Matemātikas katedra, vieslektore-lektore 

Darba vieta un ieņemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Lielā iela 2   

Jelgava, Latvija   
LV-3001   

   
Tālruņa Nr.  63005652; mob. 26074020    

Fakss:    
E-pasts: svetlana.atslega@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Pamatstudijas.  
Daugavpils universitāte,  
Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, 
Latvija 

1997.-2001. Matemātika, 
informātika 

Bakalaurs 
matemātikā 

Maģistrantūra.  
Daugavpils universitāte,  
Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, 
Latvija 

2001.-2003. Matemātika Dabaszinātņu 
maģistrs 

matemātikā 

Doktorantūra.  
Daugavpils  universitāte,  
Latvija 

2003.-2006.  Matemātika apliecība par DU 
doktorantūras 

studiju teorētiskās 
daļas izpildi 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

2008. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, ITF, Matemātikas katedra, 
vieslektore-lektore  

2007.-2008. Daugavpils Universitāte, Matemātikas katedra, asistente  
2001.-2009. Daugavpils Valsts ģimnāzija, matemātikas un informātikas skolotāja 



 

2001.-2007. Daugavpils Vienības pamatskola, matemātikas un informātikas skolotāja 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātniskās darbības virzieni: parastie diferenciālvienādojumi 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Atslēga S., Sadirbajevs F., Robežcikli no periodiskiem gredzeniem // Latvijas Universitātes 
69. zinātniskā konference, Latvija, Rīga, 18.02.2011.  
Atslēga S., Ljenara vienādojuma veidi // 8. Latvijas Matemātiskā Konference, Latvija, 
Valmiera, 9.-10.04.2010. 
Atslēga S.,  Par Dirihlē robežproblēmas atrisinājumiem // Latvijas Universitātes 68. 
zinātniskā konference, Latvija, Rīga, 19.02.2010. 
Atslēga S.,  Periodisko gredzenu skaita izmaiņas Ljenara tipa vienādojumos // 14. 
Starptautiskā konference „Matemātiskā Modelēšana un Analīze”, Latvija, Daugavpils, 27.-
29.05.2009. 
Atslēga S.,  Par Ljenara tipa vienādojumiem // Latvijas Universitātes 67. zinātniskā 
konference, Latvija, Rīga,  20.02.2009. 
Atslēga S.,  Par Ljenara tipa vienādojuma x’’+f(x)x’2+g(x)=0 ar polinoma koeficientiem 
atrisinājumiem // 13. Starptautiskā konference „Matemātiskā Modelēšana un Analīze”, 
Igaunija, Kaariku, 04.-07.06.2008. 
Atslēga S., Ljenara tipa vienādojumu atrisinājumi // 7. Latvijas Matemātiskā Konference, 
Latvija, Rēzekne, 18.-19.04.2008. 
Atslēga S.,  Periodisko atrisinājumu gredzenu eksistence Ljenara tipa vienādojumos // 
Latvijas Universitātes 66. zinātniskā konference, Latvija, Rīga, 29.02.2008. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Lekciju kurss „Matemātika”  
Lekciju kurss „MathCad lietojumi”  
Lekciju kurss „Matemātisko metožu lietošana” 
Lekciju kurss „Fizikālo un bioloģisko procesu matemātiskā modelēšana” 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : ........... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Atslega S., Sadyrbaev F.. Multiple period annuli in Lienard type equations. Applied 
Mathematics Letters, Vol. 23 (2010), No. 2,  165 – 169 pp. (ISSN: 0893-9659, SCI 
indexed) 
Atslega S., Sadyrbaev F. Multiple solutions of the second order nonlinear Neumann 
BVP. Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems (Series A). A 
Supplement dedicated to the 6th International Conference on Differential Equations 
and Dynamical Systems held in Baltimore, USA, 22 – 26 May, 2008 – Watam Press, 
2009, 100 – 103 pp. (ISSN: 1201 – 3390, SCI indexed) 
Atslega S., Sadyrbaev F. Multiple positive solutions in the second order autonomous 
nonlinear boundary value problems. - Amer. Inst. Phys. Conference „ICNAAM 2009” 
Proceedings, Vol. 1168. Numerical Analysis and applied mathematics: International 
Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2009: Vol. 2,  
Rethymno, Crete (Greece), 18-22 September, 2009, 873 – 876 pp. (ISSN: 0094 – 



 

243X) 
Atslega S. On solutions of Neumann boundary value problem for the Lienard type equation. 
Math. Modelling and Analysis, Vilnius, 13 (2008),  N 2, pp.161. – 169. 
Atslega S. Multiplicity results for the Neumann boundary value problem. – Math. Modelling 
and Analysis, Vilnius, 12 (2007),  N 2,  179 –  186. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Latvijas Matemātikas Biedrība kopš 2002. gada 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          

_____________ valoda          

 
2011. gada 01. marts   

(Datums)  (Paraksts) 
   



 

LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Astra  Asejeva 
Vārds  Uzvārds 

Bauskas raj., Iecavas ciems  1942. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU EF Uzņēmējdarb ības un vadības katedra, lektore 

Darba vieta un ieņemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Svētes iela 18   

Jelgava   
   
   

Tālruņa Nr.  63023773    
Fakss:    

E-pasts:    
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Pamatstudijas –LLA Lauksaimniecības 
ekonomikas fakultāte 

1964.-1970. L/s ekonomika un 
organizācija 

Agronoms-
ekonomists 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas aspirantūra 1975.-1977. Lauksaimniecības 
ekonomika 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

LLU 1992. Ekonomika zinātnes Ekonomikas 
zinātņu 
maģistrs 

000032 

Darba pieredze 

1. 1978.-1990. LLA Lauksaimniecības uzņēmumu organizācijas katedras asistente  
2. 1990.-1992. LLU Lauksaimniecības  uzņēmumu organizācijas katedras vecākā pasniedzēja  
3. No 1992. g. LLU EF Uzņēmējdarbības katedras lektore 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Līdzdalība LZP valsts nozīmes programmas 96.P.13.1. apakšprogrammā 4-002. Zinātniskās darbības virziens: 
Lauksaimniecības uzņēmumu tehniskā bāze. Graudsaimniecības tehniskā un tehnoloģiskā modernizācija 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Aprīlis, 2010. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Ekonomikas zinātne – lauku attīstībai”, LLU Ekonomikas 
fakultātē. 
 

 



 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Uzņēmējdarbība, Uzņēmējdarbības ekonomika,  Uzņēmējdarbība un vides ekonomika 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 32, t.sk. monogrāfij ā 3 
nod., grāmatās – 7, zinātniskie raksti – 13, metodiskie materiāli – 7, tēzes –1, zinātnisko darbu atskaites – 1.  

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

 
1. Choice of tractor aggregate depending on the amount of the performed work// Proceeding of the 

International Scientific conference Economic science for rural development. – Jelgava, 2010. – 52.-56 
p. 

2. Choice of Tractor Aggregates for a Definite Amount of Work. Economic Science for Rural 
Development. 2009. Nr.20.,147.-151.p. 

3. Application of economic – mathematical simulation for the choice of the technical support of 
tehnologies of agricultural crops// Proceeding of the International Scientific conference Economic 
science for rural development. – Jelgava, 2008. – 14.-19 p. 

4. Uzņēmējdarbības tehnoloģiskā modernizēšana graudu ražošanā // Uzņēmējdarbība lauku ilgtspējīgā 
attīstībā. Mācību līdzeklis. – Jelgava: LLU, 2004. – 281.-290.lpp. 

5. Lauksaimniecības tehniskā apbruņojuma problēmas. Graudsaimniecības tehniskā un tehnoloģiskā 
modernizācija. Izmaksu samazināšanas iespējas un pasākumi graudu ražošanā// Latvijas 
lauksaimniecības zinātniskie pamati. Zinātniska monogrāfija. – LLU, 1999.-2.34-2.40, 10.6-10.26, 
14.5-14.8 lpp. 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

 „Modern role of rural areas in the post-industrial society” – Social Sciences Faculty of Šiauliai University 
sertificate. 
Dalība Mācību metodiskā konferencē „Kvalitatīvas studijas” 
Moodle e-kursu veidošanas vadības sistēma, sertifikāts Nr. 11-520 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          

_____________ valoda          

 
22.02.2011.   
(Datums)  (Paraksts) 

  



 

 LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

   
Vārds  Uzvārds 

Ligita  Bite 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

Līvāni  1969 
 

Darba vieta un ieņemamais amats 
LLU Ekonomikas fakultāte, uzņēmējdarbības un vadības katedras lektore 

Darba vietas adrese:   
Jelgava   

Svētes ielā 18   
Lv 3001   

   
Tālruņa Nr.  63025170    

Fakss:    
E-pasts: Ligita.Bite@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 Daugavpils pedagoģiskais institūts 1987 - 1992  Pedagogs 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 1997 - 1999   
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 1990-2004 doktorantūra  

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

 1998  Maģistrs 001365 
Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 

2009  Doktors 0060 

Darba pieredze 

 No 2009.g. LLU EF Uzņēmējdarbības un vadības katedras docente 
1998.g. LLU, lektore 
 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Darba vides kvalitāte, kvalitātes vadīšana, tūrisma attīstība, ES struktūrfondi, netradicionālā ražošana, 
lauksaimnieciskā ražošana, mežsaimniecība,  

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Economic science for rual development: starptautiskā zinātniskā konference, Jelgava, 2010.g. 
2.Rural and Regional Development: starptautiskā zinātniskā konference, Jelgava, Latvija, 2009.g.  
3. Economic science for rual development: starptautiskā zinātniskā konference, Jelgava, Latvija, 2008.g.  
 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

„Uzņēmējdarbības likumdošana”, „Vispārējā likumdošana”, „Uzņēmējdarbības likumi”, „Vadīšanas pamati”, 
„Starptautiskais menedžments”, „Vadīšana” Konfliktu vadīšana uzņēmumā”, „Sistēmpieeja organizāciju 



 

konfliktoloģijā” 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) :14 ........... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Bite L., Muška A. (2010) Analysis of labour Environment factors Impacting the Productivity of 
Employees. Economic Science for Rural Development. Jelgava: LLU. 25 – 33. lpp. 

2. Bite L., Mihejeva L., Šķēle A. (2009) Quality Cost Items in the Labour Environment Economic Science 
for Rural Development. Jelgava: LLU. 126 – 133. lpp. 

3. Darba vides kvalitātes sistēmas ieviešanas efektivitāte(2008) Economic science for rural development: 
starptautiskā zinātniskā konference, Jelgava, Latvija, LLU, 2008. g.15 -22. lpp. 

4.  Factors That Compose and Influence the Quality of the Working Enviroment (2007) // Humanities and 
Social Sciences Latvia- Nr.1 (50)/ 2007,154.- 169.lpp. 

5. Cost Calculation Model of Weak Labour Enviroment Quality in Latvia (2006)// Economic science for 
rual development: starptautiskā zinātniskā konference, Jelgava, Latvija, 2006.g. 130. – 139.lpp. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Inovācijas augstskolas didaktikā 2008.g. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

Profesora Benjamina Treija balva  

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          

_____________ valoda          

 
04.09.2010.   
(Datums)  (Paraksts) 

   



 

LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Jānis  Čukurs 
Vārds  Uzvārds 

Valka  1936. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Tehniskā fakultāte, Mehānikas institūts, asociētais profesors 

Darba vieta un ieņemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
J.Čakstes bulv. 5   

Jelgava   
LV - 3001   

   
Tālruņa Nr.  +371 63080701    

Fakss: +371 63020762   
E-pasts: cukurs.janis@inbox.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2001. – 2002. Pedagoģija Pedagoģijas 
maģistra 

grāds 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 
aspirantūra Lauksaimniecības 
mehanizācijas fakultātes Mašīnu remonta 
un metālu tehnoloģijas katedrā 

1969. – 1972. Lauksaimniecības 
mašīnu 

ekspluatācija un 
remonts 

Tehnisko 
zinātņu 

kandidāta 
grāds 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 1959. – 1965. Lauksaimniecības 
mehanizācija 

Inženiera 
mehāniķa 
diploms 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma Nr. 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes 

2008. 
Lauksaimniecības 
inženierzinātne 

Asociētais 
profesors Nr. APR 125 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes 

2005. 
Lauksaimniecības 
inženierzinātne 

LLU Emeritus 
goda docents Nr. 58 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Tehniskā fakultāte 

2004. 
Lauksaimniecības 

mehanizācija 
Docents  Nr. 072 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Izglītības un 
mājsaimniecības institūts 

2002. Pedagoģija 
Pedagoģijas 

maģistrs Nr. 001914 

 
Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Habilitācijas un 

1992. 
Lauksaimniecības 

mehanizācija 
Inženierzināt
ņu doktors 

G-D 000029 



 

promocijas padome H-1, 
Jelgava 

(Dr.sc.ing.) 

PSRS Ministru padomes 
Augstākās atestācijas padome, 
Maskava 

1987. 
Lauksaimniecības 

mehanizācija 
Docents ДЦ 097576 

PSRS Augstākās un vidējās 
speciālās izglītības ministrijas 
Augstākās atestācijas komisija, 
Maskavā. Pamatojoties uz 
Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmijas lēmumu 

1972.  

Lauksaimniecības 
mašīnu 

ekspluatācija un 
remonts 

Tehnisko 
zinātņu 

kandidāts 
MTH 079742 

Darba pieredze 

2008. – līdz šim brīdim: Asociētais profesors, Mehānikas institūts, Tehniskā fakultāte, Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. 
1997. – 2008.: Docents, Projektēšanas nodaļas vadītājs, Mehānikas institūts, Tehniskā fakultāte, 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
2007. – līdz šim brīdim: Tehniskās grafikas pedagogs (darbu savienošanas kārtībā), Jūrmalas 1. 
ģimnāzija. 
1994. – 2002.: Darbmācības, mājturības un rasēšanas skolotājs (darbu savienošanas kārtībā), Majoru 
pamatskola. 
1993. – 1997.: Docents, Mašīnu projektēšanas katedras vadītāja vietnieks, Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. 
1990-1993: Docents, Tehniskās grafikas katedras vadītājs, Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte, 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija. 
1987. – 1990.: Docents, Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmija. 
1972. – 1987.: Ražošanas apmācības katedras vadītāja vietnieks, vecākais pasniedzējs pēc tam docenta 
v.i., Latvijas Lauksaimniecības akadēmija. 
1968. – 1972.: Aspirants, Mašīnu remonta un metālu tehnoloģijas katedra, Lauksaimniecības 
mehanizācijas fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības akadēmija.  
1965. – 1968.: Asistents, Mācību mašīnu parks, Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte, Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmija. 
1959. – 1965.: Laborants, mācību meistars, Mašīnu remonta un metālu tehnoloģijas katedra, 
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības akadēmija. 
1958. – 1959.: Mehāniķis, kolhozs „Zelta vārpa”, Plāņu ciema padome, Smiltenes rajons. 
1956. – 1958.: Plaša profila traktorists-mašīnists, Mašīnu traktoru stacija, Smiltene. 
1953. – 1955.: Virpotājs, rūpnīca „Sarkanā Zvaigzne”, Rīga. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

1978. – 1982.: Pētnieks. Pētījumi par infrasarkano staru apsildītāju pielietojumu jaundzimušo sivēnu 
apsildīšani cūku fermās.  
1974. – 1978.: Atbildīgais izpildītājs. Pētījumi par šķidrmēslu utilizāciju un šķidrmēslu ietekmi uz 
metālu koroziju cūku fermās.  
1968. – 1974.: Atbildīgais izpildītājs. Mašīnu remonta un metālu tehnoloģijas katedra, 
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte. Pētījumi par lauksaimniecības tehnikas hidrosistēmu 
augstspiediena lokano eļļas vadu izturību un darba drošību. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. First year student evaluation of study process at the Faculty of Engineering. 9th International 
Scientific conference Engineering for rural development. Latvia University of Agriculture, 
Faculty of Engineering. Jelgava, May 27-28, 2010. 



 

2. Standardization role for improvement of engineer’s educating precess. 7th International Scientific 
conference „Engineering for rural development”. Latvia University of Agriculture, Faculty of 
Engineering. May 29 – 30, 2008. 

3. Dissemination of standards in studying process in LUA and in several engineering plants of 
Latvia. 9th international conference on Geometry and Engineering Graphics “Engineering 
graphics Baltgraf – 9”. Riga Technical University. June 5 – 6, 2008. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Pašlaik pasniedzamie studiju kursi: „Tēlotāja ģeometrija”, „Inženiergrafika”. 
Pasniegtie studiju kursi: „Tehniskie mērījumi”, „Pielaides un sēžas”, „Metālu tehnoloģija”, „Mašīnu 
remonta organizācija”, Traktoru un automobiļu uzbūve”, „Ielu un ceļu satiksmes noteikumi”. 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 87 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. J. Čukurs, I. Nulle, M. Dobelis. Inženiergrafika. Jelgava: LLU Tehniskā fakultāte, 2008. 416 lpp. 
2. J. Čukurs, O. Vronskis. Tehniskā grafika. Mācību grāmata vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

audzēkņiem. Rīga: Raka, 2008. 266 lpp. 
3. J. Čukurs, O. Vronskis. Tehniskā grafika. Grafisko darbu uzdevumu krājums. Rīga: Raka, 2010. 216 lpp. 
4. J. Čukurs, I. Viļumsone, I. Nulle. Inženiergrafika. Mašīnbūves rasēšana. Rīga: RaKa, 2007. 258 lpp. 
5. J. Čukurs, M. Aumale, I. Nulle. Tēlotāja ģeometrija. Rīga: RaKa, 2004.  233 lpp. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

2008. – Augstākās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programma. Inovācijas augstskolu 
didaktikā. Apjoms 160 akadēmiskās stundas. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

1990. – līdz šim brīdim: Tehniskās fakultātes domes loceklis, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
1992. – līdz šim brīdim: Konventa loceklis, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
1997. – 2002.: Jūrmalas latviešu biedrības priekšsēdētājs. 
1997. – 2002.: Domes loceklis latviešu biedrības savienībā, Rīga. 
1996. – līdz šim brīdim: Mācību priekšmetu konsultatīvās padomes komisijas loceklis, Latvijas 
izglītības un zinātnes ministrija. 
Priekšmetu satura ekspertu komisijas loceklis mācību priekšmetiem „Rasēšana” un „Tehniskā grafika” 
Izglītības satura un eksaminācijas komisijas loceklis mācību priekšmetam „Rasēšana”. 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 
1. Emeritus docents no 2005. gada. 
2. LLU Atzinības raksts, 2006. gadā. 
3. LLU M ācību grāmatu un mācību līdzekļu konkursos iegūtās vietas: 2004. gadā – mācību grāmatai 

„Tēlotāja ģeometrija” – 2. vieta; 2006. gadā – mācību grāmatai „Inženiergrafika” – 2. vieta. 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda �   �   �   

Krievu valoda �   �    �  

Angļu valoda   �   �   � 

10.01.2011.   

(Datums)  (Paraksts) 
 



 

LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 

Ilm ārs  Dukulis 
Vārds  Uzvārds 

Alūksne  1964 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Tehniskā fakultāte, Spēkratu instit ūts, lektors  

LLU Inform ācijas tehnoloģiju fakult āte, Datoru sistēmu katedra, lektors 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:  

J. Čakstes bulv. 5  

Jelgava  

LV–3001  
  

Tālruņa Nr.: 29479175  
Fakss: 63020762  

E-pasts: Ilmars.Dukulis@llu.lv  
   

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Doktorantūra – Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, Tehniskā fakultāte, Spēkratu institūts 

2005 – 2008 
Lauksaimniecības 
inženierzinātne 

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Tehniskā 
fakultāte, Izglītības un mājsaimniecības institūts 

2001 – 2002 Pedagoģija 
Pedagoģijas 

maģistra grāds 
Zviedrijas Lauksaimniecības Zinātņu universitāte, 
Uppsala, Zviedrija. Dr.ing. kurss “Sistēmu analīze un 
simulācija” (“System Analysis and Simulation”)  

1995 
Lauksaimniecības 

mehanizācija 
Sertifikāts 

Norvēģijas Lauksaimniecības universitāte, Åsa, 
Norvēģija. Dr.ing. kurss “Kontroles tehnika un auto-
matizācija” (“Control Engineering and Automation”) 

1994 
Lauksaimniecības 

mehanizācija 
Sertifikāts 

Karaliskā Veterinārijas un Lauksaimniecības 
universitāte, Kopenhāgena, Dānija. Dr.ing. kurss 
“M ērīšana un datu apstrāde” (“Measuring and Data 
Processing”) 

1993 
Lauksaimniecības 

mehanizācija 
Sertifikāts 

Starptautiskā Lopkopības menedžmenta skola, 
Ontario, Kanāda. Kurss “Piena lopkopības saimniecību 
vadīšana” 

1992  2 sertifikāti 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte, Mašīnu 
remonta un metālu tehnoloģijas katedra 

1989 – 1991 
Lauksaimniecības 

tehnika 
Inženierzinātņu 
maģistra grāds 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte 

1983 – 1988 
Lauksaimniecības 

mehanizācija 
Inženiera 
diploms 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

1. No 1997. g. sept. – lektors (no 2000. g. 1. sept. līdz 2010. g. 1. janv. docents), Spēkratu institūts, Tehniskā 



 

fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU). 
2. No 1996. g. sept. – lektors (no 2000. g. 1. sept. līdz 2010. g. 1. dec. docents), Informācijas tehnoloģiju 

fakultāte (līdz 2000. g. 1. sept. Informātikas institūts), Datoru sistēmu katedra (pirms tam Informātikas 
katedra), LLU. 

3. No 1995. g. sept. – 2007. g. sept. – informātikas skolotājs, Jelgavas 4. vidusskola (no 1998. g. sept. arī 
direktora vietnieks informātikas jautājumos). 

4. 1992. g. aug. – 1997. g. sept. – lektors, Mašīnbūves katedra, Tehniskā fakultāte, LLU. 
5. 1988. g. aug. – 1992. g. aug. – asistents, Mašīnu remonta un metālu tehnoloģijas katedra, Tehniskā 

fakultāte, LLU. 
6. 1988. g. jūn. – 1991. g. aug. – zin. pētnieks, Mašīnu remonta un metālu tehnoloģijas katedra, Tehniskā 

fakultāte, LLU. Zinātniski pētnieciskā grupa, kas nodarbojas ar l/s tehnikas hidrosistēmu drošuma 
paaugstināšanas jautājumiem. 

7. 1987. g. janv. – 1988. g. jūn. – laborants, Mašīnu remonta un metālu tehnoloģijas katedra, Tehniskā 
fakultāte, LLU. Zinātniski pētnieciskā grupa, kas nodarbojas ar l/s tehnikas hidrosistēmu drošuma 
paaugstināšanas jautājumiem. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

1. 1987. – 1991. g. – pētnieks zinātniski pētnieciskajā grupā, kas nodarbojas ar l/s tehnikas hidrosistēmu 
drošuma paaugstināšanas jautājumiem (LLA LMF). 

2. 1994. g. – Līdzdalība SOROSA fonda projekta vadīšanā granta saņemšanai par tēmu “Mācību priekšmeta 
“Automatizētā projektēšana” ieviešana inženieru – mehāniķu studiju programmā”. 

3. 1995. – 1996. g. – Augstākās izglītības un zinātnes integrācijas projekta “Automatizētā projektēšana” 
vadīšana. 

4. No 1994. g. – Datorprojektēšanas laboratorijas vadīšana LLU Tehniskajā fakultātē. 
5. 2004. g. – līdzdalība PHARE 2001 ESK programmas projektā “Jēkabpils Kokapstrādes uzņēmējdarbības 

biznesa parks”: kursa “Praktisko iemaņu apguve darbā ar datorizētās projektēšanas sistēmu AUTOCAD 
2004” sagatavošana. 

6. 2005. – 2006. g. – testētājs, apmācību vadītājs PHARE 2003 ESK programmas projektā „Ekonomiskās un 
sociālās kohēzijas pasākumi Latvijā” aktivitātē „IKT zināšanu standartizācija Zemgales reģionā”. 

7. 2006. – 2008. g. līdzdalība pētījumu projektā „Inovatīva spēkratu dinamisko parametru reģistrācijas un 
analīzes sistēma”. 

8. 2005. – 2008. g. grants projektā „Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem 
inženierzinātnēs, lauksaimniecības inženierzinātnēs un mežzinātnē” 

9. 2006. – 2007. g. – vadītājs un eksperts ESF projektā „Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās 
fakultātes mājas lapas izstrāde” (Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2./0027/0067). 

10. 2006. g. – eksperts ESF projektā „Studiju programmu modernizācija būvniecības studiju nozarē Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē” (Nr. 2005/0138/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0005/0067). 

11. No 2005. g. zinātniskās darbības pamatvirziens – biodegvielu loģistikas sistēmu modelēšana. 
12. 2007. – 2008. g. – eksperts projektā VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0028/0063 „Informācijas tehno-

loģiju studiju kursu pilnveidošana LU dabaszinātņu studiju programmās”. 
13. 2007. – eksperts projektā 2006/0262/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0052/0067 „Tālākizglītības iespēju 

paplašināšana Zemgales vispārizglītojošo skolu pedagogiem”. 
14. 2007. – 2008. g. – eksperts projektā VPD1/ESF/PIAA/0”4/APK/3.2.3.2./0066/0067 „Inženierzinātņu 

studiju satura modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē”. 
15. 2007. – eksperts projektā VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.3.2./0002/0067 „Matemātikas un fizikas studiju 

procesa modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē”. 
16. 2009. – pētnieks LZP projektā Nr. 09.1470 „Biodegvielu paplašinātas izmantošanas iespēju pētījumi 

Latvijas tautsaimniecībā izmantotajos iekšdedzes motoros”. 
17. 2010. – pētnieks LZP projektā Nr. 09.1602 „Biodegvielu un biomasas tehnoloģiju pētījumi”. 
18. 2005. – 2011. g.  vadīti 2 maģistru darbi pedagoģijā un 5 autotransporta specialitātē. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Experience of Biofuel Introduction in Latvia / International Scientific Conference “Engineering for Rural 
Development” – Jelgava, 2007. 

2. Modelling of Biofuel Logistics Systems / International Scientific Conference “Research for Rural 
Development” – Jelgava, 2007. 

3. Optimization Models for Biofuel Logistic Systems. 7th International Scientific Conference „Engineering 
for Rural Development”. Jelgava: LUA, Latvia, May 29 – 30, 2008. 



 

4. Using of AnyLogic and ExtendSim in Modelling of Biofuel Logistic Systems. 14th International Scientific 
Conference „Research for Rural Development”. Jelgava: LUA, Latvia, May 21 – 23, 2008. 

5. Research on Biofuels Applications in Latvia’s Transport. 5th UEAA General Assembly and the Associated 
Workshop „Renewable Energy Resourses, Production and Technologies”. Riga: Latvia, May 28 – 31, 2008. 

6. Development of Driving Cycles for Dynamometer Control Software Corresponding to Peculiarities of 
Latvia. 15th International Scientific Conference „Research for Rural Development”. Jelgava: LUA, Latvia, 
May 20 – 22, 2009. 

7. Development of Methodics for Testing Automobiles Operating on Biofuels. 8th International Scientific 
Conference „Engineering for Rural Development”. Jelgava: LUA, Latvia, May 28 – 29, 2009. 

8. Adapting of Automobile VW Golf for Using Pure Rape Oil As a Fuel. 8th International Scientific 
Conference „Engineering for Rural Development”. Jelgava: LUA, Latvia, May 28 – 29, 2009. 

9. Testing of Automobile VW Golf Operating on Three Different Fuels. 8th International Scientific 
Conference „Engineering for Rural Development”. Jelgava: LUA, Latvia, May 28 – 29, 2009. 

10. Exhaust Emissions from the Vehicles Operating on Rapeseed Oil Fuel. International Scientific Conference 
„Biosystems Engineering”. Tartu: Estonian University of Life Sciences, Estonia, May 13 – 14, 2010. 

11. Fuel Consumption Studies of Spark Ignition Engine Using Blends of Gasoline with Bioethanol. 
International Scientific Conference „Biosystems Engineering”. Tartu: Estonian University of Life Sciences, 
Estonia, May 13 – 14, 2010. 

12. The Specific Peculiarities of Rapeseed Fuel Usage Depending on Oil Chemical Structure. 9th International 
Scientific Conference „Engineering for Rural Development”. Jelgava: LUA, Latvia, May 27 – 28, 2010. 

13. Investigation of Impact of Biofuel Blend on Arctic Diesel Fuel Properties. 9th International Scientific 
Conference „Engineering for Rural Development”. Jelgava: LUA, Latvia, May 27 – 28, 2010. 

14. Emission Reduction Potential of Using Biofuels. 16th International Scientific Conference „Research for 
Rural Development”. Jelgava: LUA, Latvia, May 19 – 21, 2010. 

15. Investigation of Flowability of Rapeseed Oil and Diesel Fuel Blends in Winter Conditions. International 
Scientific Conference „Mobile Machines”. Kaunas: Lithuanian University of Agriculture, Lithuania, 
September 23 – 24, 2010. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

1. Pasniegtie mācību priekšmeti: “Metālzinība”, “Konstrukciju materiālu tehnoloģija”, “Metālapstrāde”, 
“Mašīnu remonts”, “Tolerances”, “Tehniskie mērījumi”, “M ērīšanas tehnika”, “Lietojumprogrammatūra”. 

2. Pašlaik pasniedzamie mācību priekšmeti: “Informātika”, “Inženierdarba pamati”, “Grafiskā programma 
CorelDraw” (izvēles kurss), “Prezentāciju programma PowerPoint” (izvēles kurss), “Pamati darbā ar 
AutoCAD” (izvēles kurss), „Datorgrafika”, „Projektu inženierija”. 

Publikāciju skaits – 82: t.sk. grāmatas 15, raksti 29, zinātnisko darbu atskaites 6, metodiskie materiāli un 
mācību līdzekļi 29, projekti Ziemeļvalstu doktorantūras kursiem 3 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Birzietis G., Gulbis V., Dukulis I. Research on Biofuels Applications in Latvia’s Transport. Proceedings of 
the 5th UEAA General Assembly and the Associated Workshop „Renewable Energy Resourses, Production 
and Technologies”. Riga: Zinātne, 2008, pp. 87. – 94. ISBN 978-9984-808-31-4. 

2. Dukulis I. Using of AnyLogic and ExtendSim in Modelling of Biofuel Logistic Systems. Proceedings of 
the 14th International Scientific Conference „Research for Rural Development”. Jelgava: LUA, 2008, pp. 
249. – 257. ISSN 1691-4031. 

3. Dukulis I., Pirs V. Development of Driving Cycles for Dynamometer Control Software Corresponding to 
Peculiarities of Latvia. Proceedings of the 15th International Scientific Conference „Research for Rural 
Development”. Jelgava: LUA, 2009, pp. 95. – 102. ISSN 1691-4031. 

4. Dukulis I., Pirs V., Jesko Z., Birkavs A., Birzietis G. Development of Methodics for Testing Automobiles 
Operating on Biofuels. Proceedings of the 8th International Scientific Conference „Engineering for Rural 
Development”. Jelgava: LUA, 2009, pp. 148. – 155. ISSN 1691-5739. 

5. Dukulis I., Birkavs A., Birzietis G. Adapting of Automobile VW Golf for Using Pure Rape Oil As a Fuel. 
Proceedings of the 8th International Scientific Conference „Engineering for Rural Development”. Jelgava: 
LUA, 2009, pp. 141. – 147. ISSN 1691-5739. 

6. Dukulis I., Pirs V., Jesko Z., Birkavs A., Birzietis G. Testing of Automobile VW Golf Operating on Three 
Different Fuels. Proceedings of the 8th International Scientific Conference „Engineering for Rural 
Development”. Jelgava: LUA, 2009, pp. 7. – 13. ISSN 1691-5739. 

7. Birkavs A., Birzietis G., Dukulis I. (2010) Investigation of Impact of Biofuel Blend on Arctic Diesel Fuel 



 

Properties. In: 9th International Scientific Conference „Engineering for Rural Development”: Proceedings, 
Volume 9, May 27 – 28, 2010. Jelgava: LUA, p. 158 – 161. ISSN 1691-3043. 

8. Dukulis I., Birzietis G., Birkavs A., Pirs V., Jesko Z. (2010) Exhaust Emissions from the Vehicles 
Operating on Rapeseed Oil Fuel. In: Agronomy Research, Volume 8, Biosystems Engineering, Special 
Issue 1. Tartu: Estonian University of Life Sciences, p. 39 – 46. ISSN 1406-894X. 

9. Pirs V., Berjoza D., Birzietis G., Dukulis I. (2010) Fuel Consumption Studies of Spark Ignition Engine 
Using Blends of Gasoline with Bioethanol. In: Agronomy Research, Volume 8, Biosystems Engineering, 
Special Issue 1. Tartu: Estonian University of Life Sciences, p. 208 – 215. ISSN 1406-894X. 

10. Dukulis I., Birkavs A., Birzietis G. (2010) Investigation of Flowability of Rapeseed Oil and Diesel Fuel 
Blends in Winter Conditions. In: Agricultural Engineering: Research papers of Lithuanian University of 
Agriculture, Volume 42. Kaunas: Lithuanian University of Agriculture, p. 204 – 213. ISSN 1392-1134. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. 2007. g. – 36 stundu tālākizglītības programma (programmas kods A-9014320040, saskaņojuma Nr. 1033) 
„Valsts izglītības standartiem atbilstošas mācību literatūras veidošana un izvērtēšana” – Rīga, LR IZM 
ISEC.  

2. 2007. g. – 72 stundu angļu valodas kursi (Intermediate level) – Jelgava: Mācību un konsultāciju centrs 
LĪDERIS. 

3. 2010. – 2011. g. – Profesionālās pilnveides programma „Inovācijas augstskolas didaktikā” LLU Izgl ītības 
un mājsaimniecības institūtā. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, vēlētos amatos 

1. No 1998. g. sept. – 2007. g. 1. janv. – LLU Konventa loceklis. 
2. No 2001. g. febr. – 2007. g. 1. janv. – LLU Senāta loceklis. 
3. No 2002. g. – 2007. g. 1. sept. – LLU ITF Domes loceklis. 
4. 1999. g. – 2004. g. – Jelgavas Skolu valdes informātikas skolotāju MA (metodiskās apvienības) vadītājs. 
5. No 2001. g. – Latvijas IZM Informātikas priekšmeta konsultatīvās padomes loceklis. 
6. No 2002. g. – darbs Latvijas IZM un LU grupā jaunā Informātikas standarta un mācību līdzekļu 

izstrādāšanai. 
7. No 2003. g. – LU Fizikas un matemātikas fakultātes Datorikas nodaļas Skolu informātikas izglītības centra 

eksperts. 
8. No 2007. g. – Latvijas Imitācijas un modelēšanas biedrības biedrs. 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 

 

Valodu zināšanas 

 Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami labi vidēji teicami labi vidēji teicami labi vidēji 

Latviešu valoda          
Krievu valoda          
Angļu valoda          
Vācu valoda          
_______ valoda          
 

07.03.2011.   
(Datums)  (Paraksts) 

 



 

LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Vita  Duka 
Vārds  Uzvārds 

Kud īga, Latvija  1985. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, ITF, matemātikas katedra, vieslektore - asistente 

Darba vieta un ieņemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Lielā iela 2,   

Jelgava, Latvija   
LV-3001   

   
Tālruņa Nr.  (+371) 29253152    

Fakss:    
E-pasts: vita.duka@llu.lv   

    
Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 

(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Pamatstudijas. 
Latvijas Universitāte Fizikas un matemātikas 
fakultāte, Latvija 

2004. – 2009. Matemātika Bakalaura 
grāds. 

Statistikas 
matemātiķa 
kvalifikācija 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

2010. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, ITF, matemātikas katedra, 
vieslektore - asistente 

2006. – 2007. Latvijas Universitātes Studentu Padomes birojs, direktore 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātniskās darbības virzieni: diferenču vienādojumi, matemātiskā modelēšana. 
Dalība projektos:  
Eiropas Ekonomiskās zonas bloka grants “Akadēmiskie pētījumi” LV0015.eez09ap-68 “ Amiloīdu 
veidošanās mehānismu molekulārā modelēšana”. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

51.RTU Zinātniskā konference 15.oktobris 2010.gads.  
25-35, 16th International Conference on Difference Equations and Applications, 19. -23. jūlijs, 
2010.gads, Rīga, Latvija.  
8th Latvian Mathematical Conference, 9. – 10. aprīlis, 2010.gads, Valmiera, Latvija. 
 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Matemātika 



 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : ........... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Raksti: 
Vita Duka, Isabella Bestel, Cezary Czaplewsky, Adam Liwo., Inta Liepina Molecular modeling of 
single and multiple beta-sheets of Amyloid beta protein 25 – 35. Tales of Peptides, The Proceedings of 
the Thirty-first European Peptide Symposium, Copenhagen, 2010, 574.-584 lpp., ISBN-0-9715560-5-
9 
Vita Duka, Isabella Bestel, Cezary Czaplewsky, Adam Liwo, Inta Liepina, Molecular modeling 
of single beta-sheet and the beta-sheet stack of Amyloid beta protein 25 – 35. RTU Zinātnisko 
rakstu kr ājums. Pieņemts publicēšanai 2010.gadā.(10 lapaspuses).  
Tēzes: 
V.Duka, I.Bestel, C.Czaplewsky, A.Liwo, I.Liepiņa, Molecular modeling of single and multiple beta-
sheets of amiloid beta (Abeta) protein 25-35, 16th International Conference on Difference Equations 
and Applications, Rīga, Latvija, 2010, ISBN 978-9984-45-213-5, 21.lpp 
 
V.Duka, I.Bestel, C.Czaplewsky, A.Liwo, I.Liepiņa, Amiloida beta proteīna 25 – 35 beta sloksnes 
molekulārā modelēšana, 8th Latvian Mathematical Conference, Valmiera, Latvija, 2010, ISBN 978-
9984-45-173-2, 27.lpp 
 
V.Duka, I.Bestel, C.Czaplewsky, A.Liwo, I.Liepiņa, Amiloīda beta proteīna 25 – 35 beta sloksnes 
molekulārā modelēšana, 51. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference, Rīga, Latvija, 2010. 
 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte, maģistrantūra matemātikā. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Latvijas Matemātikas biedrības biedre, kopš 2010.gada. 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          

_____________ valoda          

 
03.03.2011   
(Datums)  (Paraksts) 

  



 

LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

MĀRA  DŪMA 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1957. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte Ķīmijas katedra, docente 

Darba vieta un ieņemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Lielā iela 2   

Jelgava   
LV 3001   

   
Tālruņa Nr.  63005662    

Fakss:    
E-pasts: mara.duma@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Pamatstudijas: Rigas Politehniskais institūts 
 

1975. -1980. bioloģiski aktīvo 
savienojumu ķīmiskā 
tehnoloģija 

inženieris-
ķīmiķis-tehnologs 

Maģistrantūra: Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 

1992. lauksaimniecība lauksaimniecības 
zinātņu maģistrs 

Doktorantūra: Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 

2005.-2008 pārtikas zinātne inženierzinātņu 
doktors pārtikas 

zinātnē 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

LLU Pārtikas zinātņu nozares 
promocijas padome 

2010 Pārtikas zinātne Dr.sc.ing Nr.0094 

Darba pieredze 

Kopš 2000.gada docente Ķīmijas katedrā 
1995. – 2000. lektore Ķīmijas katedrā 
1989. – 1994. asistente Ķīmijas katedrā 
1985. – 1989. vecākā laborante Ķīmijas katedrā 
1982.-1985. bioķīmiķe Mikrobioloģijas institūtā 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Pētījumu virziens : Se pārtikas izejvielās un produktos 
• Līdzdalība LZP projekta 09.1456 „Fizioloģiski aktīvu savienojumu akumulācijas stimulēšanas iespējas 

Latvijā audzētos dārzeņos“ izpildē 
• Līdzdalība LZP Sadarbības projekta 06.0039. „Lauksaimniecības izejvielu pārstrādes un uztura ilgtspējīgas 

sistēmas izveide sabiedrības veselības veicināšanai” izpildē. 
• Līdzdalība Sadarbības projekta Nr.02.0015 „Augu konversijas un dzīvnieku biotehnoloģijas procesu 

likumsakarību izpēte augstvērtīgas pārtikas ieguvei” izpildē. 
• Valsts programmas 96.P.13.2 tēmas “Nepiesārņota un augstvērtīga pārtika: Kvalitātes kritēriji un 



 

konkurentspēja”  izpildītāja. 
•  Valsts programmas 96.P.13.3 tēmas “Jauni un uzlaboti pārtikas produkti no lauksaimniecības izejvielām un 

to tehnoloģija” izpild ītāja 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

• Dūma, M., Kārkliņa, D., Alsiņa, I. (2008) Effect of different forms of microelement selenium on cereals 
germination. 17th Internatinal Symposium of CIEC „Plant nutrition management under stress 
conditions, 23-28 November, Cairo, Egypt. 

• Dūma, M., Kārkliņa, D. (2008) Selenium in grains and cereal products. 14th World Congress of Food 
Science and Technology, 19-24 October, Shanghai, China 

• Dūma, M., Kārkliņa, D. (2008) Nutritional value of germinated wheat grains fortified with microelement 
selenium. 4th Central European Congress on Food, 14- 19 May, Cavtat, Croatia. 

• Dūma, M., Kārkliņa, D. (2008) Selenium and changes of amino acids content in germinated barley 
grains. 3rd Baltic Conference on Food Science and Technolgy Foodbalt-2008, 17-18 April, Jelgava, 
Latvia. 

• Dūma, M., Kārkliņa, D. (2007) Selenium additives and vitamin content in grains. Materials of 
International Scientific Conference “Development of foods with higher quality and biological value and 
investigation on their impact on human health”, 19 October, Lithuania, Kaunas. 

• Dūma, M., Kārkliņa, D. (2007) “Selenium additives and changes of B vitamins contents in wheat grains 
during germination”. 10th European Nutrition Conference, 10-13 July, Paris, France. 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

• Ķīmija  2.0 KP :TFLauksaimniecības Inženierzinātnes akadēmiskā studiju programma; 
• Ķīmija  2.0 KP TF Lauksaimniecības Enerģētikas profesionālā bakalaura studiju programma; 
• Ķīmija  2.0 KP TF Mašīnu projektēšanas un ražošanas profesionālā bakalaura studiju programma; 
• Ķīmija  2.0 KP TF 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Tehniskais eksperts; 
• Analītiskā ķīmija 6.0 KP PTF Pārtikas zinību akadēmiskā studiju programma 
• Neorganiskā un analītiskā ķīmija 3.0 KP PTF Pārtikas produktu tehnoloģijas profesionalā studiju 

programma 
 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : ..56......... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

• M.Dūma, D.Kārkliņa, V.Kreicbergs. Dynamic of selenium in wheat kernels and its influence on the 
sprouting activity of grain. Maisto chemia ir technologia, ISSN 1392-0227, 2003. pp.37.-41 

• M.Duma, D.Karklina. Fortified wheat grains with microelement selenium. International scientific 
conference “Research for rural development 2006”, 17-20 May, 2006, Jelgava, Latvia, pp.210-213 

• Dūma M., Karklina D. (2007). Influence of selenium aditives on amino acids content in wheat grains. 
5th International Congress on Food Technology Proceedings, Vol.2, 391-396 pp 

• M.Dūma, D.Kārkliņa (2008). „Selenium and changes of amino acids content in germinated barley 
grains”, 3rd Baltic Conference on Food Science and Technology Foodbalt 2008, Conference 
Proceedings, Jelgava 2008, pp.25-29. 

• M.Dūma, D.Kārkliņa (2008). Nutritional value of germinated wheat grains fortified with microelement 
selenium, 4th CEFood congress, Book of Abstracts, pp. 75 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Angļu valodas kursi, Sertifikāts par B1 līmeni 2008.gada maijs. 
Profesionālās pilnveides programma Inovācijas augstskolas didaktikā 2010./2011. studiju gads 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Domes locekle 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 



 

 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          

 

18.01.2011   
(Datums)  (Paraksts) 

 
 



 

LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Indra  Eihvalde 
Vārds  Uzvārds 

Dobele  1962.gada 1.janvāris 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
SIA LLU MPS „”Vecauce” - Direktora vietniece mācību darbā 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Agrobiotehnoloģijas institūts - asistente 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

SIA LLU MPS „Vecauce”, Akad ēmijas iela 11a, 
Auce, Auces novads, LV - 3708 

  

LLU Liel ā iela 2, Jelgava, LV - 3001   
   
   

Tālruņa Nr.  29237535    
Fakss: 37163781722   

E-pasts: indra.eihvalde@gmail.com   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 1980. – 1985. Zootehnika Zooinženieris 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2004. -2009. Lopkopība Lauksaimniecības zinātņu 

maģistra grāds 
lauksaimniecībā 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

No 2008. gada - direktora vietniece mācību darbā SIA LLU MPS „Vecauce” 
                        -   asistente  LLU Agrobiotehnoloģijas institūts  
No 2003. - 2008. gadam -  galvenā zootehniķe SIA LLU MPS „Vecauce” 
No 1989. - 2003. gadam – ģimenes zemnieku saimniecībā „Viduss-Villikas” 
No 1987. – 1989. gadam – ciltslietu zootehniķe SIA LLU MPS „Vecauce” 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Studiju kurss „Praktiskā lauku saimniecība” 
Studiju kurss „Precīzā lopkopība” 



 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 5 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. I. Eihvalde, D. Kairiša (2010) Immunoglobulin level in colostrum of dairy cows at differnt age 
Baltijas valstu dzīvnieku audzētāju 15. konferences rakstu krājums, Rīga, 56 – 50 lpp. 
2. Jonkus D., Kairisha D., Paura L., Eihvalde I., Gusha E., Ruska D. Cows adaptation for volyntary 
milking system. // Book of Abstrakts, EAAP – 59 th Annual Meeting, Vilniuss, 24 – 27 August 2008. pp. 
72. 
3. Latvietis J., Priekulis J., Strikauska S., Eihvalde I.  Animal feed and production costs on a milk farm // 
Proceeding of 6 th Internacional Scientific Conferrence, Engineering for rural development, Jelgava, May 
24 – 25, 2007. pp. 391 - 396. 
4. Eihvalde I., Latvietis J., Priekulis J. Problems of cow feeding in robotic milking and loose handling 
conditions // Proceedings of 7 th Internacional Scientific Conferrence, Engineering for rural development, 
Jelgava, May 29 – 30, 2008. pp. 270 – 275. 
5. Auzins V., Eihvalde I., Latvietis J., Strikauska S. Characteristics of forege in the aspect of milk costs // 
The internacional Scientific Conference, Jelgava, 22 – 23 March, 2007. pp. 53 – 54. 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

18.04.2009. Sertifikāts - Gaļas liellopu pārraudzībā 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          

_____________ valoda          

 
11.03.2011.   
(Datums)  (Paraksts) 

  



 

LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Ainārs  Galiņš 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  170761-10005 
Dzimšanas vieta  Personas kods 
17.07.1961  latvietis 

Datums, mēnesis, gads  Tautība 
  šķīries 
  Ģimenes stāvoklis 

LLU Tehniskā fakultāte, Enerģētikas institūts, asoc. profesors, institūta direktors 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

J. Čakstes bulv. 5  Garozas iela 65B 
Jelgava  Jelgava 
LV-3001  LV-3002 

   
Tālruņa Nr.  63022242  Tālruņa Nr. 63084270 
Fax:    
E-mail: ainars.galins@llu.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
habilitācijas doktorantūra Tehniskajā fakultātē 
Lauksaimniecības Enerģētikas institūtā 

 
1997-1999 

Lauksaimniecības 
enerģētika 

 

 

Norvēģijas Lauksaimniecības universitāte, Aasa, 
Norvēģija. Dr.ing.kurss “Vadības tehnika” (“Control 
Engineering”) 

1997 Lauksaimniecības 
enerģētika 

Sertifikāts 

Dānijas Karaliskā Veterenārijas un Lauksaimniecības 
universitāte, Kopenhāgena, Dānija. Dr.ing. kurss 
“M ērīšanas tehnika un datu apstrāde”(“Measuring 
Techniques and Data Processing”) 

1996 Lauksaimniecības 
enerģētika 

Sertifikāts 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 
aspirantūra Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes 
Elektrotehnikas katedrā 

 
1985-1988 

Lauksaimniecības  
elektrifikācija un 
elektroiekārtas 

 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte 

1979-1984 Lauksaimniecības 
mehanizācija 

Inženieris 
mehāniķis 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Habilitācijas/promocijas padome 
H-1, Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, Latvija  

1996 Lauksaimniecības 
tehnika 

Dr.sc.ing. G-D  
Nr 000358 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte Tehniskā fakultāte 

1992 Lauksaimniecības 
enerģētika 

Mgr.sc.ing. Nr 000892 

 



 

Darba pieredze 

1. No 2007.g. maija - Enerģētikas institūta direktors, asoc. profesors, Tehniskā fakultāte, Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte (LLU). 

2. No 2000.g. sept. – lauks. enerģētikas novirziena maģistratūras vadītājs, MEK sekretārs (no 2005.g. MEK 
priekšsēdētāja vietnieks, LZP “Lauksaimniecības inženierzinātne” apakšnozares eksperts ), asoc. profesors, 
Enerģētikas institūts, Tehniskā fakultāte, LLU. 

3. No 1999.g. sept. - direktora vietnieks zinātniskajā darbā, asoc. profesors, Enerģētikas institūts, Tehniskā 
fakultāte, LLU. 

4. No 1998.g. sept. - asoc. profesors, Enerģētikas institūts, Tehniskā fakultāte, LLU. 
5. No 1996.g. sept. - 1998.g. sept. - docents, pētnieks līgumdarbu grupā (½ slodze),  Enerģētikas institūts, 

Tehniskā fakultāte, LLU.  
6. No 1993.g. sept. - 1996.g. sept. - lektors, pētnieks līgumdarbu grupā (½ slodze), Enerģētikas institūts, 

Tehniskā fakultāte, LLU. 
7. No 1990.g. okt. - 1993.g. sept. - vecākais pasniedzējs, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (½ slodze) 

līgumdarbu grupā, Elektrotehnikas katedrā, Lauksaimniecības Mehanizācijas fakultāte, LLU. 
8. No 1989.g. janv. - 1990.g. okt. - vecākais zinātniskais līdzstrādnieks līgumdarbu grupā, Elektrotehnikas 

katedrā, Lauksaimniecības  Mehanizācijas fakultāte, LLU. 
9. No 1985.g. dec. - 1988.g. dec. - aspirantūra, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks līgumdarbu grupā (½ 

slodze), Elektrotehnikas katedrā, Lauksaimniecības  Mehanizācijas fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmija (LLA). 

10. No 1985.g. marts - 1985.g. dec. - jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks līgumdarbu grupā (½ slodze), 
Elektrotehnikas katedrā, Lauksaimniecības  Mehanizācijas fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības akadēmija. 

11. No 1984.g. aug. - 1985.g. dec. - asistents, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks līgumdarbu grupā (½ 
slodze), Darba aizsardzības katedrā, Lauksaimniecības  Mehanizācijas fakultāte, LLA. 

12. No 1981.g. marts - 1984.g. jun. - tehniķis zinātnisko līgumdarbu grupā (½ slodze), Mehānikas katedrā, 
Lauksaimniecības  Mehanizācijas fakultāte, LLA. 

 

Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, 
maģistrantu un doktorantu (aspirantu) vadīšana 

1. 1985.g. - 1988.g. - Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, elektrisko mašīnu drošuma pētījumi, 
lauksaimniecības tehnikas automatizācija, asinhrono mašīnu komutācijas pārspriegumu pētījumi. Zinātniski 
pētnieciskie līgumi ar Maskavas Elektropiedziņas VZPI un Vladimiras Elektromašīnbūves VZPI. 

2. 1989.g. - 1990.g. - Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks līgumdarbu grupā, kas nodarbojās ar jaunas 
elektrisko mašīnu aizsardzības koncepcijas izstrādi. Strādāju pie elektrodzinēju kombinēto aizsardzības ierīču 
izstrādes. Zinātniski pētnieciskie līgumi ar “Ukrelektromaš”, “Nojabrskņeftjegaz”,”Arhangeļskļeseksport”. 

3. 1990.g. - A. Grunduļa vadībā izveidots Radošais kolektīvs, kurā nodarbojamies ar kombinēto aizsardzības 
ierīču izpēti un ieviešanu ražošanā Lietuvas rūpnīcā “Ekranas”. 

4. No 1990.g. līdz 1997.g. – pētnieciskajos līgumos ar VAS Latvenergo. 
5. 1991.g. – Līgumdarba ietvaros, sāku nodarboties ar alternatīvo enerģētiku, ar vēja enerģētiskajām iekārtām. 
6. No 1996.g. – nodarbojos arī ar koģenerācijas iekārtām VES Latvenergo līgumdarbu ietvaros. 
7. No 1998.g. – līdzdalība FESTO firmas didaktikas projektos. 
8. No 2000.g. – līdzdalība Leonardo projektā. 
9. 2000.gadā – pētnieciskajā līgumdarbā ar VAS Latvenergo par vēja resursu izmantošanu Latvijā. 
10. No 2002.g. – līdzdalība ZTP Ilgspējīgās enerģētikas klastera veidošanā pie LLU. 
11. 2003.g. – līdzdalība bioenerģētikas projektā (RENSMASH) sadarbībā ar Zviedrijas Lauksaimniecības 

Universitāti. 
12. 2005.g. – IZM projekta „Kombinētā autonomā energoapgāde” tēmas vadītājs. 
13. 2006.g. – IZM projekta ”Spiesto shēmu prototipu izgatavošanas iekārta” tēmas vadītājs. 
14. 2008.g. – IZM projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana ar SmartHouse tehnoloģijām” tēmas vadītājs. 
15. 2008.g. – 2 doktoranti aizstāv promocijas darbu: Edmunds Visockis „Grīdas apsilde ar dūmgāzēm” un 

Kristīne Zihmane-Rītiņa „Fosilo un augu eļļu degvielu maisījumidīzeļmotoriem, to izpēte un novērtējums”.  
16. Pašlaik vada 2 maģistrantus un 1 doktorantu. 
Zinātniskā darba virzieni: Asinhrono mašīnu ekspluatācijas drošums, diagnostika un aizsardzība. Pārspriegumi 
un to iedarbība uz elektrisko mašīnu izolāciju. Alternatīvā enerģētika un alternatīvās enerģētikas iekārtas.  
 



 

Uzstāšanās konferencēs  

1. Osadčuks V., Galiņš A. Kombinētā elektroenerģijas ražošanas procesa kontrole ar reāllaika vadības sistēmu. 
// Informācijas tehnoloģijas lauku attīstībai: Starptautiskā zinātniskā konference. – Jelgava, 2006.gada 19-20 
oktobris. 

2. K. Zihmane-Rītiņa, A.Galiņš „Micture of fosill and vegetable oil for diesel oktobris. engine it’s resurch and 
estimation”. Stends. – „Eastern Biofuel Conference and EXPO 3”, 2007.g. 29.-31.maijs, Prāga, Čehija.   

3. A.Galiņš, G.Birzietis, A.Kaķītis. Degvielas daudzuma kontroles risinājumi dinamisko parametru 
reģistrācijas sistēmas izveidē. // Starptautiskais transports: vadība, tehnoloģija, drošība: 1. starptautiskā 
zinātniskā konference. – Rigas Aeronavigācijas Institūts, Latvija 2008. gada 22-23 aprīlis. 

4. V.Osadčuks, A.Galiņš, R.Šmigins. Modernization of a combustion engine test bench. //  Engineering for 
rural development: 7th International Scientific Conference. – Jelgava, Latvia , May 29-30, 2008. 

5. Osadčuks V., Galiņš A. Hardware-in-the-Loop Approach in the Development of Small-Scale Renewable 
Energy Based Hybrid Power Systems. // 4th International Conference on Information and Communication 
Technologies in Bio and Earth Sciences. – Athens, HAICTA, Greece 18.-20.09.2008. 

6. Fridrihsons J., Galiņš A. The Effective Electrical Lighting system. // Engineering for Rural Development: 
8th International Scientific Conference. - Jelgava, Latvia, 28.-29.05.2009.  

7. Fridrihsons J., Lojāns A., Galiņš A. Device of Luminescent Light Bulbs with Defected Filaments. // 
Engineering for Rural Development: 9th International Scientific Conference. - Jelgava, Latvia, 27-
28.05.2010.  

8. Osadčuks V., Galiņš A. GIS based evaluation of renewable energy sources for small-scale electrical power 
grids. // 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5). – Denizli, Pamukkale 
University, Turkey, 27-30.06.2010. 

Lekciju kursi 

1. Pasniegtie mācību priekšmeti: “Darba aizsardzība”, ”Vispārējā elektrotehnika”, “Elektropiedziņa”, 
“Lauksaimniecības tehnikas automatizācija”, “Teorētiskā elektrotehnika”. 

2. Pašlaik pasniedzamie mācību priekšmeti: “Elektrozinību teorētiskie pamati”(5KP), “Datorgrafika”(3KP), 
„Darbmašīnu vadības sistēmas”(3KP), „Auto elektroiekārtas”(3KP), “Datorgrafika enerģētikā” (2KP maģ.), 
“Alternatīvā enerģētika” (2KP maģ.), “Programmējamie loģiskie kontrolleri” (2KP izv.), “Elektropiedziņa un 
vadība” (2KP izv. maģ.), “Mikroprocesoru vadības sistēmas” (2KP izv.), „Mikrokontrolleru vadības sistēmu 
projektēšana „ (2KP maģ.), „Spēkratu elektroiekārtas”(2KP izv. maģ.). 

Publikāciju skaits - : 82 t.sk. grāmatas 4, zinātniskie raksti 46, zinātnisko darbu atskaites 13, patenti 4, 
mācību metodiskie materiāli 13, projekti Ziemeļvalstu doktorantūras kursiem 2. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Šnīders A., Grundulis A., Galiņš A. The small heat - electroenergy cogeneration plants in Latvia rural 
energetics. //Trends in Agricultural Engineering / Czech University of Agriculture  Prague / 1999. p.646 - 
649. 

2. Galiņš A., Leščevics P. Pastāvīgās ierosmes sinhronās mašīnas izmantošana alternatīvās enerģijas iekārtās. 
Starptautiskā zinātniskā konfe-rence «Modernas tehnoloģijas enerģijas ieguvei un efektīvai izmantošanai» 
Rakstu krājums.- Jelgava: LLU, 2004, 67.- 71. lpp. 2004.g.28.-29.06. 

3. Zihmane-Ritiņa K., Galiņš A. Comparision of rapeseed oil fuel mixtures. // Engineering for rural 
development: Proceedings of the 6th International Scientific Conference. – Jelgava, 2007.  ISSN 1691-3043, 
129-134 p. 

4. Osadčuks V., Galiņš A. Hardware-in-the-Loop Approach in the Development of Small-Scale Renewable 
Energy Based Hybrid Power Systems. // Proceedings of 4th International Conference on Information and 
Communication Technologies in Bio and Earth Sciences. – Athens, HAICTA, Greece, 2008, ISBN 978-960-
387-725-7, pp. 48-53. 

Kvalifik ācijas celšana  

1. 2004.g.- “Mehatronikas sistēmu izveide un programmēšana izmantojot programmējamos loģiskos 
kontrollerus PLC, Vadības programmu izstrāde un pielietošana mikro rūpnīcu moduļiem MPS” 
(“Development and programming mechatronic systems using PLC, Design and implementation of control 
programs for MPS stations”) kursi, Lietuva, Kauņas Tehnoloģiskās universitātes FESTO industriālās 



 

automatizācijas centrs. 
2. 2005.g.- „CNC darbagaldu programmēšana”  („Training course on CNC programming”), 40 kontaktstundas, 

Leonardo da Vinči projekta No PT/04/F/EX-125879 ietvaros, PIC Jelgava. 
3. 2007.g.- „M90 PLC – GSM tīkla izmantošana bezvadu automatizācijai” kursi, Rīga, Klinkmann Automation 

Latvia. 
 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

1. LLU Tehniskās fakultātes domes loceklis 
2. LLU Konventa loceklis, Konventa revīzijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks 
3. LZP eksperts 
4. Promocijas padomes loceklis 
5. LLMZA īstenais loceklis 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Par veiksmīgu studentu zinātniskā darba un kvalifikācijas darba vadīšanu, no 1996. - 2004.g.  saņemti 4 
Atzinības Raksti un prēmijas konkursos, kurus organizē  Latvenergo,  2 Atzinības Raksti no  konkursiem, kurus 
organizē Latvijas Enerģētiķu Biedrība LEB. 2002. gadā pirmā vieta un prēmija LLU organizētajā Mācību 
līdzekļu konkursā par grāmatu “Proporcionālā hidropiedziņa”. 2005. gadā saņemts Izglītības fonda 
”M ērķprogramma izglītībai, zinātnei un Kultūrai” un firmas SIA ABB Atzinības raksts par augstas kvalifikācijas 
speciālistu sagatavošanu. 2008. gadā goda raksts un godalgota vieta LLU organizētajā Mācību līdzekļu konkursā 
par grāmatu “Sensori un mērīšanas sistēmas”. 2009. gadā saņemts Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku 
asociācijas (LEEA), AS „Jauda”, SIA „ABB” un RTU Attīstības fonda goda raksts par augstas kvalifikācijas 
enerģētikas speciālistu sagatavošanu. 
 

Patentu, autora apliecību, licenču skaits - 4 
Patenti, izgudrojumi, reģistrētas jaunas augu un dzīvnieku šķirnes, līnijas 

1. Grundulis A., Šnīders A., Leščevics P., Galiņš A. Trīsfāžu elektrodzinēju kombinētās aizsardzības un 
diagnostikas ierīce.- Patenti un preču zīmes, 1997, Nr.5. Patenta pieteikums P-96-141 no 13.05.96. 

2. Grundulis A., Šnīders A., Galiņš A. Trīsfāzu elektroģeneratora kombinētās aizsardzības un strāvas 
stabilizācijas ierīce.- Patenti un preču zīmes- 20.08.1999, Patenta pieteikums P-98-55 no 18.03.98. 

3. Greivulis J., Grundulis A., Galiņš A. Asinhronās mašīnas bremzēšanas sistēma. - Patenti un preču zīmes- 
20.04.2001, Patenta pieteikums P-00-05 no 13.01.2000. 

4. Grundulis A., Grundulis A., Galiņš A., Zihmane K. Bioloģiskā dīzeļdegviela un tās ražošanas tehnoloģija. – 
Patenti un preču zīmes – 20.03.2004, Patenta pieteikums P-03-17 no 21.02.2003. 

 
 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   

Krievu valoda x   x   x   

Vācu valoda   x   x   x 

Angļu valoda  x    x  x  

_______ valoda          

10.03.2011   
(Datums)  (Paraksts) 

 



 

LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Ilze  Jēgere 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1949 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Informācijas tehnoloģiju fakultātes Matemātikas 
katedras lektore 

 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Lielā iela 2   
Jelgava, Latvija   

LV-3001   
   

Tālruņa Nr.  63005652    
Fakss:    

E-pasts: Ilze.jegere@llu.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 
LVU Fizikas-matemātikas  .fak,  /pamatstudijas/ 
LLU  

 
08.1966.-06.1976. 
09.1991.-07.1995. 

 
Matemātiķis 
Pedagoģija 

 
Matemātiķis  
Mg.paed. 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

LLU 1995 
 

Pedagoģija Mg.paed. 000917          

Darba pieredze 

1982 LLU Informāciju tehnoloģijas fakultātes  Matemātikas katedra, lektore, lekcijas un praktiskie 
darbi EF, TF un ITF studentiem. 

1979-1982 LLA, studiju daļa, Vecākā dispečere, Matemātikas katedras stundu pasniedzēja 
1977-1979 LLA Politekonomijas katedra, mācību metodiskā kabineta vadītāja. 
1971-1977 Jelgavas rajona Neklātienes vsk., Skolotāja, konsultāciju punkta vadītāja. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

ESF projekts Matemātikas un fizikas studiju procesa modernizācija LLU. 11.2006.-08.2008. Projekta vadītāja. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu izglītības problēmas”, 
2008.gada 21.-22.februāris, Rīga 
9. starptautiskā konference Matemātikas mācīšana. 16.- 17. maijs,2008. Viļņa. 
6.  Nordic-Baltic agrometrikas konference. 18 -20.jūnijs , 2008. Kauņa. 
10. starptautiskā konference Matemātikas mācīšana. 14.-16.maijs, 2009. Tallina. 
4. starptautiskā konference „Applied Information and Communication Techologies 2010”. 22.-23.aprīlis, 2010. 
Jelgava 



 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Matemātika I, II, III – TF, Matemātika ekonomistiem, Matemātisko metožu pielietošana 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : .....7.... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Baumanis A., Jēgere I. Patstāvīgā darba uzdevumi Mācību līdzeklis/ Jelgava: LLU, 2003.-50 lpp. 
Avotiņa K., Āriņa L., Jēgere I. Patstāvīgā darba uzdevumi matemātikā Mācību līdzeklis/ Jelgava: LLU, 2003. 
Avotiņa K., Jēgere I., Strupule L. Patstāvīgā darba uzdevumi un risinājuma paraugi matemātikā ekonomistiem 
Mācību līdzeklis/ Jelgava: LLU, 2004.-66 lpp. 
Jēgere I. Pastāvīgā darba uzdevumi Matemātika III. Mācību līdzeklis/ Jelgava: LLU, 2006.- 58.lpp. 
Jēgere I., L.Strupule.  Matemātika ekonomistiem. Mācību līdzeklis/Jelgava:LLU, 2009.- 93.lpp. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Inovācijas augstskolu didaktikā 2010./2011.st.g 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

ITF Dome, ITF metodiskās komisija, LLU Konvents 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

LLU Atzinības raksts un LLU emblēmas sudraba zīme 15.01.2009. 
LLU rektora pateicība. 28.10.2009. 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda         

Angļu valoda          

_____________ valoda          

 

26.01.11   
(Datums)  (Paraksts) 

 
 



 

LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Viesturs  Jansons 
Vārds  Uzvārds 
Rīga  1951 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

Profesors, LLU LIF Vides un ūdenssaimniecības katedras vadītājs 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Akadēmijas iela 19, LV-3001, Jelgava, Latvija 
Darba vietas adrese:   

   
Tālruņa 

Nr.  
+371 63029851.    

Fakss: +371 63022180   
E-pasts: viesturs.jansons@llu.lv     

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības Akadēmijas 
Hidromeliorācijas fakultāte 

1969.-1974. Hidromeliorācija Inž. 
Hidrotehniķis 

Aspirantūra LLU Hidromeliorācijas katedrā 1976.-1980 Meliorācija un 
apūdeņošana 

Dr.inž 

Zinātniskā kvalifik ācija 
Zinātniskā padome, iestāde, 

valsts 
Gads Specialitāte Zinātniskais 

grāds 
Diploma 

Nr. 
VZPI L/S polimeri un 
ūdenssaimniecība 

1993 Ūdenssaimniecība 
un meliorācija 

inženierzinātņu 
doktors 

HD 
000022 

Darba pieredze 
Strādāju LLU no 1974. gada. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu 
vadīšana 
Zinātniskā darbība, sadarbojoties ar ārzemju partneriem, tiek veikta sekojošos virzienos:  
• Lauksaimniecības izsauktais difūzais piesārņojums (Zviedrija, Norvēģija) 
• Lauksaimniecības izsauktais punktveida (koncentrētais) piesārņojums (Norvēģija) 
• Ieteikumi saimniekošanai ievērojot vides prasības (Dānija) 
Starptautiskās sadarbības projekti/granti 1996-2008 gados: 
1. Zviedrijas - Latvijas projekta "Agricultural Run- off Management Study in Latvia, " grupas 

loceklis, 1993 . 
2. Zviedrijas - Latvijas projekta BEAROP ( Baltic Agricultural Run-off Action Programme,) grupas 

loceklis atbildīgs par ūdeņu monitoringu un vides likumdošanu. 1994.-2002. g. 
3. Norvēģijas - Latvijas projekta "Drainage Basin and Load of he Gulf of Riga, sub-project B: Soil 

and nutrient loss from small catchments, " atbildīgais kordinātors Latvijā, 1993.- 1997. g. 
4. Norvēģijas - Latvijas projekta "Drainage Basin and Load of he Gulf of Riga, sub-project : 

“Nutrient losses from agricultural areas with high livestock densities in Latvia. " atbildīgais 
kordinātors Latvijā, 1995.-1996.  

5. HELCOM  PITF/TC projekta “Project  on Agriculture” eksperts no Latvijas 1995. -1997. g. 
6. Norvēģijas - Latvijas projekta “Environmental monitoring in agriculture, Nordic/Baltic 

cooperative” atbildīgais koordinators Latvijā, 1997. – 2001. g. 
7. Pasaules Bankas un Globālā Vides Fonda projekta “Baltic Sea Regional Project” II komponenta 



 

monitoringa sadaļas atbildīgais koordinators Latvijā. 2004. - 2007. g. 
8. Latvijas- Dānijas kopprojekta “Agricultural Influence on Ground Water in Latvia” vadības grupas 

loceklis 2003. - 2006. g. 
9. ES COST Action 869 Mitigation options for nutrient reduction in surface waters and ground 

waters Latvijas pārstāvis projekta vadības grupā. 2006-2009.  
10. ES/HELCOM BONUS programmas (http://www.bonusportal.org/news) RECOCA projekts: 

Reduction of Baltic Sea Nutrient Inputs and Cost Allocation within the Baltic Sea 

Catchment. atbildīgais koordinators Latvijā. 2008. - 2011. g. 
Latvijas nozīmes granti un projekti: Laika periodā 2005. – 2010. vadītas  18 grantu un projektu tēmas, 
t.sk . sadaļa DP2. Valsts pētījumu programmā „Klimata  maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi”. 
No 1975. līdz 2010. gadam vadīti 61 diplomprojekts, 9 BSc darbi, 13 MSc darbi un 5 PhD darbi. 

Uzstāšanās konferencēs (starptautiskās konf. pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Deelstra, J., Eggestad, H.O., Iital, A., Jansons, V. (2008). Hydrological processes in small agricultural 
catchments. 10th International Drainage Workshop of ICID (International committee on Irrigation and 
Drainage), Helsinki/Tallinn, 6 - 11 July 2008. pp. 314-333. 

2. V. Jansons, A. Lagzdins and L. Berzina Assessment of the Environmental Risks of Agricultural Impact on 
Water Quality. NJF seminar. Helsinki 5-6 November. 
http://www.njf.nu/site/seminarRedirect.asp?intSeminarID=410&p=1004 (12.X.2008).  

3. Deelstra, J., Eggestad, H.O., Iital, A., Jansons, V. (2008). Hydrological processes in small agricultural 
catchments. 10th International Drainage Workshop of  ICID (International committee on Irrigation and 
Drainage), Helsinki/Tallinn, 6 - 11 July 2008.  

4. V.Jansons. Modeling of the water quality in the Berze river catchment . BONUS RECOCA kick-off meeting 
Stockholm. 2-3 February, 2009.   

5. V. Jansons. Agricultural nutrient pollution situation and modelling in Latvia. SWAT workshop at Bioforsk. 
Norway, May 20-21, 2009. 

6. V. Jansons.  „Assessment of the nutrient criteria for water quality in Latvia” EU MS workshop “Approaches 
for assessing the impacts of the rural development programmes in the context of multiple intervening 
factors” Vienna, Austria. October 29. 2009. 

7. V. Jansons, E. Apsite. River Basin Hydrology and Nutrient Run-off from Land to the Surface Waters. 
BALTEX Workshop "Climate change impacts on the water environment in Latvia and implications for the 
southern Baltic Sea basin" University of Latvia, November 16-17, 2009. 

8. Jansons V., Sudārs R., Abramenko K. Scale issues for assessment of nutrient loss from agricultural land in 
Latvia. XXVI Conference of NHC, Riga, Latvia. 8-11 August. 2010.  

9. Jansons V. Sustainable Education in LLU. International conference. "Education for Sustainable Development 
as Challenge for University Education Reform" Latvia University of Agriculture. 6-7. October. 2010. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

1. VidZ3029, Ceļu automatizētā projektēšana. 
2. HidZ3023, Meliorācija, III daļa Apūdeņošana. 
3. VidZ3018, Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas. 
4. VidZ 3006, Ekoloģija un vides aizsardzība. 
5. VidZ5007, Ilgtspējīga ūdenssaimniecība. 
6. VidZ 5008 , Baltijas jūras vides aizsardzība. 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) :  

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos – 89; zin. projektu atskaites 18; mācību 
līdzekļi - 2. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Jansons, V., Busmanis P., Dzalbe I. and Kirsteina D. (2003). Catchment and drainage field nitrogen balances 



 

and nitrogen loss in three agriculturally influenced Latvian watersheds. European Journal of Agronomy. 
Volume 20 (2003). 173-179. 

2. Jansons, V., Abramenko, K., Timbare, R., A.Lagzdiņš., Vircavs, V. (2007). Lauksaimniecības izraisītā 
nitrātu piesārņojuma riska analīze Latvijā. (Risk assessment of the agricultural pollution with nitrates in 
Latvia). In: Monogrāfija: Lauksaimniecības un pārtikas risku vadība. Jelgava. 525.-543. lpp. (in Latvian). 

3. Jansons, V., Abramenko, K., Timbare, R., Bērziņa, L. (2009). Risk assessment of the agricultural pollution 
with nitrates in Latvia. In: Proceedings of Latvia University of Agriculture No. 22 (316), ISSN 1407-
4427. 1-11.   

4. Jansons, V., Sudars, R. (2009). Dimensions of Agri-Environmental Research in the Department of 
Environmental Engineering and Water Management. In: Proceedings of the International Scientific 
Conference. Latvia University of Agriculture - 70. ISBN 978-9984-48-007-7, Jelgava. pp. 47 – 58. 

5. Deelstra, J.,  Eggestad, H.O., Iital, A., Jansons, V. & Barkved L. J. (2010). Time resoslution and 
hydrological characteristics in agricultural catchments. IAHS Publ. 336 (2010) ISBN 978-1-907161-08-7, 
pp. 138 – 143. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Vairāki īslaicīgi semināri Baltic Nest Institute, (Zviedrijā, 2009), BioForsk (Norvēģijā, 2009), BOVA 
kursi (Lietuva, 15-17. X. 2008.)  

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

LLMZA īstenais loceklis. 

Latvijas vides zinātnes un izglītības padomes loceklis (pie VidM), Īpaši jutīgo teritoriju apsaimniekošanas 
pasākumu koordinācijas padomes loceklis (pie ZM), Lauksaimniecība un vides aizsardzības konsultatīvās 
padomes loceklis (pie ZM). 

Latvijas pārstāvis HELCOM komisijas darba grupā par lauksaimniecību (HELCOM/PITF WGA) 1996.-2004.  

Latvijas pārstāvis pie Baltic21 lauksaimniecības darba grupas (HELCOM TFSA) 2000. - 2006. 

Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas (NJF) VIII sekcijas “Ūdens, augsne, vide” darba grupas 
‘Ecological Engineering” loceklis 2000.- 2003. 

Latvijas pārstāvis/eksperts NATO Science for Peace programmas Environmental Security Panel projektu 
vērtēšanas komisijā 2004.-2007. 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

2005. g. Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas izglītības fonda mērķprogrammas “Izglītībai, 
zinātnei un kultūrai” gada balva (medaļa, diploms, stipendija par darbu “Lauksaimniecības ietekme uz 
ūdeņu kvalitāti Latvijā” 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami, labi, vidēji  teicami, labi, vidēji  teicami, labi, vid. 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda X   X   X   

Vācu valoda          

Angļu valoda X    X  X   

2011-01-04   
(Datums)  (Paraksts) 

 



 

LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 
 

Ginta  Kronberga 
Vārds  Uzvārds 

Priekule  1982 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības universitāte Sociālo zinātņu fakultāte  

vieslektore - lektore 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Lielā iela 2   
Jelgava   

LV – 3001   
   

Tālruņa Nr.  29390994    
Fakss:    

E-pasts: ginta.kronberga@llu.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Pašlaik doktorante Latvijas Universitātē, Sociālo 
zinātņu fakultātē 

2009...... Socioloģija  

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Ekonomikas fakultāte  

2004. – 2006. „Finanses un kredīts” Sociālo zinātņu 
maģistra grāds 

ekonomikā 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sociālo 
zinātņu fakultāte 

2000. – 2004. „Organizāciju un 
sabiedrības pārvaldes 
socioloģija” 

Sociālo zinātņu 
bakalaura grāds 

socioloģijā 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

Sākot no 1.09.2004. – šobrīd  
LLU SZF Socioloģijas katedra vieslektore - lektore 
 
2002. – 2003. 
“Stratēģiskā menedžmenta firmā OPTIMA” 
 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

 
Socioloģija, sociālo tīklu teorijas, lauku socioloģija. 
 
Pētniece projektā „Augstskolu pētnieciskais potenciāls reģionālās attīstības veicināšanai 2009-2011”. 



 

 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. LU 69. Konference, Socioloģijas sekcija. 2011. gada 17. Februāris. 
Sagatavots un nolasīts referāts „A ģentu sadarbība zināšanu pārnesē un tīklu iniciatīvā: Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes un Zemgales reģiona piemērs”.  

2. 13. starptautiskā zinātniskā konference, Sabiedrība un kultūra:Haoss un harmonija 2010. gada 
29. un 30. aprīlis. Sagatavoti un nolasīti referāti: 

2.1)Kronberga G., Paula L., Bite D. „Starpdisciplinārā sadarbība zināšanu pārnesē: Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes piemērs”. 
2.2.)Kronberga G., Štefenhagena D. „Latvijas Lauksaimniecības universitātes darbības stratēģija 
sadarbības nodrošināšanā”. 

3.  Daugavpils Universitātes 52. starptautiskā zinātniskā konference 2010. gada 14-16. aprīlī.  
Sagatavoti un nolasīti referāti: 
3.1) Kronberga G., Paula L., Bite D. „ Latvijas Lauksaimniecības universitāte kā zināšanu pārneses 
aģents”. 
3.2) Kronberga G., Štefenhagena D „Universitātes darbības efektivitāte reģiona attīstībā”. 

4.  LLU EF Economic Science for Rural development Jelgava 2010. 22.-23. aprīlim. 
Sagatavots un nolasīts referāts - Kronberga G. „Universities as one of regional agents - theoretical 
concepts and approaches” 

5.  5th International Conference “An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity –Challenges 
for Government and Business”, May 26-29, 2010 Opatija, Croatia   

Sagatavots un nolasīts referāts - Kronberga G. „Latvian Regional Universities as Agents of Science 
and Practice” 
 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Socioloģijas vēsture 
Socioloģija 
Izglītības socioloģija 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) :  

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Kronberga G., Paula L., Bite D. „The University as an Agent of Knowledge Transfer: the Case of 
the Latvia University of Agricultur”. 
"Problems of Education in the 21 st Century", ISSN 1822-7864 PEC ,2010; 26(26):79-89 p. ICID: 
924620 IC™ Value: 3.00 
2.Kronberga G., „Latvian Regional Universities as Agents of Science and Practice”. 
Proceedings of the international scientific conference 5th International Conference 
“An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity –Challenges for Government and Business”,  
Opatija, Croatia ISBN-10;953-6025-34-5, 2010. 
3.Kronberga G. „Universities as one of regional agents - theoretical concepts and approaches”. 
Proceedings of the international scientific conference „Economic Science for Rural development - 
Resources and education”, ISSN-1691-3078, 2010; N022: 162-167p. 
4.Kronberga G. „Influence of Social Network and Economical Factors on Welfare of Zemgale 
Inhabitants”. 
Proceedings of the international scientific conference „Economic Science for Rural development – 
Rural and Regional Development”, ISSN-1691-3078, 2008; N015: 66-74 p 
5.Kronberga G., Brokāne L., FeldmaneL. „Multikultur ālas vides saglabāšanas iespējas sadarbībā 
ar NVO Latvijas reģionos”. Sabiedrība un kultūra rakstu krājums XII, Liepāja, LiePA 2010. 557 lpp. 
 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 



 

1. Apmeklēts metodoloģisko semināru cikls reģionālās attīstības pētniekiem. Iegūts sertifikāts 2011. gada 25. 
februārī. Projekta „Augstskolu pētnieciskais potenciāls reģionālās attīstības veicināšanai 2009-2011” ietvaros. 

2.Profesionālā pilnveide LU, sertifikāts "Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ inovācijas augstākās 
izglītības sistēmā/ izglītības darba vadībā" iegūts 2011. gadā.  

3. Profesionālā pilnveide LLU, sertifikāts programmā augstskolu didaktikā iegūts 2004. gadā. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Doktorantūras skola - Politisko, sociālo un ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā. 
 
Latvijas Jauno Zinātnieku Apvienība 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

LLU Hipotēkas bankas laureāts 2006. gadā par zinātnisko darbu „Sociālā tīkla un ekonomisko faktoru ietekme 
uz Zemgales iedzīvotāju labklājību un finansiālo stabilitāti” 

 
LLU K ārļa Ulmaņa stipendiāte 2003. gadā 
  

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
 

 
Cita organizatoriskā darbība  

1. Projekta  „Augstskolu pētnieciskais potenciāls reģionālās attīstības veicināšanai 2009-2011” reģionālā 
diskusija: „LLU kā zināšanu pārnese aģents reģionālajā kontekstā: ekspektācijas un realitāte” . G.Kronbergas, D. 
Bites, L. Paulas veiktā pētījuma rezultātu prezentācija un diskusijas organizēšana. 
2.LLU SZF studentu un maģistrantu zinātniskās konferences organizēšana. Jelgava, 2009. gada 16. aprīlī. 
3. Ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā”, Jelgava, 2005. gada 

16. un 17. jūnijs, LLU SZF, palīdzība organizēšanā 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme     Rakstītprasme  Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda               

Vācu valoda          

Angļu valoda          

_____________ valoda          

 

1.03.2011.   
(Datums)  (Paraksts) 

 



 

LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Liene  Kanceviča 
Vārds  Uzvārds 

Dobele  1980 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU, TF, LEI lektore-vieslektore 

Darba vieta un ieņemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
J.Čakstes bulv. 5   

Jelgava   
LV-3001   

   
Tālruņa Nr.  263080687; 29949893    

Fakss:    
E-pasts: Liene.Kancevica@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Doktorantūra 2005-2008 L/s 
inženierzinātne 

 

Maģistrantūra. LLU, TF, Latvija 2003-2005 
L/s enerģētika 

Inženierzinātņu 
maģistrs 

Pamatsdudijas. LLU, TF, Latvija 1998-2003 
L/s enerģētika 

Inženierzinātņu 
bakalaurs 

Darba pieredze 

01.09.07.- Lauksaimniecības enerģētikas institūta (LEI) lektore, Tehniskā fakultāte (TF), 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU). 
01.09.04.- 31.08.07. Lauksaimniecības enerģētikas institūta (LEI) asistente, Tehniskā 
fakultāte (TF), Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU). 
01.09.03.-31.08.04 Lauksaimniecības enerģētikas institūta (LEI) asistente-stažiere, Tehniskā 
fakultāte (TF), Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU). 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Cilvēkresursu piesaiste atjaunojamo enerģijas avotu pētījumiem 
2009/0225/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/129. Pētniece. 
Mācību līdzekļa „Alternatīvās enerģētikas iekārtas” sagatavošana ESF projekta 
2005/0124/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0066/0067 Inženierzinātņu studiju satura 
modernizācija Latvijas Lauksaimniecības Universitātē. 
LIZM projekts XP 126 “Āra gaisa siltumsūkņu pielietošana cūku novietņu apsildes sistēmas” 
LIZM projekts lluzp 07-75 “Siltuma apmainītāju pielietošana cūku novietņu vēdināšanas 
sistēmās” 
LIZM projekts 06.16-xp23 “Siltuma apmainītāju pielietošana cūku novietņu vēdināšanas 
sistēmās” 



 

Eiropas Savienības Struktūrfondu projekts “Atbalsts mācību prakses īstenošanai otrā līmeņa 
profesionālā bakalaura studiju programmas “Lauksaimniecības enerģētika” studentiem” 
Līguma Nr. 2005/0148/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0081/0067. 
SL-EQUEL-2005-14 projektā „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” 
Doktorantūras grants ESF nacionālās programmas „Atbalsts doktorantūras programmu 
īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem” projekta 
VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.3.1/0005/0067 „Atbalsts doktorantūras studijām un 
pēsdoktorantūras pētījumiem inženierzinātnēs, lauksaimniecības inženierzinātnēs un 
mežzinātnē” ietvaros. 2005-2008. 
Irinas Blažēvičas maģistra darba inženierzinātnēs „Zibens aizsardzības izvēles alternatīvie 
risinājumi” vadīšana. 
Romana Isajeva maģistra darba inženierzinātnēs „Bojājumu skaita samazināšana 20/0.4 kV 
sadales tīklos” vadīšana. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Elektriskā apgaismošana un el.tehnoloģijas 
Elektrotehnika un elektronika 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 33 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Ziemelis, Imants, Jesko, Zanis, Kancevica, Liene, Iljins, Uldis. Development of Solar 
Collectors with Reflectors. In: Deltuvas, Romualdas (eds). Proceedings of the Third 
International Conference: Rural Development 2007. Kaunas: Lithuanian University of 
Agriculture, 2007. P. 322-327. ISSN 1822-3230. 
Ziemelis I., Kancevica L., Ziemelis E., Jesko Z. Comparative studies of varied flat plate solar 
collector structures. In: Kucinskas, Vytautas (eds).  Proceedings of the International 
Conference: TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL PROGRESS IN AGRICULTURE. No. 
12. Lithuania: Raundondvaris, 2007. P. 174-177. ISSN 1822-2706. 
Kancevica L., Ziemelis I., Kristapsons M. POSSIBILITIES OF WATER HEATING BY 
SOLAR ENERGY IN LATVIA. In: Melnychuk D.A. (eds). Proceedings of 5th Research and 
Development Conference of Central and Eastern European Institutes of Agricultural 
Engineering.  Kiev: National Agricultural University of Ukraine, 2007. P. 96-102. ISBN 966-
8302-16-08. 
Kanceviсa, Liene, Navickas, Juozas, Ziemelis, Imants, Putans, Aldis. ANALYZE OF 
METEREOLOGICAL DATA FOR DEVELOPMENT OF SOLAR COLLECTORS. In: 
Smigins, Ruslans (eds). 6th Interanational Scientific Conference: ENGINEERING FOR 
RURAL DEVELOPMENT. Latvia: Jelgava, 2007. P. 24 - 28. ISSN 1691-3043. 
Канцевича Л.A., Зиемелис И.Ф., Кристапсонс М.Ж. К развитию плоских солнечных 
коллекторов. В кн.: Лачуга Ю.Ф. (сост.). 5-я международная научно-практическая 
конференция: Экология и сельскохозяйственнaя техника. Том 3. Россия, Санкт-
Петербург: ГНУ СЗНИИМЭСХ, 2007. C. 281-286. ISBN 978-5-88890-042-0. 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 

Ziemelis I., Kanceviča L., Ziemelis Ē., Jesko Ž. Saules enerģijas plakanais kolektors ar 
šūnveida polikarbonāta absorberi. Latvijas patents LV 13696 B. F24J2/42, 20.09.2008. 
Patenti un preču zīmes. Latvijas Republikas Patentu valdes oficiālais vēstnesis - Nr. 9, 2008. 
Putāns H., Ziemelis I., Kanceviča L. Saules enerģijas kolektors ar divdaļīgu absorberi. 
Latvijas patents LV 13711 B. F24J2/42, 20.06.2008. Patenti un preču zīmes. Latvijas 
Republikas Patentu valdes oficiālais vēstnesis - Nr. 6, 2008. 



 

Putāns H., Ziemelis I., Kanceviča L., Putāns A. Saulei sekojoša enerģijas kolektorierīce ar 
atstarotājiem. Latvijas patents LV 13713 B. F24J2/42, 20.06.2008. Patenti un preču zīmes. 
Latvijas Republikas Patentu valdes oficiālais vēstnesis - Nr. 6, 2008. 
Kanceviča L., Putāns H., Ziemelis I., Putāns A., Jesko Ž. Saules enerģijas kolektoriekārta ar 
atstarotājiem. Latvijas patents LV 13549 B. F24J2/42, 20.05.2007. Patenti un preču zīmes. 
Latvijas Republikas Patentu valdes oficiālais vēstnesis - Nr. 5, 2007. 
Ziemelis I., Kanceviča L., Jesko Ž., Ziemelis Ē., Putāns A. Saules enerģijas plakanā kolektora 
absorbers ar kanāliem. Latvijas patents LV 13516 B. F24J2/04, 20.03.2007. Patenti un preču 
zīmes. Latvijas Republikas Patentu valdes oficiālais vēstnesis - Nr. 3, 2007. 
Putāns H., Ziemelis I., Viesturs D., Kanceviča L., Putāns A., Ziemelis Ē. Plakana saules 
enerģijas kolektoriekārta. Latvijas patents LV 13371 B. F24J2/02, 20.01.2006. Patenti un 
preču zīmes. Latvijas Republikas Patentu valdes oficiālais vēstnesis - Nr. 1, 2006. 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          

_____________ valoda          

 
31.01.2011.   
(Datums)  (Paraksts) 

 



 

   
LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 

 
Jānis  Kļaviņš 
Vārds  Uzvārds 

Cēsu raj., Latvija  1951 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Fizikas kat. ITF, LLU, docents 

Darba vieta un ieņemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Lielā str. 2   

Jelgava   
                       Latvija           LV 3003   

   
Tālruņa Nr.  +371 63005675    

Fakss: +371 63023095   
E-pasts: klavins@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Universitāte    1969 -1974 Fizika M.Sc. in Physics 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

St. Pēterburgas Universitāte, 
Krievija / bij. PSRS / 

1983 fizika–optika Fiz.-matem. 
zin. kand.  

 МФ 
018900 

Latvijas Universitāte, Rīga 1992 fizika Dr. phys. 
(PhD) 

C-D Nr. 
000679 

Darba pieredze 

 
- no 1974.g. Latvijas Valsts Universitātes Spektroskopijas problēmu laboratorijā inženieris 
- 1975 - 1979  jaun. zinātn. līdzstrādnieks LVU Spektroskopijas problēmu laboratorijā 
- 1981 - 1984  jaun. zinātn. līdzstrādnieks Spektroskopijas problēmu laboratorijā 
- 1984 - 1989  vec. zinātn. līdzstrādnieks LVU Fiz. - mat. fakultātē  
- 1985 - 1989  pasniedzējs  Rīgas  Politehniskajā Institūtā  
- 1989 - 1994  vec. zinātn. līdzstrādnieks LU Spektroskopijas nodaļā  
- 1990 - 1992  pasniedzējs Latvijas Medicīnas Akadēmijā  
- 1994 - 2004  vadošais pētnieks LU Atomfizikas un  spektroskopijas institūtā 
- 2004 - 2005 docenta v.i. Latvijas Lauksaimniecības Universitātē, ITF Fizikas katedrā 
- 2005 - 2009 vadošais pētnieks Latvijas Universitātes Fiz-mat. Fak. Lāzeru centrā  
- 2009 -          puslodzes pētnieks Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas 
                          institūtā 
- 2005 -         docents Latvijas Lauksaimniecības Universitātē, ITF Fizikas katedrā 
 



 

 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

- atomu un molekulu fotofizika, lāzeru spektroskopija,  enerģijas pārnese un jonizācija 
molekulu un atomu sadursmēs, kā arī lāzeru izmantošana  medicīnā (sadarbībā ar Latvijas 
Medicīnas Akadēmiju 1987.-’89.gadā). 

- 1997 - 1998.g. vadīju LZP finansētu grantu: " Sadursmju pētījumi vielas gāzveida fāzē ar 
lāzera inducētās fluorescences metodēm ". 

- 1998 - 2000.g. vadīju Polijas ZA zinātniskās sadarbības projektu: "Spectroscopy and 
relaxation dynamics of laser excited alkali metal vapours“. Sadarbības projekts turpināts 
2001-2003.g. 

- Pētījumi veikti arī kā viespētniekam strādājot Kaizerslauternas Universitātē (1992.g. 
DAAD stipendiāts) Vācijā, Lundas Universitātē (1993.g., Zviedru institūta un Lundas 
Universitātes finansējums) Zviedrijā un Antverpenes Universitātē (1994-’96.g. brīvā 
pētnieka statusā ar UIA fondu finansējumu) Beļģijā. 1998-2002. gados ar Polijas ZA 
finansējumu veicu pētījumus Fizikas institūtā Varšavā, Polijā. 1999.gadā un arī  2003.- 
2004 g. atkal Kaizerslauternas Universitātē Vācijā prof. K. Bergmann grupā . 2005.gadā 
un 2006.gadā zinātniskais darbs Fizikas institūtā Varšavā, Polijā. ( kopā 2mēneši). 

- Esmu piedalījies arī LZP projektu ekspertīzē 
 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. E. Dimova-Arnaudova, S Gateva-Kostova, M. GŁÓDŹ, V. Grushevsky,  A. 
Huzandrov, J. KĻAVI ŅŠ, K. Kowalski , S. Magnier, K. Michulis, L. Petrov, M. 
Safronova, I. Sydoryk, J. Szonert ,Time  resolved studies in low Rydberg states of 
potassium (Experiments with alkali atoms at IP PAS ) , International Conference 
Advances in Laser Spectroscopy: in memory of Prof. Maris Jansons, ( Riga , Latvia, 
September 28-29, 2006), p.34., 

2. K. Michulis, A. Ekers, M. Glodz, V. Grushevsky,  A. Huzandrov, J. KĻAVI ŅŠ, I. 
Sydoryk, J. Szonert , Theoretical  quenching cross sections of S and D states of 
potassium. Comparison  with experiment,  11th European Workshop on Quantum 
Systems in Chemistry and Physics, ( St. Petersburg, Russia, August 20-25, 2006),   

3. U. Rogulis, J. Kļaviņš,  Tehnoloģijas un materiāli l īdzsvarotai attīstībai,  ESF 
projekta”Dabas zinātnes, globālās pārmaiņas un līdzsvarotas attīstības tehnoloģijas”  
2006/0253/VPD1/ESF/ PIAA/06/ APK /3.2.3.2./ 0089/0063 starptautiskā noslēguma 
konferencē, Salacgrīva, 24.- 25. jūlijs, 2008 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

- Patreiz lasu LLU TF studentiem 3 semestru fizikas kursa lekcijas, vadu laboratorijas 
darbus.  

- Sagatavoju un lasīju lekcijas transdisciplinārā tālākizglītības maģistrantūrā „Dabas 
zinātnes, globālās pārmaiņas un līdzsvarotas attīstības tehnoloģijas” ESF atbalstītā studiju 
projektā LU ASI. 

- Iepriekšējos gados Latvijas Universitātē esmu vadījis kursa un diplomdarbus optikas un 
spektroskopijas specializācijas studentiem; lasījis atsevišķas nodaļas no speckursiem; 
fizikas maģistratūras studentiem vadījis lāzeru praktikuma darbus; kā arī lasījis lekcijas 
LU medicīnas studentiem par fizikālo medicīnas tehniku. 

- Esmu strādājis par fizikas pasniedzēju Rīgas Politehniskajā Institūtā ( 1985-’89 ). 



 

- Esmu pasniedzis fizikas kursu Latvijas Medicīnas Akadēmijā (1990-’92). 
 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : .....apm 50...... 

 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

 
1. H. Hulsman and J. Klavins, “Vibrational relaxation of Na2 molecules in a triplet 

state: collisional transfer from  mixed A 1
ΣU  - b 3ΠU  gateway level to long-lived 

levels of b 3ΠU “ , ”Chem. Phys. Lett.”,Vol.274, p. 85, 1997,  
2. B. Bieniak, K. Fronc, S. Gateva-Kostova, M. Glódz, V. Grushevsky, J. Klavins, K. 

Kowalski, A. Ruciñska, J. Szonert, “Excitation transfer between the rubidium 52D fine-
structure levels in collisions with ground state rubidium atoms: experiment and 
theory.”, ” Physical Review A.”,  vol. 62, p.022720, 2000, 

3. A. Ekers M. Glodz, J. Szonert, J. Klavins, V. Grushevsky,  “Energy transfer between 
the 2S and 2D  states in alkalis: experiment and theory.”, ”Canadian  Journal of 
Physics.”, vol.79, p.1039-1053, 2001. 

4. Ruth Garcia-Fernandez, Aigars Ekers, Janis Klavins, Leonid P. Yatsenko, Nikolai N. 
Bezuglov, Bruce W. Shore, and Klaas Bergmann, “The Autler – Townes effect in a 
sodium molecular – ladder scheme”,  Physical Review A, vol. 71, p.023401, 2005 

5. M. Glodz, A. Huzandrov, M. S. Safronova, I. Sydoryk, J. Szonert and J. Klavins, 
“Experimental and theoretical study of the nf-level lifetimes of potassium.”, ” Physical 
Review A.”,  vol. 77, No. 2, p.022503, 2008. 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

- 2005. gadā beidzu augstskolu pedagoģijas kvalifikācijas kursu LLU. 
- 2005.–’10.g. gadskārtējās LLU konferences un LU konferences kā arī dalība regulāros 

zinātniskos semināros LU ASI  
- 2005. – ‘06.gadā zinātniskais darbs Fizikas institūtā Varšavā, Polijā ( kopā 2mēneši) 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Esmu Latvijas Zinātnieku Savienības un Starptautiskās optikas inženieru ( SPIE ) biedrs. 
1994.g. biju Ņujorkas Zinātņu Akadēmijas biedrs. 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

LU Rektora apbalvojums sakarā ar LU 80.-to gadskārtu  

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
- 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x    x    x    

Krievu valoda x     x    x   

Vācu valoda  x     x   x   

Angļu valoda  x    x    x   



 

____Poļu______ valoda   x    x    x  
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LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 

1.Vispārējās ziņas: 
 
 

DAINA  KANAŠKA 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  121061-10039 
Dzimšanas vieta  Personas kods 

   
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Tehniskā fakultāte, Spēkratu instit ūts. 

Asoc/prof. 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
 

Adrese:   
Parka 25   

Jelgava   
Latvija   

   
Tālruņa 

Nr.  
63011737    

Mob.tel. 26483712   
E-pasts: daina.kanaska@llu.lv   

    
1.5. Izglītība    
    

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācij
a 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 1979-1984 Automobiļi un 
autosaimniecība 

Inženieris-
mehāniķis 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 1986-1989 Darba aizsardzība  

1.6. Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma 
Nr. 

Ļeņingradas valsts agrārā 
universitāte 

1991 Darba aizsardzība Tehnisko 
zinātņu 
kandidāts 

KD 042274 

LLU habilitācijas un 
promocijas padome H-1  

1992 Darba aizsardzības 
inženiertehniskais 
nodrošinājums 

Tehnisko 
zinātņu 
doktors 

G-D 
000031 

     

1.7. Darba pieredze 

Laika periods Darba vieta Amats 

No 01.09.2008. LLU,TF, Spēkratu Asoc.prof. 



 

Institūts 

2007 - 2008 LLU,TF, Spēkratu 

Institūts 

docents 

2006 -2007 LLU,TF, Spēkratu 

Institūts 

Vies-docents 
 

2004-2006 JRPIC Uzņēmējdarbības 

atbalsta speciālists 

1997-2007 LLU, MF, Darba vides 

katedra 

Vies-docents 

1992-1995 LLU, LMF, 

Lauksaimniecības mašīnu 

katedra 

lektors 

1985-1992 LLU,LMF, Darba 

aizsardzības katedra 

asistents 

1884-1985 p/s Vircava uzskaitvede 

 
1.8. Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   
vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   

Krievu valoda x   x   x   

Vācu valoda          

Angļu valoda  x   x   x  

_____________ valoda          

1.9. Citas būtiskas ziņas. 

Personiskās kompetences celšana: 

Kursu nosaukums Vieta Gads 

ECDL 6,7 modulis JRPIC, ESF projekta 
ietvaros 

2007 

Kvalitātes vadība atbilstoši ISO 9001 Zaigon Baltic 
Consulting Ltd, 

2005 

Angļu valoda Līderis, ESF projekta 
ietvaros  

2007 

2.Zinātniskā darbība un publikācijas: 



 

2.6.1. Publikācijas starptautiski citējamos izdevumos: 

1. StašaJ., Jurēvics J., Šķēle A., Kanaška D. Ergonomicaly estimation of small-scale 
forest machines. Conference proceedings „Human and nature safety”1-3 June 2006. 
Europos saugas ir sveikatos darbe agentura, Akademija 2006-p.p. 54-57. 

2. Verdins G.,.Avotins J , Kanaska D.The recession of hardness in preparations, cut by 
plasma /6th International Scientific Conference “Engineering for rural development”, 
Jelgava, LUA, May 24-25, 2007, publ. LUA, pp.226-232. 

3. Verdins G.,Kanaska D. The recession of hardness in samples, cut by plasma, after 
tempering process/ International Scientific Conference „Agricultural and engineering- 
complying with European requirements”, Bucharest, INMA, January 28-29, 2008, 
publ. INMA, pp.124-128. 

4. Verdins G.,Kanaska D. The recession of hardness in preparations, cut by plasma, after 
normalisingprocess for steels 65Mn4 and 40Cr4 /7th International Scientific 
Conference “Engineering for rural development”, Jelgava, LUA, May 29-30, 2008, 
publ. LUA., pp.220 – 224. 

5. Čukure A., Čukurs J., Kanaška D.,Nulle I. Standardization role for improvement of 
engineers educating process/ 7th International Scientific Conference “Engineering for 
rural development”, Jelgava, LUA, May 29 -30.2008, publ. LUA., pp.199 – 203. 

6. Verdins G.,Kanaska D. The prevention of consequence of plasma impact on steels by 
heating/ International Scientific Conference “Material science and manufacturing 
technology”MITECH 2008 proceedings, Prague, CZU, June 26 -27.2008., publ. CZU 
pp.223-228.  

7. Dukulis I., Birzietis G.,.Kanaska D. Optimization models for biofuel logistic systems/ 
7th International Scientific Conference “Engineering for rural development”, Jelgava, 
LUA, May 29 -30.2008, publ. LUA, pp.283 – 290. 

8. Čukurs J., Čukure A., Kanaska D., Nulle I. Dissemination of standards in studying 
process in LUA and in several engineering plants of Latvia/ 9th International 
conference on Geometry & Engineering Graphics BALTGRAF 2008. Riga, RTU, June 
5 -6.2008., publ.RTU, pp.218- 222.  

9. Kanaska D., Verdins G. The trends of development of metal industry in Latvia / 15 
scientific meeting “Directions of development and use of tractors” JUMTO 2008. Novi 
Sad, University Novi Sad, December 5.2008., publ.JUMTO, pp. 111- 116.   

10.   Kanaska D., Verdins G. Changes of physical-mechanical characteristics and structure 
of steel cut by plasma/8th International Scientific Conference “Engineering for rural 
development”, Jelgava, LUA, May 28-29, 2009, publ. LUA., pp.280 – 284.  

11. Kanaska D., Verdins G. The research of welded sieve qualities dependance on aspects 
of production technology /9th International Scientific Conference “Engineering for 
rural development”, Jelgava, LUA, May 27-28, 2010, publ. LUA., pp.271 – 275.  

 
2.8. Piedalīšanās ar referātiem starptautiskajās zinātniskajās konferencēs: 

     
1. Kanaška D., Jurēvics J. Darba vides riska faktoru varbūtības pētījumi šo faktoru 

samazināšanai lauksaimniecībā. Starptautiskā zinātniskā konference "Tautsaimniecības 
un uzņēmējdarbības attīstības problēmas" October 09.2003, RTU, Rīgā.  

2. Vērdiņš G., Avotiņš J., Kanaška D.The recession of hardness in preparations after 
cutting  by plasma. 6th International Scientific Conference “Engineering for rural 
development”, May 24-25. 2007, LUA, Jelgava. 



 

3. Verdins G.,Kanaska D. The recession of hardness in samples, cut by plasma, after 
tempering process/ International Scientific Conference „Agricultural and engineering- 
complying with European requirements”, January 28-29, 2008, INMA, Bucharest.  

4. Verdins G.,Kanaska D. The recession of hardness in preparations, cut by plasma, after 
normalisingprocess for steels 65Mn4 and 40Cr4 /7th International Scientific 
Conference “Engineering for rural development”, May 29-30, 2008, LUA, Jelgava.   

5. Čukure A., Čukurs J., Kanaška D.,Nulle I. Standardization role for improvement of 
engineers educating process/ 7th International Scientific Conference “Engineering for 
rural development”,May 29 -30.2008, LUA, Jelgava.  

6. Verdins G.,Kanaska D. The prevention of consequence of plasma impact on steels by 
heating/ International Scientific Conference “Material science and manufacturing 
technology”MITECH 2008 proceedings, Prague, CZU, June 26 -27.2008. 

7. Dukulis I., Birzietis G.,.Kanaska D. Optimization models for biofuel logistic systems/ 
7th International Scientific Conference “Engineering for rural development”, Jelgava, 
LUA, May 29 -30.2008. 

8. Čukurs J., Čukure A., Kanaska D., Nulle I. Dissemination of standards in studying 
process in LUA and in several engineering plants of Latvia/ 9th International 
conference on Geometry & Engineering Graphics BALTGRAF 2008. Riga, RTU, June 
5 -6.2008. 

9. Kanaska D., Verdins G. The trends of development of metal industry in Latvia / 15 
scientific meeting “Directions of development and use of tractors” JUMTO 2008. Novi 
Sad, University Novi Sad, December 5.2008.  

10. Kanaska D., Verdins G. Changes of physical-mechanical characteristics and structure 
of steel cut by plasma/8th International Scientific Conference “Engineering for rural 
development”, Jelgava, LUA, May 28-29, 2009. 

11. Kanaska D., Verdins G. The research of welded sieve qualities dependance on aspects 
of production technology /9th International Scientific Conference “Engineering for 
rural development”, Jelgava, LUA, May 27-28, 2010. 

 
3. Pedagoģiskā darbība. 
 
3.6. Studiju priekšmeti: 
Priekšmeta nosaukums KPP 
Mērīšanas tehnika 1.5 
Inženierdarba organizācija un ergonomika 3 
 
3.8. Socrates/Erasmus starptautisko izglītības programmu mācībspēks: 
 
Dalība LLU, TF tālākizglītības programmas angļu valodā „Education in Latvia for 
international cooperation, stability of society and rural development”, 72 stundu apjomā, 
īstenošanā ārvalstu studentiem Leonardo Mobilite projekta (EXX – 117639) ietvaros 17.05.-
28.05.2007.- LLU sertifikāts Nr.000038. 
  
3.9. Tālākizglītība: 
 

1. Augstskolu didaktika, LLU, 2006. 
2. Dalība mācībspēku un personāla Erasmus apmācību programmā International week 

ietvaros  North Karelia University of Applied sciences 16-20.2009.  
 3.10.Cita būtiska informācija:  
 



 

1. Uzstāšanās ar referātu „Mūža izglītība, kā iespēja tuvināt augstskolas studiju procesu 
ražošanas vajadzībām”, G.Vērdiņš, D.Kanaška, J.Avotiņš LLU mācību metodiskajā 
konferencē LLU Mūžizglītības piedāvājums: padarītais, iespējas un risinājumi, 
18.01.2008. 

2. Referāts „Profesionālās prakses vērtējums studentu un darba devēju skatījumā”, 
G.Vērdiņš, D.Kanaška, J.Avotiņš, V.Rantiņš LLU mācību metodiskajā konferencē 
Prakses- absolventu konkurētspējai, 23.01.2009. 

3. Referāts „Mašīnu projektēšana un ražošana specialitātes bakalauru konkurētspējas 
novērtējums un problēmas”, G.Vērdiņš, D.Kanaška, J.Avotiņš. LLU mācību 
metodiskajā konferencē Kvalitātes studijas, 22.01.2010. 
 

4. Organizatoriskā darbība. 
 
4.4. Starptautisko zinātnisko organizāciju locekļi un eksperti, konferenču orgkomiteju 
vadītāji un locekļi.: 
 

1. „Human and nature safety”,1-3 June 2006. konferences Lietuvas Lauksaimniecības 
Universitātē, Kauņā  zinātnisko publikāciju eksperts. 

2. 6th International Scientific Conference “Engineering for rural development”, 
Jelgava, LUA, May 24-25, 2007., orgkomitejas locekle. 

3. 6th International Scientific Conference “Engineering for rural development”, 
Jelgava, LUA, May 24-25, 2007., sekcijas Mehānika un materīlzinātne 
līdzprieksēdētāja. 

4. „Human and nature safety”, 12. June 2007. konferences Lietuvas Lauksaimniecības 
Universitātē, Kauņā zinātnisko publikāciju eksperts 

5. 7th International Scientific Conference “Engineering for rural development”, May 
29-30, 2008, LUA, sekcijas Mehānika un materīlzinātne prieksēdētāja. 

6. „Human and nature safety”, 14-17 May. 12-13 June 2008. konferences Lietuvas 
Lauksaimniecības Universitātē, Kauņā zinātnisko publikāciju eksperts. 

7. International Scientific Conference „Agricultural and engineering- complying with 
European requirements”, January 28-29, 2008, INMA, Bucharest, member of 
scientific cometee. 

8. 8th International Scientific Conference “Engineering for rural development”, 
Jelgava, LUA, May 28-29, 2009,  sekcijas Automatizācija un materīlzinātne 
līdzprieksēdētāja. 

9. „Human and nature safety”,3-5 June 2010. konferences Lietuvas Lauksaimniecības 
Universitātē, Kauņā  zinātnisko publikāciju eksperts. 

  
 
 
4.5. LLU veicamie pienākumi: 
 

1. TF profesionālās studiju programmas Mašīnu projektēšana un ražošana direktore 
2. TF Domes locekle 
3. TF Domes sekretāre  
4. LLU, TF Maģistru eksāmenu komisijas loceklis studiju apakšprogrammās 

„Autotransports” un „Tehniskais un tehnoloģiskais serviss”. 
5. LLU, TF Bakalauru eksāmenu komisijas priekšsēdētāja vietniece Mašīnu projektēšana 

un ražošana studiju programmā. 
6. TF inženierzinātņu metodiskās komisijas locekle.  



 

 
4.6. Cita būtiska informācija: 
 

1. Tehniskās fakultātes ERASMUS programmas koordinators. 
2. Biedrības Līdere (mentoringa projekts uzņēmējdarbības atbalstam sadarbībā ar 

Ekonomikas ministriju) – mentors (padomdevējs u/d uzsācējam), balva - 2007. gada 
mentors 

 
 
 
Datums: 03.03.2011.                                                Paraksts: 



 

LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Anita  Kreicberga 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1958 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU, EF Gr āmatvedības un finanšu katedra, lektore 

Darba vieta un ieņemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Svētes 18   
Jelgava   
Latvija   

   
Tālruņa Nr.  3024214    

Fakss: 3026980   
E-pasts: Anita.kreic@inbox.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas universitāte Ekonomikas un vadības 
fakultāte 
Latvijas universitāte un Moore Stephens  
(Lielbritānija) 
Latvijas universitāte Ekonomikas un vadības 
fakultāte 
Latvijas Valsts universitāte Ekonomikas fakultātes 
aspirantūra 
Latvijas Valsts universitāte Finansu un 
tirdzniecības fakultāte 

1998.-2000. 
 
 

1997. 
1996.-1997. 

 
1985.-1987. 

 
1977.-1981. 

Sabiedrības vadības 
maģistrantūra 

Audits un 
grāmatvedība 
Ekonomists-
grāmatvedis 
Tirdzniecības 
organizācija 
Tirdzniecības 
ekonomika 

Mg.sc.com. 
 
   
Sertifikāts 
 
Augstākā 
profesionālā 
izglītība: 
ekonomists 
grāmatvedis 
ekonomists 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

No 2000.g septembra- LLU Ekonomikas fakultāte, Grāmatvedības un finanšu katedras lektore 
No 2001.g. līdz 2002.g. Biznesa Augstskola „Turība” lektore 
No 1999.g līdz 2008.g. Latvijas Universitāte Ekonomikas vadības fakultāte Grāmatvedības institūts- lektore 
No 1997.g septembra- LLU Ekonomikas fakultāte, Grāmatvedības un finansu katedras asistente 
1988.-1991. Jelgavas 2.vidusskolas, skolotāja 
1985.-1987. Latvijas Valsts universitāte, Ekonomikas fakultāte. Klātienes aspirantūra 
1981.-1985 VKTEZPI Latvijas fil., j.z. līdzstrādniece 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Maģistra darbu vadīšana specializācijā finanses un kredīts, pētījumu virziens: nodokļu politika 

 



 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

1) Nodokļi un kredīts (1KP; 1.5KP) 
2) Finanses un kredīts (2KP) 
3) Uzņēmuma finanses (2KP) 
4) Finanšu menedžments (4KP)- LU 
5) Nodokļu politika (2 KP)- Maģ. 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : ........... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

LR Grāmatvežu asociācijas organizēti kursi: 2008. 1) UIN deklarācija un tās sagatavošanas problēmas”, 
sertifikāts, 2007. 1) Grāmatvedības koncepcijas ES valstīs, Naudas plūsmas pārskata īpatnības un interpretācija, 
sertifikāts 
2008. Interakīvais seminārs „M ācībspēku komunikācijas spēju pilnveidošana”, sertifikāts,  
Stažēšanās ārzemēs:2006. 1) Aktuelle Probleme des Hochshule wesens in Deutschland und Ōsterreich. Berlīnē, 
Lincā,  

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda X   X   X   

Vācu valoda          

Angļu valoda  X   X    X 

_____________ valoda          

 
6.04.2011.  /A.Kreicberga 
(Datums)  (Paraksts) 

  



 

LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Uldis  Karlsons 
Vārds  Uzvārds 

Dobele  1974. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte, Meža izmantošanas katedra, 

lektors 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Akadēmijas iela Nr.11   
Jelgava   
LV-3001   

   
Tālruņa Nr.  63026059    

Fakss: 63021619   
E-pasts: mfdarbvid@llu.lv    

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte  
No 2010 g. 

Darba vides aizsardzība 
un ekspertīze 

Maģistra 
studijas 

Latvijas Universitāte 2005.-2006. Vides aizsardzība un 
ekspertīze 

Vecākais darba 
aizsardzības 
speciālists 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
(pamatstudijas) 

1992.-1998. Autotransports Autotransporta 
inženieris 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

No2009.g.līdz šim brīdim – lektors Meža izmantošanas katedrā 
2005- SIA VERSO valdes loceklis 
1998- 2005 SIA Centra „Jaunzemji” tirdzniecības pārstāvis 
 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Darba aizsardzība un drošība 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 



 

Darba un civilā aizsardzība  - 2 KP 
Darba aizsardzība – 1 KP 
Darba aizsardzība tautsaimniecībā – 3 KP 
Darba aizsardzības līdzekļi – 2 KP 
Normatīvi darba aizsardzībā – 2 KP 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : .....5...... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

(raksti par darba aizsardzību) avoti Internetā: 
- http://www.zz.lv/blog/UldisKarlsons/article.html?post_id=24285 
- Izmaiņas darba aizsardzības noteikumos, kas regulē pirmās palīdzības sniegšanu darba 

vietās. 23.08.2010.ZZ 
- http://www.zz.lv/blog/UldisKarlsons/article.html?post_id=22765 

Atgādinājums darba devējiem par izmaiņām darba likumdošanā. 10.06.2010.ZZ 
- http://www.lv.lv/?menu=doc&id=209353  

Darba likums – iespēja radoši izpausties. 07.05.2010.ZZ 
http://www.lpva.lv/index.php/lv/pv_forums/programma/ 
Diskusija par aktuāliem darba tiesību jautājumiem (Latvijas Personāla vadīšanas 
Asociācija) 

- http://www.bauskasdzive.lv/news/article.html?xml_id=6598&order=asc 
Konsultē darba devējus. 03.02.2009.BDz 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

2007 Pamatkurss pedagoģijā 60 KP, LLU 
2006 Ugunsdrošības un aizsardzības 160 stundu kursi, SIA MC Liepa 
2005 Darba aizsardzības speciālista 160 stundu kursi, SIA Grosbuhs-Invest 
1996 lauksaimniecības prakse Šveicē  
1995 lauksaimniecības prakse Vācijā  

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x    x  x   

Krievu valoda x    x  x   

Vācu valoda  x   x  x   

Angļu valoda   x   x   x 

 
08.02.2011. 

  

(Datums)  (Paraksts) 
  



 

CURRICULUM VITAE 
 

Aigars  Laizāns 
Vārds  Uzvārds 
Balvi  260361-10021 

Dzimšanas vieta  Personas kods 
26.03.1961.  latvietis 

Datums, mēnesis, gads  Tautība 
  precējies 
  Ģimenes stāvoklis 

LLU Tehniskā fakultāte, Lauksaimniecības enerģētikas institūts, vieslektors - lektors  
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

J. Čakstes bulv. 5  Mazcenu aleja 23-3 
Jelgava  p/n Jaunmārupe, Rīgas raj. 

LV–3001  LV–2166 
   

Tālruņa Nr.  63022242  Tālruņa Nr. 67933397, 29233450 
E–mail: Aigars.Laizans@LLU.LV   
 AIGARS.LAIZANS@GMAIL.COM   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

    
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Tehniskā 
fakultāte, Lauksaimniecības enerģētikas institūts 
Doktorantūras studijas lauksaimniecības enerģētikā 2005 – 2009 

Lauksaimniecības 
enerģētika 

Inženierzinātņu 
doktora grāds, 

paredzēts aizstāvēt 
promocijas darbu 

2011. gadā 
Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas biznesa institūts 
(RBI) – šobrīd RTU Rīgas Biznesa skola, (mācību 
process notika gan Ņujorkas štata universitātē (State 
University of New York at Buffalo, USA), Buffalo, 
ASV, gan Otavas universitātē (Ottawa University), 
Kanāda, gan Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvija). 

1992-1996 
Uzņēmējdarbības 

vadība 

Uzņēmējdarbības 
vadības maģistra 

grāds 

Norvēģijas Lauksaimniecības universitāte, Åsa, 
Norvēģija. Dr.ing. kurss “Kontroles tehnika un 
automatizācija” (“Control Engineering and 
Automation”) 

1994 
Lauksaimniecības 

mehanizācija 
Sertifikāts 

Karaliskā Veterinārijas un Lauksaimniecības 
universitāte, Kopenhāgena, Dānija. Dr.ing. kurss 
“M ērīšana un datu apstrāde” (“Measuring and Data 
Processing”) 

1993 
Lauksaimniecības 

mehanizācija 
Sertifikāts 

Bišopa Bērtona lauksaimniecības koledža (Bishop 
Burton College of Agriculture), Beverlija (Beverley), 
Hambersaidas grāfiste, Anglija. 

1992 Pedagoģija Sertifikāts 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte, 
Lauksaimniecības enerģētikas institūts 

1986–1992 
Lauksaimniecības 

enerģētika 
Inženierzinātņu 
maģistra grāds 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte 

1979–1984 
Lauksaimniecības 

mehanizācija 
Inženiera diploms 

 



 

Darba pieredze 

8. No 2004.gada sept. – vieslektors lektors, docents, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Tehniskā 
fakultāte, Lauksaimniecības enerģētikas institūts 

9. 1999. g. – 2005.g. – docents Rīgas Tehniskajā universitātē, Inženierekonomikas fakultāte, Rīgas biznesa 
institūts (RBI) – šobrīd RTU Rīgas Biznesa skola, Rīga, Skolas ielā 11 

10. 2002. g. febr. – 2004.g. sept. – pirmais viceprezidents, komercdirektors, A/s „Preses nams”, Rīgā, Balasta 
dambis 3.  

11. 1999. g. aug. – 2002. g. janv. – direktora vietnieks MBA programmu vadīšanā, Rīgas Tehniskajā 
universitātē, Inženierekonomikas fakultāte, Rīgas biznesa institūts 

12. 1997.g. apr. – 1999.g. aug. – Mārketinga daļas vadītājs, Latvijas Investīciju banka (šobrīd Nordea Bank 
Rīgas filiāle), Rīgā. 

13. 1995.g. okt. – 1997.g. apr. – Mārketinga un ekonomiskās analīzes daļas vadītājs, A/s Sakaru Banka, Rīga. 
14. 1994.g. okt. – 1995.g. sept. – Mārketinga pārvaldes direktors, A/ s Banka Baltija, Rīga. 
15. 1994.g. - Pētnieks, zinātniski pētnieciskās grupas vadītājs Lauksaimniecības Enerģētikas institūtā Latvijas 

Lauksaimniecības Universitāte, Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte. Zinātniski-pētnieciskā grupa, 
kura strādā pie automatizētās projektēšanas ieviešanas lauksaimniecības inženieru mehāniķu studiju 
programmā. 

16. 1992. g. sept. – 1994. g. sept. – katedras vadītājs, Mehānikas katedra, Tehniskā fakultāte, Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte.  

17. 1989.g. sept. – 1992.g. – lektors, Mehānikas katedra, Tehniskā fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte.  

18. 1984.g. sept. – 1994.g. – pētnieks, Elektrotehnikas katedra, Tehniskā fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Zinātniski-pētnieciskā grupa, kura strādā pie Elektrodzinēju aizsardzības un Alternatīvās 
enerģijas pielietošanas lauksaimniecībā. 

19. 1981. g. okt. – 1984. g. jūn. – laborants, Elektrotehnikas katedra, Tehniskā fakultāte, Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Zinātniski-pētnieciskā grupa, kura strādā pie Elektrodzinēju aizsardzības un 
Alternatīvās enerģijas pielietošanas lauksaimniecībā. 

Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, 
maģistrantu un doktorantu (aspirantu) vadīšana 

19. 1981. g. okt. – 1984. g. jūn. – laborants, Elektrotehnikas katedra, Tehniskā fakultāte, Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Zinātniski-pētnieciskā grupa, kura strādā pie Elektrodzinēju aizsardzības un 
Alternatīvās enerģijas pielietošanas lauksaimniecībā. 

20. 1984.g. sept. – 1994.g. – pētnieks, Elektrotehnikas katedra, Tehniskā fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Zinātniski-pētnieciskā grupa, kura strādā pie Elektrodzinēju aizsardzības un Alternatīvās 
enerģijas pielietošanas lauksaimniecībā  

21. 1994.g. aug., - okt. - pētnieks, zinātniski pētnieciskās grupas vadītājs Lauksaimniecības Enerģētikas 
institūtā Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte. Zinātniski-
pētnieciskā grupa, kura strādā pie automatizētās projektēšanas ieviešanas lauksaimniecības inženieru 
mehāniķu studiju programmā („Sorosa fonds Latvija” grants)  

22. 1996.g. aug. – 1997.g. dec. - Apvienoto Nāciju Attīstības Programmas (UNDP) nolīgts konsultants 
investīciju piesaistē un biznesa plānu sastādīšanā un novērtēšanā Latvijas Valsts Labklājības ministrijā, 
Rīgā, Skolas ielā 28. 

23. 1999.g. janv. – 2001.g. dec. - projekta vadītājs no Latvijas puses – projekts biznesa skolas dibināšanā Janka 
Kupalas Grodņas universitātē, Grodņā, Baltkrievija. Projekta partneri – Buffalo universitāte, ASV, Janka 
Kupalas Grodņas universitāte, Grodņa, Baltkrievija, Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa institūts.  

24. 2001.g. marts – dec. - Konsultants, EPOS Health Consultants Ltd.,Vācija. Tehniskās Palīdzības Projekts 
„Prioritāšu noteikšana un investīciju lēmumu pieņemšana Latvijas Labklājības ministrijā” (“Strengthening 
Prioritisation and Investment Decision for Latvian Ministry of Welfare”) – projektu finansē Pasaules Banka 
(World Bank). Atbildīgs par Finansu resursu piesaistes novērtējuma pētījuma daļu. 

25. PHARE programmas ietvaros sagatavota mācību grāmata angļu valodā tālmācībai “Finansu vadība 
lauksaimniecības vadītājiem” (“Financial Management for Agriculture Managers”). Projektā piedalījās arī 
Godollo Universitāte Ungārijā un Cranfield Univesity,  Anglija. 

26. No 1996.gada  - maģistrantu vadītājs, Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa institūts (vadīti 23 
maģistranti dažādās tēmās – stratēģiskā vadība, mārketings, finansu vadība, u.c.) 

27. Maģistrantu vadītājs Biznesa augstskolā „Turība” 2000. un 2005. gadā (2 maģistranti) 
28. Maģistrantu vadītājs Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultātes Latvijas/Norvēģijas 



 

maģistratūrā - Inovāciju un uzņēmējdarbības maģistra (Master of Business administration in Innovation and 
entrepreneurship) grāda iegūšanai (2 maģistranti 2005.gadā)  

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo 3 gadu laikā) 

16. 1st International Internet Conference on Systems, Computing Sciences and Software Engineering CISSE – 
05 (Computer, Information and System Sciences and Education) „Advances in systems, computing sciences 
and software engineering”, University of Bridgeport Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 
USA. Šnīders A., Laizāns A. Invariant Control of Wastewater aeration. December 11-18, 2005. 

17. 5th International scientific conference „Engineering for rular development”. Šnīders A., Laizāns A. Main 
conditions of wastewater aeration unit design parameters. Jelgava, May 18-19, 2006. 

18. 13th International Scientific Conference Research for rural development. Šnīders A., Laizāns A. Impact of 
wastewater aeration process control techniques on the energy consumption. LLU, Jelgava, May 19–22, 2006.  

19. Izstāde Latvijas reģionu sasniegumu pārskatam un attīstībai "Reģionālā attīstība Latvijā 2006" . 
Notekūdeņu aerācijas invariantās vadības sistēma. Posters Ķīpsalas izstāžu centrā 20.-22.aprīlī, Rīga,2006.  

20. 3rd International Conference “Rural development”, Šnīders A., Laizāns A. Computer aided modelling of 
wastewater aeration systems, Kaunas, November 8-10, 2007. 

21. 6th International scientific conference Engineering for rular development. Šnīders A., Laizāns A. Oxygen 
transfer process simulation in wastewater aeration tank. LLU, Jelgava, 2007.  

22. Шнидерс А.А., Лайзанс А.Д. Нестационарная модель переноса кислорода в аэротенке биологической 
очистки сточных вод. 5.Международная конференция "Исследование, разработка и применение 
высоких технологий в промышленности", Ст.Петербург, Россия, Апрель 2008. 

23. Laizāns A., Osadčuks V., Šnīders A. System analysis of oxygen transfer in wastewater aeration tank. 
INMATEH 2008 – II "Engineering And Management Of Sustainable Development In Agriculture, Transport 
And Food Industry ", International scientific conference, July 18-19, 2008, Bucharest, Romania. 

24. Registered delegate, discussion round-table participant, 4th International Water Association’s International 
Young Water Professionals Conference. Conference held at the Clark Kerr Campus Conference Center of the 
University of California at Berkeley, USA, from July 16 to July 18, 2008. 

Lekciju kursi 

3. Pasniegtie mācību priekšmeti:  
� Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Iestāžu un uņēmumu ārējo 

sakarui specialitāte - “Tirgzinības”, „Ārējie ekonomiskie sakari”(kursi lasīti angļu valodā); 
� Latvijas Lauksaimniecības universitāte - “Teorētiskā mehānika”, „Automātikas iekārtas” 
� Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Biznesa skola – „Investment and Banking”, 

„Entrepreneurship” (lasīti angļu valodā) 
� Banku augstskola (kopā ar Certified Institute of Bankers, London, UK) – „Finansu produktu 

mārketings” 
� SIA “Komercizglītības centrs”. Praktiski orientēti semināri Uzņēmējdarbībā, Mārketingā un 

Biznesa plāna sastādīšanā AS “Latvenergo”, AS “Latvijas Dzelzceļš”, AS “Latvijas 
Krājbanka” u.c. kompāniju vadošajiem darbiniekiem.  

4. Pašlaik pasniedzamie mācību priekšmeti:  
� Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Tehniskā fakultāte, Lauksaimniecības enerģētikas 

institūts, bakalauru studijas - “Alternatīvā enerģētika”, „Alternatīvā enerģētika un 
uzņēmējdarbība”, „Energoekonomika”, „Elektromegnētiskie pārejas procesi”, 
„Relejaizsardzības un automātika”. 

� Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Tehniskā fakultāte, Lauksaimniecības enerģētikas 
institūts, maģistrantūras studijas – „ 

� Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte, maģistrantūra - “ „Ekonomika 
enerģētikā”  

� Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultātes Latvijas/Norvēģijas maģistratūrā - 
Inovāciju un uzņēmējdarbības maģistra (Master of Business administration in Innovation and 
entrepreneurship) grāda iegūšanai – „Planning and Entrepreneurship” (angļu valodā) 

� Rīgas Tehniskā universitāte, Mehānikas fakultātes BALTECH maģistratūrā - – „Industrial 
Marketing” (angļu valodā) 

Publikāciju skaits – 35: t.sk. grāmata 1, raksti 12, zinātnisko darbu atskaites 16, metodiskie materiāli un 
mācību līdzekļi 4, projekti Ziemeļvalstu doktorantūras kursiem 2. 



 

Nozīmīgākās publikācijas (pēdējo 5 gadu laikā) 

11. Šnīders A., Laizāns A. Invariant Control of Wastewater aeration. In : Proceedings of 1st International 
Internet Conference on Systems, Computing Sciences and Software Engineering CISSE – 05 (Computer, 
Information and System Sciences and Education) „Advances in systems, computing sciences and software 
engineering”, University of Bridgeport Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Springer 
Publ. 2005-2006, pp.99-103. 

12. Šnīders A., Laizāns A. Main conditions of wastewater aeration unit design parameters. In : Engineering for 
rular development: Proceedings of the 5th International scientific conference. Latvia University of 
Agriculture Faculty of Engineering, Jelgava 2006, pp.160-164. 

13. Šnīders A., Laizāns A. Computer aided modelling of wastewater aeration systems, In : Proceedings of the 3rd 
International Conference “Rural development”, Book 2, Kaunas, November 8-10, 2007, pp. 227-231. 

14. Šnīders A., Laizāns A. Oxygen transfer process simulation in wastewater aeration tank. In:  Engineering for 
rular development: Proceedings of the 6th International scientific conference. Latvia University of 
Agriculture Faculty of Engineering, Jelgava, 2007, pp.154-158.  

15. Laizāns A., Šnīders A. Simulation of cost-efficient wastewater aeration control using invariant control 
principle. In: INMATEH 2008 – I "AGRICULTURE AND ENGINEERING – complying with the European 
requirements", International scientific conference proceedings, January 28-29, 2008, Bucharest, Romania, pp. 
183-188. 

16. Шнидерс А.А., Лайзанс А.Д. Нестационарная модель переноса кислорода в аэротенке биологической 
очистки сточных вод. In: Высокие Технологии, Фундаментальные И Прикладные Исследования, 
Образование, Том 13, Сборник трудов, Под редакцией А.П. Кудинова, Г.Г. Матвиенко, 
5.Международная конференция "Исследование, разработка и применение высоких технологий в 
промышленности",Ст.Петербург, Россия, Апрель 2008., pp. 384-386 

17. Laizāns A., Osadčuks V., Šnīders A. System analysis of oxygen transfer in wastewater aeration tank. In: 
Proceedings of INMATEH 2008 – II "Engineering And Management Of Sustainable Development In 
Agriculture, Transport And Food Industry ", International scientific conference, July 18-19, 2008, Bucharest, 
Romania, pp. 132-137. 

18. Galiņš A., Laizāns A., Kanceviča L. Alternatīvās enerģētikas iekārtas, Jelgava: LLU, 2008. – 316 lpp. 
19. Laizāns A., Galiņš A. Datu apstrādes un modelēšanas datorprogrammas Labview pielietošana” Jelgava: 

LLU, 2006. – 89 lpp. 

 

Kvalifik ācijas celšana (pēdējo 5 gadu laikā) 

4. 2010.g. – Latvijas Siltumenerģētikas ražotāju asociācijas seminārs – darba vizīte Dānijas siltumenerģētikas 
uzņēmumos.  

5. Registered delegate, 4th International Water Association’s International Young Water Professionals 
Conference. Conference held at the Clark Kerr Campus Conference Center of the University of California at 
Berkeley, USA, from July 16 to July 18, 2008. 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

9. 1993. g. sept. – 1994.g. okt. – LLU Konventa loceklis. 
10. 1993. g. sept. – 1994.g. okt. - LLU ITF Domes loceklis. 
11. 1999. g. – 2005.g. – Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas biznesa institūts – Domes loceklis 
12. 2002. g. sept. – 2004.g. sept. – Latvijas Poligrāfijas uzņēmēju asociācijas domes loceklis 
13. 2005. g. jūn. – 2006.g.janv. – Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas ražotāju asociācijas (LETERA) 

eksperts 
14. No 2006. g. jūn. – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) eksperts 
15. No 2004.g. – Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas biedrs. 
16. No 2010.g. – 10.Saeimas deputāta Dzintara Rasnača palīgs 

 

Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda          



 

Krievu valoda          

Angļu valoda          

08.02.2011   
(Datums)  (Paraksts) 

 



 

 LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Jānis  Lāceklis -Bertmanis 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1982 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Tehniskā fakultāte, vieslektors-asistents 

Darba vieta un ieņemamais amats 
 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Jāņa Čakstes bulvāris 6  Kooperatīva iela 6 - 4 

Jelgava  Jelgava, LV-3003 
LV – 3001  Latvija 

   
Tālruņa Nr.  +37129968334   +37129968334 

Fakss:    
E-pasts: janis.laceklis@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra (aspirantūra). Mācību 

iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Doktorantūra. Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte Tehniskā 
fakultāte, Latvija 

2008. - ... 
Lauksaimniecī

bas 
inženierzinātne 

 

Maģistrantūra. Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte Tehniskā 
fakultāte, Latvija 

2006. – 
2008. 

Autotransports 
Inženierzinātņu 

maģistrs 

Pamatstudijas. Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte Tehniskā 
fakultāte, Latvija 

2002. – 
2006. 

Autotransports 
Inženierzinātņu 
bakalaura grāds 
mašīnzinātnē 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma 
Nr. 

     

Darba pieredze 

No 31.09.2008. asistents - vieslektors. Spēkratu institūtā, Tehniskā fakultātē, Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē 
No 01.09.2006. – 31.09.2008.g. vieslektors-asistents (uz ½ slodzi) Spēkratu Institūtā, 
Tehniskajā Fakultātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

1. Stažieris ESF projektā „LLU Tehniskās fakultātes mācībspēku tehnoloģisko kompetenču 
paaugstināšana mašīnbūvē un metālapstrādē”, 2006. – 2007. g. 
(VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0121/0067); 



 

2. Autoinženieris ERAF projektā „Inovatīva spēkratu dinamisko parametru reģistrācijas un 
analīzes sistēma”, 2007. – 2008. g. (VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000069/035). 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. 2009.gada 14. maijā. 4. Starptautiskā zinātniskā konference "Students on their 
Way to Science". Ar referātu „Simulation of Tractor oscillations With Working Model”, 
Jelgava, LLU, TF; 

1. Pīrs V., Jesko Ž., Lāceklis – Bertmanis J. Determination Methods of Fuel 
Consumption in Laboratory Conditions In : 7th International Scientific Conferenc 
‘Engineering for Rural Development’ Jelgava, Latvia, May 29 – 30, 2008: [Proceedings] – 
Latvia University of Agriculture, Faculty of  Engineering, Jelgava, 2008. – pp. 154 – 159. 

2. Lāceklis-Bertmanis J. Simulation of Tractor oscillations With Working 
Model// 4th International Scientific Conference "Students on their Way to Science" 
Jelgava, Latvia, May 14, 2009: [Proceeding] – Latvia University of Agricalture, Faculty 
of Engineering, Jelgava, 2009.- pp. 10. 

3. Laceklis-Bertmanis J., Pirs V., Jesko. Z. (2010) Investigation of Pressure 
Oscillation in Hydraulic Hitch-System. In : Proceeding of the 16th International Scientific 
Conference „Research for Rural Development”, May 19 – 21, 2010. Jelgava: LUA. 

4. Laceklis-Bertmanis J., Repsa E., Kronbergs E. (2010) Simulation of Pressure 
Oscillation in Hydraulic Hitch-system. In: Proceeding of the 9th International Scientific 
Conference „Engineering for Rural Development”, May 19 – 21, 2010. Jelgava: LUA, p. 
144 – 148. 

5. Laceklis-Bertmanis J., Kronbergs E., Repsa E. (2010) Implement Transport 
Impact on Hitch-System Pressure Oscillation. In : Proceeding of the 4th International 
Scientific Conference on “TRENDS ON AGRICULTURAL ENGINEERING”, Sep 7 – 10, 
2010. Prague. (Article in press).Laceklis 

6. Bertmanis J., Kakitis A., Kronbergs E., Repsa E., Smits M. (2010) Pressure 
Oscillation in Hydraulic Hitch-system During Implement Transport. In : Proceeding of the 
International Scientific Conference “MOBILE MACHINE” , Sep 23 – 24, 2010. Kaunas 
(Article in press). 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Pašlaik pasniedzamais mācību priekšmetiem – „Materiālu mācība”, „Metālapstrāde” un 
prakses „Ražošanas tehnoloģiskā”, „Ražošanas inženierdienesta” 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 7 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Pīrs V., Jesko Ž., Lāceklis – Bertmanis J. (2008) Determination Methods of Fuel 
Consumption in Laboratory Conditions In : 7th International Scientific Conferenc 
‘Engineering for Rural Development’ Jelgava, Latvia, May 29 – 30, 2008. p. 154 – 159. 

2. Laceklis-Bertmanis J., Pirs V., Jesko. Z. (2010) Investigation of Pressure Oscillation in 
Hydraulic Hitch-System. In : Proceeding of the 16th International Scientific Conference 
„Research for Rural Development”, May 19 – 21, 2010. p. 95 – 99. 

3. Laceklis-Bertmanis J., Repsa E., Kronbergs E. (2010) Simulation of Pressure Oscillation 
in Hydraulic Hitch-system. In : Proceeding of the 9th International Scientific Conference 
„Engineering for Rural Development”, May 19 – 21, 2010. p. 144 – 148. 



 

4. Laceklis-Bertmanis J., Kronbergs E., Repsa E. (2010) Implement Transport Impact on 
Hitch-System Pressure Oscillation. In : Proceeding of the 4th International Scientific 
Conference on “TRENDS ON AGRICULTURAL ENGINEERING”, Sep 7 – 10, 2010. 
Prague. p. 383 – 388. 

5. Laceklis – Bertmanis J., Kakitis A., Kronbergs E., Repsa E., Smits M. (2010) Pressure 
Oscillation in Hydraulic Hitch-system During Implement Transport. In : Proceeding of 
the International Scientific Conference “MOBILE MACHINE” , Sep 23 – 24, 2010. 
Kaunas. p. 22 – 30. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. 09.2010. – Angļu valodas kursi 72 stundu garumā Mācību un konsultāciju centrā 
“L ĪDERIS“, Jelgavā. 

2. 09.2009. – 05.2010. Angļu valodas kursi 72 stundu garumā Mācību un 
konsultāciju centrā “L ĪDERIS“, Jelgavā. 

3. 09.2006. – 05.2007. Angļu valodas kursi 72 stundu garumā Mācību un 
konsultāciju centrā “L ĪDERIS“, Jelgavā. 

4. Leonardo da Vinci Programme, Project No PT/04/F/EX- 125879, Training 
Course on CNC Programming (40 Hours), 8th – 13th May 2006. Darbs ar ciparvadības 
metālapstrādes darbgaldiem. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

No 2007. – 2008. g. 1. sept. – Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās Fakultātes 
Domes loceklis. 
 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
 

 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Angļu valoda          

 

   
(Datums)  (Paraksts) 

 



 

LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Aldis  Lojāns 

Vārds  Uzvārds 
Līvāni, Latvija  1985. 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

LLU, TF, Lauksaimniecības Enerģētikas institūts, vieslektors-lektors 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   
J. Čakstes bulv. 5   

Jelgava   
Latvija, LV-3001   

   
Tālruņa Nr.  25921469    

Fakss: -   
E-pasts: aldis.lojans@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Pamatstudijas, LLU Tehniskā fakultāte, Latvija 03.08.2004. – 
01.07.2008. 

Lauksaimniecības 
enerģētikas 

Inženierzinātņ
u bakalaurs 

Maģistratūra, LLU Tehniskā  fakultāte, Latvija 01.09.2008. – 
01.07.2010. 

Lauksaimniecības 
enerģētikas 

Inženierzinātņ
u maģistrs 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

• Sākot ar 2010. gada septembri, Vieslektors-lektors, LLU, Tehniskā fakultāte 
• 2009. gada oktobris – 2009. gada decembris, laborants, LLU Lauksaimniecības fakultāte. 
• 2007. gada jūnijs – 2008. gada maijs, elektrotīklu projektētājs, SIA “GO grupa”, Raiņa iela 20, 

Jelgava, LV – 3001.  
• 2006. gada jūnijs – 2006. gada augusts, iekšējo elektrotīklu montieris, SIA “AVT grupa”, Jelgava, LV – 

3001. 
• 2005. gada septembris – 2005. gada decembris, montieris, SIA “Kesko Agro”, Jelgava, LV-3001. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātniskās darbības virzieni: Energoefektīvas apgaismošanas tehnoloģijas, augu apgaismošana ar mākslīgo 
apgaismojumu, dažādu gaismas spektru ietekme uz augiem. 
 
Projekti: 

• 2009. gada oktobris – 2009. gada decembris, laborants, LLU Lauksaimniecības fakultāte, iekšējā 
projektā “Latvian Council of Science” projekts 09.1456. 

 

 



 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

• ”Renewable energy sources” BOVA starptautiskās konferences sertifikāts (iegūts 06.03.2009) 
• ”Engineering for rural development” 9. Starptautiskās inženierzinātņu konferences sertifikāts (iegūts 

27.05.2010)   

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Datoru arhitektūra, Datoru arhitektūra programmētājiem, Elektrotehnika un elektronika, Lietišķā elektronika un 
sakaru tehnika, Mikroprocesoru vadības sistēmas, Mikroprocesoru vadības sistēmu projektēšana. 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 11 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

• Fridrihsons J., Lojāns A. (2010) “Device of luminescent light bulbs with defected filaments” // 
proceedings of “9th International Conference Engineering for rural development”, Latvia University of 
Agriculture. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

• Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS “Latvenergo” rīkotā konkursa Gada balva laureāti un AS 
“Latvenergo” studiju noslēguma darbu konkursa diploms kategorijā maģistra darbs, 2010. gada 15. 
decembrī. 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
• Defektētu kvēldiegu luminiscences spuldžu iekārta (Fluorescent bulb device with defective filament): 

[izgudrojuma patenta pieteikums: pieteikuma numurs P-09-164: iesniegšanas datums 05.10.2009.]. 
J.Fridrihsons, A.Lojāns. 

 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          

_____________ valoda          

 
   

(Datums)  (Paraksts) 
   



 

LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Ilm ārs Žanis  Klegeris 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1932 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības enerģētikas institūts, 

asociētais profesors 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

J.Čakstes bulvāris 5 ,  
Jelgava, 

  

LV 3001   
   
   

Tālruņa Nr.  63022242; 63080687;    
Fakss:    

E-pasts: Ilmars.Klegeris@gmail.com   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Ļeņingradas lauksaimniecības institūts, 
kvalifikācijas celšanas fakultāte 
 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija,  
kvalifikācijas celšanas kursi  
 
Latvijas KP CK Marksisma ļeņinisma 
universitāte, ideoloģisko kadru fakultāte  
 
Latvijas PSR Starpresoru kvalifikācijas 
celšanas istitūts, augstskolu vadošo 
kadru kursi  
LVU aspirantūra (eksterns)  
 
LLA aspirantūra (eksterns)  
 
Rīgas Politehniskais institūts, 
 inženieru kvalifikācijas celšanas kursi 
 
Rīgas pedagoģiskais institūts, 
fizikas matemātikas fakultāte 
 
Jelgavas Strādnieku jaunatnes vakara 
maiņu vidusskola 
 
Jelgavas pedagoģiskā skola 

1988 
 
 

1987 
 
 

1986 
 
 

1978 
 
 

1972 
 

1970 
 

1965 
 
 

1958   
 
 

1953 
 
 

1950 

elektroenerģijas  
lietošana 

lauksaimniecībā 
programmēšana, 

elektron.skaitļotāju 
lietošana 

augstskolu 
mācībspēks 

 
augstskolu AVS 

 
 

pedagoģija 
 

lauksaimniecības 
mehanizācija 
Automatiskās 

vadīības sistsēma  
 

fiziķis  
 
 

vidējā izglītība 
 
 

pamatskolas 

sertifikāts 
(apliecība) 

 
sertifikāts 
(apliecība) 

 
Diploms 

 
 

sertifikāts 
(apliecība) 

 
Zin.kand. 

.minimuma 
eksāmeni 

 
sertifikāts 
(apliecība) 

 
Diploms 

 
 

Atestāts 
 
 

Diploms 



 

 skolotājs   
 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Promocijas padome, DPU, 
Latvija 
Habilitācijas un promocijas 
padome H-1, LLU, Latvija 
Zinātniskā Padome LVU 
 

1993 
 
1992 
 
1973 
 

pedagoģija  
 
inženierzinātnes 
 
pedagoģija 

pedagoģijas 
zin.doktors 
inženierzin. 
doktors 
pedag.zin. 
kandidāts 

G-D 
No.000020 
G-D 
No.000053 
МПД 
No.006283 

Darba pieredze 

1.  No 2005.g. asoc. profesors, Lauksaimniecības enerģētikas institūts (LEI), 
Tehniskā fakultāte (TF), LLU. 

2.  1980. – 2005.g. docents, elektrotehnikas katedrā (EK) lauksaimniecības 
mehanizācijas fakultātē (LMF) Latvijas lauksaimniecības akadēmijā (LLA), tagad 
Lauksaimniecības enerģētikas institūtā (LEI), Tehniskā fakultātē (TF) LLU. 

3.  1967. –  1980.g. vecākais pasniedzējs, EK, LMF, LLA. 
4.  1962. –  1967.g. asistents, EK, LMF, LLA. 
5.  1960. –  1962.g. laborants, EK, LMF, LLA. 
6.  1958. –  1960.g. fizikas un ražošanas pamatu skolotājs, Jelgavas 2.vidusskolā.  
7.  1954. –  1958.g. laborants, fizikas skolotājs, Rīgas 6.vidusskolā.  
8.  1952. –  1954.g. skolotājs Jelgavas 2.vidusskolā.  
9. 1950. –  1952.g. pārzinis Abrenes rajona Malienas pamatskolā. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

No 1961.g. (LLA,)LLU: 
1. Studiju didaktika - teorētiskais, metodiskais, tehniskais un organizatoriskais 

nodrošinājums. 
2. Augstskolu automatizātās vadības sistēmas-organizatoriski metodiskais 

nodrošinājums.  
3. Inženiertehniskā problemātika lauksaimniecības elektrifikācijā, alternatīvajā 

enerģētikā.  
4. No 2006…2011.g. vadīta sešu maģistra darbu izstrādāšana, kas noslēgusies ar 

akadēmiskā pedagoģijas zinātņu vai inženierzinātņu maģistra grāda piešķiršanu. 
5..2009.st.g.turpinājās viena pedagoģijas zinātņu doktora promocijas darba   

izstrādāšanas vadība. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Moduļu princips studiju praksei / Mācību metodiskā konference  «Prakses – 
absolventu konkurētspējai. Maģistra studijas – karjeras izaugsmes pamats», LLU, 
2009, Jelgava. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

1.  Vispārīgā elektrotehnika. Elektrotehnikas pamati Elektrotehnika un rūpniecības 
elektronika. Elektriskie mērījumi. Lietišķā elektrotehnika. Enerģētika.  

2. 2006.-2011. gados:  elektriskie mērījumi; vispārīgā elektrotehnika; elektrotehnika 



 

un rūpniecības elektronika; elektrotehnikas pamati;,  lietišķā elektrotehnika . 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : -  61:  t.sk. 
grāmatas-2, raksti-42, zinātnisko darbu atskaites-3, metodiskie materiāli - 14. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1.  Lineāru līdzstrāvas ķēžu aprēķins (programmēts mācību līdzeklis) - LLA, Jelgava, 
1968. 

2.  Mācību procesa tehnisko līdzekļu pielietošanas efektivitātes palielināšana - 
Harkovas LI Raksti, 1978. 

3.  Lauksaimnieciskās ražošanas procesu automatizācija (mācību grāmata) - 
Zvaigzne, R (1992).  

4.  Tehnisko disciplīnu studiju materiāls e-vidē/ “Modernas tehnoloģijas enerģijas 
ieguvei un efektīvai izmantošanai”, starptautiskās zinātniskās konferences 
materiāli. – LLU, Jelgava, 2004.  

5. Lietišķā elektrotehnika / studiju materiāli. – LLU, Jelgava, 2008. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo sešu  gadu laikā) 

1.  Darba vizītes: Rīgas tehniskajā universitātē, Rēzeknes pedagoģijas augstskolā, 
Daugavpils pedagoģiskajā universitātē. 

2.   Latvijas IZM ISEC sertifikāts mācību grāmatu ekspertīzē, 2002 
3.  LLU ITF sertifikāts Interneta mājas lapu veidošanā, “Front Page – 2000”, 2004 
4.  ES SF projektā  « Akadēmiskā personāla tehnoloģiskā prakse enerģētikas 
uzņēmumos »  Nr. 3.2.5.2./0132/0067,   2007.g,                     
5.  Pašizglītība. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

1.  No 1994. LR IZM ISEC  konsultatīvās padomes loceklis (līdz 2006.g.). 
2.  No 1997.g. LLU izstrādāto studiju materiālu konkursa žūrijas loceklis. 
3.  No 1994.g. LLU Konventa loceklis. 
4.  No 1995.g. LLU Senāta loceklis.( līdz 2007.g) 
No 1994.g. LLU Tehniskās fakultātes Domes loceklis. 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

LLU Emeritus goda docenta Diploms No. 48, 1995 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda  x    x    x   

Krievu valoda  x     x    x   

Vācu valoda   x     x   x  

Angļu valoda    x       

_____________ valoda          

 

2011.g. 2. martā   
(Datums)  (Paraksts) 

  



 

LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

   
Vārds  Uzvārds 

GENĀDIJS  MOSKVINS 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
Valmiera  1948 

 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Tehniskā fakultāte , Lauksaimniecības Enerģētikas institūts, profesors 
Darba vietas adrese:   

J.Čakstes bulv. 5, Jelgava, LV 3001   
   
   
   

Tālruņa Nr.  63080687    
Fakss: 63027238   

E-pasts: logicor@aldems.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Rīgas politehniskais institūts , Automatizācijas un 
aparātu būves fakultāte   
 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
doktorantūra 
 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
habilitatūra  

1967-1974 
 
 

1085-1987 
 
 

1991-1993 

Ražošanas un 
tehnoloģisko procesu 

automatizācija 
Ražošanas un 

tehnoloģisko procesu 
automatizācija  
Ražošanas un 

tehnoloģisko procesu 
automatizācija 

Inženieris 
automatizācijā 

 
 

Dr.inž. 
 
 
 

Dr.habil.inž. 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Padome H-1, LLU 
Jelgava 
 
Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Padome H-1 
Jelgava (Dr.inž. diploma TH Nr 
111348 nostrifikācija) 
 
Vissavienības Centrālās Zonas 
lauksaimniecības 
eelektrifikācijas un 
mehanizācijas zinātniski -
pētnieciskā institūta 
(ЦНИИМЭСХ) doktoru 
Padome D1 , Minska, 
Baltkrievija 

1996 
 
 
 
 

1993 
 
 
 
 

1988 
 
 
 
 
 
 
 

Ražošanas un 
tehnoloģisko procesu 

automatizācija  
 

Ražošanas un 
tehnoloģisko procesu 

automatizācija 
 
 
 

Ražošanas un 
tehnoloģisko procesu 

automatizācija 
 
 
 
 
 

Dr.habil.inž. 
 
 
 

 
Dr.inž. 

 
 
 
 
 

Tehnisko 
zinātņu 

kandidāts 
 
 
 
 

G- Dh Nr. 
000032 

 
 

G-D 
Nr.000320 

 
 
 

TH Nr 
111348 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
Valsts Augstākā Atestācijas 
komisija (VAK) Maskava  
 
Ekoloģijas un Dzīvības 
aizsardzības Starptautiskās 
zinātņu akadēmijas īstenais 
loceklis (akadēmiķis), Actual 
Member (academician) of 
IAELPS-International Academy 
of Ecology and Life Protection 
Sciences  

  
 ANO Vispasaules 

zinātņu akadēmijas (WAS) 
īstenais loceklis (akadēmiķis), 
Actual Member  (academician) 
of World Academy of Sciences;  

  
 LLMZA īstenais loceklis 

(akadēmiķis)  
 

 
 
 

1991 
 
 

 
 

Ražošanas un 
tehnoloģisko procesu 

automatizācija 

 
 
Vecākais 
zinātniskais 
līdzstrādnieks  
 

 
CH 

Nr.071667 
 
 
 

Diploma 
numurs 
01210, 

30.03.2000 
 
 

 Dipl
oma numurs 
000122-UG, 
25.05.2000 

 
Diploma 

numurs 119, 
2002.31.05 

 

Darba pieredze 

2002 - : valsts profesors zinātņu apakšnozare “Intelektuālās sistēmas un tehnoloģijas”, Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, Tehniskā fakultāte , Lauksaimniecības Enerģētikas institūts ; 
2000-2002: profesors, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Tehniskā fakultāte , Lauksaimniecības 
Enerģētikas institūts ; 
1996-2000: profesors, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte, Darba vides katedra; 
1995 - 1996: docents, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte, Darba vides katedra; 
1991 - 1994: Latvijas Lauksaimniecības universitātes habilitatūras vecākais zinātniskais līdzstrādnieks  
1989 - 1991: katedras vadītājs , Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte, Cilvēku 
aizsardzības katedra; 
1976 - 1989: Latvijas Lauksaimniecības universitātes tehniskās fakultātes piena mašīnu zinātniskās 
laboratorijas vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, konveijeru tehnoloģijas grupas vadītājs, 
Elektrotehnikas katedras, asistents, vecākais pasniedzējs ; 
 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

1997.g.-2000.g. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LZP granta tēmas 96.0072 vadīšana un 
izpilde;  
1997-2000.g.g. IZM TPP 96-48 tirgus pieprasīta projekta vadīšana un izpilde; 
2001.g.-2004.g LZP pētījumu projekta 01.0867 vadīšana un izpilde; 
2001.-2004.g. LZP pētījumu projekta 01.0798 vadīšana un izpilde.; 
no 2005.-2008.g. LZP pētījumu projektu 05.1594.un 05.1595 vadīšana un izpilde. 
2008.g. LZP pētījumu projekta 08.2185 vadīšana un izpilde; 
2009.g. LZP pētījumu projekta 09.1455 vadīšana un izpilde; 
2010.g. LZP apvienoto projektu Nr. 09.1048 un Nr. 09.1455 vadīšana un izpilde; 
Sagatavoti 19 maģistranti un 2 doktoranti aizstāvēja promocijas disertāciju.    

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo 6 gadu laikā) 



 

 

1. Moskvin G., Spakovica E. Application of Artificial Intelligence for quality control of 
agricultural production. Proceedings of International Scientific Conference “Motor Vehicle, 
Logistics, Alternative Fuels”. Jelgava, April 24, 2003;. 

2. Moskvin G., Spakovica E., Artificial tongue- intelligent instrument for detection of 
conformity, adulteration and authenticity of agricultural products. Proceedings of 1-th  
ECPLF and 4-th ECPA Conferences, Berlin, Germany, June 15-19, 2003,; 

3. Moskvin G., Development of intellectual systems and technologies in agriculture. 
Proceedings of International Scientific Conference “Motor Vehicle, Logistics, Alternative 
Fuels”. Jelgava, April 24, 2003, p.; 

4. Moskvin G., Spakovica E. , Artificial tongue - intelligent instrument for detection of 
conformity, adulteration and authenticity of agricultural products. Proceedings of 1-th  
ECPLF and 4-th ECPA Conferences, Berlin, Germany, June 15-19, 2003; 

5. Moskvin G. Intelligent methods of consumer’s protection in condition of market 
economics. Proceedings of International Scientific Conference «Integration of Market 
Economy Countries: Problems and Prospects». Higher School of Economics and Culture 
(EKA), Riga, EKA, May 27 and 28, 2003; 

6. Moskvins G., Špakoviča E. Galvenie principi Latvijas patērētāju aizsardzībā Eiropas 
Savienības integrācijā. Proceedings of International Scientific Conference «Integration of 
Market Economy Countries: Problems and Prospects». Higher School of Economics and 
Culture (EKA), Riga, EKA, May 27 and 28, 2003;  

7. K.Lūsis,G.Moskvins. Globalization, Science and Nanotechnology. Proceedings of the 
international scientific conference “Multicultural communication and the process of 
globalisation”, 25-26 April, 2003,LLU, Jelgava;   

8. Moskvin G. Back Propagation and Transformation Methods in Artificial Intelligence 
Systems. Proceedings of the 4-th International Scientific and Practical conference, June 26-
28, 2003, Rezekne; 

9. Moskvin G., Spakovica E. Intelligent sensometrical tools for the conformity assessment of 
agricultural products. Proceedings of  2004’ CIGR International Conference , Beijing, P.R. 
China, October, 11-14, 2004;  

10. Moskvin G., Spakovica E. Artificial Tongue - Intelligent Instrument for Consumer 
Protection. Proceedings of International Scientific Conference “Advanced Technologies for 
Energy Producing and Effective Utilization”. Jelgava,  2004; 

11. International Forum “TUM Alumni-Forum Osteuropa". Kooperationsprojekte der TUM mit 
osteuropäischen Partnern. Technische Universität München , 2.- 9. Mai 2004; 

12. Moskvin G., Spakovica E. Intelligent Technologies for the Conformity Assessment in the 
Chain of Agricultural Production. CD -Proceedings of International Conference on 
Industrial Electronics, Technology & Automation (IETA 05), , Institute of Electrical & 
Electronics Engineers (IEEE), University of Bridgeport (USA), December 10-20, 2005; 

13. G. Moskvin, E. Spakovica E. Development of Intelligent Technologies for Consumers 
Protection. Proceedings of International Conference Economic Science for Rural 
Development,  Nr 11, 26.04, Jelgava , 2006; 

14. Moskvin G., Spakovica E. Intelligent Technologies for the Conformity Assessment in the 
Chain of Agricultural Production. CD -Proceedings of International Conference on 
Industrial Electronics, Technology & Automation (IETA 05), Institute of Electrical & 
Electronics Engineers (IEEE), University of Bridgeport (USA), December 10-20, 2005; 

15. G.Moskvin, E.Spakovica, A.Moskvin. Development of intelligent technologies for 
consumers’ protection in the food market. Proceedings of International Conference 
”Animals. Health. Food Hygiene”, LLU, Jelgava , 2006.g.; 

16. G.Moskvin, E.Spakovica, A.Moskvin. Intelligent models for conformity assessment of 
agricultural products. Proceedings of International Conference ”Animals. Health. Food   
Hygiene”, LLU, Jelgava,   2006.g.; 

17. G. Moskvin, E. Spakovica E. Development of Intelligent Technologies for Consumers 
Protection. Proceedings of International Conference Economic Science for Rural 



 

Development,  Nr 11, 26.04, Jelgava , 2006; 
18. G. Moskvin.. Whether the Artificial Life should be “reasonable"? Point of View on the 

Development of Artificial Intelligence. Latvia University of Agriculture. Starptautiskās 
zinātniskās konferences “Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā” raksti, LLU, SZF, Jelgava, 
2006. gada 15-16. jūnijs; 

19. G. Moskvin , E. Spakovica , Intelligent Technologies for the Risk Assessing in the Chain of 
Agricultural Production. V starptautiskā zinātniskā konference "Inženierzinātne lauku 
attīstībai" 18.-19.05,LLU TF ,Jelgava, 2006; 

20. G. Moskvin, E.Spakovica. Intelligent Technology for the Conformity Assessment of 
Agricultural Products. Advances in Computer, Information, and Systems Sciences, and   
Engineering Proceedings of IETA 2005, TeNe 2005 and EIAE 2005 Elleithy, K.; Sobh, T.; 
Mahmood, A.; Iskander, M.; Karim, M. (Eds.) 2006, XV, 489 p., Hardcover ISBN: 1-4020-
5260-X, Springer Berlin -Heidelberg -New York,2006;  

21. G.Moskvins, E. Špakoviča, A. Moskvins. Markova ķēžu modeļu pielietošana 
lauksaimnieciskās produkcijas atbilstības kontrolei. Application of Markov’ Chain Models 
for the Conformity Assessing of Agricultural Products. Proceedings of the International 
Scientific conference “Economic Science for Rural Development, № 13, Jelgava, 2007; 

22. G. Moskvins, E. Špakoviča, Patērētāju ekonomiskās intereses un to aizsardzība ES 
vienotajā tirgū. Consumers` Economic Interests and their Protection on the EU Market. 
Proceedings of the International Scientific conference “Economic Science for Rural 
Development, № 13, Jelgava, 2007, 25-26.04;; 

23. G.Moskvins, E. Špakoviča, A. Moskvins. Intelektuālo tehnoloģiju attīstība patērētāju 
aizsardzībai. Development of intelligent technologies for the consumers’ protection. 9th 

International scientific conference “Economic science for rural development 2008”. 
Jelgava, LLU EF, 2008.g. 24.-25. aprīlī;   

24. G.Moskvins, E. Špakoviča. Conditions and Possibilities of Effective Protection of the 
Consumers Rights in Latvia. 9th International scientific conference “Economic science for 
rural development 2008”. Jelgava , LLU EF, 2008.g. 24.-25. aprīlī; 

25.  G.Moskvins, E. Špakoviča, A. Moskvins. Development of Intelligent Technologies and 
Systems in Agriculture. 7th International Scientific Conference «Engineering for Rural 
Development» LLU, TF, 29.-30.05.2008, Jelgava; 

26. G.Moskvins, E. Špakoviča, A. Moskvins. The National Environment Protection Policy in 
the Aspect of Impacts of Pollutions and Climate Change, KontakTUM Expert Seminar 
"Environmental Engineering" - 1.- 4. September, Singapore; 

27.  G. Moskvins, E. Špakoviča, A. Moskvins, A.Šahtarina, A. Platunova, N. Jakovleva. 
Development of bar-code computer technologies for the conformity assessment. 9th 
International Scientific Conference. ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT. 
Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, May 27-28, 2010;  

28.  G. Moskvins, E. Špakoviča, A. Moskvins, A.Šahtarina, A. Platunova, N. Jakovleva. 
Automatic conformity assessing of agricultural products.  9th International Scientific 
Conference. ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT. Latvia University of 
Agriculture, Faculty of Engineering, May 27-28, 2010; 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 



 

1) Intelektuālās sistēmas un tehnoloģijas (inž. mag.) klātiene  
2) Automatizācija.2.k PTF (bak.) klātiene 
 3) Enerģētika (automatizācija) MF (bak); neklātiene 
 4) Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa 3.k TF  ( bak.), klātiene 
 5) Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa 3.k.TF  ( bak.), neklātiene 
 6) Automatizācija. 4.k.PTF (bak.) neklātiene 
 9) Automatizācija. 4.k.TF (bak.) klātiene 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : .339 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Москвин Г.А. Искусственный разум. Думающие машины. ISSN 1611- 4159, DAAD – 
LfL, Kunstliche Vernunft – Denkende Maschinen, TUM-Munchen, 2005, 150 c. ; 

2. Москвин Г.А.Основы теории систем искусственного интеллекта-ISSN 1611- 4159, 
DAAD - LfL , TUM-Munchen, 2005, 108 с. 

3.  Moskvin G.A. Artificial Intelligence Measuring, Automatic Control and Expert Systems in 
Agriculture,3-rd IFAC-CIGR Workshop on Artificial Intelligence in Agriculture, Makuhari, 
Japan, April 24-26,1998,Preprints,p.176-181. 

4.  Moskvin G.A. Global Problems of Development of the Artificial Intelligence in Bionic 
Systems XIIIth International Congress on Agricultural Engineering, Rabat , Morocco,2-6 
February,1998, Preprints, p.124-130 ; 

5.  Moskvin G., Spakovica E. New Method and Low-Cost Intelligent Instruments for the Fraud 
Detection and Conformity Control of Agricultural Products. ASAE Annual International 
Meeting/CIGR World Congress, July 28 – 31, 2002, 14 pages,  Paper Number 023077, USA, 
Chicago, Illinois. 

6. G.Moskvin, E.Spakovica. Intelligent Technology for the Conformity Assessment of 
Agricultural Products. Advances in Computer, Information, and Systems Sciences, and   
Engineering Proceedings of IETA 2005, TeNe 2005 and EIAE 2005 Elleithy, K.; Sobh, T.; 
Mahmood, A.; Iskander, M.; Karim, M.(Eds.) 2006, XV, 489 p., Hardcover ISBN: 1-4020-
5260-X, Springer Berlin -Heidelberg -New York, p.109-114. 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

06.10.-08.11.2010. DAAD stažēšanās Vācijā, Bavārijas valsts lauksaimniecības zinātniskais centrs 
(Bavarian State Research Center for Agriculture (LfL), Freising, Germany; 
26.04-03.05.2007.g, kvalifikācijas celšana Vācijā (Mārburgas universitāte, Klein Vertriebs GmBH, 
Alsfeld). ESF aktivitāte 3.2.5.2. akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana; 
04.-09.2007.g., ESF projekta aktivitāte 3.2.5.2. akadēmiskā personāla tehnoloģiskā prakse 
enerģētikas uzņēmumos; AS „Augstsprieguma tīkls”; 
01.03.2007.g. – 30.09.2007.g., ESF projekta „Inženierzinātņu studiju satura modernizācija Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē”; 
01.10-30.11.2006.g. ESF projekta „Inženierzinātņu studiju satura modernizācija Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē”; 
01.10.-30.10 2005.g.: kvalifikācijas celšanas kursi mehatronikā, Vācijā (sertifikāts); TUM 
(Minhene), Institute for Agricultural Engineering (Freising, Germany);  
01.10.2005.-30.11.2005.g.: DAAD stažēšanās Vācijā, Bavārijas valsts lauksaimniecības zinātniskais 
centrs (Bavarian State Research Center for Agriculture (LfL), Freising, Germany;  
01-09.05..2004.g. kvalifikācijas celšana Minhenes tehniskā universitātē (Alumni Forum Osteueropa, 
TUM, Germany); 
01.02.05. -15.04.2005.g. LATVENERGO kvalifikācijas celšanas kursi elektro- un energodrošībā 
(Kategorija „A”, apliecības numurs  02-011, 15.04.2005) 



 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

� Ekoloģijas un Dzīvības aizsardzības Starptautiskās zinātņu akadēmijas īstenais loceklis 
(akadēmiķis), Actual Member (academician) of IAELPS-International Academy of Ecology 
and Life Protection Sciences;  

� ANO Vispasaules zinātņu akadēmijas (WAS) īstenais loceklis (akadēmiķis), Actual Member  
(academician) of World Academy of Sciences; 

� LLMZA īstenais loceklis (akadēmiķis);  
� ASV Lauksaimniecības un Bioinženieru Savienības loceklis, Actual Member of American 

Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE); 
� Latvijas automātikas nacionālās organizācijas LANO Domes loceklis;  
� Starptautisko federāciju CIGR un IFAC „Informācijas sistēmas” nodaļas darba grupas loceklis 

(IFAC  - International Federation of Automatic Control un CIGR - International Commission 
of Agricultural Engineering Actual Founding Member - Section VII Information Systems;  

� LLU Konventa loceklis; 
� LLU Tehniskās fakultātes Domes loceklis;  
� Rakstnieku un Publicistu Starptautiskās Asociācijas loceklis, Actual Member of APIA - 

Authors and Publicists International Association;  

�  Minhenes tehniskās universitātes „TUM Alumni loceklis;  
�  Cordis ES Sixth Framework Program eksperts (FP6 Expert number EX2002B064544).  
�  EU EUROPEAN COMMISION. RTD FP7 Expert - EX2002B064544;  
�  Minhenes tehniskās universitātes „KontakTUM - Mentor loceklis;  

 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

o Saņemtas 4 Zelta Medaļas (Krievija, Šveice, Slovākija) un 4 Sudraba Medaļas starptautiskās 
izgudrojumu izstādes un forumos;   

o Honorary Member of the International Biographical Centre Research Council, Cambridge, 
England (UK); 

o Honorary Member of the Research Board of Advisers, American Biographical Institute(USA) 
o ASAE Award of True Distinction Medal  (2002); 
o 20 - th Century Award Medal for Achievement (MCM 1900-2000,ABI USA); 
o Outstanding Scientists of the 20-th Century Medal  (UK, Cambridge); 
o Outstanding people of 20-th Century Diploma  (UK, Cambridge). 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Saņemti 126 starptautiskie patenti un izgudrojumi 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x    x    x    

Krievu valoda x    x    x    

Vācu valoda x    x    x    

Angļu valoda x     x    x   

 

23.03.2011                                           /G.Moskvins/ 
(Datums)  (Paraksts) 

 
 

  



 

LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Vitālijs  Osadčuks 
Vārds  Uzvārds 

Dobele, Latvija  1983 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

LLU, TF, Lauksaimniecības Enerģētikas institūts, vieslektors-lektors 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

J. Čakstes bulv. 5   
Jelgava   

Latvija, LV-3001   
   

Tālruņa Nr.  29487842    
Fakss: -   

E-pasts: vtl@tvnet.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Pamatstudijas, LLU Informācijas Tehnoloģiju 
fakultāte, Latvija 

03.08.2001. – 
01.07.2005. 

Datorvadība, 
datorzinātnes 

Inženierzinātņ
u bakalaurs 

Maģistratūra, LLU Informācijas Tehnoloģiju 
fakultāte, Latvija 

01.09.2005. – 
01.07.2007. 

Informācijas 
tehnoloģijas 

Inženierzinātņ
u maģistrs 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

• Sākot ar 2008. gada septembri, Vieslektors-lektors, LLU Informācijas Tehnoloģiju fakultāte, Tehniskā 
fakultāte 

• Sākot ar 2007. gada septembri, Mācību meistars, Tehniskā fakultāte 
• 2007. gada jūlijs – 2007. gada decembris, Līgumdarbs par bišu ziemotavas termoregulācijas un gaisa 

cirkulācijas automātiskās vadības sistēmas izstrādi 
• 2006. gada janvāris – 2006. gada jūnijs, Stundu pasniedzējs, LLU Informācijas Tehnoloģiju fakultāte, 

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātniskās darbības virzieni: procesu digitālā automātiskā vadība, atjaunojamā 
elektroenerģētika, kombinētās elektroapgādes sistēmas, GIS atjaunojamā elektroenerģētikā. 
Granti: 

• 01.09.2009. – 31.08.2010. 
Atbalsts LLU doktora studiju īstenošanai 
(2009/0180/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/017) 

• 01.09.2007. – 20.08.2008.  
Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem inženierzinātnēs, 
lauksaimniecības inženierzinātnēs un mežzinātnē 



 

(2004/0004/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.3.1/0001/0005/0067) 
Projekti: 

• Sākot ar 2011. gada janvāri, pētnieks LLU projektā “Elektroenerģijas izmantošana fizisko personu 
spēkratos” 

• 2008. gada marts – 2008. gada decembris, pētnieks LLU iekšējā projektā “Energoefektivitātes 
paaugstināšana ar SmartHouse tehnoloģijām” 

• 2007. gada oktobris – 2007. gada decembris, laborants LLU iekšējā projektā Biodīzeļdegvielas 
paraugu izpēte motora stenda izmēģinājumos [lluzp 07 - 72] 

• 2006. gada jūlijs – 2006. gada decembris, Programmētājs, projekta “Mežu apsaimniekošanas 
plānošanas informācijas sistēmas objektu modelis” ietvaros 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

• “The Fifth International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5)”, Denizli, Turcija, 2010. 
gada jūnijs. 

• “Applied Information and Communication Technologies 2010”, Jelgava, Latvija, 2010. gada aprīlis. 
• “16th International Conference Research for rural development”, Jelgava, Latvija, 2009. gada maijs. 
• “4th International Conference on Information and Communication Technologies in Bio and Earth 

Sciences HAICTA 2008”, Atēnas, Grieķija, 2008. gada septembris. 
• “Engeneering and management of sustainable development in agriculture, transports and food 

industry”, Buhareste, Rumānija, 2008. gada jūlijs. 
• „7th International Scientific Conference Engineering for Rural Development”, Jelgava, Latvija, 2008. 

gada maijs. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Datoru arhitektūra, Datoru arhitektūra programmētājiem, Elektrotehnika un elektronika, Lietišķā elektronika un 
sakaru tehnika, Mikroprocesoru vadības sistēmas, Mikroprocesoru vadības sistēmu projektēšana. 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 11 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

• Osadčuks V., Galiņš A. (2010) “GIS based evaluation of renewable energy sources for small-scale 
electrical power grids” // proceedings of “The Fifth International Ege Energy Symposium and 
Exhibition (IEESE-5)” 

• Osadčuks V., Galiņš A. (2009) Review of industrial communication networks in the control of small 
scale autonomous power supply systems. // proceedings of “16th International Conference Research for 
rural development”, Latvia University of Agriculture. 

• Pecka A. Osadčuks V. (2010) Discrete indicators and touch-panel based  human-machine interface. // 
proceedings of „Applied Information and Communication Technologies 2010” 

• Osadčuks V., Galiņš A. (2008) “Hardware-in-the-loop approach in the development of small-scale 
renewable energy based hybrid power systems” // proceedings of „4th International Conference on 
Information and Communication Technologies in Bio and Earth Sciences HAICTA 2008” 

• Osadčuks V., Galiņš A. (2007) “Application of the object oriented approach in the research of 
autonomous power supply systems” // proceedings of “6th International Conference Engineering for 
rural development”, Latvia University of Agriculture. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

LEEA biedrs. 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

• LU fonda Diploms par Latvijas augstskolu Datorikas (informātikas) bakalauru un maģistra darbu 
konkursa laureāta darba vadīšanu, 2010. gada 7. decembrī. 



 

• LEEA, AS “Jauda”, SIA “ABB” un RTU Attīstības fonda atzinības raksts par bakalaura darba 
vadīšanu elektroenerģētikas nozarē, 2010. gada 16. novembrī. 

• Latvijas Izglītības Fonda atzinība par uzvaru datorzinātņu un informātikas noslēguma darbu valsts 
konkursā ar maģistra darbu “Autonoma partērētāja elektroenerģijas plūsmas vadības sistēmas izstrāde 
un analīze”, 2007. gada novembrī. 

• Saņemta 2006/2007 studiju gada LLU Senāta stipendija 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 
Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          

_____________ valoda          

 
   

(Datums)  (Paraksts) 
   



 

 
LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 

 
Aija   Pētersone 
Vārds  Uzvārds 

Jelgavas rajons  1959. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Valodu katedra, 

lektore 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Lielā ielā 2   
Jelgava   
LV-3001   

   
Tālruņa Nr.  63005650, 28899542    

Fakss:    
E-pasts: aija.petersone@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Valsts universitāte  
 
 
 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  

  1977-1982 
 
 
 

1992-1995 

Angļu valoda un 
literatūra 
 
 

Pedagoģija  

Filologs, 
pasnie-
dzējs, tulks 
Maģistra 

grāds 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 

1995 Pedagoģija  Maģistrs  000926 

Darba pieredze 

1. 1982. g. augusts – 1985. g. jūnijs Kuld īgas 1. vsk., angļu valodas skolotāja 
2. 1985. g. augusts – 1991. augusts LLA, Fundamentālā bibliot ēka, redaktore  
3. No 1991. g. septembra LLU Sociālo zinātņu fakultāte, Valodu katedra, lektore 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Svešvalodu mācīšanas metodika 
Komunikat īvā pieeja svešvalodu mācīšanā 
Satura un valodas integrēta mācīšana 
L īdzdalība Eiropas Sociālā fonda projektā „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu 
kvalifik ācijas celšana LLU” (darbības laiks līdz 2012.gada 29.februārim)  

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 



 

Komunik ācijas prasmju nodrošināšana viesmīlības biznesā, studējot modernās valodas. 
– Valoda, indivīds un sabiedrība modernajā pasaulē. Bulgārija, 2008, 8.-12. septembris 
Topošo viesmīlības speciālistu svešvalodu prasmju pilnveidošana. - Jaunas dimensijas 
sabiedrības attīstībā. LLU, 2008, 25.-26. septembris 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Profesionālā angļu valoda lauksaimniecības inženierzinātnē  
Profesionālā angļu valoda lauksaimniecības enerģētik ā                
Profesionālā angļu valoda ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarb ībā 
Profesionālā angļu valoda pārtikas produktu tehnoloģij ā 
Profesionālā angļu valoda TF maģistrantiem  
Profesionālā angļu valoda profesionālās izglītības skolotājiem  
Angļu valodas gramatika iestāžu un uzņēmumu ārējo sakaru specialitātes studentiem 
Profesionālā prakse „Ārējo sakaru koordinēšana”  
Profesionālā prakse „Sabiedrības vadība”  

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : ........... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Short Insight into Danish Folk High School. / Cultural university papers, Copenhagen – 
1996, 308 – 321P 
Ensuring Communication Skills in the Hospitality Business by Studying Modern 
Languages. / Journal „Language, Individual & Society. International Scientific 
Publications”, 2008 
Enhancing Foreign Language Skills of the Future Specialists in the Hospitality Sector// 
Proceedings: 4th International Scientific Conference „New Dimensions in the 
Development of Society”. LUA, Faculty of Social Sciences, September 25-26, 2008. 
pp.264-271 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. 2008.g. 22.-23.augusts. Angļu valodas skolotāju profesionālās pedagoģiskās pilnveides 
programma „Language Learning and Acquisition: Sharing Experiences” 
2. 2008.g. 25. – 26.septembris. LLU SZF starptautiskā konference „New Dimensions in 
the Development of Society”. 
3. 2009.g. 23.janvāris. LLU M ācību metodiskā konference „Prakses – absolventu 
konkur ētspējai. Maģistra studijas – karjeras izaugsmes pamats” 
4. 2009.g.8.aprīlis. APA Seminārs „Par Eiropas Moderno valodu centra darbnīcām” 
5. 2009.g. 7.maijs LU Moderno valodu fakultāte Konference lietišķajā valodniecībā 
„Tertiary Level Conference on Applied Linguistics” 
6. 2009.g. 2.jūlijs LLU SZF Seminārs „Important Ideas in Public Administration. 
Development of the Online Curriculum: Options and Strategies” 
7. 2009.g. 21.-22.augusts Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācija Angļu valodas 
skolotāju profesionālās pedagoģiskās pilnveides programma (A2) „The 21st Century 
ELT Classroom- What is the Status Quo?” 
8. 2010.g.22.janvāris LLU M ācību metodiskā konference „Kvalitat īvas studijas” 
9. 2010.g.31.marts Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs. Pedagogu 
profesionālās pilnveides programma „Informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas 
angļu valodas apguvē” 
10. 2010.g. 9.aprīlis Britu Padomes profesionālās pedagoģiskās pilnveides darbnīca 
„Bringing technology into English language classroom and British Council on-line 



 

products for teachers and learners of English” 
11. 2010.g. 19.-20.augusts Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācija Angļu valodas 
skolotāju profesionālās pedagoģiskās pilnveides programma „ELT: Sharing Ideas, 
Opinions, Research and Good Practice” 
12. 2010.g. 22. septembris – 5.novembris LLU tālākizglītības kurss „Moodle e-kursu 
veidošanas vadības sistēma” 
13. 2010.g. 1.oktobris – 2011.g. LLU IMI Profesionālās pilnveides programmas kurss 
„Inov ācijas augstskolu didaktikā” 
14. 2011.g. 28.janvāris LLU M ācību metodiskā konference „E – studijas, pašvērt ēšana 
un vērt ēšana studijās”  
15. 2011.g. 26.februāris Oksfordas Universitātes izdevniecības profesionālās pilnveides 
seminārs  

 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

1. No 1993. g. Latvijas angļu valodas skolotāju asociācijas biedre 
      2.   No 2009.g. SZF IUĀS metodiskās komisijas locekle 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme  Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami, labi, vidēji  teicami, labi, vidēji  teicami, labi, vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          

_____________ valoda          

 
03.03.2011.   
(Datums)  (Paraksts) 

   
 



 

LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Imants  Plūme 
Vārds  Uzvārds 
Balvi  1951 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

LLU, Tehniskā fakultāte, Lauksaimniecības enerģētikas institūts, lektors 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

J. Čakstes bulv. 5.    
Jelgava,  LV-3001, Latvija   

Tālruņa Nr.  +371 63086087    
Fakss: +371 63020762   

E-pasts: imants.plume@llu.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Pamatstudijas,  Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte (LLU), 
Latvija 
 
Maģistrantūra, LLU, Latvija 
 
 
Doktorantūra, LLU, Latvija 

09.1972 - 
07.1978.g. 
 

01.1990.-
12.1992.g 

 
 

02.2000.-
02.2002.g 

 

Lauksaimniecības 
mehanizācija 

 
 

Lauksaimniecības 
inženierzinātne 

 

lauksaimniecības 
inženierzinātnes  

Inženieris- 
mehāniķis 

 
Inženierzinātņu 

maģistrs 

Zinātniskā kvalifik ācija 

 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma 
Nr. 

LLU maģistratūras komisija 1992. g. Lauksaimniecības 
inženierzinātne 

Inženierzinātņu 
maģistrs 

Ю 404971 

Darba pieredze 

Lektors, LLU, no 01.2000.g. 
 Zin. līdzstrādnieks, pētnieks, LLU, 10.1978 – 12.1999  
Elektriķis, kolektīvā saimniecība ‘Veselava”, Cēsu raj. Latvija, 12.1969 – 06.1971  

 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Lauksaimniecības biomasu izmantošana enerģētikā, biomasu biodegradācija, mēslojuma 
iestrādes mašīnu, smalcinātāju konstrukcijas pilnveidošana. 
Projekti: 



 

ESF projekts „Inženierzinātņu studiju satura modernizācija Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē”, izpildītājs, 2008.g.  
Starptautisks projekts: Baltic Sea Region Bioenergy Promotion Project (Projekta indekss: 
1012). amats: eksperts-pētnieks, kopš 01. 02.2009. 
 Starptautisks projekts:  
 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Konferences (2008 - 2011): 13 
1. “Usage of Fodder Galega Biomass for the Biogas Production ”Proceedings of Vth 

UEAA General Assembly and the Associated Workshop “ Renewable Energy 
Resources, Production and Technologies”, Rīga, Latvija 28 – 31.05. 2008. 

2. Galega for fodder and biogas production.// 13th International Conference „Forage 
Conservation”, 02-03. 09.2008, Nitra, Slovākija. 

3. Forecasting of GHG emissions from biomass energy usage in Latvia,- 8th International 
Scientific Conference „Engineering for Rural Development”, “Engineering for Rural 
Development”, 28-29. 05, 2009, LLU,TF, Jelgava. 

4. Biogas production from reed canary grass and silage of mixed outs and barley. 8th 
International Scientific Conference „Engineering for Rural Development”, 
“Engineering for Rural Development”, 2008, LLU,TF, Jelgava. 

5. Biogas yield from energy crops in Latvia. Proceedings of the 17th European Biomass 
Conference”From research to industry and markets". Hamburga, Vācija, 29.06. – 
03.07. 2009, stenda referāts 

6. Assessment of long-term usage of perennial grasses for biogas production. // 
Environmental science and education in Latvia and Europe: Education and science for 
climate change mitigation. 3rd International Conference “”, October 23, 2009, Riga, 
Latvia. 

7. GHG emissions from usage of biomass for energy production.  Environmental science 
and education in Latvia and Europe: Education and science for climate change 
mitigation. 3rd International Conference”, October 23, 2009, Riga, Latvia. 

8. Biogas production from fresh maize biomass. 9-tā Starptautiskā konference 
“Inženierzinātnes Lauku attīstībai”, 27-28. 06.2010. (referāts). 

9. Biogas yield from perennial grasses in Latvia. 6-tā Starptautiskā konference „Biomass 
for energy”, 2010, 14-15. 09.Kijeva, Ukraina (referāts). 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Elektrotehnika, elektrotehnika un elektronika, Elektroiekārtu ekspluatācija un remonts, 
Elektrotehniskie materiāli  

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 71 (t.sk..Mācību 
metodiskie līdzekļi: 2). 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Dubrovskis V., Plume I., Adamovics A., Auzins V., Straume I. Galega biomass for 
biogas production.//Proceedings of  7th International Scientific Conference 
“Engineering for Rural Development” - ISSN 1691-3043, Jelgava: LLU, 2008 - 61-65 
pp. 

2. Dubrovskis V., Plume I. Forecasting of GHG emissions from biomass energy usage in 
Latvia.//Proceedings of the 8th International Scientific Conference,- ISSN 1691-5739, 
Jelgava, LLU, 2008, 14–20 pp. 



 

3. Adamovics A., Dubrovskis V., Plume I. Biomethane yield from energy plants in 
Latvia//Proceedings of the 18th European Biomass Conference ”From research to 
industry and markets"- ISBN 978-88-89407-56-5, Florence: Eta-Florence Renewable 
Energies 2010, pp.484-486 [DVD]. 

4. Dubrovskis V., Plume I, Bartusevics J., Kotelenecs V. Biogas production from fresh 
maize biomass.//Proceedings of  9th International Scientific Conference “Engineering 
for Rural Development” - ISSN 1691-3043, Jelgava: LLU, 2010 - 220-225. pp. 

5. Dubrovskis V., Plume I,, Kotelenecs V, Zabarovskis E. Anaerobic digestion of sewage 
sludge.//Proceedings of 9th International Scientific Conference “Engineering for Rural 
Development” - ISSN 1691-3043, Jelgava: LLU, 2010 - 216-219 pp. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Prakse elektropārvades uzņēmumā AS „Augstsprieguma tīkls”, 2008 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas, biedrs 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

LLU atzinības raksts, 2009. 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (6 patenti, 8 autorapliecības) 
Patenti (2008 - 2010): 2 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami, labi, vidēji  teicami, labi, vidēji  teicami, labi, vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   

Krievu valoda x   x   x   

Vācu valoda          

Angļu valoda x    x    x 

_____________ valoda          

 
18.04.2011   
(Datums)  (Paraksts) 

   



 

LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Alla  Pūce 
Vārds  Uzvārds 
Eleja  1964. 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

LLU EF Ekonomikas katedras, lektore 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   
Svētes ielā 18   

Jelgavā   
   
   

Tālruņa Nr.  63021041    
Fakss: 63084987   

E-pasts: alla.puce@llu.lv    
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Universitāte 5 gadi Tiesību zinības  juriste 
PB 093819 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

LLU 2005. Pedagoģija Mg.paed. MDA Nr.0319 

Darba pieredze 

LLU no 1990.gada Tiesību zinātņu lektore 
LLU no 1999. – 2006.gadam Saimniecības dienests, juriste 
Pedagoģiskā darba pieredze 18 gadi 
No 1998. g. Ekonomikas fakultātes studiju programmas ”Ekonomika” apakšprogrammas „Tiesību zinātnes” 
vadītāja. 
No 2007.gada Ekonomikas un kultūras augstskola, lekciju kursi „Tiesību pamati”, „Saimnieciskās tiesības” un 
„Biznesa tiesiskais regulējums”  latviešu un krievu valodās. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

• 2005.gada 27.aprīlī aizstāvēts maģistra darbs pedagoģijā „Latvijas Lauksaimniecības universitātes  
Ekonomikas fakultātes studentu vērtību orientācija”. 

• Projekti  2005.g. „Lauku jaunieši Eiropā”;  2004.g. „Vienādas iespējas attīstībai” 
• No 2001. līdz 2011.g. vadīti 65 pilna un nepilna laika studentu bakalauru darbi. 
• Līdzdalība projektā „Kooperācijas attīstība lauksaimniecībā Latvijā ES apstākļos”. 
• Līdzdalība starptautiskajos kursos „Modern role of rural areas in the post-industrial society”, Šauļu 

Universitāte 2009. 

 

 



 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Tiesību pamati, Darba tiesības, Lietu tiesības, Ģimenes un mantojuma tiesības, Īpašuma tiesības, Saistību 
tiesības, Saimnieciskās tiesības. 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 4. 

2007.g. mācību metodiskais palīglīdzeklis „Mantojuma tiesības” 

2007.g. mācību metodiskais palīglīdzeklis „Saistību tiesības” 

2009.g. mācību metodiskais palīglīdzeklis „Ģimenes tiesības” 

2010.g. mācību metodiskais palīglīdzeklis „Biznesa tiesiskais regulējums” 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Ģimene un tiesības 2001.g. 
2. Jaunatnes vērtību orientācija. 2002.g. 
3. Darba vietas kā izglītības vides raksturojums. 2004.g. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Studijas LLU IMI Pedagoģijas maģistrantūrā 2004.g. 
Izglītība Eiropas kontekstā -Drontenas Profesionālā Lauksaimniecības universitāte (Nīderlande) 
Līdzdalība starptautiskajos kursos „Modern role of rural areas in the post-industrial society”, Šauļu Universitāte 
2009. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Juristu biedrība 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji     teicami,  labi,vidēji  

Latviešu valoda             

Krievu valoda            

Vācu valoda            

Angļu valoda        

_____________ valoda        

 
21.03.2011.   
(Datums)  (Paraksts) 

   
  



 

CURRICULUM VITAE 
 

Vilnis  Siliņš 
Vārds  Uzvārds 

Cēsu raj.  301047-10005 
Dzimšanas vieta  Personas kods 

30.oktobris 1947.g.  latvietis 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

  precējies 
  Ģimenes stāvoklis 

 
Darba vieta un ieņemamais amats 

LLU Tehniskā fakultāte Lauksaimniecības Enerģētikas institūts,  lektors 
Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

J.Čakstes bulv.5   Ganību iela 86-14 
Jelgava  Jelgava 
LV-3001  LV-3007 

   
Tālruņa Nr.  22017058  Tālruņa Nr. 63045728 
Fax:    
E-mail: vilnis.silins@latvenergo.lv   
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Rīgas Politehniskais institūts 
1966-1971 

Elektriskie tīkli un 
sistēmas 

Inženiera 
elektriķa  
diploms 

Ogres rajona Taurupes vidusskola 1960-1966 - - 
 

Darba pieredze 

1. No 2010.gada – Latvenergo, Sadales tīkls, Dienvidu reģions , elektroinženieris, Jelgava. 
2. No 1996.gada – 2010.gads – Dienvidu elektriskie tīkli, Tehniskais dienests, elektroinženieris, Jelgava.  
3. No 1981.gada  – 1996.gads – Jelgavas elektrisko tīklu rajons (DET), Jelgava, dažādi amati. 
4. No 1974.gada – 1981.gads – Mālpils sovhoztehnikums, dažādi amati, Rīgas rajons.  
5.  No 1971.gada – 1974.g. – Strūžānu kūdras fabrikas TEC, dažādi amati, Rēzeknes raj.  

Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, bakalauru un maģistrantu  
vadīšana (pēdējo 6 gadu laikā) 

1. Bakalauru projektu vadīšana ( 9 gab.) 
2. ….. 
3. …. 
4. ….  

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo 6 gadu laikā) 

1. nav 
2. ..... 
 

Lekciju kursi 

Pašlaik pasniedzamie mācību priekšmeti: „Elektrodrošība”, „Elektroapgāde un tarifi”, „Elektroapgādes 
tehnoloģija”, „Elektroiekārtu ekspluatācijas ekonomika”, „Datorizētā uzskaite un norēķini”. 
 
Pasniegtie mācību priekšmeti:  ........................................................................ 
 

Publikāciju skaits- nav : t.sk. grāmatas ...., raksti ...., zinātnisko darbu atskaites ..., metodiskie materiāli .... 



 

Nozīmīgākās publikācijas pēdējo 6 gadu laikā 

1. nav 

Kvalifik ācijas celšana (pēdējo 6 gadu laikā) 

1. PSI “Kvalitātes sistēmas ISO 9001:2000 iekšējais audits” 07.06.2005. 
2. …. 
3. ….  

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

1. nav 
2. …. 
3. …. 
 
 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda  �   �   �   

Krievu valoda �    �   �  

Vācu valoda  �    �  � 

Angļu valoda          

 

 (Datums) 
 

(Paraksts) 
             20.04.2011 
 

   



 

LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Andris   Šnīders  
Vārds  Uzvārds 

Bauska   220143-10008 
Dzimšanas vieta  Personas kods 

22.01.43  latvietis  
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

   
   
LLU TF Lauksaimniec ības ener ģētikas instit ūta profesors  

Darba vieta un ieņemamais amats 
 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
J.Čakstes bulv.5   Satiksmes iela 35A -51 
Jelgava, LV 3001   Jelgava, LV 3007  

Lauks.ener ģētikas instit ūts   Latvija  
   

Tālruņa Nr.  63022242, 63080687  Tālruņa Nr. mob. 26456751 
Fax: 63020762   
E-mail: andris.sniders@llu.lv.   
    

Izgl ītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju 

laiks 
Specialitāte Kvalifikācija 

Rīgas Politehniskais institūts, Vakara-neklātienes 
elektroenerģētiskā fakultāte 
LLA  Neklātienes aspirantūra  

1963-1972 
 

1978-1982 

Automātika un  
telemehānika  

lauksaimniecības 
elektrifikācija un  
elektroiekārtas  

inženieris- 
elektriķis 
tehnisko  
zinātņu 

kandidāts  

Zinātnisk ā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Čeļabinskas lauksaimniecības 
mehanizācijas un elektrifikāci- 
jas institūta padome  
LLU habilitāc. un promocijas  
padome H-1  
LLU habilitāc. un promocijas  
padome H-1  

1982 
 
 
1992 
 
1993 

Lauks.elektrifikācija 
un elektroiekārtas  
 
Lauksaimniecības  
tehnika  
Lauksaimniecības  
tehnika  

tehn.zin. 
kand. 
 
Dr.sc.ing.  
 
Dr.hab. 
sc.ing.  

TH  
No.06292 
 
G-D 
No.000006 
G-Dh 
No.000017 

Darba pieredze 

1.  No 1999.g.sept. – 2007.g.maijs - Lauksaimniecības enerģētikas institūta (LEI) direktors, Tehniskā 
fakultāte (TF), Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU). 

2.  No 1998.g. sept. – Valsts profesors lauksaimniecības iekārtu elektropiedziņas automatizācijas un 
aizsardzības apakšnozarē.  

3.  No 1994.g. februāra – profesors, LEI direktora vietnieks zinātniskajā darbā. 
4.  1989.g.marts - 1994.g.febr. - docents, Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte (LMF), Latvijas 

Lauksaimniecības Akadēmija (LLA). 
5.  1987.g.jūn. - 1989.g.marts - vecākais pasniedzējs, LMF, LLA. 
6.  1974.g.okt. - 1987.g.jūn. – asistents, LMF, LLA. 
7.  1969.g.okt. - 1974.g.okt. – inženieris, LMF, LLA 
8.  1963.g. sept. - 1969.aug. – Skaistkalnes un Vircavas vidusskolu skolotājs.  



 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

1.  1974.-1989.g. - vec.zin.līdzstrādnieks zinātniskajos līgumdarbos ar Latvijas Lauktehniku (1974.-
1981.g.), Vladimiras elektromašīnbūves zinātniski pētniecisko-projektu tehnoloģisko institūtu 
(1979.-1987.g.), Maskavas elektropiedziņas zinātniski pētniecisko institūtu (1982. - 1989.g.), 
Tjumeņas apgabala r/a “ Nojabrskneftegaz” (1988.-1989.g.), Arhangeļskas teritoriālo r/a                  
“Arhangeļsklesprom”  (1988.,1989.g.) par trīsfāžu asinhrono elektrodzinēju ekspluatācijas drošumu 
un aizsardzību.  

2.  No 1991.g.-2001.g. LZP grantu vadīšana par tēmām: “Elektrisko mašīnu diagnostika, vadība un 
aizsardzība”, „Asinhrono elektrodzinēju aizsardzība“,  

3.  No 1996.g. enerģētikas specialitātes maģistrantu (12) zinātnisko darbu vadīšana par tehnoloģisko 
procesu automatizācijas un elektroenerģijas ekonomijas jautājumiem.  

4.  No 1998.g. – enerģētikas specialitātes doktorantu (8) zinātnisko darbu vadīšana par notekūdeņu 
attīrīšanas, tvaika ražošanas , koģenerācijas un apsildes iekārtu vadības procesu modelēšanu un 
enerģētisko rādītāju optimizāciju.  

5.  No 2000.g. – TF doktora studiju programmas vadītājs l/s inženierzinātnes apakšnozarē. 
6.  No 2001.g.- 2004.g. LZP granta tēmas “Notekūdeņu attīrīšanas enerģētika” , zinātniskais vadītājs. 
7.  No 2004.g. – 2009.g. LZP granta tēmas “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu autonoma energoapgāde 

izmantojot biogāzi“ zinātniskais vadītājs. 

Uzstāšanās konferenc ēs (pēdējo 3 gadu laikā) 

1. Simulation of electrical machine system with permanent magnet synchronous generator //The 7 th 
International Conference “Engineering for Rural Development”/ Jelgava, Latvia University of 
Agriculture, Faculty of Engineering, 2008, May 29 – 30 (koref. I.Straume). 

2. Simulation of Cost-Efficient Wastewater Aeration Control Using Invariant Control Principle. 
International Symposium “Agriculture and Engineering Complying with the Europeaan 
Requirements” /INMATEH 2008-I. – Bucharest, Romania, 2008, January 28 -29 (koref.A.Laizāns). 

3. Permanent Magnet Synchronous Generator for Biogas Micro-cogeneration Plant. The 6-th 
International Scientific Conference “Ecology and Agricultural Machinery”, Saint – Petersburg, 
SZNIIMESH, May 13 –14, 2009. (koref. I.Straume). 

4. Adaptive Self-Tuning up Model for Non-Stationary Process Simulation. The 9th International 
Scientific Conference “Engineering for Rural Development”, Latvia University of Agriculture, 
Faculty of Engineering, Jelgava, 27.-28.maijs, 2010.  

Studiju kursi  

1. Pasniegtie studiju kursi.  

„Vispārīgā elektrotehnika” (obl.inž.), ”Elektropiedziņa” (obl.inž.), ”Automātika un ražošanas procesu 
automatizācija” (obl.inž.), ”Notekūdeņu attīrīšanas automatizācija” (izv.inž.), “Ūdensapgādes 
automatizācija” (izv.inž.), “Asinhrono elektrodzinēju ekspluatācijas drošums un aizsardzība” (izv.inž.), 
„Automātisko sistēmu projektēšana” (izv.Bak.en.), „Automātiskās elektropiedziņas projektēšana” (izv. 
Bak.en.), „Elektropiedziņas automatizācijas ekonomika” (izv.Bak.en.). “Kokapstrādes automatizācija” 
(obl. Bak.kt.), “Tehnoloģisko procesu vadības sistēmu modelēšana un optimizācija” (izv. Dokt. en.). 

2. Pašlaik pasniedzamie studiju kursi. 

“Automātikas pamati” (obl.,Bak.en., Bak.dat.zin.), “Kokapstrādes automatizācija” (obl. Bak.kt.) 
“Automātiskā elektropiedziņa” (obl.,Bak.en.), “Elektroiekārtu drošums” (izv.,Maģ.en.), “Elektroiekārtu 
atbilstība un sertifikācija” (obl.,Maģ. en.), “Regulējamā automātiskā elektropiedziņa” (izv. Maģ. en.), 
“Automātisko sistēmu modelēšana” (izv. Maģ. en.), Ražošanas datorvadības sistēmas I (obl. Maģ. it.), 
„Inženiertehnisko procesu simulācija SIMULINK vidē”(izv.Maģ.ped. - Inovācijas augstskolas didaktikā). 

 
Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 148, t.sk. 
grāmatas 4, mācību metodiskie līdzekļi 11, publikācijas starptautiskos zinātniskos izdevumos 35, 
pārējās zinātniskās un patentu publikācijas 63, zinātnisko darbu atskaites 35. 

 

 Nozīmīgākās publik ācijas (ne vairāk kā 5) 



 

1.  Kokapstrādes automatizācija. - R.: Avots, 1989.- 158 lpp.  
2.  Invariant Control of Wastewater Aeration // Advances in Computer, Information, and Systems 

Sciences, and Engineering/ Proceedings of IETA 2005, TENE 2005 and EIAE 2005 – Bridgeport 
USA: University of Bridgeport, Published by Springer 2006, pp.99-103 (līdzaut. A.Laizāns) 

3.  Automātiskās vadības pamati: Mācību grāmata bakalauriem.- Jelgava: LLU, 2008.-159 lpp. 
4.  Automātisko sistēmu modelēšana: Mācību grāmata maģistrantiem.-Jelgava: LLU, 2008.-136 lpp. 
5.  Automātiskā elektriskā piedziņa: Mācību grāmata bakalauriem. – Jelgava: LLU, 2008.- 164 lpp. 

(līdzaut. I.Straume) 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

2009.g. marts - Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas kvalifikācijas celšanas kursi, 
Rīga, RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte (Apliecība Nr. 249). 
2010.g. janvāris-maijs: „Inovācijas augstskolas didaktikā” – LLU pedagoģijas maģistra kvalifikācijas 
celšanas kursi, Jelgava, TF Izglītības un mājsaimniecības institūts (Sertifikāts Nr. 0228). 
2010.g. maijs – LLMZA inženierzinātņu nod., LNKB Sertifikācijas centra un RTU Ražošanas kvalitātes 
institūta kvalifikācijas celšanas kursi „EEA Reglamentācija–standarti, norādes un norādījumi ražošanā” 
Jelgava, LLU TF Mehānikas institūts (Sertifikāts Nr. 39). 

Dalība akad ēmiskaj ās un profesion ālajās biedr ībās, dažādos v ēlētos amatos 

1.  No 1993.g. - LLU Konventa loceklis. 
2.  No 1994.g. - LLU Tehniskās fakultātes domes loceklis. 
3.  No 1995.g. –2000. g. LLU Habilitācijas promocijas padomes loceklis. 
4.  No 1997.g.- 2007.g. - Latvijas automātikas nacionālās organizācijas (LANO) Domes loceklis. 
5.  No1997.g. – Latvijas elektroenerģētiķu biedrības(LEB) ), kopš 2007.g.(LEEA),Sertifik. komis. loc. 
6.  No 2000.g. - LLU Profesoru padomes loceklis Hidroinženierzinātnē un l/s inženierzinātnē. 
7.  2004.-2009. – Latvijas elektroenerģētiķu biedrības(LEB), kopš 2007.g. (LEEA), LLU kopas vadītājs 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

1. 1977.g. – “Latvijas PSR Valsts prēmija” par elektromotoru aizsardzības izstrādi un ieviešanu. 
2. 1987.g. – „PSRS TSSI bronzas medaļa” par elektromotoru fāzjutīgo kombinēto aizsardzību. 
3. 2003.g. – „LLU Atzinības Raksts” par ražīgu ped., zin., admin. un sabiedrisko darbu universitātē. 
4. 2006.g. -  “LZA un AS Latvenergo Gada balva” par nozīmīgu devumu enerģētikā. 
5. 2009.g. – „Atzinības Krusts” par mūža ieguldījumu augstākajā izglītībā un enerģētikas zinātnē 

Patentu un autorapliec ību skaits - 18  

Asinhrono dzinēju vienslāņa tinumu izolācijas atjaunošanas paņēmiens / LR Patents Nr. 13620. – R.: 
Patenti un Preču Zīmes, publ. 10.12.2007 (līdzaut. J.Greivulis).  
Vektoru vadības sistēma/ LR Patents LV 13787 B. – Rīga: Patenti un preču zīmes, publ. 20.11.2008/ 
RTU un LLU kopīpašums (līdzaut. J.Greivulis). 
Notekūdeņu aerācijas kvaziinvariantās vadības sistēma / LR Patents Nr. LV13998 B.- Rīga: Patenti un 
preču zīmes, Nr.11, publ. 20.11.2009. (līdzaut. A.Laizāns, J.Greivulis). 
Asinhronais ģenerators vēja elektrostacijai/ LR Patents Nr.13986 B. - Rīga: Patenti un preču zīmes, 
Nr.11, publ. 20.11.2009 / RTU un LLU kopīpašums (līdzaut. J.Greivulis). 
Mikrokoģenerācijas iekārtas vadības sistēma / LR Patents Nr.13982 B - Rīga: Patenti un preču zīmes, 
Nr.11, publ. 20.11.2009 / RTU un LLU kopīpašums (līdzaut. I.Straume, J.Greivulis).  

 
Valodu zin āšanas:  Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   

Krievu valoda x   x   x   

Vācu valoda          

Angļu valoda  x   x   x  

   
06.04.2011  (Paraksts) 

 



 

LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Anastasija  Svarinska 
Vārds  Uzvārds 

Dekšāres pagasts  26.04.1954. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Gr āmatvedības un finanšu katedra, docente 

Darba vieta un ieņemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Svētes iela 18   

Jelgava   
LV-3001   

   
Tālruņa Nr.  63024214    

Fakss: 63026980   
E-pasts: Anastasija.Svarinska@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra (aspirantūra). 

Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

LLU Ekonomikas fakultāte, 
doktora studijas 

06.12.2006.-
06.12.2011. 

Agrārā un reģionālā 
ekonomika 

 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte Ekonomikas 
fakultāte, Grāmatvedības 
un finanšu katedra 

30.03.1992. Finanses un kredīts 

Ekonomikas zinātņu 
maģistra 
akadēmiskais grāds, 
diploms nr.000028 

LLA Neklātienes 
aspirantūra 

30.12.1986.-
30.12.1990. 

Grāmatvedība un 
saimnieciskās darbības 
analīze 

 

LLA 1974.-22.12.1978. L/s grāmatvedība 
L/s ekonomists-
grāmatvedis, diploms 
nr.P149432 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

No 2003.g.  LLU EF Grāmatvedības un finanšu katedras docente 
No 2003.g.  KIF „Biznesa komplekss” Grāmatvežu sertifikācijas centra eksperte 
No 2000.g.  Jelgavas reģionālā Pieaugušo Izglītības centra grāmatvedības kursu 

pasniedzēja 
2003.- 2005.g.  SIA Mežizglītības centrs „MIDAMS” grāmatvede 
1992.- 2002.g.  LLU EF Grāmatvedības un finanšu katedras lektore 
1992.- 2007.g.  SIA “MRF „Arods”” galvenā grāmatvede 
1979.- 1991.g  LLA Grāmatvedības un finansu katedras asistente 



 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

1. ESF projekta pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas studentu 
kvalifikācijas prakse uzņēmumos grāmatveža profesijā eksperts 1.02.-31.03.2008. Līg.nr. 
2006/0275/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./009/0137 

2. ESF projekta Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Izglītības programmas „Grāmatvedība” 
eksperts, 02.02. 2007. Līg.nr. 2006/0198/VPD1/ESF/PIAA/06/ APK/3.2.1./0003/0137 

3. Eiropas Sociālā fonda projekta Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studentu kvalifikācijas 
prakses nodrošināšana uzņēmumos grāmatveža profesijā konsultants – eksperts, 16.03.-
17.03. 2006. Līguma nr. 2006/0198/VPD1/ESF/PIAA/06/ APK/3.2.1.0003/0137 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. A.Svarinska. History and Development of Land Lease Operations in LatviaRural Areas // 
Economics and Management: Current Issues and Perspectives: E. Galvanauskas 
International Scientific Conference, Siauliai University, 20.11.2008,  sertifikāts nr. 2156 

2. A.Svarinska. Nomas darījumu būtība un to vēsturiskā attīstība // Economic Science for 
Rural Development 2008 / Jelgava. 2008.g. 25.aprīlis, sertifikāts nr. 06-2-19.02/531 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : .30. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Grāmatvedības pamati. Mācību grāmata. (Pārstrādāts izdevums) Līdzautore. Rīga, 2009. 
100 lpp. 

2. Finanšu grāmatvedība. Mācību grāmata. Līdzautore. Rīga, 2009. 252 lpp. 
3. Historu and Development of Land Lease Operations in Latvia Rural Areas // 

E.Galvanauskas International Science Conference „ECONOMICS AND 
MANAGEMENT: Current Issues and Perspektives’’ 2008 / nr. 4(13), Šiauliai, 2008, 347-
352 lpp. 

4. Essence of Lease Operations and their Historical Development // Economic Science  for 
Rural Development 2008 / nr. 17, Jelgava. 2008, 145-156 lpp. (ISSN 1691-3078) 

5. Grāmatvedības pamati. Tālmācības studiju kurss. Līdzautore. SIA “Latvijas 
uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija”, 2005. 229 lpp. 

 

1. Grāmatvedības pamati. Akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā 
„Ekonomika” pilna un nepilna laika apmācības studentiem – 4,0 KP 

2. Finanšu grāmatvedība. Akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā 
„Ekonomika” nepilna laika apmācības studentiem – 5,0 KP 

3. Grāmatvedība. TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā  
„Lauksaimniecības enerģētika” pilna un nepilna laika apmācības studentiem – 1,5 KP 

4. Grāmatvedības pamati. Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmā 
“Komerczinības” EF nepilna laika apmācības studentiem Siguldas filiālē – 2,5 KP 

5. Finanšu grāmatvedība. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā 
„Komercdarbība un uzņēmuma vadība” EF pilna laika apmācības studentiem un EF 
nepilna laika apmācības studentiem Siguldas filiālē– 3,0 KP  

6. Finanšu grāmatvedība.EF augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Finanšu 
vadība” pilna laika studentiem– 3,0 KP 



 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
 

 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

 

2011. gada 22. februārī   
   

(Datums)  (Paraksts) 
   
 

1. LLU tālākizglītības kursi „Moodle e-kursu veidošanas vadības sistēma”14.01.- 26.01.2011 
2. Tildes Jumis seminārs „Izmaiņas nodokļu likumdošanā ar 2010. gadu,” Rīga, 2010.g. 
    26. janvārī 
3. Stažēšanās Lietuvā (Šauļu universitāte) un pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvas 

saimniecībām , kas realizējušas netradicionālās lauksaimniecības projektus lauku apvidū. 
(Auksučai – Šauļu rajonā; „Audruvis – Jonišķu rajonā) 04.06.2009., sertifikāts Nr.2513 

4. LLU pedagogu profesionālās pilnveides programma „Inovācijas augstskolas didaktikā”, 
2008.g. 

5. VID Zemgales reģionālās iestādes Jelgavas nodaļas rīkotie semināri par finanšu pārskatu 
sastādīšanu (1x gadā) un izmaiņām LR likumdošanā (1x mēnesī) 

6. Drontenas Lauksaimniecības universitātes organizētie kursi studiju procesa pilnveidošanā 
un didaktikā 2007.g. 4.-9. jūnijā 

1. No 2011.g. LLU Attīstības fonda revidente 
• 2. No 2008. g. Grāmatvedības un finanšu katedras inventarizācijas komisijas 
priekšsēdētāja 
3. LLU EF starptautiskās zinātniskās konferences „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai – 

2008” rakstu krājuma organizācijas komitejas locekle 
4. 2004.-2010.g. LLU Konventa locekle 
5. 2003.g. EF 35 g. jubilejas svinību organizācijas rīcības komitejas sastāvā atbildīgā 

izpildītāja 
6. 2002.-2006.g. EF domes locekle 



 

LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Raimunds  Šeļegovskis 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  260564-10072 
Dzimšanas vieta  Personas kods 
26.maijs 1964.g.  latvietis 

Datums, mēnesis, gads  Tautība 
  precējies 
  Ģimenes stāvoklis 

 
Darba vieta un ieņemamais amats 

LLU Tehniskā fakultāte Lauksaimniecības Enerģētikas institūts,  asoc. profesors 
Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

J.Čakstes bulv.5   Spāru iela 43  
Jelgava  Jelgava 
LV-3001  LV-3001 

   
Tālruņa Nr.  63080687  Tālruņa Nr. 29448516 
Fax:    
E-mail: raimunds.selegovskis@llu.lv   
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2005 Inženierzinātnes Dr.sc.ing. 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
neklātienes aspirantūra Elektrotehnikas katedrā 

1988-1992 
Lauksaimniecības 

elektrifikācija 
Mg.sc.ing. 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte 

1982-1987 
Lauksaimniecības 

mehanizācija 
Inženiera 
diploms 

Zinātniskā kvalifik ācija: - Inženierzinātņu doktora grāds 

Darba pieredze 

6. No 2010.gada septembra asociētais profesors Lauksaimniecības enerģētikas institūts, TF, LLU. 
7. No 1999.gada septembra docents, Lauksaimniecības enerģētikas institūts, TF, LLU. 
8. No 1994.gada  septembra lektors, Lauksaimniecības enerģētikas institūts, TF, LLU. 
9. No 1988.gada februāra asistents, Lauksaimniecības enerģētikas institūts, LMF, LLA. 
10. No 1987.gada septembra jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, Elektrotehnikas katedra, LMF, LLA 
11. No 1985.gada septembra laborants, Elektrotehnikas katedra, LMF, LLA  

Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un 
doktorantu (aspirantu) vadīšana (pēdējo 6 gadu laikā) 

5. 2011. Vada 4 maģistra darbus: M.Andersonam, O.Jozefam, S.Bogdanovam, V.Saukam 
6. 2010. Vada 7 maģistra darbus: A.Bricim (sekmīgi aizstāvēts 2010.g.), V. Kalačikovam, S. Bogdanovam, 

O.Jozefam. , V. Saukam, V. Vectīrelim, M.Andersonam. 
7. 2009.g. Vada maģistra darbu S. Kravecam, kas tika sekmīgi aizstāvēts 2009.g 
8. 2008.g. Zinātniski pētnieciskā projekta “Koģenerācijas iekārtas darbības pētījumi LLU mācību un pētījumu 

saimniecībā „Vecauce”” vadītājs 
9. 2007.g. Dalība tālākizglītības LLU īstenotajā Leonardo Mobilite projekta ietvaros programmā “Education in 

Latvia for an International Cooperation, Sustainability of Society and Rural Development”  
10. 2007.g. Eksperts LLU īstenotajā ESF projektā “Akadēmiskā personāla tehnoloģiskā prakse enerģētikas 

uzņēmumos” 
11. 2007.g. Dalība LLU īstenotajā ESF projektā “Atbalsts mācību prakses īstenošanā” 
12. 2006.g. Dalība LLU īstenotajā ESF projektā “Inženierzinātņu studiju satura modernizācija Latvijas 

Lauksaimniecības universitātē” 
13. 2005.g. Eksperts  LLU pētniecības projektā “Autonomā kombinētā energoapgāde” 
14. 2005. - 2006.g. Eksperts RTU īstenotajā ESF projektā “Siltumenerģētikas un siltumtehnikas bakalaura un 

maģistra profesionālo programmu uzlabošana” 



 

15. No 2003.g. zin.darbības virziens – Apsildes sistēmas un to vadība.  

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo 6 gadu laikā) 

3. R. Šeļegovskis, I. Straume. The modelling of control system operation of combined power and heat 
producing plant. Engineering for Rural Development /Starptautiskās konferences raksti. Jelgava, 2009 

4. Z. Beitere, R. Šeļegovskis. Engineer Education Problems in Agricultural energetic study program’s part-time 
studies. Engineering for Rural Development /Starptautiska konference. Jelgava, 2008 

5. R.Selegovskis. Model of heat ehchange of premises and control of heating system operation by changing heat 
carrier flow./ Engineering for Rural Development /Starptautiska konference. Jelgava, 2006 

6. R.Selegovskis. Analyses of the influence of external factors to heater thermodynamic parameters ./ Engineering for 
Rural Development/ Starptautiska konference. Jelgava, 2006. 

7. Zemgrīdas apkures pētījumi kā siltumnesēju izmantojot dūmgāzes./Inženierproblēmas lauksaimniecībā.Jelgava, 2005. 
8. Heat Transfer In System Composting Container – Floor panel./ Scientific conference. Kaunas, 2004 
9. Apsildāmo grīdu temperatūras automātiskās regulēšanas sistēmas modelēšana./ Modernas tehnoloģijas enerģijas 

ieguvei un efektīvai izmantošanai. /Starptautiska konference. Jelgava, 2004 
10. Siltuma pārvade sistēmā kompostēšanas konteiners – apsildāmais grīdas panelis./ Modernas tehnoloģijas enerģijas 

ieguvei un efektīvai izmantošanai. /Starptautiska konference. Jelgava, 2004 
 

Lekciju kursi 

Pašlaik pasniedzamie mācību priekšmeti: “Siltumzinību teorētiskie pamati’’, “Siltumapgādes avoti”, 
“Siltumapgādes sistēmu projektēšana”, “Apsildes sistēmu ekspluatācija”, “Uzņēmumu enerģētiskā saimniecība”,  
“Katlu mājas un siltumapgādes tīkli”, “Katlu mājas un siltumapgāde”, “Sildiekārtu termodinamiskā analīze”, 
“Siltumenerģētikas speckurss”, “Elektroiekārtu montāžas tehnoloģija”, “Elektrotehnikas pamati”, 
„Elektrotehnika un rūpniecības elektronika”, „Lietišķā elektrotehnika”.  
Tālākizglītības programmā „Energoaudits”: „Elektroenerģija”, „Apkures katli”. 
Pasniegtie mācību priekšmeti: “Ražošanas procesu automatizācija”, ”Lauksaimniecības elektrifikācija”, 
“Tehniskā termodinamika”, “Enerģētika”. 

Publikāciju skaits- 21: t.sk. grāmatas 0, raksti 13, zinātnisko darbu atskaites 2, metodiskie materiāli 6. 

Nozīmīgākās publikācijas pēdējo 6 gadu laikā 

2. Metodiskie norādījumi Bakalauru darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai profesionālā bakalaura studiju 
programmas „Lauksaimniecības enerģētika” studentiem. Sast. P. Leščevics, I.Ž. Klegeris, R. Šeļegovskis, A. 
Šnīders. – Jelgava: LLU, 2010. – 17.lpp. 

3. R. Šeļegovskis, I. Straume. The modelling of control system operation of combined power and heat 
producing plant. Engineering for Rural Development /Starptautiskās konferences raksti. Jelgava, 2009 

4. R. Šeļegovskis. Termoelektrostacijas (koģenerācijas iekārtas) darbības pētījumi LLU mācību un pētījumu 
saimniecībā „Vecauce”. LLU Pētniecības projekta XP-125 apakšnodaļa. Zinātniskā atskaite. Jelgava, LLU, 
2008, 37.lpp. 

5. Z.Beitere, R. Šeļegovskis. Engineer Education Problems in Agricultural energetic study program’s part-time 
studies. Engineering for Rural Development /Starptautiskās konferences raksti. Jelgava, 2008. 

6. R. Šeļegovskis. Apsildes sistēmu elementu aprēķinu metodika un piemēri. /Metodiskais līdzeklis. Jelgava, 
LLU TF, 2008.  – 60.lpp. (www.tf.llu.lv/Mācību materiāli/R.Šeļegovska mācību materiāli). 

7. R. Šeļegovskis. Metodiskie norādījumi praktiskajiem darbiem studiju kursā „Siltumzinību pamati” LLU TF 
Lauksaimniecības enerģētikas specialitātei. Rīga, RTU, 2007, 26.lpp. 

8. R. Šeļegovskis. Siltuma ieguves tehnoloģijas.1. daļa. Elektronisks izdevums. www.tf.llu.lv/Mācību 
materiāli/R.Šeļegovska mācību  materiāli. 2007, 96.lpp 

9. R.Selegovskis. Model of heat ehchange of premises and control of heating system operation by changing heat 
carrier flow./ Engineering for Rural Development /Starptautiskās konferences raksti. Jelgava, 2006 

10. R.Selegovskis. Analyses of the influence of external factors to heater thermodynamic parameters ./ 
Engineering for Rural Development/ Starptautiska konference. Jelgava, 2006. 

11. R. Selegovskis. Siltumsūknis – alternatīva tradicionālajiem siltuma avotiem.//Agropols, Nr. 11., 2006.g. 7.jūnijs. 
12. R. Šeļegovskis, E. Visockis. Zemgrīdas apkures pētījumi kā siltumnesēju izmantojot dūmgāzes./ 

Inženierproblēmas lauksaimniecībā. Starptautiska konference. Jelgava, 2005. 

Kvalifik ācijas celšana (pēdējo 6 gadu laikā) 

4. Apgūts kurss “Inovācijas augstskolu didaktikā” (4KP) 2010. 
5. Koksnes granulu katlu ražošana un uzstādīšana. SIA “Grandeg”. Latvija, 2009. 
6. Stažēšanās SIA “Poliurs”, projekta “Akadēmiskā personāla tehnoloģiskā prakse enerģētikas          



 

uzņēmumos” ietvaros , Latvija, 2007.  
7. Koksnes apkures  katlu “Vigas” uzstādīšana, apkopes un remonts,/ Kursi, SIA “Omulis”, Latvija, 2004.  

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

4. No 2010.g.Tehniskās fakultātes Mācību metodiskās komisijas loceklis 
5. No 2010.g.Tehniskās fakultātes Domes loceklis 
6. No 2010.g. Programmas direktors Profesionālā bakalaura programmā “Lauksaimniecības enerģētika” 
7. No 2008.g. Maģistru eksāmenu komisijas loceklis Lauksaimniecības enerģētikas specialitātē 
8. 2001.g. - 2004.g  un no 2007.g. LLU Konventa loceklis 
9. 2006-2008. g. Maģistru eksāmenu komisijas sekretārs Lauksaimniecības enerģētikas specialitātē 
10. No 2006.g. Valsts pārbaudījumu komisijas loceklis Lauksaimniecības enerģētikas profes.bakal. stud. 

programmā 
11. No 1991. LLU Studentu Zinātniskās biedrības CP loceklis 
12. No 1997. LLU TF Inženierzinātņu sekcijas Studentu Zinātniskās biedrības vadītājs 
 
 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda  x   x   x   

Krievu valoda x   x   x   

Vācu valoda         

Angļu valoda x    x   x  

 

 (Datums) 
 

(Paraksts) 
             10.03.2011 
 



 

LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Indulis  Straume 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1969 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU TF Lauksaimniec ības enerģētikas institūts, lektors 

Darba vieta un ieņemamais amats 
 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese 
J.Čakstes bulv.5  Rīgas iela 55-40 
Jelgava, LV 3001  Jelgava, LV - 3002 

Latvija  Latvija 
   

Tālruņa Nr.  3022242, 3080687   mob. 26365390 
Fakss: 3027238   

E-pasts: indulis.straume@llu.lv  induliss@gmail.com 
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Rīgas 9. PTV 
 
 
LLU Inženierzinātņu bakalaurs 
 
 
 
LLU maģistrantūra 
 
LLU doktorantūra 

1985-1988 
 
 

1999-2004 
 
 
 

2004-2006 
 

2006-2009 

Virpotājs 
 
 

L/s enerģētika 
 
 
 

L/s enerģētika 
 

L/s 
inženierzinātnes  

Vidējā, 
profesionāli 

tehniskā izglītība 
Inženierzinātņu 
bakalaura grāds 
mašīnzinātnē 

 
Inženierzinātņu 
maģistra grāds 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais grāds 

Diploma Nr. 
LLU Tehniskā fakultāte 2006 L/s enerģētika Inženierzinātņu 

maģistra grāds 
MDC 0230 

Darba pieredze 

1. 2007. g. 1. septembra lektors 
2. 2004-2007 Lauksaimniecības enerģētikas institūta (LEI) asistents - stažieris, Tehniskā 

fakultāte (TF), Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU). 
3. No 2000. g. 1. septembra – LEI laborants. 
4. 1997. g. 1. maijs – 2004. g. 31. augusts sargs LLU Saimniecības dienestā. 
5. 1988–1992 Lauksaimniecības Mašīnu rūpnīcā par virpotāju. 
6. 1993–1997 paju saimniecībā „Straume” par virpotāju. 

 



 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Projekti: 
1. Piedalīšanās kā pētniekam ESF projektā „Cilv ēkresursu piesaiste atjaunojamo enerģijas 

avotu pētījumiem” (2009-....) 
2. Piedalīšanās IZM projektā „Pētījums par biogāzes ražošanu un izmantošanu LLU 

mācību un pētījumu saimniecībā „Vecauce” (2008); 
3. Piedalīšanās kā izpildītājam LZP granta 04.1007 “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

autonoma energoapgāde izmantojot biogāzi” izpildē (2004.-2009.); 
4. Piedalīšanās ESF projektā “Inženierzinātņu studiju satura modernizācija Latvijas 

lauksaimniecības universitātē” mācību grāmatas “Automātiskā elektriskā piedziņa” 
sagatavošanā (2008); 

5. ESF Struktūrfondu projekts „Akadēmiskā personāla tehnoloģiskā prakse enerģētikas 
uzņēmumos” (2008). 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. LLU 16. Doktorantūras starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Reserch for rural 
development 2010”, 20. maijā 2010.; 

2. 6 International Scientific and Practical Conference „Ekology and Agricultural 
Machinery”, Saint Peterburg, Russia, 2009; 

3. LLU TF 8. International Scientific Conference “Engineering for Rural Development”, 
maijs 2009 g.; 

4. LLU 15. Doktorantu starptautiskā konference „Research for Rural Development 
2009”, Jelgavā, maijs 2009. g.; 

5. LLU doktorantu starptautiskā konference „Research for Rural Development 2008”, 
Jelgavā, maijs 2008. g.; 

6. LLU TF 7. International Scientific Conference “Engineering for Rural Development”, 
maijs 2008 g.; 

7. Rēzeknes Augstskola 6. starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Vide. Tehnoloģija. 
Resursi", 2007. g.. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
„20. un 0.4 kV sadales tīkli” un „Elektrostacijas un tīkli” 
Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 15 
Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. I. Straume (2010) The Influence of Biomass Type on Quantitative and Qualitative Indicators of 
Biogas. LLU 16. Doktorantūras starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Reserch for rural 
development 2010”, Jelgava: LLU, 91-94 lpp.; 

2. А.А. Шнидерс, И.Я. Страуме (2009) СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР С МАГНИТНЫМ 
РОТОРОМ В УСТАНОВКЕ БИОГАЗОВОЙ МИКРОКОГЕНЕРАЦИИ. 6-й международной 
научно-практической конференции „ЭКОЛОГИЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ТЕХНИКА”, Санкт-Петербург, СЗНИИМЭСХ, cc.185-190; 

3. V. Dubrovskis, I. Plume, I. Straume (2008) Anaerobic Digestion of Cow and Broiler Manure. 7. 
International Scientific Conference “Engineering for Rural Development”, Jelgava: LLU, 57-60 p.; 

4. V. Dubrovskis, I. Plume, A. Adamovics, V. Auziņš, I. Straume (2008) Galega Biomass for 
Biogas production. 7. International Scientific Conference “Engineering for Rural Development”, 
Jelgava: LLU, 61-65 p.; 

5. A. Šnīders, I. Straume (2008) The Simulation of Electrical Machine System with Permanent 
Magnet Synchronous Generator. 7. International Scientific Conference “Engineering for Rural 
Development”, Jelgava: LLU, 97-102 p. 

 



 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

1. 2006. g. 31. oktobrī piešķirta veicināšanas prēmija un atzinības raksts par maģistra 
darbu „Biogāzes izmantošana lopkopības kompleksa energoapgādē.” 

2. 2004. g. 26. oktobrī piešķirta veicināšanas prēmija un atzinības raksts par bakalaura 
darbu „Saules enerģijas izmantošana „Jelgavas Dzirnavnieka” graudu kaltē”. 

3. 2004. gada LLU studentu zinātniskā konkursā izteikta pateicība par bakalaura darbu 
„Saules enerģijas izmantošana „Jelgavas Dzirnavnieka” graudu kaltē”. 

Patentu, autorapliecību un licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 

Patents LV 13982 „Mikrokoģenerācijas iekārtas vadības sistēma” 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda √   √   √   

Krievu valoda √   √   √   

Vācu valoda          

Angļu valoda  √    √   √ 

 
   

(Datums)  (Paraksts) 
   



 

CURRICULUM VITAE 
 

Juris  Vuguls 
Vārds  Uzvārds 

Sigulda                 1968 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
   

LLU SZF Filozofijas katedra, docenta v.i. 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese: 

Lielā iela 2 
Jelgava 
LV-3001 

 
Tālruņa Nr.  3005649 
Fax: 3021821 
E-mail: vuguls@cs.llu.lv 
  

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Maģistratūra 1995. – 1998. filosofija filosofs 
Doktorantūra, LU VFF, Latvija 1998. un tiek 

turpināta 
filozofija  

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Vēstures un filozofijas fakultātes 
dome, LU, Latvija 

 1998. filosofija Mgr. 003882 

Darba pieredze 

No 2009. septembra - LLU, Sociālo zinātņu fakultāte, Filozofijas katedra, lektors, lekciju kursi „ētika” , 
„ētika un estētika”, „praktiskā filozofija”, „pasaules lielākās reliģijas” un „filozofija”; 

No 2002. -  Docents LLU SZF Filozofijas katedrā, lekciju kursi „ētika” , „ētika un estētika”, „praktiskā 
filozofija”, „pasaules lielākās reliģijas”, „loģika” un „filozofija”; 

                    Stundu lektors BKI (Baltijas Krievu Institūts), lekciju kursi filozofijā, retorikā, 
biznesa  

                    ētikā, loģikā; 
2000.-2002. Lektors LLU SZF Filozofijas katedrā, lekciju kursi ētikā un estētikā, filozofijā; 
                    Stundu lektors LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātes Darbmācības katedrā, 
                    lekciju kurss Kultūras socioloģijā; 
                    Stundu lektors Sieviešu Tiesību institūtā, lekciju kurss Biznesa ētikā; 
1998.-1999. Asistents LLU HI Filozofijas katedrā, lekciju kursi ētikā un estētikā, filosofijā; 
1997.-1998. Asistents stažieris LLU HI Filozofijas katedrā, lekciju kursi ētikā un estētikā, 

filosofijā; 
1999. Mežsargs LLU MPMS Jelgavas mežniecībā; 

1990.-1991. Mežstrādnieks LLU MPMS Jelgavas mežniecībā; 
1987.-1988. Dienests padomju armijā. 



 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu (aspirantu) 
vadīšana 

Zinātniskās darbības virzieni – ētika; reliģijas filozofija; ideju vēsture Latvijā 
 
ERASMUS skolotāju sadarbības programmas Socrates – ERASMUS ietvaros tika novadītas 5 lekcijas Varmias 
– Mazūru Universitātes (Olština, Polija) Filozofijas institūtā 2009. gada 4. – 10. 05. par tēmu „Reliģijas 
filozofiskie aspekti”. 
 
Monogrāfijas „Praktiskā filosofija” izstrāde (Autoru kolektīvs). Izstrādāta nodaļa „Pasaules lielākās reliģijas” 
Praktiskā filozofija. Jelgava: LLU, 2008. - 173. – 274.lpp. Realizācijas laiks 2006. – 2007., finansētājs IZM 
 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Jelgava, LLU, 25.-26.09.2008. Duālisma problēma reliģiskajā pasaules ainā. International Scientific 
Conference „ New Dimensions in the Development of Society”, 2008, Proceedings, Jelgava. – 380.-387. 
lpp. 

2. Latviešu filozofam T. Celmam veltīta zinātniska konference Valkā. 2008. gada 21. septembrī. / 
Mērķtiecība un teoloģija T. Celma filozofijā. 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Praktiskā filozofija 
Filozofija. ētika, estētika  
Ētika;  
Estētika;  
Filozofija;  
Kultūras socioloģija;  
Biznesa ētika; 
Pasaules lielākās reliģijas; 
Loģika 

Publikāciju skaits - 10: t.sk. grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli. 

Nozīmīgākās publikācijas  

1. Pasaules lielākās reliģijas. Praktiskā filozofija. Jelgava: LLU, 2008. - 173. – 274.lpp. 
2. Duālisma problēma reliģiskajā pasaules ainā. International Scientific Conference „ New Dimensions in 

the Development of Society”, 2008, Proceedings, Jelgava. – 380.-387. lpp. 
3. Ceļš uz zīmes un simbola izpratni hēsihasma mācībā. Reliģiski – filozofiski raksti. R.: FSI, 2001. – VII 

sējums. – 362. – 401.lpp. 
4. Postrzeganie i byt jako fenomeny w kontekście pustki. Człowiek i pustka. Olsztyn: OSW, 2000. s.117. – 

126. 
5. Sapratnes problēmas masu saziņas laukā. II Pasaules Latviešu Zinātnieku kongresa tēžu krājums. Rīga: 

Latvijas Zinātņu akadēmija, 2001. 202.lpp. 

Kvalifik ācijas celšana (pēdējo 3 gadu laikā) 

No 1998. gada - studijas LU Vēstures un filosofijas fakultātes Filosofijas nodaļas doktorantūrā. 

 
 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 



 

Darbība ISEC (Izglītības Satura un Eksaminācijas centrs) Ētikas programmas izveidē 6., 7. klasēm (1999. gada 
novembris, decembris). 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

Patentu, autora apliecību, licenču skaits -  
Patenti, izgudrojumi, reģistrētas jaunas augu un dzīvnieku šķirnes, līnijas 

 
 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami, labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          

_______ valoda          

 
05.03.2011.   
(Datums)  (Paraksts) 

   



 

LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Kaspars  Vārtukapteinis 
Vārds  Uzvārds 

Latvijas PSR, Alūksnes raj.  170451-10037 
Dzimšanas vieta  Personas kods 

17. aprīlis 1951. gads  latvietis 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

  precējies, četri bērni 
  Ģimenes stāvoklis 

LLU Tehniskā fakultāte, Lauksaimniecības tehnikas institūts, profesors 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

Čakstes bulvāris 5, Jelgava,   Nameja iela 4 dz. 7, Jelgava, 
LV-3001  LV-3003 

   
Tālruņa Nr.  63023825  Tālruņa Nr. 63081139, 29250437 
Fax: 63020762   
E-mail: kaspars.vartukapteinis@llu.lv   
    

Izglītība 
Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 

(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Maskavas Veterinārā akadēmija, 10 mēnešu franču 
valodas kursi 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas 
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte 

1988-1989 

1969-1974 

 
 

Lauksaimniecības 
procesu mehanizāc. 

Diploms 

inženieris-
mehāniķis 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Specializētā padome pie LLA 
Lauksaimniecības mehanizācijas 
fakultātes 
Habilitācijas un promocijas 
padome H-1 pie LLU 
Lauksaimniecības mehanizācijas 
fakultātes 

 
1984 

 
 

1992 

Lauksaimniecības 
mehanizācija 

 
Lauksaimniecības 

mehanizācija 

Tehnisko 
zinātņu 

kandidāts 
 

Inženierzinātņu 
doktors 

 
TH 077979 
 
 
G-D 000004 

Darba pieredze 
Kopš 01.09.2007. – profesors LLU Lauksaimniecības tehnikas institūtā. 
1991-2007 – LLU Tehniskās (līdz 31.12.96. – Lauksaimniecības mehanizācijas) fakultātes dekāns. 
2001-2007 – profesors uz pusslodzi (amatu apvienošanā) LLU Lauks. tehnikas institūtā. 
1998-2001 – asociētais profesors uz pusslodzi (amatu apvienošanā) LLU Lauks. tehnikas institūtā. 
1991-1998 – docents uz pusslodzi (amatu apvienošanā) LLU Lauksaimniecības tehnikas institūtā (agrāk 

Lauksaimniecības mašīnu, Augkopības mehanizācijas un Mehanizācijas katedras). 
1986-1991 – prodekāns LLA Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātē (amatu apvienošanā). 
1989-1991 – docents LLA Lauksaimniecības mašīnu katedrā. 
1985-1989 – docents LLA Mehānikas katedrā. 
1974-1985 – zinātniskais līdzstrādnieks LLA Mašīnu ekspluatācijas un Lauksaimniecības mašīnu katedrās.  

Zinātniskā un pedagoģiskā darbība: 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (līdz 1991. g. LLA), šķidro minerālmēslu izmantošanas mehanizācija, 
stieņa smidzinātāju konstrukcija un izmantošana, augstākās izglītības un inženieru sagatavošanas problēmas, 



 

izglītības un zinātnes vēsture. 
Pedagoģiskā darbība: lekciju kursi “Lauksaimniecības mehanizācija”, “Ievads studijās” un “Lauksaimniecības 
mašīnas”, „Lauksaimniecības mašīnu teorija” agrāk - “Teorētiskā mehānika”. 

Publikāciju skaits - 141: t.sk. 18 grāmatas un brošūras, 61 raksti, 5 zinātnisko darbu atskaites, 6 metodiskie 
materiāli. 

Nozīmīgākās publikācijas (pēdējos 5 gados): 
1. Vartukapteinis K., Cukure A., Cukurs J. First year student evaluation of study process at the Faculty of 

Engineering. In: Proceedings of the International scientific conference Engineering for rural development. 
Jelgava: LLU, 2010, p. 335-338. 

2. Birzietis G., Vartukapteinis K. Quality assurance and assesment frameworks of biosystems engineering 
studies in Latvia. In: Proceedings of the 5th ERABEE workshop on „Quality assurence & assessment 
frameworks of biosystems engineeering studies”, Prague, April 29-30, 2010, p. 95-102. 

3. Vartukapteinis K. Agricultural engineering and pedagogical sciences at the Faculty of engineering. In: 
Proceedings of the International scientific conference Latvia University of Agriculture – 70. Jelgava, LLU, 
2009, p. 36-46. 

4. Vārtukapteinis K., Tabunova T. Improvement of scientific qualification in Latvia University of Agriculture 
during 70 years. In: Proceedings of the International scientific conference Latvia University of Agriculture – 
70. Jelgava, LLU, 2009, p. 173-174. 

5. Vārtukapteinis K. Jelgavas Lauksaimniecības akadēmija. No: Latvijas Lauksaimniecības universitātes 70 gadi, 
Jelgava, LLU, 2009, 5.-33. lpp. 

6. Vārtukapteinis K., Čukure A. Development of cooperation with graduates trough reunion. In: Proceedings of 
the International scientific conference Engineering for rural development. Jelgava: LLU, 2008, p. 372-376. 

7. Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes 1988. gada absolventi / sast. K.Vārtukapteinis, A.Čukure – 
Jelgava: LLU, 2008. – 192 lpp. 

8. Birzietis G., Vārtukapteinis K. Biosystems engineering in Latvia – situation & perspective. In: Proceedings of 
the 1st ERABEE Workshop on “Definition of the Emerging Biosystems Engineering Discipline in Europe”, 
Madrid, April 3-4, 2008, p. 87-89. 

9. Birzietis G., Vārtukapteinis K. Update and expanding the scope of biosystems engineering studies in Latvia. 
In: Proceedings of the 2nd ERABEE Workshop on “Upadate and expand the scope of Biosystems 
Engineering programs of studies, placing emphasis in the areas of bio-fuels, bio-materials and quality of 
products”, Dublin, October 13-14, 2008, p. 89-94. 

10. Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes 1987. gada absolventi / sast. K.Vārtukapteinis, A.Čukure – 
Jelgava: LLU, 2007. – 151 lpp. 

11. Birzietis G., Vārtukapteinis K. Restructuring agricultural / biosystems engineering studies and employability 
in Latvia. In: Proceedings of the 7th USAEE Workshop, Vilnius, April 1-2, 2006, p. 75-78. 

12. Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes 1986. gada absolventi / sast. K.Vārtukapteinis, A.Čukure – 
Jelgava: LLU, 2006. – 152 lpp. 

Dalība zinātniskajās konferencēs (pēdējos 5 gados): 
1. Vartukapteinis K., Cukure A., Cukurs J. First year student evaluation of study process at the Faculty of 
Engineering. International scientific conference Engineering for Rural Development, Jelgava, LLU, May 27-28, 
2010. 
2. Birzietis G., Vartukapteinis K. Research in biosystems engineering in Latvia University of Agriculture. 
International scientific conference Engineering for Rural Development, Jelgava, LLU, May 27-28, 2010. 
3. Birzietis G., Vartukapteinis K. Quality assurance and assesment frameworks of biosystems engineering 
studies in Latvia. 5th ERABEE workshop on „Quality assurence & assessment frameworks of biosystems 
engineeering studies”, Prague, April 29-30, 2010. 
4. Vārtukapteinis K. Development of agricultural engineering education in Latvia. International scientific 
conference Engineering for Rural Development, Jelgava, LLU, May 28-29, 2009. 
5. Vārtukapteinis K., Čukure A. Development of cooperation with graduates trough reunion. International 
scientific conference Engineering for Rural Development, Jelgava, LLU, May 28-29, 2009. 
6. Birzietis G., Vārtukapteinis K. network for education and research in biosystems engineering in Europe. 
International scientific conference Engineering for Rural Development, Jelgava, LLU, May 28-29, 2009. 
7. Vārtukapteinis K. Agricultural engineering and pedagogical sciences at the Faculty of engineering. 
International scientific conference Latvia University of Agriculture – 70. Jelgava, LLU, October 29, 2009. 
8. Vārtukapteinis K., Tabunova T. Improvement of scientific qualification in Latvia University of Agriculture 
during 70 years. International scientific conference Latvia University of Agriculture – 70. Jelgava, LLU, October 



 

29, 2009. 
9. Vārtukapteinis K. 70 gadi kopš LU Lauksaimniecības fakultātes pārtapšanas par Jelgavas Lauksaimniecības 
akadēmiju. LU 67. konference, 2009, 26. janv. 
10. Birzietis G., Vārtukapteinis K. Biosystems engineering in Latvia – situation & perspective. 1st ERABEE 
Workshop on “Definition of the Emerging Biosystems Engineering Discipline in Europe”, Madrid, April 3-4, 
2008. 
 
11. Birzietis G., Vārtukapteinis K. Update and expanding the scope of biosystems engineering studies in Latvia. 
2nd ERABEE Workshop on “Upadate and expand the scope of Biosystems Engineering programs of studies, 
placing emphasis in the areas of bio-fuels, bio-materials and quality of products”, Dublin, October 13-14, 2008. 
12. Vārtukapteinis K. The graduates of Riga Politechnical Institute – the readers of Latvian Academy of 
Agriculeure. RTU 48th International conference. Riga, October 12, 2007. 
13. Birzietis G., Vārtukapteinis K. Restructuring agricultural / biosystems engineering studies and employability 
in Latvia. 7th USAEE Workshop, Vilnius, April 1-2, 2006. 

Dalība zinātniskajās komitejās 
1. Starptautiskās zinātniskās konferences „Biosystems Engineering 2010” un „Biosystems Engineering 2011” 
zinātniskās komitejas loceklis, Tartu. 
2. Starptautiskās zinātniskās konferences „Inženierzinātne lauku attīstībai 2010” programmas komitejas pr-tājs, 
Jelgava, 2010. 
3. Grāmatas „Latvijas Lauksaimniecības universitātes 70 gadi” galvenais redaktors. 
4. Starptautiskās zinātniskās konferences „Latvijas Lauksaimniecības universitātei 70”orgkomitejas pr-tāja 
vietnieks. 
5. Starptautiskās zinātniskās konferences „Latvijas Lauksaimniecības universitātei 70”rakstu krājuma komitejas 
pr-tāja vietnieks. 
6. RTU 48. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas „Tehnisko zinātņu vēsture” zinātniskās komisijas loc. 
7. Starptautiskās zinātniskās konferences „Inženierzinātne lauku attīstībai 2006” programmas komitejas pr-tājs, 
Jelgava, 2006. 
8. Starptautiskās zinātniskās konferences „Inženierzinātne lauku attīstībai 2005” programmas komitejas loceklis, 
Jelgava, 2005. 
9. Latvijas Universitātes rakstu krājuma Zinātņu vēsture un muzjniecība redakcijas kolēģijas loceklis. 
10. Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnisko rakstu krājuma sērijas Zinātņu vēsture redakcijas kolēģijas loceklis. 

Projektu vadība 
1. SOCRATES/ERASMUS programmas tematiskā tīkla projekts USAEE (University Studies of Agricultural 
Engineering in Europe). Vadītājs no Latvijas puses, 2002.-2007. g. - Lauksaimniecības inženierzinātņu 
universitātes studijas Eiropā. 
2. EQUAL projekta sadarbības līguma Nr. SL-EQUAL-2005-14 vadītājs no LLU, 2004.-2008. g. 
3. ESF projekta VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0066/0067 „Inženierzinātņu studiju satura modernizācija 
Latvijas Lauksaimniecības universitātē” vadītājs, 2005.-2008. g. 
4. ESF projekta VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0121/0067 “LLU Tehniskās fakultātes mācībspēku 
tehnoloģisko kompetenču paaugstināšana mašīnbūvē un metālapstrādē” vadītājs, 2006.-2007. g. 
5. ESF projekta VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2./0054/0067 „LLU Tehniskās fakultātes profesionālās 
orientācijas materiālu un pasākumu sagatavošana un realizācija” vadītājs, 2006.-2007. g. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Inženierzinātņu nodaļas vadītājs. 
LLU profesoru padomes loceklis Lauks. nozares Lauks. inženierzin. apakšnoz. un Hidroinženierzin. nozarē. 
LZA Terminoloģijas komisijas loceklis. 
Latvijas Akreditācijas biroja eksperts lauksaimniecības tehnikas jomā. 
LLU Konventa un Senāta priekšsēžu vietnieks. 
LLU mps Vecauce padomes loceklis. 
TF Domes loceklis. 
TF Mācību metodiskās komisijas priekšsēdis. 

Patentu, autora apliecību, licenču skaits – 11 PSRS izgudrojumu autorapliecības, viens LR patents. 
 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami labi  vidēji teicami labi vidēji teicami labi vidēji 



 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          

Franču valoda          

 

10.03.2011. 



 

CURRICULUM VITAE 
 

Ingr īda  Vazne 
Vārds  Uzvārds 

Dobele   040860-10056 
Dzimšanas vieta  Personas kods 

04.08.1960.  latviete  
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

  precējusies  
  Ģimenes stāvoklis 

 
LLU, Soci ālo zin ātņu fakult āte, Valodu katedra, lektore  

Darba vieta un ieņemamais amats 
   

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Liel ā iela 2   Kārļa 14 – 3  

Jelgava   Jelgava 
LV-3001  LV-3001  

   
Tālruņa Nr.    Tālruņa Nr. 26550179  
Fax:    
E-mail:    ingriidavazne@inbox.lv  
    

Izgl ītība 
Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 

(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju 
laiks 

Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Valsts universit āte 1978-1983 Vācu valoda un 
literat ūra 

Filologs, 
pasniedz ējs 

tulks 

Zinātnisk ā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

LLU, studij as maģistrant ūrā  1995 Pedagoģija  Pedagoģijas  
zinātņu 

maģistra 
grāds 

000925 

Darba pieredze 
Kopš 1987. g. lektore LLU SZF  Valodu katedra,  200 4. – 2010. stundu pasniedz ēja Jelgavas 
Valsts ģimn āzijā. 

Lekciju kursi 
Profesion ālā vācu valoda mežzinib ās, meži zstrādē, kokapstr ādē, veterin ārmedic īnā, 
vācu valodas pamati SZF studiju programm ā IUĀS un cit ām studiju programm ām. 

Nozīmīgākās publik ācijas (ne vairāk kā 5) 
Darba droš ības lapas par miner ālmēslojumu z ālienam, pu ķēm, skujkokiem. SIA Mauri ņš 
rekl āmas žurn āls, 2007. gada novembris  
Radošā darba izstr āde  mācību gr āmatām „deutsch.lv 1, 2” – materi āls ierakst īts cd, PIC, 
Jelgav ā  

 

 



 

Kvalifik ācijas celšana  
Sertifik āti:  
Skolot āju kvalifik ācijas celšanas kurss „Produktives Lernen im Fremdsp rachenunterricht” 
PRO SCOLA Förderverein der Schulen izsniegta apliec ība 2004. gada 24. august ā. 
Kvalifik ācijas celšana tulkošan ā starptautisk ā konferenc ē par jumtu un nog āžu apza ļumošanu, 
kurā piedal ījās SIA Mauri ņš, SIA Grün GmbH un „Gartenland“ 2005. gada 10. nov embr ī. 
„Inform ācijas un komunik ācijas tehnolo ģijas m ācību proces ā”, apliec ība Nr. 2222 – 76 – 2007 
Piedal īšanās Eiropas Soci ālā fonda projekt ā „Profesion ālajā izgl ītībā iesaist īto pedagogu 
kvalifik ācijas celšana LLU“, vienošan ās Nr. 2009/0283/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/006 ietv aros, 
id.Nr.LLU 2010/07/ESF, e-kursu veidošana Moodle vid ē, terminolo ģija pakalpojuma servisa, 
mežsaimniec ības, veterin ārmedic īnas nozar ēs.   
 
 
 
Valodu zin āšanas:  Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda          
Krievu valoda          
Vācu valoda          
Angļu valoda          
_______ valoda          
 

 

Jelgava, 25.02.2011.                                                Paraksts ___________ Ingrīda Vazne 



 

LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

ROSITA  ZVIRGZDI ŅA 
Vārds  Uzvārds 

VENTSPILS  1964 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Darba vieta un ieņemamais amats 

SIA “Biznesa augstskola Turība” Komercdarb ības katedras vadītāja, 
LLU Ekonomikas fakult āte vieslektore – lektore  

Darba vietas adrese:   
Graudu iela 68, Rīga   

   
Tālruņa Nr.  27618746    

Fakss: 27619152   
E-pasts: rosita@turiba.lv    

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

LLU Doktorant ūra 
 
Biznesa augstskola Turība  
 
Biznesa augstskola Turība 

No 10.2004. 
 

2001.–2002. 
 
1997.–2001. 
 

 

Reģionālā 
ekonomika 

Sociālās zinātnes 
 

Uzņēmējdarb ības 
vadība 

 
 

MBA 
 

MVU 
vadītājs 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

 
Biznesa augstskola Turība 

 
2002 

 
Sociālās zinātnes 

 
MBA 

 
000043 

Darba pieredze 

No 2006. – BAT, Komercdarbības katedras vadītāja, lektore 
No 2005.- Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Ekonomikas fakultāte -  lektore 
No 2003. - Biznesa augstskola Turība, Ekonomikas zinātņu katedra - lektore 
No 2002-2007.g. Restorānu servisa skola - skolotāja 
No 2001. – 2003. g. BAT Ekonomikas katedra -  laborante, asistente 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

• Līdzdalība projektā ERAF, LIAA ‘’ Apmācību kurss ‘’Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās’’ (iepirkuma 
procedūras identifikācijas Nr. LIAA 2010/52 ERAF) 

• Vadīti 18 maģistra darbi 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

• Piedalīšanās LLU zinātniskajā konferencē Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2007. 
• Piedalīšanās Šauļu Universitātes zinātniskajā konferencē 2007. 
• Piedalīšanās LLU zinātniskajā konferencē Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2008. 
• Piedalīšanās Viļņas zinātniskajā konferencē 2008.  



 

• Piedalīšanās BAT rīkotajā konferencē. Rīgā, 2008. 
• Piedalīšanās LLU zinātniskajā konferencē Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2009. 

• Piedalīšanās Šauļu Universitātes zinātniskajā konferencē 2009. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

1. Uzņēmējdarb ība - 4 KP ( Obligāts priekšmets 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmā “Uzņēmējdarbības vadība”) 

2. Finanšu menedžments – 3 KP ( Obligāts priekšmets 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmā “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība”) 

3. Komercdarbība – 4 KP ( Obligāts priekšmets 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmā “Organizācijas drošība”) 

4. Personāla menedžments – 3 KP ( Obligāts priekšmets 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmā “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība”) 

5. Tirgvedība – 2 KP (Obligāts priekšmets 2. līmeņa akadēmiskās augstākās izglītības studiju programmā 
“Komercdarbība un uzņēmuma vadība”) 

6. Tirgvedība – 2 KP (Obligāts priekšmets 2. līmeņa akadēmiskās augstākās izglītības studiju programmā 
“PTF”) 

7. Starptautiskais mārketings – 2KP (Obligāts priekšmets akadēmiskās maģistra augstākās izglītības 
programmai “Ekonomika”) 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 19 

Mācību līdzekļi: 
1. Finanšu analīze un plānošana. Tālmācības studiju kurss, SIA Uzņēmējdarbības un menedžmenta 

akadēmija, Rīga, 2007. 259 lpp. 
2. Statistika. Tālmācības studiju kurss, SIA Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, Rīga, 2007. 

260 lpp. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Entrepreneur in agricultural cluster./ Ekonomika un vadība: aktualitātes un perspektīvas, Šauļi, 2009., 
3(16). 329.-334. lpp. 

2. Innovations and unbalances entrepreneurship environment. / Aktualni aspekty česke a svetove 
ekonomiky. Liberec, 2009. – 605. – 611. p. 

3. Entrepreneurship environment and regional policy. 7 th International Scientific Conference “Legal, 
political and economical initiatives towards Europe of knowledge”. No 3 (2009) Kaunas, 2009. – 237. – 
244. p. 

4. Ražošanas paplašināšanas nepieciešamība un iespējas Latvijas reģionos./ Tautsaimniecības attīstības 
problēmas Latvijā. Nr.7. Rīga, 2009. – 109. – 123. lpp. 

5. Lauksaimnieciskās ražošanas un uzņēmējdarbības attīstības problēmas Latvijā. /Starptautiskā zinātniskā 
konference “Ekonomikas zinātne – lauku attīstībai 2009”. Nr. 20. Jelgava, 2009. – 160.- 166. lpp. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

• Iekšējo auditoru apmācību kurss. 2007. gada 13. septembrī (sertifikāts) 
• Seminārs – “Uzņēmumu un organizāciju izaicinājumi pārmaiņu apstākļos”. 2010.gada 09. janvārī 

(apliecība) 
• Seminārs – tēmas: Boloņas procesa filozofija, uzņēmējdarbība un nodokļi, korporāciju kapitāla 

vadīšana, modeļi un to izmantošanas lietderība. 2010. gada 28. janvārī (apliecība). 
 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

� BAT UVF Domes loceklis   
� Valsts Pārbaudījumu eksaminācijas komisijas loceklis Biznesa augstskolā Turība.  
� Maģistru darbu aizstāvēšanas Valsts pārbaudījumu komisijas loceklis Biznesa augstskolā Turība 
� Kvalifik ācijas darbu aizstāvēšanas Valsts pārbaudījumu komisijas loceklis  Biznesa augstskolā 

Turība 
 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 



 

  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda  X   X   X  

Vācu valoda          

Angļu valoda   X   X   X 

_____________ valoda          

 
21.03.2011.   
(Datums)  (Paraksts) 

  
  



 

LIETIŠ ĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Anda  Zvīgule 
Vārds  Uzvārds 

Tukums  1959 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Izglītības un mājsaimniecības institūts, lektore 

Darba vieta un ieņemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
J.Čakstes bulv. 5   

Jelgava   
LV-3001   

   
Tālruņa 

Nr.  
63080702    

Fakss:    
E-pasts: andazv@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
 
 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
 
 
Latvijas Katastrofu medicīnas asociācija 
 
 
 
Latvijas Sporta medicīnas asociācija 
 
Latvijas universitāte 
 
 
 
Tartu universitāte  
 
 

2007-2009 
maģistrantūra 
 
1999-2002 
maģistrantūra 

 
1996 

 
 
 

1994 
 

1990-1994 
 
 
 

1976-1982 
 
 

Karjeras 
konsultēšana 
 
Pedagoģija 

 
 

Katastrofu 
medicīna 
 
 
Sporta medicīna 

 
Pedagoģija un 
psiholoģija 
 

 
Medicīnas 

 
 

Izglītības 
zinātņu 
maģistrs 

Pedagoģijas 
maģistrs 

 
Pirmās 

medicīniskās 
palīdzības 

pasniedzēja 
Sporta ārste 
 
Psiholoģijas 
skolotāja 
kvalifikācija 
 
Sertificēta 
ārste 

 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma Nr. 

LLU Maģistrantūra 2009 Pedagoģija, mācību 
metodika 

Pedagoģijas 
maģistrs 

001938 

LLU Maģistrantūra 2002 Pedagoģija un 
psiholoģija, karjeras 
konsultēšana 

Izglītības 
zinātņu 
maģistrs 

PD E  
Nr. 0088 



 

Karjeras 
konsultants 

Darba pieredze 

1994.g.līdz š.d. – LLU Izglītības un mājsaimniecības institūts, asistente, vēlāk lektore 
1990.g.līdz š.d. – Jelgavas BJSS, sporta ārste 
1996.g. līdz š.d. – Rīgas Samariešu apvienība, Pirmās palīdzības pasniedzēja  
 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Starptautiskie projekti 
 2009.- 2012 Akadēmiskais Erasmus tīklojums – Universitāšu darbība karjeras atbalsta inovāciju 
attīstībā un saskaņotībā Eiropā ERASMUS  Academic Network NICE – University network for 
Innovation in Guidance (Erasmus Network for Innovation in career guidance studies in Europe), 
koordinatore 
2005.-2007.g. Eiropas Savienības struktūrfondu Nacionālās programmas „Atbalsts profesionālās 
orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā” projekts „Karjeras konsultants”  
2005. – 2007.g. Eiropas Savienības struktūrfondu Jelgavas rajona padomes īstenotais projekts 
„Motiv ācijas programma nestrādājošiem vecākiem Jelgavas rajonā” 
2001.- 2004. Norvēģijas, Islandes un Latvijas kopprojekts „Bērnu ar speciālām vajadzībām 
sagatavošana darbam speciālās izglītības iestādēs un integrēšana profesionālās izglītības sistēmā” 
2004. – 2005. Latvijas un Norvēģijas kopprojekts ”Bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām 
iekļaušana Sabiles vidusskolā un pozitīvas attieksmes veidošana sabiedrībā” 
Vadīti 15 maģistru darbi pedagoģijā. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Alternatīvās komunikācijas līdzekļi vides izglītībā - Starptautiskā konference „Cilvēks 
un vide”, Liepāja, 2008 
Iekļaujošās pedagoģijas aspekti Latvijas lauku skolās – Starptautiskā konference 
„Sabiedrība, Integrācija, Izglītība”, Rēzekne, 2008 
Spēles veselības mācības stundās - Starptautiskā konference „Cilvēks un vide”, 
Liepāja, 2007 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Sociālās integrācijas un starpkultūru aspekti 
Darba medicīna 
Speciālā pedagoģija 
Psiholoģija 
Lietišķā psiholoģija 
Socionika 
Darba drošība mājturībā 
Integrēšana profesionālajā izglītībā   
Robežstāvokļu psiholoģija 
Saskarsmes psiholoģija 
Speciālā pedagoģija 
Pedagoģija un psiholoģija 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : ...10........ 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Alternatīvās komunikācijas līdzekļi vides izglītībā - - Starptautiskā konference 
„Cilv ēks un vide”, Liepāja, 2008 
Iekļaujošās pedagoģijas aspekti Latvijas lauku skolās – Starptautiskā konference 



 

„Sabiedrība, Integrācija, Izglītība”, Rēzekne, 2008 
Spēles veselības mācības stundās - Starptautiskā konference „Cilvēks un vide”, 
Liepāja, 2007 
Mājturības skolotāju kompetences paplašināšana vides izglītības integrācijai mājturībā- Starptautiskā 
konference „ EcoBalt ’2005”, Rīga, 2005 
 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Socrates/Erasmus programma Vācija, Heidelbergas universitāte – 1 nedēļa, 2010.g. 
Socrates/Erasmus programma Francija, Tulūzas Lauksaimniecības universitāte - ENFA– 1 nedēļa, 
2009.g. 
Starptautisks seminārs Reikjavikā (Īslande) Supervizoru spēju attīstība izglītības pētniecībā (Capacity 
building for supervisors in educational and learning research) 27.-29.11.2008  
Studiju vizīte karjeras konsultēšanas kompetenču celšanai Īslandes universitātē Pedagoģijas fakultātē – 
1 nedēļa 2008.g. 
Socrates/Erasmus programma Vācija, Minsteres universitāte – 1 nedēļa, 2008.g. 
Socrates/Erasmus programma Islande, Reikjavikas universitāte – 1 nedēļa 2006.g. 
Socrates/Erasmus programma Somija, Laurea politehnikums, Helsinki – 1 nedēļa 2005.g. 
Socrates/Erasmus programma Ausrija, Vīnes agrārpedagoģiskā augstskola – 1 nedēļa 2004. g. 
Socrates/Erasmus programma Vācija, Fuldas augstskola – 1 nedēļa 2003. g. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Rīgas Samariešu apvieņības biedre 
Latvijas Ārstu biedrības biedre 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   
vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda X   X   X   

Vācu valoda X   X    X  

Angļu valoda X    X   X 

Igauņu valoda X   X   X   

 
10.03.2011   
(Datums)  (Paraksts) 

   
 
 
 
 



 

3.pielikums  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par programmas apguvi izsniedzamā 
diploma paraugs. 



 

LATVIJAS LAUKSAIMNIEC ĪBAS 

UNIVERSITĀTE 

 

 
 
 
 
 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA 
DIPLOMS 

 

 

 
Sērija PD E  

Nr. 0001 
 

Ar valsts eksāmenu komisijas 
2010.gada 2.jūnija l ēmumu 

Nr. 001 

Jānis Bērziņš 
personas kods 260178 – XXXXX 

ieguvis 

lauksaimniecības enerģētikas  
inženiera kvalifikāciju 

Iegūtā kvalifikācija atbilst piektajam 
profesionālās kvalifikācijas līmenim 

un 
PROFESIONĀLO  

BAKALAURA GR ĀDU  
lauksaimniecības enerģētik ā 

 Rektors J.Skujāns 

 Valsts kvalifikācijas eksāmena komisijas 
 priekšsēdētājs V.Uzvārds 

 Jelgavā 2010.gada 2.jūnij ā 

 Reģistrācijas Nr. __



4.pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Par programmas apguvi izsniedzamā 
diploma pielikuma paraugs. 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

5. pielikums 
          

APSTIPRINĀTS 
Ar Izgl ītības un zinātnes ministrijas 
2003. gada  8. septembra  
r īkojumu   Nr.  424 

 
 

 
PROFESIJAS STANDARTS 
 
 
Reģistrācijas Nr.  PS 0206  
 
 

 
Profesija                Lauksaimniecības enerģētikas inženieris   
 
 
Kvalifik ācijas līmenis                    5 
 
 
 
Nodarbinātības apraksts         Lauksaimniecības enerģētikas inženieris strādā    
                                              ražošanas,  projektēšanas un projektu ieviešanas  
                                              organizācijās, kurās ekspluatē, projektē, uzstāda 
                                              siltumtehniskās un elektrotehniskās iekārtas.   

   Lauksaimniecības enerģētikas inženieris  spēj:  
• izstrādāt un pilnveidot energotehniskās iekārtas; 
• apkalpot, regulēt un veikt to piesaisti 

lauksaimniecības  objektiem; 
• veikt energoiekārtu komplekt ēšanas uzdevumus;  
• organizēt un vadīt darba grupu augstāk minēto 

darbību veikšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pienākumi un uzdevumi: 
 

Pienākumi Uzdevumi 
1. Energoiekārtu 
ekspluatācijas un remontu 
darbu vadīšana 

1.1. Analizēt enerģētisko objektu un energoiekārtu    
       darbības tehniski – ekonomiskos rādītājus 

1.2. Izstrādāt energoiekārtu uzraudzības un apkopju  
       sistēmu 
1.3. Organizēt energotehnoloģiskā procesa efektīvu  

       norisi 
1.4.  Vadīt energoiekārtu apkalpes personālu 
1.5. Savākt informāciju energoiekārtu atteikumu  
       cēloņiem un to biežumu 

2. Ražošanas vadība 
 
 
 
 
 
 
 
3. Energoiekārtu un     
    sistēmu  projektēšana 
 
 
 
 
 
 
 
4. Energoiekārtu  
    komplektēšana un    
    ieviešana 
 
 

2.1. Pārzināt enerģijas un energoiekārtu ražošanas    
       procesu 
2.2. Veikt energoiekārtu, uzstādīšanas un regulēšanas   
       darbus 
2.3. komplektēt un montēt energoiekārtu vadības   
       shēmas 
2.4. Veikt ražošanas procesa organizāciju 
2.5. Pārraudzīt ražošanas kvalitātes vadības sistēmu 
3.1. Veikt enerģētisko objektu darbības analīzi un    
       sastādīt to funkcionēšanas algoritmus  
3.2. Sagatavot un saskaņot tehniskā projekta uzdevumu 
3.3. Izstrādāt un saskaņot tehniskā projekta  
       priekšlikumu 
3.4. Projektēt energoiekārtas  un sistēmas 
3.5. Veidot energoiekārtu aprakstus 
3.6. Izstrādāt energoiekārtu un sistēmu vadības shēmas 
3.7. Apgūt un lietot projektēšanas datorprogrammas. 
4.1. Izmantojot jaunākos informācijas avotus veikt  energo- 
       iekārtu tehniski – ekonomisko novērtējumu un  izvēli 
4.2. Sastādīt energoiekārtu galveno elementu un mezglu 
sarakstus un kārtot to pasūtījumus 
4.3. Pārzināt energoiekārtu mārketingu un organizēt to  
      ieviešanu. 

 
 
Īpašie faktori,                      *   Darbs paaugstinātas bīstamības apstākļos –  
kas raksturo darba vidi:         veselībai un dzīvībai bīstams elektriskais   
                                                 spriegums, elektromagnētiskais un siltuma  
                                                 starojums  

*  Darbs ekstremālos dabas un vides apstākļos, piem., stihijas   
    seku novēršanā energoietaisēs. 

 
Īpašas prasības  *  Veselības stāvokļa atbilstība enerģētikas   
uzdevumu veikšanai:               nozares noteiktajām prasībām. 

  *  Pielaižu sistēmas prasību ievērošana darbam    
                                                  energoietaisēs  

 * Drošības tehnikas prasību precīza izpilde  



 

Prasmes 

Kopīgās prasmes nozarē Specifiskās prasmes nozarē Vispārējās prasmes spējas 

Zināt projektu tehniskā faila 
struktūru izstrādāšanas gaitu 
un stadijas 

Prast lietot nozares direktīvas, 
standartus, tipveida risinājumu 
albūmus un katalogus 

Prast strādāt patstāvīgi, 
grupā un vadīt grupas darbu 

Prast sastādīt un noformēt 
tehnoloģiskās shēmas, 
principshēmas un montāžas 
shēmas 

Prast noteikt energoiekārtu 
atteiču cēloņus un tos novērst 
 

Prasme pielietot darba 
drošības, uguns drošības un 
vides aizsardzības 
normatīvos aktus 

Prast izpildīt enerģētisko 
procesu un energoietaišu 
galvenos aprēķinus 

Prast izvēlēties energoapgādes 
sistēmas elementu atbilstoši 
optimāla drošuma kritērijiem 

Zināt energoietaišu 
elementu darbības principus 

Zināt nozares ražošanas 
tehnoloģiju, energoiekārtu 
atteiču cēloņus un novēršanas 
paņēmienus 

Prast strādāt ar datorizētās 
vadības programmām un 
iekārtām 

Prast lietot 
datorprogrammas konkrētu 
uzdevumu risināšanā 

Prast lietot profesionālo 
literatūru un autortiesību 
dokumentāciju 

Prast noformēt izgudrojumu un 
atklājumu autortiesību  
dokumentāciju  

Prast izmantot bibliotēku 
elektroniskās datu bāzes un 
internetu 

 
Zināšanas 

Zināšanas 
Zināšanu līmenis 

priekšstats izpratne lietošana 

Humanitārās un socioloģiskās zinības  x   
Svešvaloda   x 
Vides un cilvēka aizsardzība    x 
Ekonomikas, tiesību un tirgzinību pamati   x 
Informātika un datorizētā projektēšana   x 
Fundamentālās zinības (ķīmija, fizika, matemātika, 
tēlotāja ģeometrija) 

 x  

Inženierdarba pamati  x  
Siltumzinības (pamati, avoti, sistēmas, ekspluatācija, 
tehnoloģijas) 

 x  

Alternatīvā enerģētika un energoekonomika   x 
Energoapgādes projektēšana un ekspluatācija   x 
Elektrozinības (pamati, mērījumi, elektriskās mašīnas, 
elektropiedziņa) 

 x  

Lietišķā elektronika un sakaru tehnika   x 
Enerģētisko iekārtu un procesu automatizācija  x  
Enerģētisko iekārtu montāža, ekspluatācija un remonts   x 
Elektriskais apgaismojums, elektrotehnoloģija un 
elektrotehniskie materiāli 

  x 

Apakšstacijas, elektriskie tīkli to aizsardzība un 
ekspluatācija 

  x 



 

 
 

Profesijas standarta darba grupa: 
 

• Dr. hab. sc. ing., prof. Andris Šnīders, LLU Lauksaimniecības enerģētikas institūta 
direktors  

• Dr. sc. ing., Rolands Arājs, VAS “Latvenergo” filiāles “Latvenergo projekts” direktors 
• Dr. hab. sc. ing., prof. Ansis Grundulis, LU TF Alternatīvās enerģētikas centra vadītājs, 

Latvijas elektroenerģētiķu biedrības valdes loceklis 
• Uģis Sarma, LR Ekonomikas ministrijas enerģētikas departamenta direktors 
• Dr. sc. ing., asoc. prof. Jānis Rozenkrons, RTU Enerģētikas institūts, Latvenergo 

zinātniski tehniskās padomes loceklis 
• Arnolds Binovskis,LR Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības nozaru un pārstrādes     

attīstības  departamenta  nozaru atbalsta nodaļas vecākais referents  
• Mārtiņš Kalējs, Dienvidu elektriskie tīkli (DET), direktora vietnieks 
• Dr. sc. ing., asoc. prof. Pēteris Leščevics, LLU l/s enerģētikas specialitātes bakalaura 

studiju programmas vadītājs 
 
 

Profesiju standarta eksperti: 
  

• Jānis Greivulis RTU profesors, Dr.hab.sc.ing. Industriālās elektronikas un 
elektrotehnikas institūts, LEB sertifikācijas Elektriskās piedziņas un automātikas 
komisijas priekšsēdētājs; 

• Viktors Zēbergs LZA Fizikālās enerģētikas institūts profesors, Dr.hab.sc.ing.;  
• Kārlis Briņķis Dr.sc.ing. SIA Baltijas Energosistēmu dispečeru centrs, DC Baltija 

tehniskā direktora vietnieks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.pielikums. 
Programmā ietilpstošo studiju kursu kopsavilkums 

Nr. Studiju kurss KP Atbildīgais pasniedzējs 
Semestris  

Pilna 
laika 

Nep. 
laika 

1 Ievads studijās 0,5 K.Vārtukapteinis   1 1 
2 Lietišķā psiholoģija 1,5 A. Zvīgule 1 1 
3 Ētika, estētika 1,0 J. Vuguls 3 3 
4 Filozofija 1,5 J. Vuguls 1 1 
5 Socioloģija 1,5 G. Kronberga 3 5 
6 Svešvaloda 5,0 I. Vazne, A.Pētersone 1,2,3,4 1,2,3,4 
7 Ekoloģija un vides aizsardzība 2,0 V. Jansons 1 2 
8 Vadīšanas pamati 2,0 L.Bite 5 7 
9 Uzņēmējdarbība 2,0 A.Asejeva 4 9 
10 Tiesību pamati 1,0 A.Pūce 6 5 
11 Darba un civilā aizsardzība 2,0 U.Karlsons 4 8 
13 Praktiskā lauku saimniecība 1,0 I. Eihvalde 1 1 
14 Ķīmija  2,0 M.Dūma 1 1 
15 Tēlotāja ģeometrija 1,5 J.Čukurs 1 1 
16 Mērīšanas tehnika 1,5 D.Kanaška 1 4 
17 Informātika 4,0 I.Dukulis 1,2 2,3 
18 Fizika  5,0 J.Kļaviņš  1,2,3 1,2,3 

19 Matemātika  10,0 
S.Atslēga, S.Jēgere, 
V.Duka, N.Sergejeva 

1,2,3,4 1,2,3,4 

20 Matemātiskā modelēšana 1,5 J.Koroļova 7 7 
21 Inženiergrafika 2,5 J.Čukurs 2 1 
22 Inženierdarba pamati 2,0 I.Dukulis 3,4 4,5 
23 Datorgrafika enerģētikā 3,0 A.Galiņš 3 5 
24 Elektriskie mērījumi 3,0 A.Lojāns 3 5 

25 
Konstrukciju materiālu 
tehnoloģija 

2,0 J.Lāceklis-Bertmanis 1 4 

26 Lietišķā elektrotehnika 2,5 R.Šeļegovskis,  2 3 
27 Elektrodrošība 1,0 V.Siliņš 2 1 
28 Teorētiskā elektrotehnika 5,0 A.Galiņš 3,4 3,4 
29 Siltumzinību teorēt. pamati 5,0 R.Šeļegovskis 3,4 3,5 
30 Siltumapgādes avoti  3,0 R.Šeļegovskis 5 6 

31 
Elektriskās mašīnas un 
elektropiedziņa 

3,0 G.Moskvins 4,5 5,6 

32 Alt.enerģēt.un energoekon. 4,0 A.Laizāns 5,6 9,10 
33 Lietišķā el-nika un sak.tehn. 4,0 V.Osadčuks 5,6 7,8 

34 
Elektriskā apgaismošana un 
elektrotehnoloģijas 

2,0 L.Kanceviča 7 7 

35 Elektroapgāde un tarifi 2,0 V.Siliņš 6 7 
36 Elektrotehniskie materiāli 1,5 I.Plūme 5 7 
37 Automātikas pamati 2,5 A.Šnīders 6 9 
38 Automātiskā elektropiedziņa 2,0 A.Šnīders 7 10 
39 Elektroiekārtu ekspluatācija 2,0 I.Plūme 7 9 
40 Energoapgādes sistēmu 1,0 A.Laizāns 7 10 



 

ekspluatācija 
41 20 un 0.4 kV sadales tīkli* 1,0 I.Straume 5 7 

42 
Elektromagnētiskie pārejas 
procesi* 

1,5 A.Laizāns 5 7 

43 
Elektroiekārtu montāžas 
tehnoloģija* 

1,5 A.Lojāns 5 7 

44 
Siltumapgādes sistēmu 
projektēšana* 

3,0 R. Šeļegovskis 6 8 

45 Elektrostacijas un tīkli * 3,5 I.Straume 7 9 
46 Elektroiekārtu remonts* 2,0 I.Plūme 6 6 
47 Relejaizsardzība un automātika* 1,5 A.Laizāns 6 9 
48 Elektroapgādes tehnoloģija* 3,5 V.Siliņš 7 8,9 
49 Grāmatvedība** 1,5 A.Svarinska 6 8 
50 Nodokļi un kredīts** 1,0 A.Kreicberga 5 7 
51 Energoekonomika** 3,5 A.Laizāns 5 9 
52 Tirgzinība** 1,0 R.Zvirgzdiņa 5 6 

53 
Apsildes sistēmu 
ekspluatācija** 

2,0 R.Šeļegovskis 6 8 

54 Uzņēmējdarbība enerģētikā** 1,0 A.Laizāns 7 7 
55 Elektroapgādes ekonomika** 3,5 A.Laizāns 7 7,8 

56 
Elektroiekārtu ekspluatācijas 
ekonomika** 

3,0 V.Siliņš 7 9 

57 
Datorizētā uzskaite un 
norēķini** 

1,0 V.Siliņš 7 6 

58 Ievirze enerģētiķa profesijā.  
- prakse 6,0 L.Kanceviča 2 2 

59 Tehnoloģijas enerģētikā - prakse 6,0 R.Šeļegovskis 4 4 

60 Energoiekārtu ekspluatācija.  
- prakse 6,0 I.Straume 6 6 

61 
Enerģētikas inženierdarba 
organizācija.  
- prakse 

8,0 I.Plūme 8 8 

* - Energoapgādes specializācijai, 
** - Energoekonomikas specializācijai. 

 



7.pielikums 
L L U  Tehnisk ās fakult ātes Profesion ālā bakalaura studiju programmas „Lauksaimniec ības ener ģētika” 

pilna laika STUDIJU PL ĀNS 
    Apstiprināts TF Domes sēdē 18.01. 2011.g.   

Stājas spēkā 1.kursam ar 01.09.2011   

Nr. Kods Studiju kurss 

Kontrole Kursa apjoms Studiju apjoms, KP 

E
ks

 

Ie
sk

 

K
d.

va
i K

pr
 

KP 

Stundas 1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 

K
op
ā

 

Le
kc

ija
s 

La
bo

r.
d.
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. ,
 

se
m
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1.
se

m
. 

2.
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em
. 

3.
 s

em
. 

4.
 s

em
. 

5.
 s

em
. 

6.
 s

em
. 

7.
 s

em
. 

8.
 s

em
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. Visp ārizgl ītojošie studiju kursi (20 KP) 
1.1. Humanit āro un soci ālo zin ātņu teor ētiskie kursi (6 KP) 
1 Peda1004 Ievads studijās  1  0,5 8   8 0,5 I        
2 Psih2020 Lietišķā psiholoģija  1a  1,5 24 8  16 1,5 Ia        
3 Filz1003 Ētika, estētika  3a  1,0 16 8  8   1,0 Ia      
4 Filz1001 Filozofija  1a  1,5 24 16  8 1,5 Ia        
5 Soci2001 Socioloģija  3a  1,5 24 16  8   1,5 Ia      
1.2. Soci ālo, komunikat īvo un organizatorisko iema ņu att īstošie kursi (14 KP)  
6 ValoP210 Svešvaloda 4 1  2  3   5,0 64   64 1,0 I 1,5 I 1,0 I 1,5 E     
7 VidZ3006 Ekol.un vides aizsardzība  1a  2,0 32 24  8 2,0 Ia        
8 VadZ2005 Vadīšanas pamati  5a  2,0 32 16  16     2,0 Ia    
9 Ekon4005 Uzņēmējdarbība  4a  2,0 32 16  16    2,0 Ia     
10 JurZ2001 Tiesību pamati  6a  1,0 16 8  8      1,0 Ia   
11 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība  4a  2,0 32 16 8 8    2,0 Ia     

12. 
SpoZP001-
004 Sports*  1-4  3,0*     0,75*I 0,75*I 0,75*I 0,75*I     

13 LauZ1002 Praktiskā lauku saimniecība*  1  1,0*     1,0* I        
2. Nozares teor ētiskie pamatkursi un inform ācijas tehnolo ģiju kursi (36 KP)  
14 Ķimi1001 Ķīmija 1   2,0 40 16 24  2,0 E        
15 LauZ4142 Tēlotāja ģeometrija  1a  1,5 24 8 16  1,5 Ia        
16 MašZ2004 Mērīšanas tehnika  1a  1,5 24 8 16  1,5 Ia        

17 DatZ2018 
DatZ2019 

Informātika 2 1  4,0 64 16 48  2,0 I 2,0 E       

18 
Fizi1009 
Fizi2032 
Fizi2033 

Fizika  2 3 1  5,0 120 64 32 24 1,0 I 2,0 E 2,0 E      

19 

Mate1001 
Mate 2001 
Mate4025 
Mate3001 

Matemātika  
1 2 
4 3  10,0 184 72  112 3,5 E 2,5 E 2,5 I 1,5 E     

20 LauZ4184 Inženiergrafika  2a 2D 2,5 16  16   2,5 Ia       



 

LauZ4186 

21 
LauZ3069 
LauZ3125 Inženierdarba pamati  3 4a  2,0 32 16  16   1,0 I 1,0 Ia     

22 
ETeh3007 
ETeh3008 Datorgrafika enerģētikā  3 3D 3,0 24 8 8 8   3,0 I       

23 Ener2011 
Ener2013 

Elektriskie mērījumi 3  3D 3,0 24 16 8    3,0 E      

24 Mate4012 Matemātiskā modelēšana  7a  1,5 24 8 16        1,5 Ia  
3. Nozares profesion ālās specializ ācijas kursi (42,5 KP)  
25 MašZ3005 Konstrukciju materiālu tehnoloģija  1a  2,0 32 8 24  2,0 Ia        
26 ETeh2001 Lietišķā elektrotehnika 2   2,5 40 16 24   2,5 E       
27 Ener4001 Elektrodrošība  2  1,0 16 8  8  1,0 I       

28 
ETeh4046 
ETeh4047 Teorētiskā elektrotehnika 4 3  5,0 80 24 16 40   2,5 I 2,5 E     

29 Ener4034 
Ener4035 Siltumzinību teorēt. pamati 4 3a  5,0 80 40 8 32   2,5 I 2,5 E     

30 Ener3018 Siltumapgādes avoti  5   3,0 48 32  16     3,0 E    

31 ETeh4044 
ETeh4045 

Elektriskās mašīnas un 
elektropiedziņa 

5 4  3,0 48 32 16     1.0 I 2,0 E    

32 
Ener4021 
Ener4022 
Ener4023 

Alt.enerģēt.un energoekon. 6 5 6D 4,0 40 16  24     1,5 I 2,5 E   

33 
ETel3009 
ETel3010 
ETeh4035 

Lietišķā el-nika un sak.tehn. 6 5 5D 4,0 40 16 24      3,0 I 1,0 E   

34 ETeh3005 El. apgaism. un el-tehnol. 7   2,0 32 16 8 8       2,0 E  
35 Ener4003 Elektroapgāde un tarifi 6   2,0 32 16  16      2,0 E   
36 ETeh3020 Elektrotehniskie materiāli  5a  1,5 24 16  8     1,5 Ia    
37 ETeh4015 Automātikas pamati 6   2,5 40 24 8 8      2,5 E   
38 ETeh4014 Automātiskā elektropiedziņa 7   2,0 32 16 8 8       2,0 E  
39 ETeh3024 El-iekārtu ekspluatācija 7   2,0 32 16 16        2,0 E  
40 Ener3011 En-apgādes sist. ekspluat.  7a  1,0 16 8  8       1,0 Ia  
 Kop īgie KP ab ām spec. kop ā (nesk.Sportu):  22 32 5 98,0     20 14 20 14 13 9 8,5  

 
3.1. Speci alizācija – Energoapg āde (17,5 KP)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
41 Ener3008 20 un 0.4 kV sadales tīkli  5a  1,0 16 16       1,0 Ia    
42 Ener4009 El-magnēt.pārejas proc.  5a  1,5 24 16  8     1,5 Ia    
43 ETeh3018 El-iek.montāžas tehnol.  5a  1,5 24 16  8     1,5 Ia    

44 
Ener3019  
Ener3015 Silt-apg.sist.projektēšana  6a 6D 3,0 24 16  8      3,0 Ia   

45 Ener3003 
Ener3006 Elektrostacijas un tīkli   7a 7P 3,5 24 16  8       3,5 Ia  

46 
Ener3015 
Ener3014 Elektroiekārtu remonts  6a 7D 2,0 8 8        0,5 Ia 1,5   

47 Ener3023 Relejaizsardzība un automātika  6a  1,5 24 16  8      1,5 Ia   
48 Ener4027 Elektroapgādes tehnoloģija 7  7D 3,5 32 16  16       3,5 E  



 

Ener4025 
  Kopā: 1 7 4 17,5     0 0 0 0 4 5 8,5 0 
Br īvās izv ēles studiju priek šmeti (6 KP)  
49  Brīvā izvēle  5a 7a  6,0 96        3,0 Ia  3,0 Ia  
  Bakalaura darbs    12,0            12,0 
 ETehP002 Ievirze enerģētiķa profesijā - prakse 2   6,0      6,0 E       
 EnerP008 Tehnoloģijas enerģētikā - prakse 4   6,0        6,0 E     
 EnerP003 Energoiekārtu ekspluatācija - prakse 6   6,0          6,0 E   

 EnerP009 Enerģētikas inženierdarba 
organizācija - prakse  

8   8,0            8,0 E 

  Kopā  (neskaitot sportu) KP:     160     20 20 20 20 20 20 20 20 
      Eksāmeni (iesk.praksi)  26 2 5 2 5 2 5 4 1 
      Ieskaites (nesk.sportu)  42 11 3 8 4 8 4 4  
      K.d. un K.pr.  9  1 2  1 2 3  

 
3.1. Specializ ācija – Energoekonomika (17,5 KP)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
41 Ekon2042 Grāmatvedība  6a  1,5 24 8  16      1,5 Ia   
42 Ekon3044 Nodokļi un kredīts  5a  1,0 16 8  8     1,0 Ia    

43 Ener4012 
Ener4013 Energoekonomika  5a 6D 3,5 32 16  16     2,0 Ia 1,5    

44 Ekon2069 Tirgzinība  5a  1,0 16 8  8     1,0 Ia    

45 Ener4031 
Ener4032 

Apsildes sist.ekspluatācija  6a 6D 2,0 8 8        2,0 Ia   

46 Ener3014 Uzņēmējdarb. enerģētikā  7a  1,0 16 8  8       1,0 Ia  

47 
Ener4024 
Ener4026 Elektroapgādes ekonomika  7a 7D 3,5 32 16  16       3,5 Ia  

48 ETeh3009 
ETeh3023 El-iekārtu ekspl.ekonomika  7a 7D 3,0 24 8  16       3,0 Ia  

49 Ener4008 Datoriz.uzskaite un norēķ. 7   1,0 16 8  8       1,0 E  
  Kopā: 1 8 4 17,5     0 0 0 0 4 5 8,5 0 
Br īvās izv ēles studiju priekšmeti (6 KP)  
50  Brīvā izvēle  5a7a  6,0 96        3,0 Ia  3,0 Ia  
  Bakalaura darbs    12,0            12,0 
 ETehP002 Ievirze enerģētiķa profesijā - prakse 2   6,0      6,0 E       
 EnerP008 Tehnoloģijas enerģētikā - prakse 4   6,0        6,0 E     
 EnerP003 Energoiekārtu ekspluatācija - prakse 6   6,0          6,0 E   

 EnerP009 Enerģētikas inženierdarba 
organizācija - prakse  

8   8,0            8,0 E 

  Kopā (neskaitot sportu)  KP:     160     20 20 20 20 20 20 20 20 
      Eksāmeni (iesk.praksi)  26 2 5 2 5 2 5 4 1 
      Ieskaites  43 11 3 8 4 8 3 6  
      K.d. un K.pr.  9  1 2  1 3 2  



 

8.pielikums 
 
L L U Tehnisk ās fakult ātes Profesion ālā bakalaura studiju programmas „Lauksaimniec ības ener ģētika” 

nepilna laika STUDIJU PL ĀNS 
                  Apstiprināts TF Domes sēdē 18.01.2011 
               Stājas spēkā 1.kursam ar 01.09.2011  

Nr. Kods Kursa nosaukums 

Kontrole 

K
ur

sa
 a

pj
om

s,
 

K
P

 

Kursa sadalījums, KP 

E
ks

 

Ie
sk

 

K
d.

va
i K

pr
 1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss 

1.
se

s.
 

2.
 s

es
. 

3.
 s

es
. 

4.
 s

es
. 

5.
 s

es
. 

6.
s 

se
s.

 

7.
 s

es
. 

8.
 s

es
. 

9.
 s

es
. 

10
. s

es
. 

1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1. Visp ārizgl ītojoši e studiju kursi (20  KP)  
1.1. Humanit āro un soci ālo zin ātņu teor ētiskie kursi  
1 Peda1004 Ievads studijās  1  0,5 0,5 I          
2 Psih 2020 Lietišķā psiholoģija  1a  1,5 1,5 Ia          
3 Filz1003 Ētika, estētika   3a  1,0   1,0 I        
4 Filz1001 Filozofija   1a  1,5 1,5 Ia          
5 Soci2001 Socioloģija   5a  1,5     1,5 Ia      
1.2. Soci ālo, komunikat īvo un organizatorisko iema ņu att īstošie kursi  

6 ValoP210 Svešvaloda  4 1,2,
3  5,0 1,0 I 1,5 I 1,0 I 1,5 E       

7 VidZ3006 Ekoloģ. un vides aizsardz.  2a  2,0  2,0 Ia         
8 VadZ2005 Vadīšanas pamati  7a  2,0       2,0 Ia    
9 JurZ2001 Tiesību pamati  5a  1,0     1,0 Ia      
10 Ekon4005 Uzņēmējdarbība  9a  2,0         2 Ia  
11 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība  8a  2,0        2,0 Ia   
12 LauZ1002 Praktiskā lauku saimniecība*  I  1,0* 1,0I          
2. Nozares teor ētiskie pamatkursi un inform ācijas tehnolo ģiju kursi (36 KP)  
13 MašZ2004 Mērīšanas tehnika  4a  1,5    1,5 Ia       
14 Ķīmi1001 Ķīmija 1   2,0 2,0 E          
15 LauZ4142 Tēlotāja ģeometrija  1a  1,5 1,5 Ia          

16 
LauZ4184 
LauZ4186 

Inženiergrafika 
 1a 1D 2,5 1,0 Ia 

1,5 Kd          

17 
DatZ2018 
DatZ2019 Informātika 3 2  4,0  2,0 I  2,0 E        

18 
Fizi1009 
Fizi2033 
Fizi2035 

Fizika 2,3 1  5,0 1,0 I 2,0 E 2,0 E        

19 

Mate1001 
Mate2001 
Mate4025 
Mate3001 

Matemātika 
1,2,
4 3  10,0 3,5 E 2,5 E 2,5 I 1,5 E       



 

20 
LauZ3069 
LauZ3125 

Inženierdarba pamati  4,5a  2,0    1,0 I 1,0 Ia      

21 
ETeh2012 
ETeh2013 Elektriskie mērījumi 5  5D 3,0     1,5 E 

1,5 Kd      

22 
ETeh3007 
ETeh3008  

Datorgrafika enerģētikā  5 5D 3,0     1,5 I 
1,5 Kd 

     

23 Mate4012 Matemātiskā modelēšana  7a  1,5       1,5 Ia    

3. Nozares profesion ālās specializ ācijas kursi (42,5 KP)  
24 Ener4001 Elektrodrošība  1  1,0 1,0 I          

25 
ETeh4046 
ETeh4047 

Teorētiskā elektrotehnika 4 3  5,0   2,5 I 2,5 E       

26 
Ener4034 
Ener4035 Siltumzinību teorēt.pamati 5 3a  5,0   2,5 Ia  2,5 E      

27 ETeh2001 Lietišķā elektrotehnika 3   2,5   2,5 E        
28 MašZ3005 Konstr.mater.tehnoloģija  4  2,0    2,0 I       
29 ETeh3005 El. apgaism. un el-tehnol. 7   2,0       2,0 E    

30 
ETeh4044 
ETeh4045 Elektr.mašīnas un el-piedz. 6 5  3,0     1,0 I 2,0 E     

31 ETeh3020 Elektrotehniskie materiāli  7a  1,5       1,5Ia    
32 Ener3018 Siltumapgādes avoti  6   3,0      3,0 E     

33 
ETeh3009 
ETeh3010 
ETel4035 

Lietišķā el-nika un sakaru tehn. 8 7 7D 4,0       1,5 I 
1,5 Kd 

1,0 E   

34 Ener4003 Elektroapgāde un tarifi  7   2,0       2,0 E    
35 ETeh3024 Elektroiekārtu ekspluatācija 9   2,0         2,0 E  

36 
Ener4021 
Ener4022 
Ener4023 

Altern.enerģ.un energoekon. 10 9 9D 4,0         1,5 I 
1,5 Kd 

1,0 E 

37 ETeh4015 Automātikas pamati 9   2,5         2,5 E  
38 ETeh4014 Automātiskā elektropiedziņa 10   2,0          2,0 E 
39 Ener3011 Energoapg.sist. ekspluatācija  10a  1,0          1,0 Ia 
  Kop īgie KP ab ām spec.  kop ā:    98,0 16 10 16 10 13 5 12 3 9,5 4 

 
3.1. Specializ ācija – Energoapg āde (17,5 KP)  

1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
40 Ener3008 20kV un 0,4kV sadales tīkli  7a  1,0       1,0 Ia    
41 Ener4009 Elektromagnēt.pārejas procesi  7a  1,5       1,5 Ia    

42 
Ener3019 
Ener3015  

Siltumapgādes sist.projektēšana  8a 8D 3,0        1,5 Ia 
1,5 Kd 

  

43 
Ener4027 
Ener4025 Elektroapgādes tehnoloģija 8  9D 3,5        2,0 E 1,5 Kd  

44 ETeh3018 El-iekārtu montāžas tehnol.  7a  1,5       1,5 Ia    
45 Ener3023 Releju aizsardzība un automāt.  9a  1,5         1,5 Ia  

46 
Ener3003 
Ener3006 Elektrostacijas un tīkli   9a 9 P 3,5         1,5 Ia 

2,0 Kp  

47 
ETeh3015 
ETeh3014 

Elektroiekārtu remonts  6 6D 2,0      0,5 I 
1,5 Kd 

    



 

  Kopā KP:     17,5 0 0 0 0 0 2 4 5 6,5 0 
Br īvās izv ēles studiju priekšmeti (6 KP)   
48  Brīvā izvēle  5a, 

6a 
 6,0     3,0 Ia 3,0 Ia     

  Bakalaura darbs    12,0          12,0 
 ETehP002 Ievirze enerģētiķa profesijā - prakse    6,0  6,0 E         
 EnerP008 Tehnoloģijas enerģētikā - prakse    6,0    6,0 E       
 EnerP003 Energoiekārtu ekspluatācija - prakse    6,0      6,0 E     

 EnerP009 Enerģētikas inženierddarba 
organizācija - prakse     8,0        8,0 E   

                 
  Kopā (neskaitot Prakt. l auku saimn.)KP:  160 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
  Eksāmeni (iesk.praksi)  26 2 3 4 3 2 3 2 3 2 2 
  Ieskaites (iesk. Prakt. lauku  saimn.)  42 9 3 5 3 6 2 7 2 4 1 
  K.d. un K.pr.  9  1   2  2 1 3  

 
3.1. Specializ ācija – Energoekonomika (17,5 KP)  

1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
40 Ekon2069 Tirgzinība   6a  1,0      1,0 Ia     
41 Ekon2042 Grāmatvedība  8a  1,5        1,5 Ia   
42 Ekon3044 Nodokļi un kredīts  7a  1,0       1,0 Ia    

43 Ener4031 
Ener4032 

Apsildes sist.ekspluatācija  8a 8D 2,0        0,5 Ia 
1,5 Kd 

  

44 
Ener4012 
Ener4013 Energoekonomika  9 9D 3,5         2,0 I 

1,5 kd  

45 Ener3014 Uzņēmējdarbība enerģētikā  7a  1,0       1,0 Ia    
46 Ener4024 Elektroapgādes ekonomika  7a 8D 3,5       2,0 I 1,5 Kd   
47 Ener4008 Datoriz.uzskaite un norēķ. 6   1,0      1,0 E     

48 
ETeh3009 
ETeh3023  

El-iekārtu ekspl.ekonomika  9 9D 3,0         1,5 I 
1,5 Kd 

 

  Kopā KP:     17,5 0 0 0 0 0 2 4 5 6,5 0 
Br īvās izv ēles studiju priekšmeti (6 KP)  

48  Brīvā izvēle 
 5a 

6a 
 

6,0     3,0 Ia 3,0 Ia     

  Bakalaura darbs    12,0          12,0 
 ETehP002 Ievirze enerģētiķa profesijā - prakse 2   6,0  6,0 E         
 EnerP008 Tehnoloģijas enerģētikā - prakse 4   6,0    6,0 E       
 EnerP003 Energoiekārtu ekspluatācija - prakse 6   6,0      6,0 E     

 EnerP009 Enerģētikas inženierddarba 
organizācija - prakse  

8   8,0        8,0 E   

                 
  Kopā (neskaitot Prakt. lauku saimn.)KP:  160 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
  Eksāmeni (iesk.praksi)  26 2 3 4 3 2 4 2 2 2 2 
  Ieskaites (iesk. Prakt. lauku saim n.) 43 9 3 5 3 6 2 6 4 4 1 
  K.d. un K.pr.  9  1   2  2 1 3  

 



9.pielikums. 
Profesionālā bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecības 
enerģētika” realiz ācijā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts 

 
Lauksaimniecības enerģētikas institūta akadēmiskā personāla kopsavilkums 

Līguma veids Skaits % 

Pamatdarbā 10 83,4 

Darba savienošanas kārtībā 2 16,6 

Kopā: 12 100 
 
 

Akadēmiskā personāla kopējais saraksts 

TF Lauksaimniecības enerģētikas institūts 
Nr. 
p.k. Vārds, Uzvārds 

Instit ūts, 

katedra 
Amats,zin.vai akad. 

grāds 
Studiju kursi 

1. Ainārs Galiņš 
TF, 
LEI 

Institūta direktors, 
Asoc.profesors, Dr. sc. 
ing. 

Datorgrafika enerģētikā, Teorētiskā 
elektrotehnika 

2. 
Raimunds 
Šeļegovskis 

TF, 
LEI 

Programmas direktors, 
Asoc.prof, 
Dr. sc. ing.  

Siltumapgādes avoti,  
Siltumzinību teorēt. pamati, 
Siltumapg.sist.projektēšana, 
Apsildes sist.ekspluatācija 
Lietišķā elektrotehnika 

3. Andris Šnīders 
TF, 
LEI 

Profesors, Dr.hab. sc. 
ing. 

Energoprocesu modelēšana, 
Automātiskā elektropiedziņa 
Automātikas pamati 

4. Genādijs Moskvins TF, 
LEI 

Profesors, Dr. hab. sc. 
ing. 

Elektriskās mašīnas un 
elektropiedziņa, 

5. 
Ilmārs Žanis  
   Klegeris 

TF, 
LEI 

Asoc.prof, Dr. sc. ing., 
Dr. sc. paed. Elektriskie mērījumi 

6. Aigars Laizāns 
TF, 
LEI 

Lektors, Maģ. sc. ing. 
Maģ.oec.  

Alt.enerģēt.un energoekon 
En-apgādes sist. ekspluat 
El-magnēt.pārejas proc 
Relejaizsardzība un automātika 
Energoekonomika 
Elektroapgādes ekonomika 
Uzņēmējdarb. enerģētikā 

7. Imants Plūme 
TF, 
LEI 

Lektors, Maģ. sc. ing.  
Elektrotehniskie materiāli 
Elektroiekārtu ekspluatācija 
Elektroiekārtu remonts 

8. Indulis Straume 
TF, 
LEI 

Lektors, Maģ. ing. 

Datorgrafika enerģētikā, Teorētiskā 
elektrotehnika, 
Automātiskā elektropiedziņa 
Automātikas pamati,  
20 un 0.4 kV sadales tīkli 
Elektrostacijas un tīkli  

9. Liene Kanceviča 
TF, 
LEI 

Lektore, Maģ. ing. El. apgaism. un el-tehnoloģija 



 

10. Aldis Lojāns 
TF, 
LEI 

Lektors, Maģ. ing. 
Elektriskie mērījumi, Lietišķā 
elektrotehnika, Elektroiekārtu 
montāžas tehnoloģija 

 
11. 

Vitālijs Osadčuks 
TF, 
LEI 

Lektors, Maģ. ing. Lietišķā el-nika un sak.tehnika 

 
12. 

Vilnis Siliņš 
TF, 
LEI 

Lektors, Diplomēts 
ing. 

Elektroapgāde un tarifi 
Elektroapgādes tehnoloģija 
Datoriz.uzskaite un norēķ. 
El-iekārtu ekspl.ekonomika, 
Elektrodrošība 

Citas struktūrvienības 
Nr. 
p.k. Vārds, Uzvārds 

Fak.,inst, 

katedra 
Amats,zin.vai akad. 

grāds 
Studiju kursi 

1. Jānis Kļaviņš 
ITF, 
Fiz.K. 

Docents, Dr.Phys. Fizika  

2. 
Jānis Lāceklis-   
Bertmanis 

TF, 
SPEK 

Asistents-vieslektors, 
Maģ. ing Konstrukciju materiālu tehnoloģija 

3. 
Kaspars 

Vārtukapteinis 
TF, 
LTehI 

Prof., Dr.sc.ing. Praktiskā lauku saimniecība 
Ievads studijās 

4. Rosita Zvirgzdiņa 
EF, 
UZVK 

Lektore, Maģ. b. Tirgzinība 

5. Ginta Kronberga 
SZF, 
Soc.K. 

Lektore, Maģ.sc.oec. Socioloģija 

6. Ligita Bite 
EF, 
UZVK 

Docente, Dr.oec. Vadīšanas pamati 

7. Astra Asējeva 
EF, 
UZND 

Lektore, Maģ. sc. oec. Uzņēmējdarbība 

8. Uldis Karlsons 
MF, 
MIK 

Lektors, Maģ.sc. Darba un civilā aizsardzība 

9. Daina Kanaška 
TF, 
SPEK 

Asoc.prof. Dr.sc.ing. Mērīšanas tehnika 

10. Jānis Čukurs 
TF, 
MEHA 

Asoc.profesors, Dr. sc. 
ing. 

Inženiergrafika,  
Tēlotāja ģeometrija 

11. Ilmārs Dukulis 
TF, 
SPEK 

Docents, Maģ. sc. ing.  Informātika 
Inženierdarba pamati 

12. Māra Dūma 
PTF, 
KIMI 

Docente, Maģ.agr.  Ķīmija 

13. Ingrīda Vazne 
SZF, 
VK 

Lektore, Maģ. Ped. Svešvaloda 

14. Aija Pētersone 
SZF, 
VALO 

Lektore, Maģ.ped.  Svešvaloda 

15. Viesturs Jansons 
LIF, 
VIDE 

Profesors, Dr. sc. ing. Ekol.un vides aizsardzība 

16. Anita Kreicberga  
EF, 
GRAM 

Lektore, Maģ. sc. oec.  Nodokļi un kredīts 

17. Anda Zvīgule 
TF, 
IZMA 

Lektore, Maģ. sc. 
ped., Maģ.sc. izgl.zin. 

Lietišķā psiholoģija 

18. Alla Pūce 
EF, 
EKON 

Lektore, Maģ. paed.  Tiesību pamati 

19. Anastasija Svarinska 
EF, 
GRAM 

Docente, Maģ. sc. oec. Grāmatvedība 

20. Juris Vuguls 
SZF, 
FILO 

Docenta v.i., Maģ. sc. 
phil. 

Filozofija 
Ētika, estētika 

21. Ilze Jēgere 
ITF 

MATE Lektore, Maģ.ped. Matemātika 



 

22. Natalija Sergejeva 
ITF 

MATE Lektore, Dr.math. Matemātika 

23. Svetlana Atslēga 
ITF 

MATE Lektore, Maģ. math. 
Matemātika 



 

10.pielikums.  

Apliecinājums par iespēju turpin āt studijas programmas likvidācijas 
gadījumā. 



 

11. pielikums 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

12.pielikums 
Prakses vietas 

(profesionālā bakalaura studiju programma „Lauksaimniecības enerģētika”) 

Nr. 
p.k. 

Uzņēmums 

1. AS „Sadales tīkls” – Rīga, Jelgava, Aizkraukle, Bauska, Auce, 
Tukums, Talsi, Saldus, Skrunda, Madona, Liepāja, Brocēni, 
Gulbene, Valmiera, Cēsis, Saulkrasti, Sigulda, Balvi, Dobele, 
Jēkabpils, Jūrmala, utt.;   

2 AS „Augstsprieguma tīkls;  
3 AS „Latvijas dzelzceļš;  
4 AS „Rīgas siltums”;  
5 AS „Rīgas Satiksme”;   
6 AS „Energoremonts”. 
7 SIA „Alūksnes energoceltnieks”, Alūksne 
8 SIA „Latvijas energoceltnieks” (LEC) Jelgava, Rīga, Preiļi 
9 SIA “Elektromontāžas serviss” Jelgava 
10 SIA „Latvijas energoceltnieks”, Jēkabpils 
11 SIA „Aiviekstes energoceltnieks, Aiviekste 
12 SIA „Elektromontāžas serviss” 
13 SIA „Mītavas elektra” 
14 SIA „Jelgavas ūdens” 
15 SIA „Verens” Rezekne 
16 SIA „Poliurs” 
17 SIA „Saldus siltums”, Saldus 
18 SIA „Valmieras siltums”, Valmiera 
19 SIA „Ūdens un siltums”, Olaine 
20 SIA „Divi”, Talsi 
21 SIA „Talsu spriegums”, Talsi 
22 SIA „Biodegviela” 
23 SIA „Dalagro” 
24. SIA „Kesto”, Skrunda 
25. SIA „Cemex”, Brocēni 
26. SIA „Elfa”, Kandava 
27. SIA „OMS”, Grobiņa 
28. SIA „Tenax”, Dobele 
29. SIA „Reck” 
30. SIA „VEC”, Valmiera 
31. SIA „Eltel Networks” 
32.  SIA „EMPOWER”, Tukums 
33. SIA „Juroksa”, Tukums 
34 SIA „FORTUM”, Jelgava 
35 SIA „Avoti G”, Jelgava 
36 SIA „Novators 1”, Jelgava 
27 SIA „Jelgavas tipogrāfija” 
38 SIA “ACDC” Jelgava 
39 SIA "ROLMIJS" Jelgava 
40 SIA „Kurzemes MRS” 



 

41 SIA „Delta”, Naukšēni 
42 SIA „CVS”  
43 SIA „DOLO” 
44 SIA „ELSANA”, Rīga  
45 SIA „ALETA” 
46 SIA „Ekowind Energy” 
47 SIA „Ekopilsēta” 
48 SIA „TELIA LATVIJA”, R īga 
49 z/s „Eniņi”, z/s „Ķelmēni”, z/s „Ozoli”, z/s „Ezerspīķi” 

 
 



 

13.pielikums. 
 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 
Tehniskā fakultāte 
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Inform ācija par iepriekšējo akreditāciju 
 

Lauksaimniecības inženierzinātņu studiju programmu novērtēšanai Latvijas Augstākās 
izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs 2004. gadā izveidoja komisiju, kuras sastāvā bija prof. 
Arunas Lukoševicius (Lietuva, Kauņas Tehnoloģiskā universitāte) kā grupas priekšsēdētājs un 
locekļi: prof. Erkki Lakerivi (Somija), prof. Jānis Gerhards (Latvija, Rīgas Tehniskā 
universitāte). Novērtēšanas komisija ar studiju programmām un studiju procesu klātienē 
iepazinās 2005. gada 25. un 26. aprīlī. Komisijas novērtējuma ziņojums atrodams 
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4966. Studiju programmu pašvērtējuma ziņojums, 
kas 2001. gada pirmajā pusē tika sagatavots akreditācijas procesa vajadzībām, atrodams 
http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/LIuLauksEn05KZ.doc.  

Studiju akreditācijas komisija studiju programmas un novērtēšanas komisijas sniegto 
studiju programmu kvalitātes novērtējumu izvērtēja 2005. gada 18. maijā. Akreditācijas 
komisijas lēmumi bija sekojoši: 

Profesionālās augstākās izglītības studiju programmu Lauksaimniecības 
enerģētika (izglītības klasifikācijas kods 4252205) akreditēt līdz 2011. 
gada 31. decembrim  (lēmums Nr.883, akreditācijas lapa Nr.026-846). 

 
 
1.  Otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programmas mērķi un 
uzdevumi 

Mērķi: 
• Nodrošināt lauku rajonu un mazpilsētu energoapgādes un energoiekārtu ekspluatācijas 

organizācijas ar speciālistiem elektroenerģētikas un siltumenerģētikas jomās, īstenojot 
praktiski piemērojamas profesionālās studijas.   

• Sagatavot kompetentus inženierus, kuri labi pārzina lauksaimniecības ražošanas un 
produkcijas pārstrādes tehnoloģijas, spēj risināt aktuālus enerģijas racionālas 
izmantošanas un modernu energoapgādes tehnoloģiju ieviešanas jautājumus un var 
sekmīgi strādāt inženiertehniskajos, menedžeru, valsts pārvaldes un pašvaldību amatos, 
kas saistīti ar enerģētikas jomu.  

• Veicināt lauku reģionu līdzsvarotu attīstību, sagatavojot vispusīgi izglītotus jauniešus – 
inženierdarba karjeras prasībām atbilstošus speciālistus enerģētikā, kuri pēc 
augstskolas atgriežas uz dzīvi dzimtajā novadā, lai strādātu nozīmīgajā un prestižajā 
enerģētikas nozarē, augstas kultūras cilvēkus, savas profesijas, novada un savas valsts 
patriotus.  

Uzdevumi: 
• Nodrošināt profesijas standartam PS0206“Lauksaimniecības enerģētikas inženieris” 

atbilstošu speciālistu sagatavošanu. 
• Nodrošināt piektā līmeņa profesionālai kvalifikācijai atbilstošu darba tirgū 

konkurētspējīgu speciālistu profesionālo – inženiertehnisko sagatavotību atbilstoši 
Latvijas pašreizējām un perspektīvajām prasībām lauku rajonu un lauksaimniecisko 
tehnoloģiju energoapgādē un enerģijas racionālā izmantošanā.  

• Izkopt un nostiprināt pašizglītības un pašaudzināšanas prasmes un iemaņas – pamatu 
tālākizglītības procesam mūža garumā.  

• Attīstīt prasmi problēmu risināšanā, formulēt stratēģiskos un taktiskos mērķus un 
motivēt savu rīcību to sasniegšanā.  



 

• Nodrošināt profesionālo – inženiertehnisko sagatavotību atbilstoši Latvijas pašreizējām 
un perspektīvajām prasībām lauku rajonu un lauksaimniecisko tehnoloģiju 
energoapgādē un enerģijas racionālā izmantošanā.  

• Izkopt un nostiprināt profesionālas prasmes inženiertehniskajā jaunradē.  
• Nodrošināt studiju organizācijas atbilstību Latvijas valsts likumdošanai un LLU 

Satversmei, kā arī studiju struktūras atbilstību pastāvošajiem LLU iekšējiem normatīviem.  
• Veidot plaša spektra izpratni par Latvijas (īpaši lauku rajonu) enerģētiku – vēsturisko 

attīstību, pašreizējo situāciju, perspektīvu, enerģētikas ekonomiku, uzņēmējdarbību 
enerģētikā, enerģētisko objektu un sistēmu projektēšanu un ekspluatāciju.  

• Energoapgādes specializācijā veidot nepieciešamās prasmes un padziļinātas zināšanas par: 
a)  elektriskajiem tīkliem un apakšstacijām, to projektēšanu un ekspluatāciju; 
b) siltumapgādes avotiem un sistēmām, to projektēšanu un ekspluatāciju; 
c) energoiekārtu lietošanu atbilstoši tehniskās ekspluatācijas un darba drošības  
noteikumiem; 
d) energoiekārtu ekspluatācijas un remontdarbu organizēšanu un pārraudzību. 

• Energoekonomikas specializācijā veidot nepieciešamās prasmes un padziļinātas 
zināšanas par: 
� dažāda tipa energoiekārtu ekspluatācijas ekonomiku; 
� uzņēmējdarbību enerģētikā, vadības zinībām un tirgzinībām; 
� enerģijas patēriņa datorizēto uzskaiti un norēķiniem; 
� enerģijas tarifiem un to izvēles noteikumiem. 

Pēc studiju programmas apguves absolventam būs: 
− zināšanas un izpratne par elektroenerģijas un siltumenerģijas procesiem, iekārtām un 

to darbības principiem, Latvijas pašreizējām un perspektīvajām prasībām lauku rajonu 
un lauksaimniecisko tehnoloģiju energoapgādē un enerģijas racionālā izmantošanā; 

− prasmes pielietot apgūtās zināšanas izvēloties nepieciešamajiem uzdevumiem 
atbilstošas energoiekārtas, to darba, ekspluatācijas un energoekonomiskos parametrus, 
izvēlēties racionālus energoiekārtu darbības režīmus, veikt enerģijas patēriņa 
datorizēto uzskaiti un bilances novērtēšanu; veikt enerģētisko objektu un sistēmu 
projektēšanu un ekspluatāciju, realizēt uzņēmējdarbību enerģētikā, apkalpot, izstrādāt, 
regulēt un pilnveidot energotehniskās iekārtas.  

− attieksmes – veidojas izpratne par specialitāti, kas saistīta ar valstij stratēģisku nozari 
– enerģētiku, uz kuru balstas jebkura, tai skaitā mūsdienu lauksaimnieciskā ražošana., 
Studiju procesā tiek veidota godīga attieksme pret darba vietas-uzņēmuma 
materiālajām vērtībām un personālu, spēja komunicēt, prezentēt un pārliecināt, apzināt 
savu lomu un vietu uzņēmumā un virzība nemitīgi attīstīties un pašpilnveidoties, savā 
profesionālajā darbībā ievērot inženiera profesionālo ētiku un vadīties pēc Latvijas 
normatīvajiem aktiem, standartiem un ES direktīvām.  

− kompetences – apgūstot studiju programmu tiek iegūtas zināšanas un prasmes, lai 
spētu risināt aktuālus enerģijas racionālas izmantošanas un modernu energoapgādes 
tehnoloģiju ieviešanas jautājumus, spētu veikt menedžmenta, valsts pārvaldes un 
pašvaldību amatu uzdevumus, kas saistīti ar enerģētikas jomu, kā arī radītu jaunas 
radošas pieejas šo uzdevumu veikšanā Latvijas un ES attīstības kontekstā. 

 

2.  Studiju programmas organizācija 
Būtiskas izmaiņas studiju programmas organizācijā un struktūrā 2010./2011. studiju 

gadā nav notikušas. Nedaudz mainījies studiju plāns, sakārtojot studiju kursu apguvi pa 
semestriem, lai būtu vienmērīgs KP sadalījums pa semestriem. 



 

3.  Studiju programmas praktiskā īstenošana 
3.1.  Izmantotās studiju metodes un formas 

Izmantotās studiju metodes un formas: 
- lekcija – kontaktstunda studiju kursa teorētiskā materiāla izklāstam; 
- laboratorijas darbs – kontaktstunda darbam ar laboratorijas un/vai tehnoloģiskām 

iekārtām, materiāliem un objektiem (tai skaitā arī bioloģiskiem), parametru noteikšana un 
mērīšana, datu apstrāde un rezultātu noformēšana; 

- seminārs un/vai praktiskā nodarbība – kontaktstunda diskusijai par noteiktu tematu ar 
kopsavilkumu noslēgumā / kontaktstunda studējošo teorētisko zināšanu praktiskai 
izmantošanai un padziļināšanai grupā, apakšgrupās vai individuāli (piemēram, risinot 
uzdevumus Fizikā, Matemātikā, Teorētiskajā elektrotehnikā, Siltumzinību pamatos u.c.). 

- kursa darbs/projekts – studējošie risina konkrētu jautājumu atbilstoši uzdevumam, 
izstrādājot darbu, kas sastāv no teorētiski-analītiskā apskata un aprēķinu daļas. 

 
2010./2011. studiju gadā sagatavotas sekojošas mācību grāmatas un mācību metodiskie 

līdzekļi: 
Šnīders A. Elektroiekārtu atbilstība un sertifikācija: mācību līdzeklis lauksaimniecības 

enerģētikas specialitātes maģistra studiju kursā „Elektroiekārtu atbilstība un sertifikācija”. 
Jelgava, LLU, 2011. – 175 lpp. 

3.2. Programmas un tajā iekļauto lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru 
un citu studiju pasākumu apraksts 
 

Programmas un tajā iekļauto lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un citu studiju 
pasākumu saturs 2010./2011. studiju gadā būtiski nav mainījies. 

4.  Vērt ēšanas sistēma 
 Vērtēšanas sistēma 2010/2011. studiju gadā nav mainījusies. 

5.  Zinātniski-pētnieciskā darbība un tās ietekme uz studiju darbu 
Saņemti vai pieteikti 2 patenti. Publicēti vai publicēšanai pieteikti 11 raksti. Mācībspēki 

iesaistīti 4 zinātniski pētnieciskajos un citos starptautiskajos un starpuniversitāšu projektos. 
 
Mācībspēku publicētie zinātniskie raksti: 

1. Fridrihsons J., Lojans A., Galins A. Device of luminescent light bulbs with defected 
filaments.//  Proceedings of 9th International Scientific Conference „Engineering for 
Rural Development”, –Jelgava: LUA, 2010, ISSN 1691-3043, pp. 230-235, Recenzēts 
izdevums. Ievietots datu bāzēs: AGRIS, CAB ABSTRACTS; CABI full text; EBSCO 
Academic Search Complete; Thomson Reuters Web of Science; Elsevier SCOPUS; 
PROQUEST database. 

2. Osadčuks V., Galiņš A. GIS based evaluation of renewable energy sources for small-
scale electrical power grids. // Proceedings of 5th International Ege Energy 
Symposium and Exhibition (IEESE-5). – Denizli, Pamukkale University, Turkey, 
2010. 

3. I. Straume The Influence of Biomass Type on Quantitative and Qualitative Indicators 
of Biogas. LLU 16. Doktorantūras starptautiskās zinātniskās konferences raksti. 
„Reserch for rural development 2010”, Jelgava: LLU, 2010. 91-94 lpp. 



 

4. Pecka A. Osadčuks V. Discrete indicators and touch-panel based  human-machine 
interface. // proceedings of „Applied Information and Communication Technologies 
2010”, Jelgava, 2010. 

5. I. Ziemelis, H. Putans and L. Kancevica. Investigation of Solar Collector Irradiated 
from Both Sides. In: Svea, Aavik (eds). Proceedings of the Agronomy Research: 
Biosystems Engineering, Volume 8. Estonia, Tartu: Estonian University of Life 
Sciences, 2010. P. 280-286. ISSN 1406-894X. 

6. Adamovics A., Dubrovskis V., Plume I. Biomethane yield from energy plants in 
Latvia//Proceedings of the 18th European Biomass Conference ”From research to 
industry and markets"- ISBN 978-88-89407-56-5, Florence: Eta-Florence Renewable 
Energies 2010, pp.484-486 [DVD]. 

7. Dubrovskis V., Plume I, Plume B. Utilization of food byproducts and sludge for 
energy and fertilizer production.//Proceedings of 6th International Conference on 
„BIOMASS FOR ENERGY”- session О50, September 14-15, 2010, Kyiv, Ukraine 
[CD]. 

8. Adamovics A., Dubrovskis V., Plume I,  Kotelenecs V. Biogas yield from perennial 
grasses in Latvia.//Proceedings of 6th International Conference on „BIOMASS FOR 
ENERGY” - session O33, September 14-15, 2010, Kyiv, Ukraine [CD]. 
 
Publicēšanai iesniegti: 

1. Dubrovskis V., Plume I, Kotelenecs V, Zabarovskis E. Biogas production and biogas 
potential from agricultural biomass and organic residues in Latvia. Iesniegts raksts 
Starptautiskās kongresa “Progress in Biogas” materiāliem., Stuttgart, Germany, 31.03. 
– 01.04.2011. 

2. Adamovics A., Dubrovskis V., Plume I, Biogas production from galega and galega-
grass biomass, Iesniegts raksts Starptautiskās Eiropas zālaugu federācijas (EGF) 
materiāliem, Austria, 2011. 

3. Adamovics A., Dubrovskis V., Plume I, Kotelenecs V.  Biogas production from 
Greater Burdock, Largeleaf Lupin and Sosnovsky Cow Parsnip. Iesniegts raksts 10-tās 
Starptautiskās konferences Engineering for Rural Development materiāliem. LLU, 
Jelgava, 2011. 
 

Pieteiktie un saņemtie patenti: 
1. A.Šnīders. Nestacionāra tehnoloģiska objekta adaptīvs modelis ar pašnoskaņošanās 

spēju/LV patenta pieteikums, 2011.gada marts-aprīlis; 
2. Pat. LV 14123, F24B13/00 Trīskameru granulu kurtuve. /L.Kublinskis (LV), I.Plūme 

(LV). - Pieteikuma Nr. P-09-228; Publ. 20. 04. 2010.// Patenti un Preču Zīmes.- 2010.-
Nr.3. 
 

Projekti, kuru realizācijā iesaistīti mācībspēki: 
1. 2010.g. – ZA grants 09.1456 „Fizioloģiski aktīvu savienojumu akumulācijas 

stimulēšanas iespējas Latvijā audzētos dārzeņos” (A.Galiņš); 
2. 2011.g. - ERAF „ Elektroenerģijas izmantošana fizisko personu spēkratos” (A.Galiņš, 

V.Osadčuks); 
3. ESF projekts 2009/0225/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/129 „Cilvēkresursu piesaiste 

atjaunojamo enerģijas avotu pētījumiem”. (L.Kanceviča, I.Straume, V. Dubrovskis, 
I.Plūme); 

4. Starptautisks projekts: Baltic Sea Region Bioenergy Promotion Project (Projekta 
indekss: 1012) (I.Plūme). 

 



 

Sekojoši mācībspēku vadītie studiju noslēguma darbi saņēmuši atzinību: 
1. asoc.prof. R. Šeļegovskis: LEEA, AS “Jauda”, SIA “ABB” un RTU Attīstības fonda 

atzinības raksts par bakalaura darba vadīšanu elektroenerģētikas nozarē, 2010.g. 
2. lektors V. Osadčuks: LEEA, AS “Jauda”, SIA “ABB” un RTU Attīstības fonda 

atzinības raksts par bakalaura darba vadīšanu elektroenerģētikas nozarē, 2010. g. 
3. lektors V. Osadčuks: LU fonda Diploms par Latvijas augstskolu Datorikas 

(informātikas) bakalauru un maģistra darbu konkursa laureāta darba vadīšanu, 2010.g. 
 

 
Ikgadējai LLU Tehniskās fakultātes studentu un maģistrantu zinātniskajai konferencei, kas 

paredzēta 2011.g. maijā ar referātiem un sagatavotiem rakstiem pieteikušies 4 
Lauksaimniecības enerģētikas specialitātes studenti. 7 maģistrantiem paredzēts piedalīties 
Maģistrantu zinātniskajā konferencē 2011.g.11. maijā, ko organizē TF Lauksaimniecības 
enerģētikas institūts.  
 
6. Studējošie  
6.1.  Studējošo skaits programmā 
2011.gadā programmā studē 100 pilna laika studenti un 58 nepilna laika studenti. Pavisam 
kopā – 158 studenti.  
Prognozes uz nākošo studiju gadu ir 107 pilna laika un 57 nepilna laika studenti. 
 
6.2. Pirmajā studiju gadā imatrikul ēto skaits 
Profesionālā bakalaura studiju programmā “Lauksaimniecības enerģētika” studijas 1. kursā 
2010./2011.st.g. uzsākuši 29 pilna laika studenti un 9 nepilna laika studenti. Pavisam kopā – 
38 studenti. 
 
6.3. Absolventu skaits 

2011. gadā ir saņemti iesniegumi par bakalaura darba izstrādi no 41 studējošā, tai skaitā 
pilna laika studijās – 23 un nepilna laika studijās – 18.  
 
6.4. Studējošo aptaujas un to analīze 

2010./2011.st. gadā tika veikta studentu aptauja. Tajā piedalījās 36 studenti. 
Aptaujas anketā ietvertais 21 jautājums ļauj uzzināt studentu viedokli par: viņu 

motivāciju studijām un attieksmi pret tām; mācībspēku kvalifikāciju un studiju menedžmentu 
no dekanāta puses; studiju programmas struktūru, tās priekšmetu saturu un loģisko sasaisti; 
izmantojamiem studentu zināšanu vērtēšanas paņēmieniem un atsevišķu studiju priekšmetu 
iespējām, lietderību un nepieciešamību profesijas apguvē, informācijas tehnoloģiju 
izmantošanā, valodu prasmes izkopšanā, u.c. aspektos. Profesionālā bakalaura studiju 
programmas un tās realizācijas kvalitātes uzlabošanai un fakultātes darbā konstatēto trūkumu 
novēršanai anketa paredz arī brīvā stilā formulētus priekšlikumus. 
Kopumā lauksaimniecības enerģētikas profesionālā bakalaura studiju programmu un tās 
realizācijas organizatoriski metodisko nodrošinājumu studenti vērtē atzinīgi. Par to liecina šādi 
aptaujas anketu atbilžu analīzes rezultāti: 

 par mācībspēku kvalifikāciju studentiem ir šāds pozitīvs vērtējums - profesionalitāti 
specialitātē atzīmē (68%), metodikā(49%), saskarsmē (38%); 

 89% studenti atzīst demokrātijas principu īstenošanos fakultātes vadībā un 84% 
nesaskata arī problēmas fakultātes administratīvā un akadēmiskā personāla un studentu 
saskarsmes jomā; 



 

 salīdzinoši daudzi studenti (62%) norāda, ka pašiem studentiem jāmaina sava 
attieksme pret studijām; 

 studenti apstiprina, ka programmā nav nevajadzīga studiju kursu dublēšanās (79%) un 
ka studiju kursi ir loģiski izkārtoti pa studiju semestriem (80%); 

 studentiem interesantāko un patīkamāko studiju kursu vidū visbiežāk minēti - 
Elektrozinību teorijas pamati (28% aptaujāto), Siltumzinību pamati (22%), Lietišķā 
elektrotehnika (17%) un citi specialitātes profilējošie studiju kursi, studējošie no vecākajiem 
kursiem atzīmē Alternatīvo enerģētiku un energoekonomiku (62%);  

 grūtības studijās visbiežāk sagādā fizika (58 % aptaujāto) un augstākā matemātika 
(33%); 

 izvēles studiju kursu skaits un apjoms programmā apmierina 83% studentus, 89% 
pozitīvi vērtē zināšanu vērtēšanas sistēmu fakultātē;  

 lekciju, laboratorijas darbu un praktisko darbu procentuālā attiecība kopumā ir 
pieņemama 62% studentu, 14 % norāda par nepieciešamību palielināt praktisko un 
laboratorijas darbu daļu kopumā, aptuveni 11% vēlētos vairāk laboratorijas darbu 
Elektrotehniskajos studiju kursos un Siltumzinību pamatos; 

 Par studentu vēlmju izpildīšanos atsevišķos studiju virzienos liecina šādas atbildes: 
iespējas papildināt zināšanas valodās, t.sk., valsts valodā un svešvalodās (89%), darbā ar 
datoru (94%); nodarboties ar fizisko kultūru, sportu un veselības nostiprināšanu (78%). 

 raksturojot motivāciju studijām, studenti uzrāda tās avotus – reklāmu (15%), ģimeni  
(23%), draugus (31%), citus iemeslus (31%), (t.sk., no citiem iemesliem interesi par nozari 
(33%) un perspektīvu karjerā (33%)); tātad draugu viedoklis, un enerģētiķu specialitātes 
perspektīvas ir noteicošie motīvi studijām; 
 Ir vairāki studentu priekšlikumi fakultātes darba uzlabošanai, piemēram, attīstīt un 
modernizēt laboratoriju tehnisko aprīkojumu, vairāk organizēt mācību ekskursijas uz 
ražožanas uzņēmumiem, atjaunot sekmju grāmatiņu izsniegšanu studentam (pašlaik LLU 
notiek pāreja uz studiju kursu vērtējuma reģistrāciju elektroniskā formā, neizmantojot 
individuālās studentu sekmju grāmatiņas). 
6.5.  Absolventu aptaujas un to analīze 

2010/11. studiju gadā tika veikta programmas absolventu aptauja. 
33% aptaujāto ir lauku rajonos uzauguši cilvēki. 56% aptaujāto strādā elektroenerģētiku 

saistītos uzņēmumos, 22 % ar siltumenerģētiku saistītos uzņēmumos.  
Absolventu galvenie veicamie uzdevumi un darbības jomas sadalās sekojoši: 33% 

nodarbojas ar konsultēšanu un projektēšanu, 44% aptaujāto ir darbs ar datoru, kā arī 
informācijas vākšana un apkopošana, pārējie minētie nodarbes veidi ir ražošana, pedagoģiskā 
darbība, tirdzniecība, grāmatvedība un finanses. 

Studiju laikā 33% aptaujāto bijuši ražošanas praksē ārzemēs. Daļa absolventu – 44% 
studiju laikā papildinājuši zināšanas arī dažādos kursos. 

100% aptaujāto apliecina, ka viņiem bijusi nepieciešamība savā praktiskajā darbībā 
(inženiertehniskajos aprēķinos, projektēšanā, mērīšanā, shēmu izstrādē) izmantot augstskolā 
gūtās zināšanas. Vērtējot savu sagatavotību darba karjerai, 22% to atzīst par teicamu, 56% - 
par labu, 22% - par apmierinošu.  

Aptaujā iekļauto respondentu loks aptvēra 2000-2008. gadu Lauksaimniecības 
enerģētikas specialitātes absolventus. 

Kopumā līdzšinējā studiju darba organizācija un studiju programmas saturs absolventu 
skatījumā problēmas nerada. Tomēr turpmāk lielāku vērību jāveltī praktisko un radošo 
prasmju attīstīšanai. Priekšlikumu klāstā studiju darba uzlabošanai biežāk minētas šādas 
zināšanu jomas, un studiju organizācijas metodes, kam jāpievērš uzmanība un ar ko 
jāpapildina esošie kursi: mācību ekskursijas uz ražošanas objektiem, kursu saturā vairāk 
iekļaut inovatīvas lietas, akcentēt projektēšanas jautājumus, saistīt uzdevumus ar reālo praksi. 



 

Aptaujas datu analīze liecina, ka TF absolventu kvalifikācija nodrošina viņu 
konkurētspēju Latvijas darba tirgū. 
 
6.6.  Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
Studiju laikā studentiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties studiju programmu vērtēšanā. 
Pabeidzot konkrēta studiju kursa apguvi, studenti regulāri tiek aptaujāti ar anonīmu anketu 
palīdzību par studiju kursu saturu un pasniegšanas kvalitāti. Astoņi studentu pašpārvaldes 
pārstāvji darbojas TF Domē, piedaloties ar studiju procesa nodrošināšanu saistīto jautājumu 
lemšanā. Arī LLU Senātā ir studentu pārstāvniecība. TF darbojas studentu pašpārvalde, kuru 
pārstāvji piedalās studentiem svarīgu jautājumu lemšanā: stipendiju komisiju sēdēs, studentu 
budžeta vietu rotācijas izvērtēšanā u.c. 
 
7. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
7.1.  Akadēmiskā personāla skaits 
Profesionālā bakalaura studiju programmā iesaistītais TF Lauksaimniecības enerģētikas 
institūta (LEI) akadēmiskais personāls ir 10 cilvēki, ar kuriem noslēgti nodomu līgumi par 
studiju realizāciju atsevišķos nozares speciālajos priekšmetos un kuru pasniedzēja darbs LEI ir 
pamatdarbs un LLU ir pamatdarba vieta. 2 cilvēki strādā amatu apvienošanas kārtībā.  
Pamatdarbā līgumi noslēgti ar šādiem pasniedzējiem: 
1 – asociētais profesors, Dr.sc. ing., LEI direktors Ainārs Galiņš; 
2 – profesors, Dr. habil. sc. ing. Andris Šnīders; 
3 – profesors, Dr. habil. sc. ing., LLMZA loceklis Genadijs Moskvins; 
4 – asociētais profesors, Dr.sc. ing., Dr. paed. Ilmārs Žanis Klegeris; 
5 – asociētais profesors, Dr.sc. ing. Raimunds Šeļegovskis; 
6 – lektors, Mg.sc.ing., Mg.sc.oec. Aigars Laizāns; 
7 – lektors, Mg.sc. ing. Imants Plūme; 
9 – lektors, Mg.sc.ing. Indulis Straume; 
9 – lektors, Mg.sc.ing. Vitālijs Osadčuks 
10 – lektors, Mg.sc.ing. Aldis Lojāns. 
Kopsavilkums par LEI akadēmiskā personāla sastāvu dots 1. tabulā.  
 

                 1. tabula 
LEI Akadēmiskā personāla sastāvs 

Amats Skaits Zinātniskais grāds 
Dr.habil.sc. ing. Dr.sc.ing. Mg.sc.ing. 

Profesori 2 2 - - 
Asociētie profesori 3 - 3 - 
Docenti - - - - 
Lektori 5 - - 5 
Asistenti - - - - 
Kopā 10 2 3 5 
% 100 20 30 50 

 
Profesionālās specializācijas priekšmetu pasniegšanā piedalās sekojoši vieslektori:   
1 – lektore, Mg.sc.ing. Liene Kanceviča.  
2 – lektors, Dipl. ing. Vilnis Siliņš. 
 



 

7.2.  Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas atbilstība programmas mērķu un 
uzdevumu īstenošanai 

Akadēmiskā personāla zinātniskā un pedagoģiskā kvalifikācija atbilst struktūrvienības (LEI) 
mērķu un uzdevumu īstenošanai profesionālā bakalaura programmā “Lauksaimniecības 
enerģētika”.  
 LEI štata mācību spēku un viņu vadīto doktorantu galvenie zinātniskā darba virzieni ir 
sekojoši: 

 enerģētisko procesu vadība, modelēšana un optimizācija (prof. A.Šnīders, lekt. 
I.Straume, lekt. doktorants A.Laizāns); 
 alternatīvās (atjaunojamās) enerģijas avoti un iekārtas (asoc.prof. A.Galiņš, lekt. 

doktorante L.Kanceviča); 
 siltumapgādes procesi un biomasas konversija (asoc.prof. R.Šeļegovskis, lekt. 

I.Plūme); 
 mākslīgais intelekts lauksaimniecībā (prof. G.Moskvins); 
 inženierzinību studiju nodrošinājums un didaktika ( asoc.prof. I.Ž. Klegeris). 

 
Par akadēmiskā personāla kvalifikāciju liecina arī vadošo mācību spēku iesaistīšanās 

dažādās zinātniskās un profesionālās organizācijās un komisijās, kā arī saņemtie apbalvojumi.  
Profesors G. Moskvins ir “International Academy of Ecology” un “The World academy of 
Vitaology” īstenais loceklis, kā arī LLMZA loceklis, ASAE (The Society for Engineering in 
Agricultural Food and Biological Systems, USA) loceklis, Hononary member of the Advisory 
Council( Great Britain), Minhenes Tehniskās Universitātes Starptautiskā studiju centra 
ārzemju loceklis, 2006. gada vasarā Starptautiskās Lauksaimniecības inženieru asociācijas XV 
Vispasaules kongresā Čikāgā par zinātniskiem sasniegumiem.saņēma Amerikas 
Lauksaimniecības inženieru asociācijas (ASAE) medaļu “ASAE Award of true distinction”. 

Asociētais profesors I.Ž. Klegeris ir Latvijas vispārizglītojošo skolu praktisko mācību 
priekšmetu metodiskās apvienības valdes loceklis. 
 Profesors A. Šnīders ir Automātiskās Vadības Starptautiskās Federācijas (IFAC) 
Latvijas Nacionālās organizācijas (LANO) loceklis, Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku 
asociācijas (Nordic Association of Agricultural scientists) loceklis, LLU profesoru padomes 
loceklis, TF doktora studiju programmas direktors Lauksaimniecības inženierzinātnes 
apakšnozarē, AIKNC eksperts. 
 Lektors A.Laizāns vadījis semināri Limbažos, Rūjienā, Kocēnos, un Priekuļos par 
biomasas enerģijas izmantošanu, un mežu izstrādes pārpalikumu sagatavošanu apkures 
vajadzībām, kā arī darbojas Latvijas 10.Saeimas frakcijā Visu Latvijai/Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK, konsultējot par  Eiropas ekonomikas un enerģētikas politikas 
jautājumiem. 

Akadēmiskais personāls līdzdarbojas sekojošās organizācijās:  
� Pasaules enerģijas padomes Latvijas nacionālā komiteja; 
� Automātiskās Vadības Starptautiskās Federācijas (IFAC) un CIGR darba grupa 

(sekcijā “M ākslīgais intelekts lauksaimniecībā”); 
�  ASABE (The Society for Engineering in Agricultural Food and Biological 

Systems) ASV; 
� The Research Board of Advisors, USA; 
� The Advisory Council, Great Britain; 
� Minhenes Tehniskās Universitātes Starptautiskā ALUMNI studiju centrs; 
� Minhenes Tehniskās universitātes „KontakTUM - Mentor” ; 
� IBC zinātniskās Padomes Valde, (Honorary Member of the IBC Advisory Council, 

Lielbritānija),   



 

� CIGR starptautiskas lauksaimniecības inženieru federācijas VII nodaļa 
“Informācijas sistēmas” (CIGR-SECTION VII “INFORMATION SYSTEMS“ 
Founding Members); 

� ANO Ekoloģijas un dzīves aizsardzības (IAELPS – Intemational Academy of 
Ecology and Life Protection Sciences) Starptautiskā zinātņu akadēmija; 

� ANO (AB) Vispasaules zinātņu akadēmija (WAS), Sanktpēterburga, Krievija; 
Kā eksperti, LEI mācībspēki piedalās sekojošās organizācijās: 

� EU FP7 Eksperts - EUROPEAN COMMISION. RTD / T/ 4; 
� EU CORDIS Sixth Framework RTD Programme eksperts; 
� LZP eksperti; 
� LR ZA, LLMZA un ārvalstu ZA locekļu nosaukumi; 
� Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra (AIKNC) eksperts; 
� Eksperts Latvijas republikas Vides ministrijā, projektu izvērtēšana 

„Siltumnīcefektu gāzu emisijas samazinošo tehnoloģiju attīstīšana”; 
u.c. 
  
7.3.  Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
 No Lauksaimniecības enerģētikas institūta (LEI) akadēmiskā personāla apmēram 30% 
ir vecumā virs 60 gadiem, apmēram 25% līdz 30 gadiem. Kopumā personāla atjaunošanas 
problēma ir aktuāla gan visā Latvijas Lauksaimniecības Universitātē, gan Tehniskajā fakultātē. 
Objektīvie apstākļi, kas traucē samērīgu personāla atjaunošanos ir jauno pasniedzēju relatīvi 
zemais atalgojums salīdzinājumā ar firmām un ražošanas organizācijām. 

Augstskolas pasniedzēju atalgojuma paaugstināšana, attīstību traucējošā finansiālo 
ierobežojumu pārskatīšana, kas ierobežo iespējas vienlaicīgam pasniedzēju darbam 
pedagoģiskā slodzē un zinātnes projektu realizācijas jomā, skaidra valsts politika augstskolu 
pietiekoša finansējuma un zinātnisko projektu atbalsta jautājumos dos pozitīvu stimulu kadru 
jautājumu risināšanai. 

Iepriekšējā akreditācijas periodā LEI ir sasniegti pozitīvi rezultāti akadēmiskā 
personāla atjaunināšanā. Lektori Vitālijs Osadčuks un Aldis Lojāns paralēli lektora darbam 
studē doktorantūrā.  
LEI akadēmiskā personāla atjaunošanas programma paredz sekojošus etapus: 

 apstākļu radīšana spējīgāko studentu piesaistei zinātniski pētnieciskajā darbā ar virzību 
uz doktorantūru un akadēmisko karjeru; 
 kvalifikācijas celšanas iespēju radīšana ārzemēs, iesaistot starptautiskajos projektos un 

apmaiņas programmās; 
 akadēmiskās karjeras un izaugsmes veicināšana pēc doktora studiju beigšanas un 

doktora zinātniskā grāda iegūšanas: 
 ievēlot LEI docentu amatos un uzticot jaunu perspektīvu Latvijā un ārzemēs pieprasītu 

studiju kursu izstrādi un to realizāciju; 
 pēc radoša darba docenta amatā virzot uz asociētā profesora vēlēšanām. 

Ir paredzams, ka šajā (2011) gadā doktora disertāciju aizstāvēs lektors Aigars Laizāns, 
kā arī promocijas darba izstrāde nobeiguma stadijā ir lektoriem L.Kancevičai un 
V.Osadčukam. A.Laizāna promocijas darbs "Notekūdeņu aerācijas inženiersistēmas 
modelēšana un optimizācija" ir pilnībā sagatavots un iesniegts promocijas padomei. 

 
8.  Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

Studiju, zinātniskā darba un infrastruktūras finansējuma avoti ir sekojoši: 
� valsts budžeta līdzekļi un LZP granti; 
� sadarbības līgumi ar ražošanas organizācijām un firmām; 
� ieņēmumi no maksas studijām; 



 

� Eiropas strukturālo fondu līdzekļu piesaiste. 
Profesionālā bakalaura pilna laika studijas galvenokārt tiek segtas no valsts budžeta. 

Nepilna laika studiju izmaksas daļēji tiek segtas no mācību maksas. Prognozējamais studentu 
skaits atbilstoši LLU mācību prorektora rīkojumam no 08.03.2011 Nr.02. 1-03/10 pilna laika 
studijās 2011/12.studiju gadā ir 107 studenti un nepilna laika studijās – 57 studenti, kopā 164. 
Studiju finansēšanas avoti, saskaņā ar LLU Senāta lēmumu 04.02.2009. Nr.6-177, sekojoši: 

� Valsts budžets; 
� daļēja studiju maksa (sedz students pats vai trešā persona); 
� citi finansēšanas avoti. 
Kārtību, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, nosaka 

MK 12.12.2006. noteikumi Nr.994 ”K ārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no 
valsts budžeta līdzekļiem”. Studiju finansējumu veido optimālajam studiju programmu 
sarakstam un studējošo skaitam atbilstošs bāzes finansējums, kas sastāv no līdzekļiem 
komunālajiem maksājumiem, nodokļiem, infrastruktūras uzturēšanai, inventāra un iekārtu 
iegādei un personāla algām, kā arī maksa par studijām.  

Ārpus budžeta finansējuma gan pilna, gan nepilna laika studējošie paraksta studiju 
līguma pielikumu ar maksājuma grafiku un par studijām maksā paši vai ar trešās personas 
starpniecību. 
Studiju maksas apmēru 1.kursā studējošajiem ik gadu pēc LLU Mācību padomes ieteikuma 
pastiprina LLU Senāts. Vēlākajos studiju posmos LLU ir tiesīga mainīt studiju maksu, 
pamatojoties un LR Centrālās statistikas pārvaldes noteikto iepriekšējā gada vidējās inflācijas 
koeficientu, par to paziņojot studējošajam 15 dienu laikā pēc rektora rīkojuma apstiprināšanas 
dienas. 

Studiju maksa 1.kursam 2010/11 studiju gadā sastāda 1200 Ls pilna laika un 800 Ls 
nepilna laika studijām. 

LEI infrastruktūru 2010/11. studiju gadā veido 10 laboratorijas, kas apgādātas ar 
iekārtām laboratorijas un praktisko darbu izpildei profesionālās specializācijas kursu apguvei, 
5 no tām var izmantot kā lekciju auditorijas, kurās pieejama stacionāra vai pārnēsājama 
demonstrāciju aparatūra. Studiju procesam tiek izmantota arī Biogāzes pētnieciskā 
laboratorija. 

2011. gadā ERAF projekta ietvaros ir piešķirts finansējums un studiju programmas 
realizācijai LEI tiek izbūvētas un aprīkotas divas laboratorijas (atskaites gadā norisinās 
iepirkuma konkurss):  
1. Siltumprocesu laboratorija – kas tiks aprīkota ar sekojošām iekārtām; 

� Stends siltumsūkņa darbības pētīšanai; 
� Stends kompresora tipa aukstumiekārtas darbības pētīšanai; 
� Materiālu siltuma vadītspējas noteikšanas stends; 
� Kurināmo siltumspējas noteikšanas stends; 
� Portatīvais dūmgāzu analizators; 
� Siltumpārejas procesu demonstrācijas stends. 

2. Alternatīvās enerģētikas laboratorija – kas tiks aprīkota ar sekojošām iekārtām 
� Fotoelektriskā efekta un saules starojuma izpētes stends; 
� Meteoroloģiskais komplekss; 
� Ūdeņraža degvielas elementu stends; 
� Siltumsūkņa sistēma. 

Abas laboratorijas tiks aprīkotas ar datoru komplektiem stendu vadībai, multimediju 
projektoriem un tāfelēm.  
Prognozējams, ka abu laboratoriju izmantošana varētu sākties 2011/12. studiju gadā.  
 



 

9. Ārējie sakari 
9.1.  Sadarbība ar ārvalstu institūcijām  
 
Sadarbības līgumi noslēgti ar: 

� Igaunijas Dabaszinātņu universitāti Tartu (2006.- 2011.). 
� Turpinājās sadarbība divos iepriekš noslēgtos LLU starptautiskās sadarbības 

zinātniskos līgumos ar Bavārijas vadošu lauksaimniecības zinātnisko centru- LFL- 
Institut fur Landtechnik (Freising-Weihenstephan), kā arī ar IFA - Institut fur 
Agrobiologie (Freising). 

Sadarbība norisinās ar: 
�  WAS un IEALPS (starptautiskām zinātņu akadēmijām, Krievija). 
�  TUM (Minhenes Tehnisko universitāti, Vācija). 
�  IFAC (Intemational Federation of Automatic Control), CIGR (Section VII 

“Information Systems). 
� ASABE (International Society for Engineering in Agricultural, Food,and Biological 

Systems- USA). 
�  DAAD (German Institute for Science and Technology, Vācija). 

Minhenes Tehniskajā universitātē divus semestrus bakalaura studijās apguva un pašlaik 
Maģistra studijas turpina Lauksaimniecība enerģētikas specialitātes bakalaura studiju 
2010.gada absolvents Mārcis Jurēvičs. 
 
Sadarbības līgumi ar: 

� Igaunijas Dabaszinātņu universitāti Tartu (2006.- 2011.). 
� Turpinājās sadarbība divos iepriekš noslēgtos LLU starptautiskās sadarbības zinātniskos 

līgumos ar Bavārijas vadošu lauksaimniecības zinātnisko centru- LFL- Institut fur 
Landtechnik (Freising-Weihenstephan), kā arī ar IFA - Institut fur Agrobiologie 
(Freising). 

 
9.2.  Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvij ā un ārvalstīs 
 Studiju programmas Lauksaimniecības enerģētika ietvaros ir sadarbība ar RTU 
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāti (EEF). 
 LEI profesors Andris Šnīders un asoc.profesors Ainārs Galiņš sadarbojas ar RTU EEF 
Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūtu (IEEI) gan mācību metodiskajā jomā, gan 
veidojot kopējus zinātniskos projektus (ar IEE institūta profesoru J.Greivuli). A.Šnīders 
piedalījies IEE institūta studiju programmu “Elektrotehnoloģiju datorvadība” starptautiskās 
akreditācijas komisijās. 

Turpinās sadarbība ar ārvalstu augstskolām - Vācijas, Norvēģijas, Lietuvas, Igaunijas 
Vides zinātņu universitāšu un Lauksaimniecības universitāšu Lauksaimniecības 
inženierzinātņu fakultātēm. Kopš 2002. gada fakultāte līdz ar vairākām Eiropas radniecīgām 
universitāšu fakultātēm ir iesaistījusies ERASMUS tematiskajā tīklā Lauksaimniecības 
inženierzinību studijas Eiropas universitātēs. Tās ietvaros Lauksaimniecības enerģētikas 
specialitātes students Mārcis Jurēvičs 2 semestrus piedalījās apmaiņas programmā studējot 
Minhenes Tehniskā universitāte. 2011.gadā M.Jurēvičs turpina studijas MTU maģistratūrā. 
Edinburgas Heriota-Vata (Heriot-Watt) universitātē studijas atjaunojamās enerģijas jomā 
turpina Lauksaimniecības enerģētikas specialitātes absolvents Aleksejs Sitdikovs. 

2011.gadā sadarbības līgums starp LLU un RTU universitāšu līmenī par sadarbību, kas 
ietver studiju procesa realizāciju, paredzot iespējas vienas universitātes mācībspēkiem kā 
vieslektoriem lasīt studiju kursus otrā universitātē un iespējas studentiem klausīties konkrētus 
studiju kursus otrā universitātē. 

 



 

10. Saistība ar darba devējiem 
Darba piedāvājumi Lauksaimniecības enerģētikas specialitātes studentiem un 

absolventiem saņemti no AS Augstsprieguma tīkls, AS Sadales tīkls, Daugavas kaskāde, 
firmas ABB, firmas Siemens, firmas LEC u.c. 

Latvenergo meitas uzņēmumi 2011. gadā lauksaimniecības enerģētikas programmā 
studējošiem piedāvā uzņēmumu stipendijas. 

No septiņiem Valsts Pārbaudījumu komisijas locekļiem, četri ir darba devēju pārstāvji. 
LLU LEI aktīvi sadarbojas ar LEEA (Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku 
asociācija). LEI profesors A.Šnīders ir LEEA Sertifikācijas komisijas loceklis. 
 
 

Ziņojumu sagatavoja 
programmas direktors:                                        /R.Šeļegovskis/ 
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Inform ācija par iepriekšējo akreditāciju 
 

 
Lauksaimniecības inženierzinātņu studiju programmu novērtēšanai Latvijas Augstākās 

izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs 2004. gadā izveidoja komisiju, kuras sastāvā bija prof. 
Arunas Lukoševicius (Lietuva, Kauņas Tehnoloģiskā universitāte) kā grupas priekšsēdētājs un 
locekļi: prof. Erkki Lakerivi (Somija), prof. Jānis Gerhards (Latvija, Rīgas Tehniskā 
universitāte). Novērtēšanas komisija ar studiju programmām un studiju procesu klātienē 
iepazinās 2005. gada 25. un 26. aprīlī. Komisijas novērtējuma ziņojums atrodams 
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4966. Studiju programmu pašvērtējuma ziņojums, 
kas 2001. gada pirmajā pusē tika sagatavots akreditācijas procesa vajadzībām, atrodams 
http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/LIuLauksEn05KZ.doc.  

Studiju akreditācijas komisija studiju programmas un novērtēšanas komisijas sniegto 
studiju programmu kvalitātes novērtējumu izvērtēja 2005. gada 18. maijā. Akreditācijas 
komisijas lēmumi bija sekojoši: 

Profesionālās augstākās izglītības studiju programmu Lauksaimniecības 
enerģētika (izglītības klasifikācijas kods 4252205) akreditēt līdz 2011. 
gada 31. decembrim  (lēmums Nr.883, akreditācijas lapa Nr.026-846); 

 
 
1.  Otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programmas 
Lauksaimniecības enerģētika mērķi un uzdevumi 

Mērķi: 
• Nodrošināt lauku rajonu un mazpilsētu energoapgādes un energoiekārtu ekspluatācijas 

organizācijas ar speciālistiem elektroenerģētikas un siltumenerģētikas jomās.  
• Sagatavot kompetentus inženierus, kuri labi pārzina lauksaimniecības ražošanas un 

produkcijas pārstrādes tehnoloģijas, spēj risināt aktuālus enerģijas racionālas 
izmantošanas un modernu energoapgādes tehnoloģiju ieviešanas jautājumus un var 
sekmīgi strādāt inženiertehniskajos, menedžeru, valsts pārvaldes un pašvaldību amatos, 
kas saistīti ar enerģētikas jomu.  

• Veicināt lauku reģionu līdzsvarotu attīstību, sagatavojot vispusīgi izglītotus jauniešus – 
inženierdarba karjeras prasībām atbilstošus speciālistus enerģētikā, kuri pēc 
augstskolas atgriežas uz dzīvi dzimtajā novadā, lai strādātu nozīmīgajā un prestižajā 
enerģētikas nozarē, augstas kultūras cilvēkus, savas profesijas, novada un savas valsts 
patriotus.  

Uzdevumi: 
• Izkopt un nostiprināt pašizglītības un pašaudzināšanas prasmes un iemaņas – pamatu 

tālākizglītības procesam mūža garumā.  
• Attīstīt prasmi problēmu risināšanā, formulēt stratēģiskos un taktiskos mērķus un 

motivēt savu rīcību to sasniegšanā.  
• Nodrošināt profesionālo – inženiertehnisko sagatavotību atbilstoši Latvijas pašreizējām 

un perspektīvajām prasībām lauku rajonu un lauksaimniecisko tehnoloģiju 
energoapgādē un enerģijas racionālā izmantošanā.  

• Izkopt un nostiprināt profesionālas prasmes inženiertehniskajā jaunradē.  
• Nodrošināt studiju organizācijas atbilstību Latvijas valsts likumdošanai un LLU 

Satversmei, kā arī studiju struktūras atbilstību pastāvošajiem LLU iekšējiem normatīviem.  



 

• Veidot plaša spektra izpratni par Latvijas (īpaši lauku rajonu) enerģētiku – vēsturisko 
attīstību, pašreizējo situāciju, perspektīvu, enerģētikas ekonomiku, uzņēmējdarbību 
enerģētikā, enerģētisko objektu un sistēmu projektēšanu un ekspluatāciju.  

• Energoapgādes specializācijā veidot nepieciešamās prasmes un padziļinātas zināšanas par: 
a)  elektriskajiem tīkliem un apakšstacijām, to projektēšanu un ekspluatāciju; 
e) siltumapgādes avotiem un sistēmām, to projektēšanu un ekspluatāciju; 
f) energoiekārtu lietošanu atbilstoši tehniskās ekspluatācijas un darba drošības  

noteikumiem; 
g) energoiekārtu ekspluatācijas un remontdarbu organizēšanu un pārraudzību. 

• Energoekonomikas specializācijā veidot nepieciešamās prasmes un padziļinātas 
zināšanas par: 
� dažāda tipa energoiekārtu ekspluatācijas ekonomiku; 
� uzņēmējdarbību enerģētikā, vadības zinībām un tirgzinībām; 
� enerģijas patēriņa datorizēto uzskaiti un norēķiniem; 
� enerģijas tarifiem un to izvēles noteikumiem. 

 

2.  Studiju programmas organizācija 
Būtiskas izmaiņas studiju programmas organizācijā un struktūrā 2009./2010. studiju 

gadā nav notikušas.  
 

3.  Studiju programmas praktiskā īstenošana 
3.1.  Izmantotās studiju metodes un formas 

2009./2010. studiju gadā sagatavotas sekojošas mācību grāmatas un mācību metodiskie 
līdzekļi: 

� A. Šnīders. Elektroiekārtu atbilstība un sertifikācija. Mācību metodiskais līdzeklis. – 
Jelgava: LLU, 2010. – 59.lpp. 

� Metodiskie norādījumi Bakalauru darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai profesionālā 
bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecības enerģētika” studentiem. Sast. P. 
Leščevics, I.Ž. Klegeris, R. Šeļegovskis, A. Šnīders. – Jelgava: LLU, 2010. – 17.lpp. 

� A. Šnīders. Demonstrāciju materiāli automātiskā elektriskā piedziņā. (2009). 
Elektronisks resurss, pieejams: www.tf.llu.lv. 

� 1. I.Ž. Klegeris. Elektriskie mērījumi - 2. lekciju konspekts /Elektriskās jaudas 
mērīšana 
- nepilna studiju laika plānojumam (2009). Elektronisks resurss, pieejams: 
www.tf.llu.lv. 

� I.Ž.Klegeris. Metodiskie norādījumi kursa darbu izstrādāšanai studiju kursā 
"Elektriskie mērījumi" (2009). Elektronisks resurss, pieejams: www.tf.llu.lv. 
Konkursos apbalvotie mācību līdzekļi un grāmatas: 

� Moskvins G. Intelektuālās sistēmas un tehnoloģijas: Jelgava: LLU, 2008. – 136 lpp. 
– 2. vieta LLU studiju materiālu konkursā 2009.g.. 

� Moskvins G. Automatizācija: Jelgava: LLU, 2008. – 120 lpp. - 3 vieta LLU 
mācību grāmatu konkursā 2009.g.. 



 

 

3.2. Programmas un tajā iekļauto lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru 
un citu studiju pasākumu apraksts 
 

Programmas un tajā iekļauto lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un citu studiju 
pasākumu saturs 2009./20010. studiju gadā nav mainījies. 

4. Vērt ēšanas sistēma 
 Vērtēšanas sistēma 2009/2010. studiju gadā nav mainījusies. 

5. Zinātniski-pētnieciskā darbība un tās ietekme uz studiju darbu 
5.1. Akadēmiskā personāla zinātniski-pētnieciskā darbība 

Saņemti 6 patenti. Publicēti 12 raksti LZP atzītos vai starptautiski recenzētos izdevumos. 
Mācībspēki iesaistīti 8 zinātniski pētnieciskajos un citos starptautiskajos un starp universitāšu 
projektos. 

Mācībspēku publicētie zinātniskie raksti: 
� Osadčuks V., Galiņš A. (2009) Review of industrial communication networks in 

the control of small scale autonomous power supply systems. // proceedings of 
“16th International Conference Research for rural development”, Latvia 
University of Agriculture. 

� Osadčuks V., Galiņš A. “GIS based evaluation of renewable energy sources for 
small-scale electrical power grids” // proceedings of “The Fifth International 
Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5)”, 2009. 

� A.Sniders, I.Straume. Permanemt Magnet Synchronous Generator for Biogas  
      Micro-cogeneration Plant. Proceedings of the 6-th International Conference  
      “Ecology and Agricultural Machinery”. - Saint-Petersburg: SZNIIMESX, 2009,  
      pp.185-191. 
• Adamovics A., Dubrovskis V.and Plume I. (2009) Biogas production from energy 

grasses.In:  Alternative Functions of Grassland. Grassland. Science in Europe.  Ed. by B. 
Cagaš, R.Machač, J Nedelnik.Vol. 14, Brno, Czech Republic., p.181-184. 

• A. Adamovics, V. Dubrovskis, I. Plume Usage of fodder galega biomass for the biogas 
production. Proceedings of 10th Congress of the European Society for Agronomy Italian 
Journal of Agronomy. Vol 3 pp. 499-500. 

• Adamovics A., Dubrovskis V., Plume I. Biogas yield from energy crops in Latvia.// 
Proceedings of the 17th European Biomass Conference, - ISBN 978-88-89407-57-3, Eta-
Florence Renewable Energies, 2009, pp.1509-1511. 

• Adamovics A., Dubrovskis V., Plume I. Assessment of long-term usage of perennial 
grasses for biogas production.//Proceedings of 3rd International Conference 
“Environmental science and education in Latvia and Europe: Education and science for 
climate change mitigation”, Riga, 2009, pp.4-5. 

• Dubrovskis V., Plume I. GHG emissions from usage of biomass for energy 
production.//Proceedings of 3rd International Conference “Environmental science and 
education in Latvia and Europe: Education and science for climate change mitigation”, 
Riga, 2009, pp.23-24.  

� I. Ziemelis, H. Putāns and L. Kancevica. Investigation of Solar Collector Irradiated 
from Both Sides. International Scientific Conference Biosystems Engineering.– 
Estonia, Tartu, 2010, pp 280 – 286. ISSN 1406-894X. 



 

� Ilze Pelece, Henriks Putans, Viktorija Zagorska, Liene Kancevica, Imants Ziemelis. 
Peculiarities of domestic water heating by solar collectors. 9th Interanational Scientific 
Conference Engineering for rural development. -  Latvia, Jelgava, 2010, pp. 205 - 210. 
ISSN 1691-5976 

� I. Ziemelis, L. Kanceviča, H. Putāns. Efficiency of energy produced by different types 
of solar collectors. 6th Research and Development Conference of CEE Ageng. – 
Lithuania, Raundondvaris, 2009, pp.191 – 197. ISBN 978-9986-732-50-1 

� G. Moskvins, E. Špakoviča, A. Moskvins, A.Šahtarina, A. Platunova, N. Jakovleva. 
Development of bar-code computer technologies for the goods conformity assessment 
in the food market. Svītrkodu datortehnoloģiju attīstība atbilstības kontrolei preču 
apritē. 9th International Scientific Conference Engineering for rural development. 
Latvia, Jelgava, 2010, http: //logicor. narod. ru/ zinatne.html, 
http://www.zinatne.aldems.lv. 

� G. Moskvins, E. Špakoviča, A. Moskvins, A.Šahtarina, A. Platunova, N. Jakovleva . 
Automatic conformity assessing in the market of agricultural products.  Automātiskā 
atbilstības kontrole l/s produkcijas apritē. 9th International Scientific Conference. 
Engineering for rural development. Latvia, Jelgava, 2010, 
http://www.logicor.narod.ru/zinatne.  http://www.zinatne.aldems.lv.   

 
Saņemtie patenti: 

� A.Šnīders, J.Greivulis, A.Laizāns. Notekūdeņu aerācijas kvaziinvariantās vadības 
sistēma / LR Patents LV13998 Rīga: Patenti un preču zīmes, publ. 20.11.2009. 

� J.Greivulis, A.Šnīders. Asinhronais ģenerators/vēja elektrostacijai/.- LR Patents 
Nr.13986. - Rīga: Patenti un preču zīmes, publ. 20.11.2009./RTU un LLU kopīpašums. 

� A.Šnīders, J.Greivulis, I.Straume. Mikrokoģenerācijas iekārtas vadības sistēma/ ar 
gāzmotoru un magnētiskās ierosmes sinhrono ģeneratoru/.- LR Patents Nr.13982. - 
Rīga: Patenti un preču zīmes, publ. 20.11.2009./RTU un LLU kopīpašums. 

� Ziemelis I., Kanceviča L., Šķēle A., Ilsters A., Putāns A. Sivēnu apsildīšanas 
   ierīce.   Latvijas patents LV 13898 B. F24D3/00, 20.09.2009. Patenti un preču  
   zīmes. 
� H.Putāns, A.Putāns, U.Iljins, I.Pelēce, V.Zagorska, L.Kanceviča, I.Ziemelis, Ž.Jesko, 

A.Ilsters. Saules baterijas jaudas reģistrēšanas ierīce. Latvijas patents LV 14165. 
Patenti un preču zīmes. Latvijas Republikas Patentu valdes oficiālais vēstnesis. 
6/2010., 886.-887. lpp. 

�  J.Fridrihsons.Hermētiska ēdienu gatavošanas iekārta./ - LR Patents LV P-08-9 1B,  
            Patenti un preču zīmes, publ. 20.12.2009.  
 
Projekti, kuros iesaistīti mācībspēki: 

� ViDM un LVAFA projekts „Jaunās AER direktīvas piedāvāto biodegvielas   
     ilgtspējības kritēriju pielietošanas iespējas citiem biomasas izmantošanas   
   veidiem enerģētikā. (V.Dubrovskis). 
� LLU pētniecības projekts Nr. 06.1456 „Fizioloģiski aktīvu savienojumu akumulācijas 

stimulēšanas iespējas Latvijā audzētos dārzeņos”. (vad. J.Fridrihsons) 
� LZP 05.1594. Mākslīgā intelekta sistēmu attīstība lauksaimniecībā, (vad. Moskvins G).         
� LZP 09.1455. Energotaupīgo tehnoloģiju attīstība lauksaimniecības enerģētikas 

efektivitātes paaugstināšanai, ( vad. Genādijs Moskvins). 
� LZP tēma 04.1055 R44. Lauksaimniecības ietekme uz ūdens resursu kvalitāti.   (izp. 

I.Plūme). 
� ESF projekts „Cilvēkresursu piesaiste atjaunojamo enerģijas avotu pētījumiem”. (izp. 

L.Kanceviča, I. Straume). 



 

� LLU, LU kopprojekts „Augstskolu pētnieciskais potenciāls – reģionālās attīstības 
veicināšanai”( eksperts A. Laizāns),  

� Starptautisks projekts „Bioenergy Promotion”, VSIA „Vides projekti”, LLU LEI un 11 
ES un Baltijas reģiona valstis (reģionālā kontaktpunkta vadītājs A. Laizāns), 

 
5.2.  Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbībā 

Students Oskars Jozefs ar zinātniski-pētniecisko darbu „Aukstā ūdens cauruļu izolēšanas 
efekta vērtējums” piedalījās konkursā”Ideju kauss 2010”. 

Apbalvojumi konkursos. 
 LIF, Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas LEEA, AS Latvenergo 

un SIA ABB attīstības fonda konkursā bakalaura darbu nominācijā:   
� Valdis Vekša. Mikrokoģenerācijas iekārtas ar pastāvīgo magnētu ierosmes 

sinhrono ģeneratoru pētījumi un modelēšana. Darba vad. prof. A. Šnīders. 
� Juris Dureika. Autonomās elektroapgādes projekts Saldus raj. „Lejasrūtiņiem”  

Darba vad. asoc.prof.A.Galiņš. 
 
6.  Studējošie  
6.1.  Studējošo skaits programmā 

Kopā programmā uz 01.09.2009 bija 170 studenti, tai skaitā 102 pilna laika studenti (no 
tiem par valsts finansējumu 65) un 68 nepilna laika students. 
 
6.2. Pirmajā studiju gadā imatrikul ēto skaits 

1. kursā 2009. gadā imatrikulēti 52 studenti, tai skaitā 42 pilna laika studijās un 10 
nepilna laika studijās.  
 
6.3. Absolventu skaits 

2010. gadā programmu absolvēja 25 cilvēki, tai skaitā pilna laika studijās – 16 un 
nepilna laika studijās – 9. 
 
6.4. Studējošo aptaujas un to analīze 

Katra semestra beigās LLU socioloģisko pētījumu grupa veic anonīmu studentu aptauju, 
kas ietver jautājumus saistībā ar mācībspēku realizēto pasniegšanas metodiku, studiju kursu 
saturu, saistību starp kursu teorētisko un praktisko daļu, kā arī priekšlikumus studiju kursa 
pilnveidošanai. 

Galvenās vērtēšanas pozīcijas (maksimālais pozitīvais vērtējums 5):  
� mācībspēku kompetence 4,44 - 4,8;  
� studiju kursu struktūra 3,9-4,58; 
�  mācību metodika 3,73-4,5; 
�  praktisko piemēru saistība ar teoriju 3,86-4,52. 

Kā redzams, augstu vērtējumu tradicionāli studenti dod mācībspēku kompetencei, dažiem 
mācībspēkiem nedaudz zemāks vērtējums ir par mācību metodiku un praktisko piemēru 
piesaistīšanu kursam. Tomēr šo aptauju rezultātus nevar uzskatīt par īpaši objektīvu rādītāju, 
ko liecina dažādu grupu studentu izteiktās viedokļu atšķirības par vienu un to pašu 
mācībspēku. 
 Arī studiju kursa nobeigumā daži pasniedzēji veic individuālu anonīmu studentu 
anketēšanu, lai rezultātus izmantotu konkrētā studiju kursa satura un pasniegšanas metodikas 
pilnveidē. 
 



 

6.5.  Absolventu aptaujas un to analīze 
2009/10. studiju gadā absolventu aptauja netika veikta. 

 
6.6.  Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studentiem ir iespēja piedalīties studiju procesa vērtēšanā anonīmu anketēšanu veidā. 
Arī katrs mācībspēks regulāri, kā arī obligāti pirms katras vēlēšanu reizes iziet anonīmu 
studentu aptauju, kurā studenti vērtē gan mācībspēka īpašības, gan arī priekšmetu saturiski un 
metodiski. Fakultātes Domes sastāvā ir pieci bakalaura programmu studentu pārstāvji, tādējādi 
piedaloties visu ar fakultātes dzīvi saistīto jautājumu lemšanā.  
 
7.  Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
7.1.  Akadēmiskā personāla skaits 

Studiju programmas realizācijā no LEI iesaistīti 11 mācībspēki (uz 2009.g.1.sept.), to 
skaitā 2 profesori, 3 asociētie profesori, 2 docenti un 4 lektori, kā arī 2 vadošie pētnieki. 
Programmas realizācijā iesaistītā personāla sadalījums pēc zinātniskajiem un akadēmiskajiem 
grādiem ir sekojošs: 2 habilitētie doktori, 6 doktori, 4 maģistri un viens diplomēts inženieris.  
 
7.2.  Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas atbilstība programmas mērķu un 

uzdevumu īstenošanai 
Akadēmiskais personāls līdzdarbojas sekojošās organizācijās:  

� 2 Pasaules enerģijas padomes Latvijas nacionālās komitejas locekļi; 
� Automātiskās Vadības Starptautiskās Federācijas (IFAC) un CIGR darba grupas loceklis 

un koordinators sekcijā “Mākslīgais intelekts lauksaimniecībā”; 
�  ASABE (The Society for Engineering in Agricultural Food and Biological Systems) ASV 

loceklis; 
� The Research Board of Advisors, USA Goda loceklis; 
� The Advisory Council, Great Britain Goda loceklis; 
� Minhenes Tehniskās Universitātes Starptautiskā ALUMNI studiju centra ārzemju loceklis; 
� IBC zinātniskās Padomes Valdes loceklis, (Honorary Member of the IBC Advisory 

Council, Lielbritānija),   
� CIGR starptautiskas lauksaimniecības inženieru federācijas VII nodaļas “Informācijas 

sistēmas” oficiālais dibinātājs (CIGR-SECTION VII “INFORMATION SYSTEMS“ 
Founding Members); 

� Īstenais loceklis (akadēmiķis) ANO Asociētā Biedra (AB) Ekoloģijas un dzīves 
aizsardzības (IAELPS – Intemational Academy of Ecology and Life Protection Sciences) 
starptautiskajā zinātņu akadēmijā; 

� Īstenais loceklis (akadēmiķis) ANO (AB) Vispasaules zinātņu akadēmijā (WAS), 
Sanktpēterburga, Krievija; 

� EU FP7 Eksperts - EUROPEAN COMMISION. RTD / T/ 4; 
� EU CORDIS Sixth Framework RTD Programme eksperts; 
� 3 LZP eksperti; 
� 1 Promocijas padomes locekis; 
� 4 LR ZA, LLMZA un ārvalstu ZA locekļu nosaukumi; 
� 2 Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra (AIKNC) eksperti; 
� Eksperts Latvijas republikas Vides ministrijā, projektu izvērtēšana „Siltumnīcefektu 

gāzu emisijas samazinošo tehnoloģiju attīstīšana”; 
� Minhenes tehniskās universitātes „KontakTUM - Mentor” īstenais loceklis 
u.c. 

  



 

7.3.  Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
 2009/2010. studiju gadā notiek štata vietu samazinājums LEI par 20%.  

Iesaistoties Eiropas finansētā projekta izpildē, vieslektora statusā uz nepilnu slodzi 
pārgāja Liene Kanceviča un lektora amatā uz nepilnu slodzi Indulis Straume, 2009.g.docenta 
amatā turpina strādāt Aigars Laizāns 2010.gadā pārejot vieslektora statusā.  

2010.gada maijā par programmas direktoru tiek iecelts docents Raimunds Šeļegovskis. 
 3 mācībspēki - prof. A Šnīders, asoc.prof.A. Galiņš un doc. R.Šeļegovskis 2009/2010. 
studiju gadā apguva kursu „Inovācijas augstskolas didaktikā” iegūstot atbilstošu sertifikātu. 
 
8.  Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

Studiju programmas finansēšanas avoti ir valsts budžets, studiju maksa (visi nepilna 
laika studenti un virs valsts noteiktā limita uzņemtie pilna laika studenti) un sadarbība ar 
ražošanas pārstāvjiem, t.sk. projektu ietvaros, uzlabojot infrastruktūru. 

2009./2010. studiju gadā papildināta un uzlabota studiju materiālā bāze: 
� Elektromontāžas laboratorija papildināta ar jaunām iekārtām, darba instrumentiem un 

materiāliem; 
� Funkcionāli uzlabota siltumprocesu laboratorija, pārvietojot siltumtehnisko procesu 

stendus un iekārtas uz citu telpu un koncentrējot tos vienā vietā; 
� Sadarbībā ar SIA „Grandeg” iegūstot jaunu studiju procesā izmantojamu siltumtehnisko 

iekārtu. 
Nomainīts telpas apgaismojums izmantojot mūsdienīgas apgaismojuma iekārtas 316. un 
319. telpā, uzlabojot studiju procesa apstākļus. 

 
10. Ārējie sakari 

9.1.  Sadarbība ar ārvalstu institūcijām  
Sadarbības līgumi ar: 

�  Krievijas LZA Ziemeļrietumu Lauksaimniecības Mehanizācijas un Elektrifikācijas ZPI 
Sankt – Pēterburga - Pavlovska (2005. – 2010.g.). 

�  Igaunijas Dabaszinātņu universitāti Tartu (2006.- 2011.). 
� Turpinājās sadarbība divos iepriekš noslēgtos LLU starptautiskās sadarbības zinātniskos 

līgumos ar Bavārijas vadošu lauksaimniecības zinātnisko centru- LFL- Institut fur 
Landtechnik (Freising-Weihenstephan), kā arī ar IFA - Institut fur Agrobiologie 
(Freising). 

Sadarbība ar: 
�  WAS un IEALPS (starptautiskām zinātņu akadēmijām, Krievija). 
�  TUM (Minhenes Tehnisko universitāti, Vācija). 
�  IFAC (Intemational Federation of Automatic Control), CIGR (Section VII “Information 

Systems). 
� ASABE (International Society for Engineering in Agricultural, Food,and Biological 

Systems- USA). 
�  DAAD (German Institute for Science and Technology, Vācija). 

 
9.2.  Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvij ā un ārvalstīs 
 Studiju programmas Lauksaimniecības enerģētika ietvaros ir sadarbība ar RTU 
Enerģētikas fakultāti. 
 Turpinās sadarbība ar ārvalstu augstskolām - Vācijas, Norvēģijas, Lietuvas, Igaunijas 
Vides zinātņu universitāšu un Lauksaimniecības universitāšu Lauksaimniecības 
inženierzinātņu fakultātēm. Kopš 2002. gada fakultāte līdz ar vairākām Eiropas radniecīgām 
universitāšu fakultātēm ir iesaistījusies ERASMUS tematiskajā tīklā Lauksaimniecības 



 

inženierzinību studijas Eiropas universitātēs. Tās ietvaros Lauksaimniecības enerģētikas 
specialitātes students Mārcis Jurēvičs 2 semestrus piedalījās apmaiņas programmā studējot 
Minhenes Tehniskā universitāte.  

Vienu semestri vairākus Lauksaimniecības enerģētikas studiju programmas kursus 
apguva students no Štrālzundes Tehniskās universitātes Vācijā Thomas Heysel. 
 
10.  Saistība ar darba devējiem 

Darba piedāvājumi Lauksaimniecības enerģētikas specialitātes studentiem un 
absolventiem saņemti no AS Augstsprieguma tīkls, AS Sadales tīkls, Daugavas kaskāde, 
firmas ABB, firmas Siemens, firmas LEC u.c. 

Latvenergo meitas uzņēmumi 2009. gadā lauksaimniecības enerģētikas programmā 
studējošiem piedāvā uzņēmumu stipendijas. 

No septiņiem Valsts Pārbaudījumu komisijas locekļiem, četri ir darba devēju pārstāvji. 
 
 
 
 

Ziņojumu sagatavoja 
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Inform ācija par iepriekšējo akreditāciju 
 

 
Lauksaimniecības inženierzinātņu studiju programmu novērtēšanai Latvijas 

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs 2004. gadā izveidoja komisiju, 
kuras sastāvā bija prof. Arunas Lukoševicius (Lietuva, Kauņas Tehnoloģiskā 
universitāte) kā grupas priekšsēdētājs un locekļi: prof. Erkki Lakerivi (Somija), prof. 
Jānis Gerhards (Latvija, Rīgas Tehniskā universitāte). Novērtēšanas komisija ar studiju 
programmām un studiju procesu klātienē iepazinās 2005. gada 25. un 26. aprīlī. 
Komisijas novērtējuma ziņojums atrodams 
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4966. Studiju programmu pašvērtējuma 
ziņojums, kas 2001. gada pirmajā pusē tika sagatavots akreditācijas procesa 
vajadzībām, atrodams http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/LIuLauksEn05KZ.doc.  

Studiju akreditācijas komisija studiju programmas un novērtēšanas komisijas 
sniegto studiju programmu kvalitātes novērtējumu izvērtēja 2005. gada 18. maijā. 
Akreditācijas komisijas lēmumi bija sekojoši: 

Profesionālās augstākās izglītības studiju programmu 
Lauksaimniecības enerģētika (izglītības klasifikācijas kods 4252205) 
akreditēt līdz 2011. gada 31. decembrim  (lēmums Nr.883, 
akreditācijas lapa Nr.026-846); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Otr ā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programma  

Lauksaimniecības enerģētika 
 
 

1.  Otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programmas mērķi un  
     uzdevumi 

 

Mērķis 
 

• Nodrošināt lauku rajonu un mazpilsētu energoapgādes un energoiekārtu 
ekspluatācijas organizācijas ar speciālistiem elektroenerģētikas un 
siltumenerģētikas jomās.  

• Sagatavot kompetentus inženierus, kuri labi pārzina lauksaimniecības ražošanas 
un produkcijas pārstrādes tehnoloģijas , spēj risināt aktuālus enerģijas racionālas 
izmantošanas un modernu energoapgādes tehnoloģiju ieviešanas jautājumus un 
var sekmīgi strādāt inženiertehniskajos, menedžeru, valsts pārvaldes un 
pašvaldību amatos, kas saistīti ar enerģētikas jomu.  

• Veicināt lauku reģionu līdzsvarotu attīstību, sagatavojot vispusīgi izglītotus 
jauniešus – inženierdarba karjeras prasībām atbilstošus speciālistus enerģētikā, 
kuri pēc augstskolas atgriežas uz dzīvi dzimtajā novadā, lai strādātu nozīmīgajā 
un prestižajā enerģētikas nozarē, augstas kultūras cilvēkus, savas profesijas, 
novada un savas valsts patriotus.  

 
 

Uzdevumi: 
 

• Izkopt  un  nostiprināt  pašizglītības un pašaudzināšanas prasmes un iemaņas – 
pamatu tālākizglītības procesam mūža garumā.  

• Attīstīt prasmi problēmu risināšanā, formulēt stratēģiskos un taktiskos mērķus 
un motivēt savu rīcību to sasniegšanā.  

• Nodrošināt profesionālo – inženiertehnisko sagatavotību atbilstoši Latvijas 
pašreizējām un perspektīvajām prasībām lauku rajonu un lauksaimniecisko 
tehnoloģiju energoapgādē un enerģijas racionālā izmantošanā.  

• Izkopt un nostiprināt profesionālas prasmes inženiertehniskajā jaunradē.  
• Nodrošināt studiju organizācijas atbilstību Latvijas valsts likumdošanai un LLU 

Satversmei , kā arī studiju struktūras atbilstību pastāvošajiem LLU iekšējiem 
normatīviem.  

• Veidot plaša spektra izpratni par Latvijas (īpaši lauku rajonu) enerģētiku – 
vēsturisko attīstību, pašreizējo situāciju, perspektīvu, enerģētikas ekonomiku, 



 

uzņēmējdarbību enerģētikā, enerģētisko objektu un sistēmu projektēšanu un 
ekspluatāciju.  

• Energoapgādes specializācijā veidot nepieciešamās prasmes un padziļinātas 
zināšanas par: 

a)  elektriskajiem tīkliem un apakšstacijām, to projektēšanu un ekspluatāciju; 
h) siltumapgādes avotiem un sistēmām, to projektēšanu un ekspluatāciju; 
i) energoiekārtu lietošanu atbilstoši tehniskās ekspluatācijas un darba drošības  

noteikumiem; 
j) energoiekārtu ekspluatācijas un remontdarbu organizēšanu un pārraudzību. 

• Energoekonomikas specializācijā veidot nepieciešamās prasmes un padziļinātas 
zināšanas par: 
� dažāda tipa energoiekārtu ekspluatācijas ekonomiku; 
� uzņēmējdarbību enerģētikā, vadības zinībām un tirgzinībām; 
� enerģijas patēriņa datorizēto uzskaiti un norēķiniem; 
� enerģijas tarifiem un to izvēles noteikumiem. 

 
 

2.  Studiju programmas organizācija 
 

Būtiskas izmaiņas studiju programmas organizācijā un struktūrā 2008./2009. 
studiju gadā nav notikušas.  

 
 
 

3.  Studiju programmas praktiskā īstenošana 
 

3.1.  Izmantotās studiju metodes un formas 
 

ESF projekta „Inženierzinātņu studiju satura modernizācija Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē” (Nr. 
2005/0124/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0066/0067) ietvaros 2008. studiju gadā 
sagatavotas sekojošas mācību grāmatas un mācību metodiskie līdzekļi: 

�  A.Šnīders. Automātiskās vadības pamati. – Jelgava: LLU, 2008.- 159 lpp. 

�  A.Šnīders, I.Straume. Automātiskā elektriskā piedziņa. – Jelgava: LLU, 2008. - 
164 lpp.  

� R. Šeļegovskis. Apsildes sistēmu elementu aprēķinu metodika un piemēri. 
/Metodiskais līdzeklis. Jelgava, LLU TF, 2008.  – 60.lpp. 

� R. Šeļegovskis. Siltuma ieguves tehnoloģijas.1. daļa. /Metodiskais līdzeklis. 
Jelgava, LLU TF, 2008, - 97 lpp. 

� I.Ž.Klegeris. Lietišķā elektrotehnika./ Lekciju materiāli. – Jelgava, LLU, TF, 
2008.- 78 lpp. 



 

� I.Ž.Klegeris. Studiju individuālās plānošanas rokasgrāmata. - Jelgava, LLU, TF, 
2008.- 38 lpp. 

�  I.Ž.Klegeris, P.Leščevics.  Metodiskie norādījumi TF LEI kursa darbiem. - 
Jelgava, LLU, TF, 2008.- 6 lpp. 

� A. Galiņš. Elektrozinību teorētiskie pamati. Elektrisko ķēžu aprēķini./ Mācību 
metodiskais līdzeklis. – Jelgava, LLU, 2008. -120 lpp. 

� A.Galiņš, P. Leščevics. Programmējamie loģiskie kontrolleri./ Mācību līdzeklis. 
– Jelgava: LLU, 2008. – 135 lpp. 

�  Galiņš A., Kanceviča L., Laizāns A., Plūme I.  Alternatīvās enerģētikas iekārtas: 
Mācību grāmata. – Jelgava: LLU, 2008. – 340 lpp. 

�  Kaķītis A., Galiņš A., Leščevics P. Sensori un mērīšanas sistēmas. – Jelgava: 
LLU, 2008. – 395 lpp.  

 
 
 

3.2.  Programmas un tajā iekļauto lekciju kursu, praktisko nodarbību, 
semināru un citu studiju pasākumu apraksts 

 
Programmas un tajā iekļauto lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un citu 

studiju pasākumu saturs 2008./2009. studiju gadā nav mainījies. 
 
 

4.  Vērt ēšanas sistēma 
 

 Vērtēšanas sistēma 2008./2009. studiju gadā nav mainījusies. 
 
 

5.  Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tās ietekme uz studiju 
darbu 

 
Mācībspēki ir nolasījuši 10 referātus starptautiskās zinātniskās konferencēs un 11 

referātus cita veida konferencēs un semināros. Publicēti 18 raksti LZP atzītos vai 
starptautiski recenzētos izdevumos, 11 zinātniski populārās un metodiskās publikācijas 
raksti nozares periodiskajos izdevumos. Saņemtas trīs patenti. 

Zinātniski pētnieciskais projekts „Termoelektrostacijas (koģenerācijas iekārtas) 
darbības pētījumi LLU mācību un pētījumu saimniecībā „Vecauce”. Projekta vadītājs 
R. Šeļegovskis. 

Nobeigts ERAF Lietišķo pētījumu projekts „Inovatīva spēkratu dinamisko 
parametru reģistrācijas un analīzes sistēma”, 2005.-2008.g.  



 

Turpinās ZM projekts, sadarbībā ar FEI  „Lauksaimniecības atkritumu 
enerģētiskās vērtības un izmantošanas perspektīvu analīze un alternatīvo kurināmo 
izveide”, V.Dubrovska tēma: Biomasas bioloģiskā pārstrāde. 

Nobeigts LZP zinātniskais projects 04.1077. “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
autonoma energoapgāde izmantojot biogāzi”, zinātniskais vadītājs. profesors 
A.Šnīders; Līdzdalība LLU projektos: „Lauksaimniecības ietekme uz gruntsūdeņu 
kvalitāti”, Nr. 04.1055R44, I.Plūme  izpildītājs; LLU "Energoefektivitātes paaugstināšana 
ar SmartHouse 
tehnoloģijām", Nr. XP134. 
 
 

5.1. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajos projektos 
 

Studenti iesaistīti sekojošu zinātnes projektu izpildē: Eiropas Savienības 
Struktūrfondu nacionālās programmas “Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanas 
un pēcdoktorantūras pētījumiem” projekts VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.3.1/0005/0067 
“Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem inženierzinātnēs. 
LZP zinātniskais projekts 01.0646 “Notekūdeņu attīrīšanas enerģētika”, zinātniskais 
vadītājs profesors A.Šnīders; LZP zinātniskais projekts 01.0867  

Apbalvojumi konkursos: Latvijas izglītības fonda, Latvijas Elektroenerģētiķu un 
Energobūvnieku asociācijas, AS „Jauda” un SIA „ABB” organizētajā studentu darbu 
konkursā apbalvoti: bakalauru darbu nominācijā – Jevgeņijs Kononovs „Individuālo 
dzīvojamo māju siltuma zudumu samazināšana ar siltināšanu” (vadītājs doc. Raimunds 
Šeļegovskis); maģistra darbu nominācijā – Irina Laguna „Koģenerācijas ieviešanas 
izvērtējums pilsētas energoapgādē” (vadītājs asoc.prof. \ilmārs Žanis Klegeris).  

 
 
 
 
 
6.  Studējošie 

 
6.1.  Studējošo skaits programmā 

Kopā programmā uz 01.09.2006. ir 177 studenti, tai skaitā 85 pilna laika studenti 
un 92 nepilna laika students. 
 
 
 
6.2.  Pirmajā studiju gadā imatrikul ēto skaits 

1. kursā 2009. gadā imatrikulēti 50 studenti, tai skaitā 40 pilna laika studijās un 
10 nepilna laika studijās. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu par 15 palielinājies 
imatrikulēto skaits pilna laika studijās, bet nepilna laika studijās – samazinājies par 21. 
 
 



 

6.3. Absolventu skaits 
2009. gadā programmu absolvēja 37 cilvēki, tai skaitā pilna laika studijās – 14 un 

nepilna laika studijās – 23. 
 
 
 
6.4.  Studējošo aptaujas un to analīze 
 

2008.g.novembrī TF LEI organizēja Lauksaimniecības enerģētikas bakalauru 
studiju programmas 1., 2., 3. un 4. kursu studentu aptauju par studiju darba 
organizatorisko nodrošinājumu. Aptaujā kopā piedalījās 59 studenti.  

LLU socioloģisko pētījumu  grupa veica studentu aptauju par pasniedzēju darba 
novērtājumu. 

2009.g. maijā asoc. prof.  I.Ž.Klegeris pēc studiju kursa noslēguma, organizēja 
aptauju par sava pedagoģiskā darba vērtējumu studentu skatījumā. Šādi gūtā 
atgriezeniskā informācija pasniedzējiem ļauj kritiski analizēt savu pedagoģisko darbību 
un, koriģējot to, uzlabot darba kvalitāti. 

 

 
 
6.5.  Absolventu aptaujas un to analīze 
 

2007. studiju gadā absolventu aptauja netika veikta. 
 
 
 
6.6.  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 viens studentu pārstāvis, tādējādi piedaloties 
visu ar fakultātes dzīvi saistīto jautājumu lemšanā.  
 
 
 
7.  Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 

 
7.1.  Akadēmiskā personāla skaits 
 

Studiju programmā atkarībā ir iesaistīti 10 mācībspēki, to skaitā 2 profesori, 3 
asociētie profesori, 2 docenti un 4 lektori. Mācībspēku sadalījums pēc zinātniskajiem 
un akadēmiskajiem grādiem ir sekojošs: 2 habilitētie doktori, 4 doktori, 3 maģistri un 
viens diplomēts inženieris.  



 

7.2.   Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas atbilstība fakultātes mērķu un 
uzdevumu īstenošanai 

 
Visi pasniedzēji piedalās fakultātes īstenotā ESF projektā „Inženierzinātņu studiju 

modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē” (2005.-2008. gadi), projekta 
vadītājs dekāns K.Vārtukapteinis.   

Divi pasniedzēji vada zinātniskus projektus un septiņi pasniedzēji piedalās astoņu 
projektu izpildē. 
 
 
 
7.3.  Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 

politika 
  

2008. gadā Indulis Straume un Aigars Laizāns turpina studijas doktorantūrā. 
Liene Kanceviča veic promocijas darba sagatavošanu tā aizstāvēšanai.  
  
 
8.  Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

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

Studiju materiālā bāze 2008./2009. studiju gados papildināta ar jaunām mācību un 
pētniecības iekārtām:  

- pilnveidota elektronikas laboratorijas materiāli tehniskā bāze; 

- papildināts programmnodrošinājums: ar 22 programmām CADS software, CADS 
Planer Electric Pro aplication package un CADS Planer database interface. 
 

 
 
 

9.  Ārējie sakari 
 
 

9.1.  Saistība ar darba devējiem 

Cieša saite ir ar darba devējiem – fakultātes absolventiem. Regulāri fakultātes 
dekanāts saņem darba un prakšu vietu piedāvājumus, par ko studenti tiek informēti uz 
informācijas dēļa. Pēdējie darba piedāvājumi fakultātes studentiem un absolventiem 
saņemti no AS Augstsprieguma tīkls, AS Sadales tīkls, Daugavas kaskāde, firmas 
ABB, firmas Siemens, firmas LEC. 

2008. gadā „Latvenergo” lauksaimniecības enerģētikas programmā studējošiem 
piedāvā uzņēmumu stipendijas. 
 



 

 
9.2.  Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvij ā un ārvalstīs 

 Studiju programmas Lauksaimniecības enerģētika ietvaros ir sadarbība ar RTU 
Enerģētikas fakultāti. 
 Turpinās sadarbība ar ārvalstu augstskolām - Vācijas, Lietuvas un Igaunijas 
Lauksaimniecības universitāšu Lauksaimniecības inženierzinātņu fakultātēm, ar 
Norvēģijas Lauksaimniecības universitāti. Vācijā Minhenes Tehniskajā Universitātē 
trīs semestrus studēja viens trešā kursa students (2008./2009. g.).   
 Kopš 2002. gada fakultāte līdz ar vairākām Eiropas radniecīgām universitāšu 
fakultātēm ir iesaistījusies ERASMUS tematiskajā tīklā Lauksaimniecības 
inženierzinību studijas Eiropas universitā. 
 
 
 
 
 
 
Ziņojumu sagatavoja 
programmas vadītājs:                                        /P.Leščevics/ 



 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 
Tehniskā fakultāte 

Lauksaimniecības enerģētikas institūts 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 
  Lauksaimniecības enerģētika 

2007./2008. studiju gada 
Pašnovērt ējuma ziņojums 

 

 
Pašnovērtējuma ziņojums izvērtēts Tehniskās fakultātes  

Domes 17.09.2008. un LLU Mācību 
Padomes24.09.2008.  

sēdēs, apstiprināts LLU Senāta 08.10.2008. sēdē. 
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Inform ācija par iepriekšējo akreditāciju 
 

 
Lauksaimniecības inženierzinātņu studiju programmu novērtēšanai Latvijas 

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs 2004. gadā izveidoja komisiju, 
kuras sastāvā bija prof. Arunas Lukosevicius (Lietuva, Kauņas Tehnoloģiskā 
universitāte) kā grupas priekšsēdētājs un locekļi: prof. Erkki Lakerivi (Somija), prof. 
Jānis Gerhards (Latvija, Rīgas Tehniskā universitāte). Novērtēšanas komisija ar studiju 
programmām un studiju procesu klātienē iepazinās 2005. gada 25. un 26. aprīlī. 
Komisijas novērtējuma ziņojums atrodams http://www.aiknc.lv/lv/prog_ 
view.php?id=4966. Studiju programmu pašvērtējuma ziņojums, kas 2001. gada pirmajā 
pusē tika sagatavots akreditācijas procesa vajadzībām, atrodams 
http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/LIuLauksEn05KZ.doc.  

Studiju akreditācijas komisija studiju programmas un novērtēšanas komisijas 
sniegto studiju programmu kvalitātes novērtējumu izvērtēja 2005. gada 18. maijā. 
Akreditācijas komisijas lēmumi bija sekojoši: 

Profesionālās augstākās izglītības studiju programmu 
Lauksaimniecības enerģētika (izglītības klasifikācijas kods 4252205) 
akreditēt līdz 2011. gada 31. decembrim  (lēmums Nr.883, 
akreditācijas lapa Nr.026-846); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Otr ā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programma  

Lauksaimniecības enerģētika 
 
 

1.  Otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programmas mērķi un  
     uzdevumi 

Mērķis 
 

• Nodrošināt lauku rajonu un mazpilsētu energoapgādes un energoiekārtu 
ekspluatācijas organizācijas ar speciālistiem elektroenerģētikas un 
siltumenerģētikas jomās.  

• Sagatavot kompetentus inženierus, kuri labi pārzina lauksaimniecības ražošanas 
un produkcijas pārstrādes tehnoloģijas , spēj risināt aktuālus enerģijas racionālas 
izmantošanas un modernu energoapgādes tehnoloģiju ieviešanas jautājumus un 
var sekmīgi strādāt inženiertehniskajos, menedžeru, valsts pārvaldes un 
pašvaldību amatos, kas saistīti ar enerģētikas jomu.  

• Veicināt lauku reģionu līdzsvarotu attīstību, sagatavojot vispusīgi izglītotus 
jauniešus – inženierdarba karjeras prasībām atbilstošus speciālistus enerģētikā, 
kuri pēc augstskolas atgriežas uz dzīvi dzimtajā novadā, lai strādātu nozīmīgajā 
un prestižajā enerģētikas nozarē, augstas kultūras cilvēkus, savas profesijas, 
novada un savas valsts patriotus.  

 
 

Uzdevumi: 
 

• Izkopt  un  nostiprināt  pašizglītības un pašaudzināšanas prasmes un iemaņas – 
pamatu tālākizglītības procesam mūža garumā.  

• Attīstīt prasmi problēmu risināšanā, formulēt stratēģiskos un taktiskos mērķus 
un motivēt savu rīcību to sasniegšanā.  

• Nodrošināt profesionālo – inženiertehnisko sagatavotību atbilstoši Latvijas 
pašreizējām un perspektīvajām prasībām lauku rajonu un lauksaimniecisko 
tehnoloģiju energoapgādē un enerģijas racionālā izmantošanā.  

• Izkopt un nostiprināt profesionālas prasmes inženiertehniskajā jaunradē.  
• Nodrošināt studiju organizācijas atbilstību Latvijas valsts likumdošanai un LLU 

Satversmei , kā arī studiju struktūras atbilstību pastāvošajiem LLU iekšējiem 
normatīviem.  

• Veidot plaša spektra izpratni par Latvijas (īpaši lauku rajonu) enerģētiku – 
vēsturisko attīstību, pašreizējo situāciju, perspektīvu, enerģētikas ekonomiku, 
uzņēmējdarbību enerģētikā, enerģētisko objektu un sistēmu projektēšanu un 
ekspluatāciju.  



 

• Energoapgādes specializācijā veidot nepieciešamās prasmes un padziļinātas 
zināšanas par: 

a)  elektriskajiem tīkliem un apakšstacijām, to projektēšanu un ekspluatāciju; 
k) siltumapgādes avotiem un sistēmām, to projektēšanu un ekspluatāciju; 
l) energoiekārtu lietošanu atbilstoši tehniskās ekspluatācijas un darba drošības  

noteikumiem; 
m) energoiekārtu ekspluatācijas un remontdarbu organizēšanu un pārraudzību. 

• Energoekonomikas specializācijā veidot nepieciešamās prasmes un padziļinātas 
zināšanas par: 
� dažāda tipa energoiekārtu ekspluatācijas ekonomiku; 
� uzņēmējdarbību enerģētikā, vadības zinībām un tirgzinībām; 
� enerģijas patēriņa datorizēto uzskaiti un norēķiniem; 
� enerģijas tarifiem un to izvēles noteikumiem. 

 
 

2.  Studiju programmas organizācija 
 

Būtiskas izmaiņas studiju programmas organizācijā un struktūrā 2007./2008. 
studiju gadā nav notikušas.  

 
 
 

3.  Studiju programmas praktiskā īstenošana 
 

3.1.  Izmantotās studiju metodes un formas 
 

Lauksaimniecības enerģētikas institūtā 2007. gadā tika uzstādīta jauna moderna 
laboratorijas iekārta  , kura tika iegāta IZM projekta „Eksperimentālo pētniecības 
modeļu spiesto shēmu prototipu izgatavošanas iekārta” ietvaros. Projekta reģistrācijas 
Nr. 06.1-zi8. 

ESF projekta „Inženierzinātņu studiju satura modernizācija Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē” (Nr. 
2005/0124/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0066/0067) ietvaros 2007./2008. studiju 
gadā sagatavotas sekojošas mācību grāmatas un mācību metodiskie līdzekļi: 

�  A.Šnīders. Automātiskā elektriskā piedziņa. Mācību grāmata. – Jelgava: LLU, 
2008.- 164.lpp. 

�  A.Šnīders. Automātiskās vadības pamati. Mācību līdzeklis. – Jelgava: LLU, 
2008.- 220.lpp. 

�  A.Šnīders. Automātisko sistēmu modelēšana. Mācību līdzeklis. – Jelgava: LLU, 
2008.- 136.lpp. 

� G.Moskvins. ”Elektropiedziņas modelēšana”. Mācību līdzeklis studiju 
priekšmeta „Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa” apguvei TF 3.k. pilna un 



 

TF 4.k.nepilna laika studentiem (ESF projekta 3.2.3.2 aktivitāte 2.14). Materiāls 
nodots iespiešanai 31.01.2007). 60.lpp. 

� G.Moskvins. “Intelektuālās sistēmas un tehnoloģijas” Mācību līdzeklis inž. spec. 
maģistrantu studiju priekšmeta „Intelektuālās tehnoloģijas un sistēmas” apguvei. 
(ESF projekta 3.2.3.2 aktivitāte 2.12), 120  lpp. 

� Akadēmiskā personāla tehnoloģiskā prakse enerģētikas uzņēmumos. Projekta 
prospekts/ A.Šnīders, P.Leščevics, A.Laizāns, G.Moskvins.- Jelgava: LLU, TF, 
2007.- 31 lpp. 

� I.Ž. Klegeris. Informācija studiju individuālai plānošanai. Rokasgrāmata LLU TF 
studentiem profesionālā bakalauru studiju programmā “Lauksaimniecības 
enerģētika”. LLU TF LEI, Jelgava, 2007 – 29 lpp.� 

�  I.Ž. Klegeris. Lietišķā elektrotehnika. Lekciju konspekts - 1.daļa profesionālā 
bakalauru studiju programmai “Lauksaimniecības   enerģētika”. LLU TF LEI, 
Jelgava, 2007 – 82 lpp. 

�  A.Galiņš. Lekciju konspekts „Elektrozinību teorētiskie pamati” profesionālajai 
bakalauru studiju programmai „Lauksaimniecības enerģētika”. LLU TF LEI, 
Jelgava, 2007 -120 lpp. 

�  I.Plūme. Mācību metodiskais līdzeklis „Elektrotehniskie materiāli”, 60 lpp. 
�  Galiņš A. , Leščevics P. Elektronika un sakaru tehnika, -158 lpp. 
 
 

3.2.  Programmas un tajā iekļauto lekciju kursu, praktisko nodarbību, 
semināru un citu studiju pasākumu apraksts 

 
Programmas un tajā iekļauto lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un citu 

studiju pasākumu saturs 2007./2008. studiju gadā nav mainījies. 
 
 

4.  Vērt ēšanas sistēma 
 

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

5.  Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tās ietekme uz studiju 
darbu 

 
Mācībspēki ir nolasījuši 12 referātus starptautiskās zinātniskās konferencēs un 4 

referātus cita veida konferencēs un semināros. Saņemti 2 patenti. Publicēti 17 raksti 
LZP atzītos vai starptautiski recenzētos izdevumos, 1 raksts nerecenzētā zinātniskajā 
izdevumā un 2 raksti nozares periodiskajos izdevumos. 



 

ERAF Lietišķo pētījumu projekts „Inovatīva spēkratu dinamisko parametru 
reģistrācijas un analīzes sistēma”, 2005.-2008.g.  

Norvēģijas finansētā projekta „Salmu kā alternatīvās atjaunojamās enerģijas avota 
pārstrādes tehnoloģiju un izmantošanas procesa attīstīšana Kurzemes reģionā” 
pilotprojekta  izstrāde.  Līg. Nr. 2007.PSF/1-8/01.  

ZM projekts, sadarbībā ar FEI  „Lauksaimniecības atkritumu enerģētiskās 
vērtības un izmantošanas perspektīvu analīze un alternatīvo kurināmo izveide”, 
V.Dubrovska tēma: Biomasas bioloģiskā pārstrāde. 

LZP zinātniskais projects 04.1077. “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu autonoma 
energoapgāde izmantojot biogāzi”,  zinātniskais vadītājs. profesors A.Šnīders; LZP-
05.1594. “Mākslīgā intelekta sistēmu attīstība lauksaimniecībā”, zinātniskais vadītājs 
profesors G.Moskvins; LZP Nr. 04.1055R44 „Lauksaimniecības ietekme uz ūdens 
resursu kvalitāti”, I.Plūme izpildītājs; IZM LLU pētniecības projekts Nr. 7-72 
„Biodīzeļdegvielas paraugu izpēte motora stenda izmēģinājumos”, A.Galiņš, 
V.Osadčuks izpildītāji; IZM Projekts 07-75 „Siltuma apmainītāju pielietošana cūku 
novietņu vēdināšanas sistēmās”, L.Kanceviča izpildītāja; Līdzdalība LLU projektā 
„Lauksaimniecības ietekme uz gruntsūdeņu kvalitāti”, Nr. 04.1055R44, I.Plūme  
izpildītājs. 
 

5.1.  Studējošo iesaistīšana pētnieciskajos projektos 

Studenti iesaistīti sekojošu zinātnes projektu izpildē: Eiropas Savienības 
Struktūrfondu nacionālās programmas “Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanas 
un pēcdoktorantūras pētījumiem” projekts VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.3.1/0005/0067 
“Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem inženierzinātnēs, 
lauksaimniecības inženierzinātnēs un mežzinātnē” (L.Kanceviča, A.Laizāns, 
K.Zihmane-Rītiņa, N.Visockis, I.Straume, A.Spīdāns, V.Osadčuks). LZP zinātniskais 
projekts 01.0646 “Notekūdeņu attīrīšanas enerģētika”, zinātniskais vadītājs profesors 
A.Šnīders; LZP zinātniskais projekts 01.0867 “Mākslīgā intelekta sistēmu attīstība 
lauksaimniecībā”, zinātniskais vadītājs profesors G.Moskvins. 

Apbalvojumi konkursos: LIF, Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku 
asociācijas LEEA, AS Latvenergo un SIA ABB studentu darbu konkursā enerģētikā 
apbalvotie studentu zinātniskie darbi bakalauru darbu nominācijā:  Ivo Šteimanis – 
„Gaismas diodes automašīnu ārējā apgaismojumā, darba vadītājs doc., Mag.inž., 
Mag.oec. Aigars Laizāns; maģistru darbu nominācijā:  Māris Melnis – 
„Elektroenerģijas komercuzskaites zudumu samazināšana a/s „Augstsprieguma tīkls”, 
zin.darba vadītājs asoc.prof., Dr.sc.ing. Pēteris Leščevics; LIF un AS „Exigen Services 
DATI” apbalvojums datorzinātņu un informātikas noslēguma darbu valsts konkursā,  
Vitālijs Osadčuks – maģistra darba tēma „Autonoma patērētāja elektroenerģijas 
plūsmas vadības sistēmas izstrāde un analīze”- zin.darba vadītājs, asoc.prof., Dr.sc.ing. 
Ainārs Galiņš. 

 
 
 
 
 



 

6.  Studējošie 
 

6.1.  Studējošo skaits programmā 

Kopā programmā uz 01.09.2006. ir 182 studenti, tai skaitā 79 pilna laika studenti 
un 103 nepilna laika students. 
 
 
 
6.2.  Pirmajā studiju gadā imatrikul ēto skaits 

1. kursā 2008. gadā imatrikulēti 51 studenti, tai skaitā 25 pilna laika studijās un 
25 nepilna laika studijās. 
 
 
 
6.3. Absolventu skaits 

2008. gadā programmu absolvēja 32 cilvēki, tai skaitā pilna laika studijās – 13 un 
nepilna laika studijās – 19. 
 
 
 
6.4.  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 20 aptaujātajiem studentiem seši 
izteicās, ka ir ļoti apmierināti ar nākošās profesijas izvēli, 11 – apmierināti, 3 nebija 
pārliecināti par izvēli. kritiskas atsauksmes bija par fizikas un matemātikas priekšmetu 
pasniegšanu. Pozitīvas atsauksmes bija par elektriskā mērīšanas tehnikas, lietišķās 
elektrotehnikas, informātikas un inženiergrafikas pasniegšanu. 
 
 
 
6.5.  Absolventu aptaujas un to analīze 
 

2007. studiju gadā absolventu aptauja netika veikta. 
 
 
 
6.6.  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 septiņi studentu pārstāvji, tādējādi piedaloties 
visu ar fakultātes dzīvi saistīto jautājumu lemšanā.  
 
 



 

7.  Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
 

7.1.  Akadēmiskā personāla skaits 
 

Studiju programmā atkarībā ir iesaistīti 10 mācībspēki, to skaitā 2 profesori, 3 
asociētie profesori, 2 docenti un 4 lektori. Mācībspēku sadalījums pēc zinātniskajiem 
un akadēmiskajiem grādiem ir sekojošs: 2 habilitētie doktori, 4 doktori, 3 maģistri un 
viens diplomēts inženieris.  
 
 
 
 
 
7.2.   Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas atbilstība fakultātes mērķu un 

uzdevumu īstenošanai 
 

Visi pasniedzēji piedalās fakultātes īstenotā ESF projektā „Inženierzinātņu studiju 
modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē” (2005.-2008. gadi), projekta 
vadītājs dekāns K.Vārtukapteinis.   

Profesors Andris Šnīders vada ESF projektu „Akadēmiskā personāla tehnoloģiskā 
prakse enerģētikas uzņēmumos” Nr. 
2006/0231/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0132/0067, kurš visiem institūta 
pasniedzējiem nodrošināja iespēju celt kvalifikāciju.  
 
 
 
7.3.  Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 

politika 
  

2005. studiju gadā Raimunds Šeļegovskis aizstāvēja doktora promocijas darbu, 
lektora amatā ievēlēti Liene Kanceviča un Indulis Straume docenta amatā turpina 
strādāt Aigars Laizāns. 2006. gada jūnijā atkārtoti profesora amatā tika ievēlēts 
Genādijs Moskvins.  
  
 
8.  Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

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

Studiju materiālā bāze 2007./2008. studiju gados papildināta ar jaunām mācību un 
pētniecības iekārtām:  

- elektrotehnikas laboratorija ar 2 moderniem invertoriem; 
- datormodelēšanas programmnodrošinājumu; 

 
 
 



 

9.  Ārējie sakari 
 

9.1.  Saistība ar darba devējiem 

Cieša saite ir ar darba devējiem – fakultātes absolventiem. Regulāri fakultātes 
dekanāts saņem darba un prakšu vietu piedāvājumus, par ko studenti tiek informēti uz 
informācijas dēļa. Pēdējie darba piedāvājumi fakultātes studentiem un absolventiem 
saņemti no AS Augstsprieguma tīkls, AS Sadales tīkls, Daugavas kaskāde, firmas 
ABB, firmas Siemens, firmas LEC. 

Latvenergo meitas uzņēmumi 2008. gadā lauksaimniecības enerģētikas 
programmā studējošiem piedāvā uzņēmumu stipendijas. 
 
9.2.  Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvij ā un ārvalstīs 

 Studiju programmas Lauksaimniecības enerģētika ietvaros ir sadarbība ar RTU 
Enerģētikas fakultāti. 
 No ārvalstu augstskolām ir sadarbība ar Vācijas, Lietuvas un Igaunijas 
Lauksaimniecības universitāšu Lauksaimniecības inženierzinātņu fakultātēm, ar 
Norvēģijas Lauksaimniecības universitāti. Vācijā Minhenes Tehniskajā Universitātē 
divus semestrus studēja divi trešā kursa studenti – viens 2007.gadā, otrs 2008. gadā.   
 Kopš 2002. gada fakultāte līdz ar vairākām Eiropas radniecīgām universitāšu 
fakultātēm ir iesaistījusies ERASMUS tematiskajā tīklā Lauksaimniecības 
inženierzinību studijas Eiropas universitā. 
 
 
 
Ziņojumu sagatavoja 
programmas vadītājs:                                        /P.Leščevics/ 
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2006./2007. studiju gada 
Pašnovērt ējuma ziņojums 

 

 
Pašnovērtējuma ziņojums izvērtēts Tehniskās fakultātes  

Domes 17.09.2007. un LLU Mācību Padomes 
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sēdēs, apstiprināts LLU Senāta 10.10.2007. sēdē. 
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Inform ācija par iepriekšējo akreditāciju 

 
 
Lauksaimniecības inženierzinātņu studiju programmu novērtēšanai Latvijas 

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs 2004. gadā izveidoja komisiju, 
kuras sastāvā bija prof. Arunas Lukosevicius (Lietuva, Kauņas Tehnoloģiskā 
universitāte) kā grupas priekšsēdētājs un locekļi: prof. Erkki Lakerivi (Somija), prof. 
Jānis Gerhards (Latvija, Rīgas Tehniskā universitāte). Novērtēšanas komisija ar studiju 
programmām un studiju procesu klātienē iepazinās 2005. gada 25. un 26. aprīlī. 
Komisijas novērtējuma ziņojums atrodams 
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4966. Studiju programmu pašvērtējuma 
ziņojums, kas 2001. gada pirmajā pusē tika sagatavots akreditācijas procesa 
vajadzībām, atrodams http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/LIuLauksEn05KZ.doc.  

Studiju akreditācijas komisija studiju programmas un novērtēšanas komisijas 
sniegto studiju programmu kvalitātes novērtējumu izvērtēja 2005. gada 18. maijā. 
Akreditācijas komisijas lēmumi bija sekojoši: 

Profesionālās augstākās izglītības studiju programmu Lauksaimniecības 
enerģētika (izglītības klasifikācijas kods 4252205) akreditēt līdz 2011. gada 31. 
decembrim  (lēmums Nr.883, akreditācijas lapa Nr.026-846); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma  
Lauksaimniecības enerģētika 

 
 

1.1. Bakalaura studiju programmas mērķi un uzdevumi 

 

Mērķis 
 

• Nodrošināt lauku rajonu un mazpilsētu energoapgādes un energoiekārtu ekspluatācijas 
organizācijas ar speciālistiem elektroenerģētikas un siltumenerģētikas jomās.  

• Sagatavot kompetentus inženierus, kuri labi pārzina lauksaimniecības ražošanas un 
produkcijas pārstrādes tehnoloģijas , spēj risināt aktuālus enerģijas racionālas 
izmantošanas un modernu energoapgādes tehnoloģiju ieviešanas jautājumus un var 
sekmīgi strādāt inženiertehniskajos, menedžeru, valsts pārvaldes un pašvaldību amatos, 
kas saistīti ar enerģētikas jomu.  

• Veicināt lauku reģionu līdzsvarotu attīstību, sagatavojot vispusīgi izglītotus jauniešus – 
inženierdarba karjeras prasībām atbilstošus speciālistus enerģētikā, kuri pēc 
augstskolas atgriežas uz dzīvi dzimtajā novadā, lai strādātu nozīmīgajā un prestižajā 
enerģētikas nozarē, augstas kultūras cilvēkus, savas profesijas, novada un savas valsts 
patriotus.  

 
 

Uzdevumi: 
 

• Izkopt  un  nostiprināt  pašizglītības un pašaudzināšanas prasmes un iemaņas – pamatu 
tālākizglītības procesam mūža garumā.  

• Attīstīt prasmi problēmu risināšanā, formulēt stratēģiskos un taktiskos mērķus un 
motivēt savu rīcību to sasniegšanā.  

• Nodrošināt profesionālo – inženiertehnisko sagatavotību atbilstoši Latvijas pašreizējām 
un perspektīvajām prasībām lauku rajonu un lauksaimniecisko tehnoloģiju 
energoapgādē un enerģijas racionālā izmantošanā.  

• Izkopt un nostiprināt profesionālas prasmes inženiertehniskajā jaunradē.  
• Nodrošināt studiju organizācijas atbilstību Latvijas valsts likumdošanai un LLU 

Satversmei , kā arī studiju struktūras atbilstību pastāvošajiem LLU iekšējiem normatīviem.  
• Veidot plaša spektra izpratni par Latvijas (īpaši lauku rajonu) enerģētiku – vēsturisko 

attīstību, pašreizējo situāciju, perspektīvu, enerģētikas ekonomiku, uzņēmējdarbību 
enerģētikā, enerģētisko objektu un sistēmu projektēšanu un ekspluatāciju.  

• Energoapgādes specializācijā veidot nepieciešamās prasmes un padziļinātas zināšanas par: 
a)  elektriskajiem tīkliem un apakšstacijām, to projektēšanu un ekspluatāciju; 
n) siltumapgādes avotiem un sistēmām, to projektēšanu un ekspluatāciju; 
o) energoiekārtu lietošanu atbilstoši tehniskās ekspluatācijas un darba drošības  

noteikumiem; 
p) energoiekārtu ekspluatācijas un remontdarbu organizēšanu un pārraudzību. 

• Energoekonomikas specializācijā veidot nepieciešamās prasmes un padziļinātas 
zināšanas par: 



 

� dažāda tipa energoiekārtu ekspluatācijas ekonomiku; 
� uzņēmējdarbību enerģētikā, vadības zinībām un tirgzinībām; 
� enerģijas patēriņa datorizēto uzskaiti un norēķiniem; 
� enerģijas tarifiem un to izvēles noteikumiem. 

 
 
 
 

1.2. Studiju programmas organizācija 
 
 Būtiskas izmaiņas 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 pieņemts lēmums aicināt mācībspēkus un institūtu direktorus pievērst lielāku 
uzmanību studiju procesa organizācijai nepilna laika studijās. 

 
 

1.5. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
 
1.3.1. Izmantotās studiju metodes un formas 
 

Lauksaimniecības enerģētikas institūtā 2007. gada 25. jūnijā tika atklāta jauna moderna 
mācību laboratorija, kura izveidota ESF projekta „Inženierzinātņu studiju satura modernizācija 
Latvijas Lauksaimniecības universitātē”  
(Nr. 2005/0124/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0066/0067) ietvarā: datormodelēšanas 
laboratorija. 

Iepriekšminētā ESF projekta ietvaros 2006./2007. studiju gadā sagatavotas sekojošas 
mācību grāmatas un mācību metodiskie līdzekļi: 

� Šeļegovskis R. Siltumapgādes un siltuma ieguves tehnoloģijas, 2006. -99 lpp; 
� Elektrotehniskie materiāli, 2006. -61 lpp; 
� Šnīders A. Automātiskās vadības pamati, 2007. -160 lpp; 
� Klegeris I.Ž. Lietišķā elektrotehnika, 2007. -82 lpp; 
� Šnīders A., Leščevics P., Straume I. Tehnoloģisko iekārtu automatizācija, -69 lpp; 
� Leščevics P., Galiņš A. Elektronika un sakaru tehnika, -59 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; 

� G.Moskvins. Основы теории систем искусственного интеллекта. ISSN 1611 – 4159, 
DAAD – LfL – IfT, TUM – Munchen, 2006. - 108 lpp. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.3.2. Programmas un tajā iekļauto lekciju kursu, praktisko nodarbību, 
semināru un citu studiju pasākumu apraksts 

 
Programmas un tajā iekļauto lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un citu 

studiju pasākumu saturs 2006./2007. studiju gadā nav mainījies. 
 
 

1.4. Vērt ēšanas sistēma 
 

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

1.5. Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tās ietekme uz studiju 
darbu 

 
Mācībspēki ir nolasījuši 7 referātus starptautiskās zinātniskās konferencēs un 5 

referātus cita veida konferencēs un semināros. Saņemti 3 patenti. Publicēti 12 raksti LZP 
atzītos vai starptautiski recenzētos izdevumos, 1 raksti nerecenzētos zinātniskajos izdevumos 
un 2 raksti nozares periodiskajos izdevumos. 

LZP zinātniskais projekts 04.1077 “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu autonoma 
energoapgāde izmantojot biogāzi”, zinātniskais vadītājs. profesors A.Šnīders; LZP 
zinātniskais projekts 05.1594 “Mākslīgā intelekta sistēmu attīstība lauksaimniecībā” un 
05.1595 „Intelektuālās tehnoloģijas patērētāju interešu un tiesību aizsardzībai” zinātniskais 
vadītājs profesors G.Moskvins.  

LLU zinātniskās tēmas „Biogāzes aneirobā pārstrāde”, vadošais pētnieks V. 
Dubrovskis  un „Kombinētā energoapgāde ”, vadītājs A.Galiņš. 
 
1.3.3. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajos projektos 

Studenti iesaistīti sekojošu zinātnes projektu izpildē: LZP zinātniskais projekts 01.0646 
“Notekūdeņu attīrīšanas enerģētika”, zinātniskais vadītājs profesors A.Šnīders; LZP 
zinātniskais projekts 01.0867 “Mākslīgā intelekta sistēmu attīstība lauksaimniecībā”, 
zinātniskais vadītājs profesors G.Moskvins; Profesors A.Šnīders 2004. gada oktobrī saņēma 
VAS Latvenergo un Latvijas Izglītības fonda Atzinības rakstus par aktīvu studentu zinātnisko 
darbu vadīšanu. LLU 2006. gada studentu zinātnisko darbu konkursā ar referātiem uzstājās 3 
studenti. 
 
 
 

1.6. Studējošie 
 

1.6.1. Studējošo skaits programmā 

 Kopā programmā uz 01.09.2006. ir 203 studenti, tai skaitā 77 pilna laika studenti un 
126 nepilna laika students. 
 
 
 
 



 

 
 
1.6.2. Pirmajā studiju gadā imatrikul ēto skaits 

 1. kursā 2006. gadā imatrikulēti 51 studenti, tai skaitā 26 pilna laika studijās un 25 
nepilna laika studijās, bet 2007. gadā imatrikulēti 51 studenti, tai skaitā 25 pilna laika studijās 
un 27 nepilna laika studijās. 
 
1.6.3. Absolventu skaits 

2006. gadā programmu absolvēja 39 cilvēki, tai skaitā pilna laika studijās – 15 un 
nepilna laika studijās – 24. 

 2007. gadā programmu absolvēja 26 cilvēki, tai skaitā pilna laika studijās – 9 un 
nepilna laika studijās – 17. 
 
1.6.4. 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 18 aptaujātajiem studentiem četri izteicās, ka 
ir ļoti apmierināti ar nākošās profesijas izvēli, 12 – apmierināti, 2 nebija pārliecināti par izvēli. 
Viskritiskākās atsauksmes bija par fizikas un matemātikas priekšmetu pasniegšanu. Ar 
attiecīgo katedru vadītājiem un mācībspēkiem veiktas pārrunas. Pozitīvas atsauksmes bija par 
informātikas, lietišķās elektrotehnikas, inženiergrafikas un elektriskā mērīšanas tehnikas 
pasniegšanu. 
 
 
1.6.5. Absolventu aptaujas un to analīze 
 
 2006. studiju gadā ESF projekta ietvaros notika absolventu aptauja saistībā ar prakses 
programmas pilnveidošanu. Aptaujas rezultāti tika izmantoti prakses programmas 
pilnveidošanā un metodisko materiālu izstrādē. 
 
 
1.6.6. 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 septiņi studentu pārstāvji, tādējādi piedaloties visu ar fakultātes dzīvi saistīto 
jautājumu lemšanā.  
 
 

1.7. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
 

1.7.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 
 Studiju programmā atkarībā ir iesaistīti 11 mācībspēki, to skaitā 2 profesori, 3 asociētie 
profesori, 2 docenti, 2 lektori un 3 asistenti. Mācībspēku sadalījums pēc zinātniskajiem un 
akadēmiskajiem grādiem ir sekojošs: 2 habilitētie doktori, 4 doktori, 4 maģistri un viens 
diplomēts inženieris.  
 
 



 

 
 
 
1.7.2. Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas atbilstība fakultātes mērķu un uzdevumu 
īstenošanai 
 
 Profesors Genādijs Moskvins 2006. gada vasarā Starptautiskās Lauksaimniecības 
inženieru asociācijas XV Vispasaules kongresā Čikāgā par zinātniskiem 
sasniegumiem.saņēma Amerikas Lauksaimniecības inženieru asociācijas (ASAE) medaļu 
“ASAE Award of true distinction”. 

Visi pasniedzēji piedalās fakultātes īstenotā ESF projektā „Inženierzinātņu studiju 
modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē” (2005.-2008. gadi), projekta vadītājs 
dekāns K.Vārtukapteinis.   

Profesors Andris Šnīders vada ESF projektu „Akadēmiskā personāla tehnoloģiskā 
prakse enerģētikas uzņēmumos” Nr. 
2006/0231/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0132/0067, kurš visiem institūta pasniedzējiem 
nodrošināja iespēju celt kvalifikāciju.  
 
 
1.7.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
  

2005./2006. studiju gadā studiju programmā sāka strādāt jauna asistente – Liene 
Kanceviča, turpina strādāt Aigars Laizāns un Indulis Straume. 2006. gada jūnijā atkārtoti 
profesora amatā tika ievēlēts Andris Šnīders, bet asociētā profesora amatā tika ievēlēti Ilmārs  
Žanis Klegeris un atkārtoti – Ainārs Galiņš, Pēteris Leščevics. 
 ESF projekta „Akadēmiskā personāla tehnoloģiskā prakse enerģētikas uzņēmumos” 
Nr. 2006/0231/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0132/0067 ietvarā 2006./2007. studiju gadā 
institūta mācībspēki stažējās uzņēmumos: Pēteris Leščevics, Genādijs Moskvins un Imants 
Plūme AS „Augstsprieguma tīkls”; Ainārs Galiņš, Ilmārs Žanis Klegeris, Aigars Laizāns un 
Andris Šnīders uzņēmumā AS „Sadalaes tīkls”; Liene Kanceviča, Raimunds Šeļegovskis un 
Indulis Straume uzņēmumā SIA „Poliurs” . 
 
 

1.8. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
 

Studiju programmas finansēšanas avoti ir valsts budžets, studiju maksa (visi nepilna 
laika studenti un virs valsts noteiktā limita uzņemtie) un pašu ieņēmumi. 
 Studiju materiālā bāze 2005./2006. un 2006./2007. studiju gados papildināta ar jaunām 
mācību un pētniecības iekārtām:  

- datormodelēšanas laboratorija ar 22 moderniem datoriem, projekcijas iekārtu un 
programmnodrošinājumu; 

- automātikas laboratorija ar FESTO apmācības stendu pneimoautomātikā, 6 
automātiskās vadības un datormodelēšanas stendiem, firmas THEBEN laika releju 
demonstrācijas stendu, firmas JUNG slēdžu demonstrācijas stendu; 

- siltumiekārtu laboratorija ar firmas OMULIS apmācības stendu apkures sistēmas 
modelēšanai; 

- elektronikas laboratorija ar eksperimentālo pētniecības modeļu spiesto shēmu 
prototipu izgatavošanas iekārtu; 

- alternatīvās enerģētikas un elektrifikācijas laboratorija ar firmas DEVIHEAT 
sildkabeļu demonstrācijas stendu. 



 

 
 

1.9. Ārējie sakari 
 

1.9.1. 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 saņem darba un prakšu vietu 
piedāvājumus, par ko studenti tiek informēti uz informācijas dēļa. Pēdējie darba piedāvājumi 
fakultātes studentiem un absolventiem saņemti no AS Augstsprieguma tīkls, AS Sadales tīkls, 
Firmas ABB 

Profesors Genādijs Moskvins 2005. gada vasarā Starptautiskās Lauksaimniecības 
inženieru asociācijas XV Vispasaules kongresā Čikāgā par zinātniskiem sasniegumiem 
saņēma Amerikas Lauksaimniecības inženieru asociācijas (ASAE) medaļu “ASAE Award of 
true distinction”. 
 
 
1.9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvij ā un ārvalstīs 
 Studiju programmas Lauksaimniecības enerģētika ietvaros ir sadarbība ar RTU 
Enerģētikas fakultāti. 
 No ārvalstu augstskolām ir sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas Lauksaimniecības 
universitāšu Lauksaimniecības inženierzinātņu fakultātēm, ar Norvēģijas Lauksaimniecības 
universitāti.  
 Kopš 2002. gada fakultāte līdz ar vairākām Eiropas radniecīgām universitāšu 
fakultātēm ir iesaistījusies ERASMUS tematiskajā tīklā Lauksaimniecības inženierzinību 
studijas Eiropas universitā. 
 
 
 
Ziņojumu sagatavoja 
programmas vadītājs:                                        /P.Leščevics/ 
 

 
 

 
 


