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16.pielikums. 
17.pielikums. 

 
 

P I E L I K U M I 
 
1.sējums. 
 
Kokapstrādes specialitātes akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma 
ziņojums.  2005.gads. 
Kokapstrādes specialitātes akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma 
ziņojums.  2006.gads. 
Kokapstrādes specialitātes akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma 
ziņojums.  2007.gads. 
Akreditētās doktora studiju programmas „Koksnes materiāli un 
tehnoloģija” pašnovērtējuma ziņojums.  2008.gads. 
Akreditētās doktora studiju programmas „Koksnes materiāli un 
tehnoloģija” pašnovērtējuma ziņojums. 2009.gads. 
 
2.sējums. 
 
LLU doktora studiju nolikums. 
LLU doktora studiju programmu standarts 
Studiju kursu programmas un anotācijas. 
LLU uzņemšanas noteikumi doktora studijām 2010.gadā. 
Doktoranta studiju gada darba plāna veidlapa. 
Doktoranta atskaites veidlapa. 
Akadēmiskā personāla izpildīto pētniecisko projektu saraksts un 
piesaistītais finansējums 2005.-2010.g. 
Akadēmiskā personāla zinātniskās biogrāfijas ( CV ). 
Akadēmiskā personāla galveno publikāciju saraksts 2005.-2009.g. 
Akadēmiskā personāla piedalīšanās konferencēs 2005.-2009.g. 
Kokapstrādes katedras rīcība esošās laboratorijas un laboratorijas iekārtas. 
Diploma un diploma pielikuma - sertifikāta paraugi (kopijas).  
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I e v a d s 

 

 
LLU Meža fakultāte ir vienīgā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas nodrošina 

augstākās profesionālās un akadēmiskās izglītības iegūšanu kokapstrādes un koksnes 

materiāzinātnes jomā.     

 

Pamatstudijas kokapstrādes specialitātē notiek saskaņā ar otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programmu “Kokapstrāde” (izglītības klasifikācijas kods – 42543, 

akreditēta līdz 31.12.2013.g.); studiju programmas absolventi iegūst inženierzinātņu 

bakaulaura akadēmisko grādu un kokapstrādes inženiera kvalifikāciju (Latvijas profesiju 

katalogs, kods 2149.46). 

 

Maģistra studiju programma kokapstrādē (koksnes materiāli un tehnoloģija – 

izglītības klasifikācijas kods – 45543, akreditēta līdz 31.12.2013.g.) atbilst akadēmisko 

studiju otrajam līmenim, kas seko augstākām profesionālām studijām. Maģistra studiju 

absolventi iegūst inženierzinātņu maģistra akadēmisko grādu (Mgr.sc.ing.).  
 

Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktora studiju (izglītības klasifikācijas kods – 

51543, akreditēta līdz 31.12.2010.) uzdevums ir pedagoģiskās un zinātniskās kvalifikācijas 

paaugstināšana pēc maģistra grāda ieguves. Pēc teorētiskā kursa ieguves un promocijas darba 

izstrādāšanas un aizstāvēšanas doktorantūras studiju absolventi iegūst augstāko zinātnisko 

kvalifikāciju – inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) grādu. 

 

Studiju programmas pašnovērtējuma ziņojumi pēcakreditācijas periodā (pievienoti 

studiju programmu akreditācijas pieteikumam) ir apspriesti LLU Meža fakultātes Domes 

sēdēs un apstiprināti LLU Senātā. 

 

Atkārtotai akreditācijai tiek pieteikta doktora studiju programma “Koksnes materiāli 

un tehnoloģija”. Šajā pašnovērtējuma ziņojumā ir iekļauti dokumenti, kas pievienojami 

studiju programmu akreditācijas pieteikumam.     
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1.  Studiju programmas akreditācija 
 

Doktora studiju programma “Koksnes materiāli un tehnoloģijas” ar LR Izglītības un 

zinātnes ministrijas Akreditācijas komisijas 2004.gada 15.decembra lēmumu Nr.821 

akreditēta līdz 2010.gada 31.decembrim. Latvijas Lauksaimniecības universitātei ir piešķirtas 

tiesības īstenot  minēto akreditēto doktora studiju programmu. Studiju programmas 

akreditācijas lapas kopija ir pievienota pašnovērtējuma ziņojumam.   

 
 
 

2. Licence studiju programmai 
 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija izsniedza Latvijas 

Lauksaimniecības universitātei 2010.gada 4.martā licenci par tiesībām īstenot doktora studiju 

programmu “Koksnes materiāli un tehnoloģijas” (izglītības programmas kods 51543, 

īstenošanas vieta Jelgava, Latvijas Republika) inženierzinātņu doktora grāda 

materiālzinātnes nozares koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozarē iegūšanai; licences 

Nr. 04056-82, derīguma termiņš – līdz 2010.gada 31.decembrim. Licences kopija ir 

pievienotas pašnovērtējuma ziņojumam.  

 
 
 

3. Iespējamā studiju programmu likvidācija 
 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir vienīgā augstskola Latvijā, kam ir piešķirtas 

tiesības īstenot doktora studiju programmu “Koksnes materiāli un tehnoloģijas” (izglītības 

programmas kods 51543) inženierzinātņu doktora grāda materiālzinātnes nozares koksnes 

materiālu un tehnoloģiju apakšnozarē iegūšanai.  

Doktora studiju programmu Materiālzinātnē īsteno arī Rīgas Tehniskās universitātes 

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, bet RTU specializējas materiālzinātnes nozares 

materiālfizikas un polimēru un kompozītmateriālu apakšnozarēs. Līdz ar to 

doktorantiem, kas specializējas materiālzinātnes nozares koksnes materiālu un tehnoloģiju 

apakšnozarē, ja minētā doktora studiju programma tiek likvidēta, ir problemātiski turpināt 

doktora studijas izvēlētajā doktora studiju programmā.      
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4. Studiju programmas apraksts 
 
 

4.1. Doktora studiju programma „Koksnes materiāli un tehnoloģijas” 
 
 

Koksnes materiālu un tehnoloģiju doktora studiju programma izstrādāta saskaņā ar 

LR Augstskolas likumu, Zinātniskās darbības likumu un Latvijas Republikas Ministru 

Kabineta Noteikumiem Nr.1001 (no 2005.gada 27.decembra) par doktora zinātniskā grāda 

piešķiršanas (promocijas) kārtību un kritērijiem, kā arī LLU doktora studiju Nolikumu (skat. 

6.pielikums) un LLU doktora studiju programmu standartu (skat.7.pielikums).   

LLU Meža fakultātes doktora studiju darbu vada un pārzina LLU Zinātņu prorektors 

un LLU Mežzinātņu un Materiālzinātnes promocijas padomes priekšsēdētājs, to organizē 

universitātes Doktorantūras daļa, doktora studiju programmas vadītājs (direktors) un 

Kokapstrādes katedras vadītājs. Doktorantūras studijas ir organizētas, lai paātrināti un 

mērķtiecīgi sagatavotu jaunu zinātnieku  un  akadēmiskā personāla paaudzi. LLU organizētas 

klātienes un neklātienes doktora studijas. Doktora studiju ilgums: pilna laika studijās 3 gadi (3 

x 48 nedēļas), nepilna laika studijās 4 gadi (4 x 36 nedēļas). 

Doktora studijas notiek saskaņā ar individuālo darba plānu, kuru divu mēnešu laikā 

pēc uzņemšanas doktorantūrā sastāda doktorants kopā ar savu zinātnisko vadītāju un iesniedz 

doktora studiju programmas vadītāja norādītajā katedrā. Katedras un doktora studiju 

programmas vadītāja akceptētu un Mežzinātņu un Materiālzinātņu promocijas padomes 

apstiprinātu darba plānu doktorants iesniedz LLU Doktorantūras daļā. Doktoranta darba 

rezultātus reizi gada ceturksnī apspriež katedras akadēmiskajā sēdē.   

 LLU Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktora studiju programmas kopapjoms ir 

noteikts 120 KP, no tiem teorētiskās studijas 25 KP apjomā un zinātniskais darbs 95 KP 

apjomā.  
 

A. Doktorantūras teorētiskajā kursā ir iekļauti: 
 
1. Obligāta daļa   -  20 KP apjomā: 

 1.1. Materiālzinātnes nozares Koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozares  

                                    speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu)            - 6 KP. 

1.2. Pētījumu virziena speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu)            - 6 KP. 

1.3. Profesionālās svešvalodas speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu) - 4 KP. 

1.4. Pētījumu metodoloģijas kurss                 - 4 KP 

2.   Izvēles daļa                     -      5 KP apjomā. 
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 B. Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktorantūras zinātniskajā darbā ir iekļauti: 
 
1.    Pētniecība un promocijas darba sagatavošana un noformēšana     - 85 KP. 

2.    Pētījumu rezultātu publicēšana  -   6 KP. 

3.    Pētījumu rezultātu prezentēšana zinātniskās konferencēs -   4 KP. 
 

Doktoranta teorētisko studiju saturu piedāvā viņa zinātniskais vadītājs, saskaņojot ar 

doktorantu, akceptē attiecīgās katedras akadēmiskā personāla sēdē un apstiprina LLU 

Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozares promocijas padome. 

Doktora studiju izvēles kursu saturu noteiktajā apjomā nosaka individuāli katram doktorantam 

studiju programmas ietvaros, ņemot vērā izvēlēto pētījumu virzienu un LLU (vai citās 

universitātēs) centralizēti piedāvāto kursu sarakstu. 

Doktora studiju programmas „Koksnes materiāli un tehnoloģijas” studiju plāns ir dots 

1.tabulā, bet studiju kursu programmas un  anotācijas – 8.pielikumā. 

 

1.tabula 

Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktora studiju plāns 
 

Studiju 
kursi 

Kursa 
apjoms, KP 

Studiju 
gads 

Pārbaudījumi 

1. Teorētiskais kurss – izpilde ne mazāk par 25 KP 
1.1. Obligātie studiju kursi – kopā 20 KP 
- Koksnes materiāli un tehnoloģijas 6 1. Promocijas eksāmens 

zinātnes  apakšnozarē 
- Profesionālās svešvalodas speckurss 4 1. Promocijas eksāmens 
- Pētījumu metodoloģija 4 1. Eksāmens 
- Pētījumu virziena speckurss 6 3. Promocijas eksāmens 
1.2. Izvēles daļa – izpilde ne mazāk par 5 KP 
- Ekonomisko pētījumu kvantitatīvas 
                                                metodes 

4 1.vai 2. Eksāmens 

- Lietišķas daudzvariāciju metodes 2 vai 4 1.vai 2. Eksāmens 
- Zinātnisko rakstu sagatavošana 3 1.vai 2. Ieskaite 
- Koksnes materiālu un tehnoloģijas  
                                             speckursi 

2 vai 3 2. Ieskaite 

2. Zinātniskais darbs – kopā 95 KP 
2.1. Pētniecība, promocijas darba 
              sagatavošana un noformēšana

85 Ieskaite 

2.2. Pētījumu rezultātu publicēšana 6 Ieskaite 
2.3. Pētījumu rezultātu prezentēšana 
                       zinātniskās konferencēs 

4 

Visu 
doktora 
studiju 
periodu Ieskaite 

K o p ā 120  
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Promocijas eksāmenu programmas zinātnes apakšnozarē izstrādā attiecīgā katedra, bet 

pētījumu virzienā - zinātniskais vadītājs. Abas šīs programmas apstiprina LLU Mežzinātņu un 

Materiālzinātņu promocijas padome. Promocijas eksāmeni ir atklāti un tos pieņem LLU 

Zinātņu prorektora apstiprināta eksaminācijas komisija 3 zinātņu doktoru sastāvā. 

Apakšnozares eksāmenā doktorants apliecina savu vispārējo sagatavotības līmeni un 

zināšanas konkrētajā zinātnes apakšnozarē. Pētījumu virziena eksāmens ir pierādījums par 

doktora studiju pētījumu virziena kursa sekmīgu apguvi. Šī kursa struktūru un atsevišķo 

studiju priekšmetu apjomu nosaka katedra atbilstoši promocijas darba  tematikai. Pētījumu 

virziena eksāmens notiek publiska referāta veidā ar vismaz 2 Mežzinātņu un Materiālzinātņu 

promocijas padomes locekļu piedalīšanos, no kuriem viens ir attiecīgās apakšnozares 

eksperts. 

Par LLU doktora studiju programmas “Koksnes materiāli un tehnoloģijas” vadītāju 

(direktoru) LLU Senāta 2007.gada 12.decembra sēdē apstiprināja profoseru, Dr.habil.sc.ing., 

Dr.h.c.silv. Hennu Tuhermu. 

 
 

4.2. Studiju programmas salīdzinājums 
 
 

LLU doktora studiju programmas “Koksnes materiāli un tehnoloģijas” saturs ir 

salīdzināts: 

• ar Rīgas Tehniskās universitātes doktorantūras nolikumu; 

• ar Igaunijas Lauku universitātes mežzinātnes PhD studiju programmu. 

 RTU pilna laika studiju ilgums doktorantūrā ir 3 gadi (nepilna laika – 4 gadi), bet 

studiju apjoms ir 144 KP, tajā skaitā: 

• obligātie virziena priekšmeti – 15 KP (10,5 % no kopapjoma); 

• obligātie izvēles specializācijas priekšmeti – 21 KP (14,5 % no kopapjoma); 

• brīvas izvēles priekšmeti (pēc RTU rekomendācijas svešvalodas – 6 KP, pedagoģija – 4 

KP, psiholoģijs – 4 KP, patentmācība – 2 KP  vai prezentācijas māksla – 2 KP) – 6 KP 

(4,2 % no kopapjoma); 

• zinātniskais darbs promocijas darba sagatavošanā – 102 KP (70,8 % no kopapjoma).  

 LLU doktora studiju programmas kopapjoms ir 120 KP:  

• teorētiskais kurss 25 KP apjomā (20,8 % no kopapjoma), ieskaitot obligāto profesionālās 

svešvalodas kursu (4 KP); 

• promocijas darba sagatavošana un noformēšana – 85 KP (70,8 % no kopapjoma); 
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• pētījumu rezultātu publicēšana un prezentācija – 10 KP (8,4 % no kopapjoma).  

Igaunijas Lauku universitātes pilna laika mežzinātnes PhD studiju ilgums ir 4 gadi, 

bet studiju programmas apjoms  ir 160 KP, tajā skaitā: 

• teorētiskais kurss – 24 KP (15 % no kopapjoma); 

• doktora disertācijas (doctoral thesis) sagatavošana – 120 KP (75 % no kopapjoma); 

• pētījumu rezultātu publicēšana un prezentācija – 16 KP (10 % no kopapjoma).  

Doktora studiju programmas teorētiskajā kursā ir iekļauti šādi obligātie studiju kursi: 

• zinātnes filozofija – 2 KP; 

• pētījumu metodoloģija – 1 KP; 

• zinātnisko rakstu sagatavošana un prezentācija – 1 KP; 

• intelektuālā īpašuma aizsardzība – 1 KP; 

• augstākās izglītības pedagoģija – 4 KP; 

• matemātiskā statistika un modelēšana – 3 KP; 

• pētījumu virziena speckurss, atkarībā no specializācijas virziena – 12 KP.    

Kopumā pašnovērtēšanas gaitā konstatēts, ka LLU Meža fakultātes doktora studiju 

programma “Koksnes materiāli un tehnoloģijas” atbilst Eiropas Savienības valstu un Latvijas 

Republikas augstākās izglītības sistēmai un mūsdienu zinātnes atziņu līmenim, būtiski 

neatšķiroties no citu Eiropas valstu analoģiskām studiju programmām, un nodrošina, ka 

doktora studijas programmas absolventu sagatavotības  līmenis atbilst MK 2005.gada 

27.decembra noteikumiem Nr.1001 „Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem”.  

 
 

 
5. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 

 
 

LLU Meža fakultātes un citu studiju programmu absolventiem, kuriem ir tiesības 

iestāties doktorantūrā (personas, kuras ieguvušas maģistra grādu vai tam pielīdzinātu 

izglītību), pieejama plaša informācija par piedāvātajām studiju programmām, fakultātes 

struktūru, akadēmisko personālu, studiju un zinātnisko pētījumu virzieniem LLU mājas lapā: 

www.llu.lv. Katru gadu ievietojam informāciju par studiju iespējām informatīvajos bukletos: 

Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs,  Izglītības ceļvedis. Informāciju par studiju iespējām 

LLU Meža fakultātē katru gadu publicē arī meža nozares laikrakstā “Lietaskoks” un žurnālā 

“Baltijas koks: mežs un kokapstrāde”. LLU centralizēti tiek izdoti katru gadu bukleti 

„Doktorantūra”. 
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 Lai palielinātu sabiedrības informētību par speciālistu nepieciešamību ar meža nozari 

saistītās specialitātes, fakultātes pārstāvji ar specializētajiem stendiem piedalās izstādēs 

“Skola” un “Kokapstrāde. Iekārtas. Tehnoloģijas. Instrumenti”, kā arī tradicionālajos „Meža 

dienas” pasākumos. Pilnībā ir pārveidots fakultātes informatīvais buklets. Potenciālie 

doktoranti plašu informāciju par studiju iespējām iegūst, apmeklējot individuāli LLU, Meža 

fakultāti un Kokapstrādes katedru, kura atbild par doktora studiju programmas „Koksnes 

materiāli un tehnoloģijas” praktisko realizāciju, kā arī “Meža un koksnes produktu pētniecības 

un attīstības institūts” (saīsināti – MeKA).  

 
 

6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums 
no Latvijas valsts interešu viedokļa 

 
 

Ņemot vērā meža kompleksa nozīmi Latvijas tautsaimniecībā, Latvijas valsts ir 

ieinteresēta sagatavot nacionālus augsti kvalificētus kadrus, kas nodrošina nozares potenciāla 

visefektīvāko izmantošanu. Pateicoties atjaunojamiem mežu resursiem, kokapstrāde ir otra 

lielākā Latvijas rūpniecības nozare (veido ap 12 % no rūpniecības pievienotās vērtības) ar 

visstraujāko attīstību. Ienākumi no koksnes veido vairāk kā 20 % no kopējiem eksporta 

ienākumiem, dodot būtisku ieguldījumu pozitīvas ārējās tirdzniecības bilances veidošanā. Lai 

sasniegtu izvirzītos mērķus, LLU Meža fakultāte nodrošina meža nozari ar augstākās 

kvalifikācijas speciālistiem, realizējot atbilstošas augstākās profesionālās un akadēmiskās 

augstākās izglītības programmas, ieskaitot doktora studiju programmu „Koksnes materiāli un 

tehnoloģijas”, kā arī izmanto savu zinātnisko potenciālu nozares nozīmīgu problēmu 

risināšanā.  

 

6.1. Studiju programmas  
atbilstība normatīvajiem dokumentiem 

 
Doktora studiju programma „Koksnes materiālu un tehnoloģijas” izstrādāta saskaņā ar 

LR Augstskolas likumu, Zinātniskās darbības likumu un Latvijas Republikas Ministru 

Kabineta Noteikumiem Nr.1001 (no 2005.gada 27.decembra) par doktora zinātniskā grāda 

piešķiršanas (promocijas) kārtību un kritērijiem, kā arī LLU doktora studiju Nolikumu (skat. 

6.pielikums) un LLU doktora studiju programmu standartu (skat.7.pielikums).   
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6.2. Darba devēju aptaujas rezultāti 
 

Doktora studiju programmu „Koksnes materiāli un tehnoloģijas” absolvējuši līdz šim 

4 personas, kuriem promocijas padome piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu 

Materiālzinātnes apakšnozarē „Koksnes materiāli un tehnoloģijas”. Doktora studiju 

programmas absolventi strādā: 

• 3 personas LLU Meža fakultātē: U.Spulle – as.prof., Kokapstrādes katedras vadītājs; 

J.Ošs – LLU Koksnes materiālu zinātniskās laboratorijas vadītājs; E.Bukšāns – lektors 

Kokapstrādes katedrā. Minētie doktora studiju programmas absolventi vienlaikus darba 

savienošanas kārtā strādā arī par vadošiem pētniekiem Meža un koksnes produktu 

pētniecības un attīstības institūtā (MeKA); 

• Z.Miklašēvics - a/s “Latvijas Valsts meži” kvalitātes speciālists, Rēzeknes augstskolas 

docents. 
 

Lai noskaidrotu darba devēju viedokli un izstrādātu priekšlikumus profesionālās 

izglītības satura aktualizācijai un uzlabošanai, Kokapstrādes katedras as.prof. A.Domkina 

vadībā 2005.gadā izstrādāja Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Meža attīstības 

fonda finansēto projektu “Uzņēmumos nodarbināto speciālistu profesiju un kvalifikācijas 

pieprasījuma izpēte”. Galvenie secinājumi: 

• meža nozarei un tajā ietilpstošai kokapstrādes apakšnozarei ir visu līmeņu speciālisti, gan 

kokapstrādes tehnologi (4.kvalifikācijas līmenis), kokapstrādes inženieri (5.kvalifikācijas 

līmenis), gan arī dažādu zinātņu nozaru maģistri un zinātņu doktori; 

• speciālistu skaits uzņēmumā galvenokārt ir atkarīgs no uzņēmuma specializācijas virziena 

un tā tehniskā un tehnoloģiskā līmeņa; 

• kokapstrādes nozare strauji attīstās un pieprasījums pēc speciālistiem pieaug; 

• tuvāko 10 gadu laikā pensijas vecumu sasniegs ievērojams skaits kokapstrādes inženieru 

un zinātnieku, līdz ar to minēto speciālistu pieprasījums darba tirgū pieaugs.  
 

Pašnovērtējuma gaitā kā ekspertus intervēja darba devēju pārstāvjus no LLU -  Meža 

un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtā (MeKA) valdes locekļi A.Domkinu un 

bijušo Kokapstrādes katedras vadītāju, Dr.habil.sc.ing., Dr.h.c.silv. H.Tuhermu. Eksperti 

norādīja, ka jauno zinātņu doktoru profesionālās zināšanas un prasmes veikt nozarei aktuālos 

zinātniskos pētījumus ir augstas, par ko liecina gan doktora studiju programmu absolventu 

nodarbināšana vadošos amatos, gan arī viņu veiksmes, strādājot par vadošajiem pētniekiem.       
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7. Studiju programmas novērtējums 
 

7.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 
 

 
Doktora studiju mērķis ir veicināt koksnes materiālu un tehnoloģijas inženierzinātnes 

attīstību un veidot starptautiska līmeņa augstas kvalifikācijas jauno zinātnieku paaudzi 

Materiālzinātņu nozares apakšnozarē: Koksnes materiāli un tehnoloģijas.  

 Doktora studiju pamatuzdevums ir nodrošināt doktora studiju mērķa sasniegšanu, 

tādējādi veicinot zinātnieku paaudžu maiņu Materiālzinātņu nozarē un LLU Meža fakultātes 

akadēmiskā personāla sastāva atjaunināšanu. Doktora studijās jāpanāk, lai jaunie zinātnieki: 

 prastu izvirzīt, formulēt, vadīt un patstāvīgi pētīt attiecīgajā zinātnes apakšnozarē 

aktuālas un nozīmīgas problēmas; 

 būtu radoši un kompetenti vispārīgajā un konkrētajā izziņas metodoloģijā; 

 spētu iekļauties nacionāla un starptautiska līmeņa zinātnisku projektu risināšanā; 

 iegūtu vispusīgas zināšanas izvēlētajā zinātnes un ar to saistītajā ražošanas nozarē; 

 apgūtu pedagoģiskā darba iemaņas un pieredzi, kas nepieciešamas jaunākajam 

akadēmiskajam personālam universitātē un zinātniskās sabiedrības iepazīstināšanai ar 

pētnieciskā darba rezultātiem savas valsts un starptautiskā auditorijā; 

 izstrādātu un iesniegtu aizstāvēšanai promocijas darbu doktora zinātniskā grāda 

iegūšanai. 

Doktora studiju virzieni Meža fakultātes Koksnes materiālu un tehnoloģijas 

materiālzinātnes specialitātē ir sekojoši: 

 koksnes materiālzinātne; 

 koksnes apstrādes un pārstrādes tehnoloģijas; 

 koksnes un koksnes izstrādājumu mārketings un loģistika. 

Pēc teorētiskā kursa apguves un promocijas darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas, 

doktorantūras studiju absolventi iegūst augstāko zinātnisko kvalifikāciju – inženierzinātņu 

doktora (Dr.sc.ing.) grādu.  

 
7.2. Studiju programmas organizācija 

 
7.2.1. Studiju programmas izmaiņas 

 
 Pēc LLU Meža fakultātes doktora studiju programmas akreditācijas 2004.gadā veikti 

tās pilnveidošanas pasākumi zemāk minētās jomās: 
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• precizēti studiju programmas mērķi un uzdevumi, kas doti šajā pašnovērtējuma ziņojumā. 

• noteikti doktora studiju prioritārie virzieni materiālzinātņu nozares apakšnozarē “Koksnes 

materiāli un tehnoloģijas”; 

• studiju programma pārstrādāta saskaņā ar LLU Senātā apstiprinātu “LLU doktora studiju 

standartu”; 

• izstrādāts un ieviests „Pētījumu metodoloģijas obligātais doktora studiju priekšmets ar 

apjomu 4 KP; 

• precizēts doktora teorētisko studiju saturs, izstrādāta un apstiprināta programma 

apakšnozares speckursam, kurā jānokārto promocijas eksāmens; 

• doktora studiju programmas zinātniskā darba sadaļā iekļautas, papildus pētniecībai un 

promocijas darba sagatavošanai, arī pētījumu rezultātu publicēšana un to prezentācija 

zinātniskās konferencēs. 

• izveidota LLU Koksnes un koksnes materiālu zinātniskā laboratorija, kurā iespējams veikt 

koksnes un koksnes materiālu īpašību pārbaudes, saskaņā ar EN un ISO prasībām. 

Turpinās laboratorijas apgāde ar mūsdienu pētniecības iekārtām, kas ļauj paātrināt 

pētījumu veikšanu un garantē rezultātu ticamību; 

• papildināts un atjaunots katedras datornodrošinājums; 

• saskaņotas ar LV Koksnes ķīmijas institūtu doktorantu iespējas izmantot pētījumu 

veikšanai institūta un katedras laboratorijas. 

  Doktorantu darba vērtēšana nav mainīta, notiek saskaņā ar  LLU Senātā apstiprinātu 

“LLU doktora studiju standartu”, bet promocijas procedūra – saskaņā ar 2005.gada 

27.decembrī izdotiem MK noteikumiem Nr.1001 “Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas 

(promocijas) kārtība un kritēriji” un LLU Senātā 2006.gada 12.aprīlī apstiprināto “LLU 

promocijas padomes nolikumu”. 

 
 

7.2.2. Struktūrvienības atbilstība 
 

 Doktora studiju programmu “Koksnes materiāli un tehnoloģijas” realizē LLU 

Kokapstrādes katedrā. Saskaņā ar katedras Nolikumu, katedras darbības  mērķis ir LLU 

studiju procesa, zinātniskās un konsultatīvās  darbības nodrošināšana atbilstoši katedras 

darbības specifikai. Kokapstrādes katedra pārzina šādu studiju programmu izpildi: 

• 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Kokapstrāde”; 

• akadēmiskās izglītības maģistra studiju programma “Koksnes materiāli un tehnoloģija”; 

• doktora studiju programma „Koksnes materiāli un tehnoloģijas”. 
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Katedras darbības galvenie uzdevumi studiju procesā: 

• sagatavot katedras darbības jomai atbilstošas pamatstudiju, maģistra un doktora studiju, kā 

arī tālākizglītības programmas un organizēt to īstenošanu; 

• piedalīties citu LLU studiju programmu īstenošanā, sagatavojot, piedāvājot un vadot 

atbilstošus studiju priekšmetus; 

• saturiski un didaktiski pilnveidot studiju procesu; 

• sagatavot un izdot mācību grāmatas, mācību metodiskos līdzekļus, un citus mācību 

materiālus; 

• organizēt studiju materiālās bāzes pilnveidošanu; 

• organizēt katedras akadēmiskā personāla sadarbību ar valsts pārvaldes un pašvaldību 

institūcijām, profesionālajām organizācijām un kapitālsabiedrībām, kvalificētākos to 

darbiniekus piesaistot pedagoģiskajā darbā; 

• organizēt, vadīt un piedalīties dažādu nozaru speciālistu kvalifikācijas celšanā un 

speciālistu sagatavošanā; 

• organizēt sadarbību ar ārvalstu augstskolu radniecīgām institūcijām un mācībspēku un 

studējošo apmaiņu; 

• nodrošināt katedras materiāli tehniskā nodrošinājuma racionālu izmantošanu; 

Katedras uzdevumi zinātniski pētnieciskajā un konsultatīvajā darbā: 

• veikt zinātniskos pētījumus koksnes materiālzinātnes un tehnoloģijas, kā arī meža 

politikas jomās; 

• par pētījumu rezultātiem ziņot vietējās un starptautiskās zinātniskās konferencēs; 

• organizēt vietējās un starptautiskās zinātniskās konferences; 

• ieviest zinātniski pētnieciskā darba rezultātus  praksē; 

• sniegt konsultācijas, ekspertīzes un citus pakalpojumus juridiskām un fiziskām personām 

koksnes materiālzinātnes un tehnoloģijas, kā arī meža politikas jomās; 

• informēt sabiedrību par katedras akadēmisko, zinātnisko un konsultatīvo darbību un to 

rezultātiem. 

 
7.3. Studiju programmas praktiskā realizācija 

 

 
7.3.1. Doktorantu uzņemšana 

 
Tiesības piedalīties konkursā uz LLU Meža fakultātes doktora studijām Koksnes 

materiālu un tehnoloģijas materiālzinātņu apakšnozarē ir personām, kuras ieguvušas 
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inženierzinātņu maģistra grādu koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozarē vai maģistra 

akadēmisko grādu radniecīgā zinātnes apakšnozarē. Pretendentiem, kuri maģistra akadēmisko 

grādu vai profesionālo kvalifikāciju ieguvuši  citā zinātnes nozarē, doktora studiju 

programmas vadītājs var noteikt iestājeksāmenu izvēlētajā zinātnes apakšnozarē. Uzņemšana 

pilna laika valsts budžeta finansētās, kā arī pilna un nepilna laika fizisku un juridisku personu 

finansētās doktora studijās notiek saskaņā ar LLU Uzņemšanas noteikumiem 

(skat.9.pielikums).   

Pretendenti tiek uzņemti LLU doktorantūrā ar rektora rīkojumu, pamatojoties uz LLU 

Zinātnes padomes lēmumu, ar kuru apstiprina arī doktoranta zinātnisko vadītāju. 

 
 

7.3.2. Studiju metodes un formas 
 

Doktora studijas LLU notiek pēc kursu sistēmas, saskaņā ar kuru doktorantu 

ieskaitīšana nākošajā kursā notiek pēc iepriekšējā kursa studiju plāna apgūšanas (viena studiju 

gada doktora studiju programmas apjoms ir 40 KP). Doktora studiju programmas apgūšanai 

lieto dažādas studiju formas: 

• nodarbības kopējiem obligātiem studiju kursiem (profesionāls svešvalodas speckurss, 

pētījumu metodoloģija) un izvēles studiju kursiem tiek plānotas centralizēti. LLU 

Doktorantūras daļa komplektē atsevišķas grupas no radniecīgo studiju programmu 

doktorantiem (piem., lauksaimniecības, ekonomikas, inženierzinātnes, mežzinātnes u.c.);  

• materiālzinātnes apakšnozares „Koksnes materiāli un tehnoloģijas” speciālo teorētisko 

kursu doktoranti apgūst patstāvīgi, konsultējoties ar doktora studiju programmas direktoru 

un piedaloties katedras organizētajos doktorantu semināros;    

• pētījumu virziena speckursu doktoranti apgūst patstāvīgi, konsultējoties ar promocijas 

darba zinātnisko vadītāju; 

• zinātnisko darbu doktoranti veic patstāvīgi vai iekļaujoties pētnieku grupās, promocijas 

darba zinātniskā vadītāja vadībā.     

 

LLU studiju potenciāls nodrošina doktora studiju teorētiskā kursa apgūšanu, 

promocijas darba izstrādi un aktīvu doktorantu zinātnisko aktivitāšu realizāciju. LLU 

Fundamentālā bibliotēka un Meža fakultātes datoru klases un katedru datori ir brīvi pieejami 

un bez maksas katram LLU doktorantam. Doktorantiem pastāv iespēja izmantot starptautiskos 

katalogus caur elektroniskās informācijas nesējiem. Vienotais bibliotēku datu tīkls nodrošina 
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informācijas ieguvi internetā un ar starpbibliotēku abonementa starpniecību. Doktorantiem ir 

pieejami starptautiski citējamo žurnālu raksti par interesējošām tēmām. Vispusīga zinātniskā 

informācija pieejama arī Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtā MeKA, 

Valsts meža pētniecības institūtā Silava, LV Koksnes ķīmijas institūtā un meža apakšnozaru 

ražošanas struktūrās.  

 Zinātniskos pētījumus doktoranti veic galvenokārt Kokapstrādes katedras un institūta 

MeKA laboratorijās, LV Koksnes ķīmijas institūtā un kokapstrādes ražošanas uzņēmumos. 

Doktorantiem pastāv iespēja teorētiskā kursa un zinātnisko pētījumu daļu veikt ārzemēs. 

Studiju laikā doktorants iesaistās katedras un ārpuskatedras zinātniskajās aktivitātēs: 

sagatavo zinātniskās publikācijas; ar referātiem piedalās vismaz 2 nacionāla vai  starptautiska 

līmeņa zinātniskajos forumos; piedalās valsts nozīmes zinātniski pētnieciskajā darbā u.c.  
 

Doktora studiju kvalitātes vadība tiek nodrošināta: 

• ar promocijas darba vadītāja nozīmēšanu. Par promocijas darba vadītāju var būt 

habilitētais zinātņu doktors vai zinātņu doktors, kurš aktīvi piedalās zinātniski 

pētnieciskajā darbā savā zinātnes nozarē vai apakšnozarē, ko apliecina publikācijas un 

izstrādāto zinātnisko projektu pārskati; 

• ar mērķtiecīgi sastādītu doktoranta individuālā darba plānu kārtējam studiju gadam 

(skat.10.pielikums). Doktoranta individuālais darba plāns tiek saskaņots ar promocijas 

darba vadītāju un ar doktora studiju programmas direktoru, bet to apstiprina attiecīgās 

zinātņu nozares promocijas padomes pārstāvis (priekšsēdētājs); 

• ar doktoranta zinātniskās aktivitātes novērtēšanu katedras akadēmiskā personāla sēdēs 

(divas reizes studiju gadā); 

• ar doktoranta pārskatu par paveikto kārtējā studiju gadā apspriešanu un apstiprināšanu 

Meža fakultātes domes sēdē (pārskats iesniedzams studiju gadu beidzot).  

   

7.3.3. Akadēmiskā personāla un doktorantu pētnieciskā darbība 
 

 
Latvijā 2001.gadā Ministru Kabinets (2001.g.14.novembra Rīkojums Nr. 548) meža 

zinātni un koksnes tehnoloģijas (mežu attīstība, koksnes biomasas racionāla izmantošana, 

koksnes dziļās pārstrādes tehnoloģijas) atzina par prioritārām fundamentālo un lietišķo 

pētījumu finansēšanai. Līdzīgi formulētas arī Latvijas Nacionālās meža politikas un Meža un 

saistīto nozaru nacionālās programmas pamatnostādnes politiskajos mērķos un rīcības 

virzienos. 
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Kokapstrādes katedras akadēmiskās aktivitātes tiek realizētas ciešā sadarbībā ar 

Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtu (www.e-koks.lv), saīsināti – 

MeKA, kuru 2004.gada decembrī nodibināja Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), 

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts meži” (LVM) un Latvijas Kokrūpniecības federācija 

(LKF). Institūts sniedz koksnes un tās produktu testēšanas, atbilstības novērtēšanas, kā arī 

jaunu produktu un tehnoloģiju izveides pakalpojumus kokrūpniekiem. Vienlaikus studentiem 

ir pieejams ne tikai ļoti moderns laboratoriju komplekss, bet, kas ir arī ļoti svarīgi, viņi tiek 

iesaistīti aktuālu nozares pasūtītu lietišķo pētījumu izpildē. Šāds sadarbības modelis plaši tiek 

pielietots vadošajās ārzemju augstskolās, kur studentiem ir pieejama moderna laboratoriju 

tehnika. To pārņemot Latvijā, radīta ne tikai iespēja saglabāt konkurētspēju, bet, izmantojot šo 

integrācijas modeli, apvienot kapacitāti, lai attīstītu inovatīvus produktus un tehnoloģijas.  
 
Šobrīd Kokapstrādes katedrā pamatdarbā strādā kopā 21 cilvēks: 10 mācībspēki (tajā 

skaitā 2 profesori, 2 asociētie profesori un 3 docenti), 3 vadošie pētnieki, 2 pētnieki, bet 

palīgpersonāla skaits ir 6 cilvēki. Katedrā savu pedagoģisko un pētniecisko darbību veic 2 

habilitētie inženierzinātņu doktori un 6 inženierzinātņu doktori, bet 9 darbiniekiem ir maģistra 

akadēmiskais grāds. Pie katedras turpina studēt 9 doktoranti divās doktora studiju 

programmās: „Koksnes materiāli un tehnoloģija” un „Meža ekonomika un politika”. 

Doktorantu promocijas darbu vadīšanā papildus ir iesaistīti uz līgumu pamata arī 2 habilitētie 

zinātņu doktori un 2 zinātņu doktori, kuri nav pamatdarbā LLU Kokapstrādes katedrā.  
 

Katedras akadēmiskā personāla pētniecisko darbību vislabāk raksturo projekti, kas 

pēdējos gados ir sekmīgi izpildīti katedras mācībspēku un pētnieku vadībā (12.pielikums). 

Promocijas darbu vadītāji veic Latvijas meža nozarei aktuālus zinātniskos pētījumus, iesaistot 

tajos doktorantus. Profesoru  un asociēto profesoru – promocijas darbu vadītāju galvenie 

pētījumu virzieni ir Latvijas galveno koku sugu koksnes kompleksā un perspektīvā 

izvērtēšana, apaļo kokmateriālu standartizācija un tilpuma noteikšana, zāģmateriālu kvalitātes 

noteikšana un standartizācija, koksnes modifikācijas problēmu pētījumi, kokapstrādes 

darbmašīnu un instrumentu konstrukciju pilnveidošana, koksnes hidrotermiskās apstrādes 

procesu optimizācija, tehnoloģisko procesu analīze, zemās kvalitātes koksnes pārstrāde, 

biodegvielas iegūšana un izmantošana u.c. Visi mācībspēki regulāri stažējas ārzemēs vai 

paaugstina savu kvalifikāciju dažādos kursos un semināros Latvijā. 
 

Doktorantu izraudzītās darba tēmas ir aktuālas, saistītas ar meža nozari, kokapstrādes 

ražošanas aktuālām problēmām un pētījumu programmām. Tās ir cieši saistītas ar darba 
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zinātniskā vadītāja pētījumu virzieniem. Tādējādi doktorantiem tiek nodrošināta kvalificēta 

vadība. Doktoranti, kas apgūst doktora studiju programmu “Koksnes materiāli un 

tehnoloģijas”,  izpilda promocijas darba pētniecisko daļu Kokapstrādes katedras un institūta 

MeKA laboratorijās, kā arī ražošanas uzņēmumos, kur ir attiecīgā laboratorijas bāze, izņemot 

doktorantus, kuru pētniecības darbs ir saistīts ar koksnes ķīmijas problēmu risināšanu. LLU 

Kokapstrādes katedrai ir izveidojušies labi profesionālie kontakti ar Latvijas Valsts Koksnes 

Ķīmijas institūtu un savus promocijas darbus par dažādām koksnes zinātnes specifiskām 

problēmām LV KĶI laboratorijās, šī institūta speciālistu vadībā, izstrādā 2 LLU Meža 

fakultātes doktora studiju programmas “Koksnes materiāli un tehnoloģija” doktoranti.  

Pārskata periodā Kokapstrādes katedras doktoranti kā pētnieki piedalījās vairāku 

pētniecisko projektu izpildē:  

1. Valsts pētījumu programma “Lapu koku audzēšanas un racionālās izmantošanas 

pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas”, projekts Nr.2, “Lapu koku koksnes 

izmantošana mehāniskajā apstrādē jaunas produkcijas ieguvei”; 

2. Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Pētījumi par jaunu koksnes produktu izmantošanu 

būvniecībā un priekšlikumu sagatavošana to izmantošanas tehnisko un normatīvo barjeru 

novēršanai”; 

3. Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “ Koksnes pārstrādes blakusproduktu kvalitātes un 

to izmantošanas alternatīvu izpēte Latvijas uzņēmumos”; 

4. Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Mēbeļu un ugunsdrošības testēšanas laboratoriju 

darbības sfēras paplašināšana”; 

5. Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Koksnes resursu plūsmas modeļa izstrāde un 

aprobācija”; 

6. LZP zinātniskais projekts 06.0031.1.3 “Atjaunojamo izejvielu kompleksas izmantošanas 

zinātniskie pamati”. 

 
7.4. Vērtēšanas sistēma 

 
Promocijas eksāmenu programmas apakšnozarē izstrādā attiecīgā katedra, bet 

pētījumu virzienā - zinātniskais vadītājs. Abas šīs programmas apstiprina LLU Mežzinātņu un 

Materiālzinātņu promocijas padome. Promocijas eksāmeni ir atklāti un tos pieņem LLU 

Zinātņu prorektora apstiprināta eksaminācijas komisija 3 zinātņu doktoru sastāvā. 

Apakšnozares eksāmenā doktorants apliecina savu vispārējo sagatavotības līmeni un 

zināšanas konkrētajā zinātnes apakšnozarē. Pētījumu virziena eksāmens ir pierādījums par 
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doktora studiju pētījumu virziena kursa sekmīgu apguvi. Šī kursa struktūru un atsevišķu 

studiju priekšmetu apjomu nosaka katedra atbilstoši promocijas darba  tematikai. Pētījumu 

virziena eksāmens notiek publiska referāta veidā ar vismaz 2 Mežzinātņu un Materiālzinātņu 

promocijas padomes pastāvīgo locekļu piedalīšanos, no kuriem viens ir attiecīgās 

apakšnozares eksperts. 
 

LLU arī doktorantūras studijās tiek realizēta 10 ballu zināšanu vērtēšanas sistēma (10 

– izcili, 9 – teicami, 8 – ļoti labi, 7 – labi, 6 – gandrīz labi, 5 – viduvēji, 4 – gandrīz viduvēji; 

3 – vāji; 2 – ļoti vāji; 1 – ļoti, ļoti vāji). Pašnovērtējuma gaitā ir atzīts, ka zināšanu 

novērtējumā maz lietots vērtējums izcili (10 balles), kas liecina par to, ka arī lielāka 

doktorantu daļa nespēj (vai nevēlas) doktora studiju laikā apgūt zināšanas virs programmas 

prasību līmeņa. 
 

Promocijas procedūru nosaka 2005.gada 27.decembrī izdoti MK noteikumi Nr.1001 

“Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji” un LLU Senātā 

2006.gada 12.aprīlī apstiprinātais “LLU promocijas padomes nolikums”. Pamatojoties uz 

Latvijas Zinātnes padomes 2005.gada 26.aprīļa lēmumu Nr. 3-1-3, LLU Mežzinātņu nozares 

un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas 

padome, ar pilnvaru laiku līdz 2010.gada 26.aprīlim, uzsāka savu darbību. Ar LLU Rektora 

2010.gada 22.aprīļa rīkojumu Nr.04-195 apstiprināta jauna LLU Mežzinātņu nozares un 

Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padome 

šādā sastāvā: 

1. Andrejs TREIMANIS, Dr.silv., LLU profesors; 

2. Tālis GAITNIEKS, Dr.silv., LVMI „Silava” vadošais pētnieks; 

3. Imants LIEPA, Dr.habil.biol., LLU profesors; 

4. Arnolds ŠĶĒLE, Dr.habil.sc.ing., LLU profesors; 

5. Gaļina TELIŠEVA, Dr.habil.chem., LVKĶI laboratorijas vadītāja, profesore; 

6. Arnis TREIMANIS, Dr.habil.sc.ing., LLU profesors; 

7. Henn TUHERM, Dr.habil.sc.ing., Dr.h.c.silv., LLU profesors;  

8. Pēteris ZĀLĪTIS, Dr.habil.silv., LVMI „Silava” vadošais pētnieks, profesors. 

Padomes pilnvaru laiks noteikts līdz doktora studiju programmas akreditācijas laika 

beigām – 2010.gada 31.decembrim. 
 

Uzskatām, ka vērtēšanas kritēriji, pārbaudes formas un kārtība atbilst citu valstu 

universitātes pieņemtajiem. 
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7.5. Studējošie 
 
 

7.5.1. Studējošo skaits programmā 
 

 
2009./2010.studiju gadā Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares doktorantūrā 

studēja 4 doktoranti:  

1.kursā – Ramūnas Tupčiauskas, zin. vadītāji prof., Dr.habil.sc.ing., Dr.h.c.silv.  

                          H.Tuherms un LVKĶI profesors, Dr.habil.chem. J.Grāvītis;  

2.kursā –  Andis ANTONS, zin. vadītājs vad.pētnieks, Dr.sc.ing. J.Kravalis;   

3.kursā –  Kaspars ZUDRAGS,  zin. vadītāji  prof., Dr.habil.sc.ing., Dr.h.c.silv. 

                           H.Tuherms un RTU profesors, Dr.habil.sc.ing. K.Rocēns; 

                 Sanita LUDVIGSONE-RUDZĪTE, zin. vadītājs prof., Dr.habil.sc.ing.,  

                           Dr.h.c.silv. H.Tuherms).  
 

Turpināja izstrādāt savus promocijas darbus divi bijušie Koksnes materiālu un 

tehnoloģijas doktorantūras studenti – Uldis GRĪNFELDS (zin. vadītājs prof., Dr.habil.sc.ing. 

A.Treimanis) un Ulvis MIONČINSKIS (zin. vadītājs vad.pētnieks, Dr.sc.ing. M.Sleņģis).  

 
  

7.5.2. Absolventu skaits 
 
 

 Pārskata periodā LLU Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktora studiju programmas 

četri  doktoranti sekmīgi aizstāvēja savus promocijas darbus un ieguva inženierzinātņu 

doktora (Dr.sc.ing.)  zinātnisko grādu Materiālzinātnes nozares Koksnes materiālu un 

tehnoloģijas apakšnozarē:  

• Ziedonis MIKLAŠEVIČS par tēmu „Elektrolīniju un sakaru līniju balstu ražošanas 

tehnoloģiskie pētījumi un ekoloģiskais novērtējums” (zin. vadītājs prof., 

Dr.habil.sc.ing. G.Moskvins); 

• Uldis SPULLE par tēmu „Paliktņu koka konstrukciju mehānisko īpašumu pētījumi” 

(zin. vadītājs as.prof., Dr.sc.ing. V.Pušinskis ; 

• Jānis OŠS par tēmu „Koksnes resursu plūsmas analīze” (zin. vadītājs prof., 

Dr.habil.sc.ing. P.Rivža); 

• Edgars BUKŠĀNS par tēmu „Koksnes materiālu ugunsdrošību ietekmējošie faktori 

un ugunsreakcijas prognozēšana” (zin. vadītājs as.prof., Dr.chem. A.Morozovs). 
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Doktorants Kaspars ZUDRAGS ir beidzis doktorantūras kursu un iesniedza savu 

promocijas darbu „Paaugstinātas īpatnējās stiprības saplākšņa plātnes” (zin. vadītāji  prof., 

Dr.habil.sc.ing., Dr.h.c.silv. H.Tuherms un RTU profesors, Dr.habil.sc.ing. K.Rocēns) 

iepriekšējai izvērtēšanai LLU Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes 

materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padomē. Promocijas padome savā 

2010.gada 6.maijā sēdē kopumā novērtēja, ka iesniegtais promocijas darbs atbilst Zinātniskās 

darbības likumam un MK 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1001 „Doktora zinātniskā 

grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji” un pieņēma lēmumu nosūtīt K.Zudraga 

promocijas darbu izvērtēšanai Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijā. 

 
7.5.3. Doktorantu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

un  aptaujas rezultātu analīze 

 
Doktorantu līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā varētu vērtēt no vairākiem 

aspektiem. 
 

1. Doktora studiju procesa un satura apspriešana.  Doktora studiju procesa satura 

apspriešana notiek gan katedras akadēmiskā personāla sēdēs, novērtējot doktorantūras 

studentu individuālo plānu izpildi, gan doktorantu personiskajos kontaktos ar savu promocijas 

darba zinātniskajiem vadītājiem un citiem katedras akadēmiskā personāla pārstāvjiem. 

Programmu satura un formas maiņa notiek, ņemot vērā doktorantu vēlmes pēc studiju kursu 

klāsta ar lielāku izvēles iespēju. Uzlabojot sadarbību ar Eiropas Savienības valstu 

universitātēm, būs iespēja ne vien stažēties un piedalīties doktorantu specializētājos kursos, 

bet arī veikt pētījumus viņu laboratorijās. Studentu, maģistrantu un doktorantu pārstāvniecība 

ir arī fakultātes Domē, fakultātes Mācību metodiskajā komisijā, LLU Senātā un Konventā un 

ar saviem pamatotiem priekšlikumiem var ietekmēt šajās institūcijās pieņemtos lēmumus. 

2. Līdzdalība pētnieciskajā darbā. Visi doktoranti izpilda zinātniskā rakstura 

pētījumus Kokapstrādes katedras un institūta MeKA laboratorijās, arī katedras līgumdarbu 

ietvaros. Pētījumu izpildes gaitā doktoranti ir tuvā kontaktā ar pētījumu vadītājiem un 

neformālā gaisotnē tiek apspriesti aktuālie jautājumi, kas skar studiju procesa pilnveidošanas 

dažādus aspektus. Tā tiek nodrošināta atgriezeniskā saikne un akadēmiskais personāls iegūst 

informāciju “no pirmavotiem”, ko izmanto doktora studiju procesa satura un organizācijas 

pilnveidošanai. 
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Doktorantu un doktora studiju programmas absolventu individuālās aptaujas rezultātā 

pašnovērtējuma gaitā izdarīti šādi secinājumi: 

• doktora studiju programmas saturs apmierina visus respondentus; 

• praktiski nav iespējams promocijas darbu izpildīt un publicēt promocijas darba izpildes 

rezultātus 3 gadu laikā. Doktoranti un doktora studiju programmas absolventi ierosināja 

izskatīt jautājumu par iespēju doktora studiju ilgumu noteikt 4 gadus, kā tas ir gan mūsu 

kaimiņvalstīs (Igaunijā un Lietuvā), gan arī Ziemeļvalstīs; 

• augstskolas budžetā jāparedz speciālie līdzekļi doktorantu komandējumiem, lai piedalītos 

starptautiskajās konferencēs, lai iepazīstinātu ar savu pētījumu rezultātiem citu valstu 

zinātniekus.     

 
7.6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 

 
7.6.1. Akadēmiskā personāla skaits 

 
Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktora studiju programmu realizācijā ir iesaistīti 

arī LLU dažādu fakultāšu akadēmiskais personāls – kopā 16 personas (2.tabula), kuru 

kvalifikācija ir ļoti augsta (no 16 akadēmiskā personāla locekļiem 7 ir habilitētā zinātņu 

doktora grāds, bet 8 – zinātņu doktora grāds). No akadēmiskā personāla 14 personas (87,5 %) 

strādā un ir ievēlēti akadēmiskajos amatos LLU, bet 13 personām (81 %)  no ievēlētā 

akadēmiskā personāla universitātē ir habilitētā doktora vai doktora zinātniskais grāds, kas 

atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.821 „Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības 

programmu akreditācijas kārtība” 6.3. punkta prasībām.   
  

No koksnes materiālu un tehnoloģijas doktora studiju programmas realizācijā 

iesaistītajiem mācībspēkiem divi profesori ir LZA īstenais loceklis, divi – LZA 

korespondētājlocekļi; Latvijas Lauksaimniecības un mežzinātņu akadēmijas locekļi ir 6 

studiju programmas mācībspēki. Viens mācībspēks ir Zviedrijas Karaliskās Inženierzinātņu 

akadēmijas ārzemju loceklis, viens – Zviedrijas Karaliskās Lauksaimniecības un 

mežsaimniecības akadēmijas ārzemju loceklis un Igaunijas Lauksaimniecības universitātes 

Goda doktors Dr.h.c.silv. Kokapstrādes studiju programmu realizācijā ir iesaistīti arī 5 LZP 

mežzinātņu eksperti. Visi mācībspēki regulāri stažējas ārzemēs vai paaugstina savu 

kvalifikāciju dažādos kursos un semināros Latvijā.  
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 2.tabula 
Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktora studiju programmas  

akadēmiskais personāls 
 

Nr. 
p.k 

 
Uzvārds, vārds 

Amats, 
zinātniskais grāds 

 
Studiju priekšmets 

1. ARHIPOVA Irina Prof., Dr.sc.ing. Lietišķās daudzvariāciju metodes   
2. GAILE Zinta Prof., Dr.agr. Zinātnisko rakstu sagatavošana 
3. LIEPA Imants Prof., Dr.habil.biol. Pētījumu metodoloģija 
4. GRĀVITIS Jānis Prof., Dr.habil.chem. Promocijas darbu vadīšana 
5. MOSKVINS Genādijs Prof., Dr.habil.sc.ing. Promocijas darbu vadīšana 
6. RIVŽA Pēteris Prof., Dr.habil.sc.ing. Ekonomisko pētījumu kvantitatīvās 

                                            metodes 
Promocijas darbu vadīšana 

7. ROCĒNS Kārlis  Prof., Dr.habil.sc.ing. Promocijas darbu vadīšana 
8. TREIMANIS Arnis Prof., Dr.habil.sc.ing. Koksnes materiāli un tehnoloģijas 

Promocijas darbu vadīšana 
9. TUHERMS Henns Prof., Dr.habil.sc.ing. Koksnes materiāli un tehnoloģijas 

Promocijas darbu vadīšana  
10. MAĻINOVSKA Larisa As.prof., Dr.paed. Profesionālās svešvalodas 

                 speckurss (angļu valoda) 
11. MOROZOVS Andris As.prof., Dr.chem. Promocijas darbu vadīšana 
12. PAURA Līga As.prof., Dr.agr. Lietišķās daudzvariāciju metodes   
13. SPULLE Uldis As.prof., Dr.sc.ing. Koksnes materiāli un tehnoloģijas 
14. KRAVALIS Juris Vad.pētn, Dr.sc.ing. Promocijas darbu vadīšana  
15. SLEŅĢIS Mārtiņš Vad.pētn, Dr.sc.ing. Promocijas darbu vadīšana 
16. MALIŠEVA Oksana Lektore, Mg.phil. Profesionālās svešvalodas 

                 speckurss (vācu valoda) 
 

 
7.6.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība 

struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanai 
 

 
Struktūrvienības mērķi un uzdevumi ir aplūkoti pašnovērtējuma ziņojuma 

7.2.2.sadaļā. Struktūrvienības akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās pedagoģiskajā, 

pētnieciskajā  un konsultatīvajā darbā; akadēmiskā personāla zinātniskās biogrāfijas (CV) ir 

dotas 13.pielikumā. Dati par projektu vadību ir doti 12.pielikumā. Arī tēmu loks, ko šobrīd 

vada šeit strādājošie pētnieki, liecina par darbības svarīgumu: 

• Latvijas koksnes kā konstrukciju materiāla kvalitātes kompleksa izvērtēšana, atkarībā no 

augšanas apstākļiem un mežsaimnieciskajiem pasākumiem. 

• zāģmateriālu kvalitātes prognozēšana, izmantojot augstās precizitātes sensoru tehnoloģijas 

apaļkoku kvalitātes novērtēšanai. 
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• saplākšņu kvalitātes prognozēšana, atkarībā no izejmateriāla kvalitātes un ražošanas 

tehnoloģijas. 

• mazvērtīgas koksnes pielietošanas iespējas koksnes kompozītu materiālu izgatavošanai. 

• masīvās un līmētās koksnes celtniecības materiālu stiprības rādītāju noteikšana, 

izmantojot nesagraujošas pārbaudes metodes. 

• koksnes stiprības noteikšanas metožu salīdzinājums. 

• Latvijas koku sugu koksnes līdzsvara mitruma pētījumi dažādos apstākļos, pie dažāda 

gaisa mitruma un temperatūras, precizētu ekspluatācijas mitruma normu izstrādei.  

• koksnes biomasas kompleksas izmantošanas iespēju analīze, arī enerģijas ražošanai. 

• meža politikas realizācijas gaita.  

 

Akadēmiskā personāla visu publikāciju saraksts dots 14.pielikumā, bet kopsavilkums 

– 3.tabulā. 
3.tabula 

Akadēmiskā personāla publikāciju skaits pēcakreditācijas perioda 
(2005.-2009.gads) 

 

Gadi Publikāciju  
veids 2005.g. 2006.g. 2007.g. 2008.g. 2009.g. 

Kopā 

LZP atzītos izdevumos   9   9   9  8   8 43 
Pārējos izdevumos 11 10  5   5 19 50 

K o p ā 20 19 14 13 27 93 
 

 Konferenču saraksts, kurās uzstājušies Kokapstrādes katedras mācībspēki, doktoranti 

un pētnieki, dots 15.pielikumā, bet kopsavilkums – 4.tabulā. 

 
4.tabula 

Akadēmiskā personāla uzstāšanās konferences pēcakreditācijas perioda 
(2005.-2009.gads) 

 

Gadi Konferences vai 
semināra veids 2005.g. 2006.g. 2007.g. 2008.g. 2009.g. 

Kopā 

Starptautiskās 19 14   9   6   5 53 
Pārējās   8 16   3 17   6 50 

K o p ā 27 30 12 23 11 103 
 

 Analizētā informācija liecina, ka akadēmiskā personāla kvalifikācija nodrošina 

struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanu. 

 
 



 

 27 

7.6.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, 
apmācības un attīstības politika  

 
 

Akadēmiskā personāla atlases politikas pamatprincips - iesaistīt Kokapstrādes 

katedras štatos vai kā vieslektorus Latvijas vadošos mežzinātniekus. LZA īstenais loceklis, 

Dr.habil.sc.ing. A.Treimanis ir ievēlēts konkursa kārtībā par katedras profesoru, bet institūta 

MeKA direktors A.Domkins – par asociēto profesoru. Kā vieslektori studiju programmas 

realizācijā ir iesaistīti profesors, Dr.habil.sc.ing., LZA īstenais loceklis K.Rocēns (līdz 

2006.g.31.augustam strādāja LLU, turpina vadīt promocijas darbus) un LV KĶI profesors, 

Dr.habil.chem. J.Grāvītis (promocijas darbu vadīšana). Kā vadošie pētnieki ar 2006.gada 

1.septembri ir iesaistīti  Dr.sc.ing. J.Kravalis,  Dr.sc.ing. J.Māciņš un  Dr.sc.ing. M.-E.Sleņģis. 
 

Viens no sāpīgākajiem jautājumiem, ko vienas katedras ietvaros pilnībā atrisināt nav 

iespējams, ir akadēmiskā personāla saglabāšana un tā sastāva atjaunošana. Katedras 

potenciāla atjaunošanai pārskata periodā iesaistīti darbā jaunie mācībspēki - lektori 

G.Priedkalns, U.Miončinskis, U.Spulle, asistenti E.Bukšāns, A.Dekšnis (kā vieslektori), 

vadošais pētnieks J.Ošs. Jaunie mācībspēki savu kvalifikāciju paaugstina, studējot 

doktorantūrā (U.Spulle, J.Ošs un E.Bukšāns savus promocijas darbu jau aizstāvēja) un 

maģistrantūrā. Meža fakultāte un Kokapstrādes katedra nodrošina, lietojot dažādus 

finansēšanas avotus, jaunajiem mācībspēkiem iespējas apmeklēt kvalifikācijas 

paaugstināšanas kursus un specializētas izstādes gan Latvijā, gan ārzemēs, kā arī piedalīties 

līgumdarbu un valsts pētījumu programmu izpildē. As.prof., Dr.sc.ing. ir U.Spulle ir jau 

iesaistīts doktora studiju programmas „Koksnes materiāli un tehnoloģijas” realizācijā, un 

nākošajā studiju gadā viņam tiek uzticēts viena promocijas darba izstrādes zinātniskā 

vadīšana. Kokapstrādes katedras akadēmiskā personāla attīstības politika nākamajiem sešiem 

gadiem paredz arī citu jauno zinātņu doktoru iesaistīšanu doktorantūras studiju programmas 

„Koksnes materiāli un tehnoloģijas” īstenošanā (Dr.sc.ing. E.Bukšāns u.c.). 

 

7.7. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
 

7.7.1. Finansēšanas avoti 
 

Studiju procesa un pētnieciskā darba veikšanai tiek izmantoti dažādi finansējuma 

avoti: 

• valsts budžeta finansējums studiju procesam; 
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• finansējums no fizisko un juridisko personu iemaksām (nepilna laika doktorantu studiju 

maksa); 

• zinātniskās infrastruktūras uzturēšanai paredzētais bāzes finansējums: 

• zinātniski pētniecisku projektu un līgumdarbu finansējums (daļa no šiem līdzekļiem tiek 

atvēlēta materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai, pētnieku algām, dalībai starptautiskās 

konferencēs u.c.). 

LLU Valsts budžeta finansēti sekmīgie pilna laika doktoranti saņem Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteikto stipendiju. Fizisku un juridisku personu finansētiem 

pilna un nepilna laika doktoranti saņem LLU ieteikumu par apmaksātu papildus atvaļinājuma 

piešķiršanu darba vietā. Zinātniskā darba veikšanai konkursa kārtībā ir pieejami arī ES 

atbalsta granti doktorantūras programmu īstenošanai (piemērām, ESF projekta „Atbalsts LLU 

doktora studiju īstenošanai” mērķfinansējumu saņem 2 doktoranti, kas apgūst doktora studiju 

programmu „Koksnes materiāli un tehnoloģijas” – K.Zudrags un R.Tupčiauskas). Doktorantu  

papildus finansējums iespējams, iesaistoties apmaksāto starptautisko projektu un LR valsts 

nozīmes pētījumu izpildē. 

 

7.7.2. Programmu realizācijas resursi un infrastruktūra 
 

LLU Meža fakultāte ir izvietota Jelgavā, Akadēmijas ielā 11, kur atrodas fakultātes 

galvenais mācību korpuss. Atsevišķā ēkā Dobeles ielā 41 atrodas Kokapstrādes katedras 

auditorijas un laboratorijas, kur notiek kokapstrādes studiju programmās iekļauto speciālo 

studiju programmu apguve. Šajās telpās studiju programmas „Koksnes materiāli un 

tehnoloģijas” doktoranti veic savus zinātniskos pētījumus. Katedrā studentu rīcībā ir 22 

datori, kuri pieslēgti INTERNETa tīklam. 

Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes (LLU) Meža fakultāti, un kopā ar Jēkabpils un Ventspils                   

pašvaldībām 2003.-2004. gadā īstenoja PHARE 2001 ES līdzfinansētu projektu, kura 

oficiālais nosaukums bija “Jēkabpils kokapstrādes uzņēmējdarbības parks”, bet projekta 

īstenošana notika arī Rīgā, Jelgavā un Ventspilī. LLU līdzdalība šajā projektā bija saistīta ar 

Meža nozares informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centru izveidošanu. Lai sasniegtu 

projekta mērķus un veidotu priekšnosacījumus meža nozares informācijas, zināšanu un 

tehnoloģiju centra efektīvai darbībai, 2005.gadā tika parakstīts līgums par sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” 
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(saīsināti – MeKA) izveidošanu, kuru dibināja SO “Latvijas Kokrūpniecības federācija”, VAS 

“Latvijas Valsts meži” un Latvijas Lauksaimniecības universitāte.  
 
Institūs MeKA atrodas Jelgavā, LLU Meža fakultātes Kokapstrādes katedras 

pārbūvētajās telpās, kas dod iespēju iekļaut projekta īstenošanā LLU akadēmisko potenciālu. 

Šo centru atdeve izpaudīsies vairākos virzienos: 

• studiju un tālākizglītības programmu kvalitatīvā realizācija, 

• zinātnisko pētījumu veikšana ar ES atzītām metodēm, 

• jaunāko zinātnes un tehnoloģijas atziņu propagandēšana un ieviešana ražošanā, 

• tirgū esošo produktu kvalitātes noteikšana un atbilstības apliecināšana, 

• jaunu produktu radīšana un pielietojuma izpēte, u.c.  
 

Institūta MeKA Tehnoloģiju centrā ir izveidotas šādas laboratorijas, kas 

izmantojamas arī kokapstrādes visu līmeņu studentu (pamatstudiju, maģistrantūras un 

doktorantūras studiju) apmācības un pētnieciskajā darbā: 

• koksnes zinātnes laboratorija. 

• materiālu mehānisko raksturlielumu testēšanas laboratorija. 

• materiālu ugunsizturības testēšanas laboratorija.  

• līmēto koksnes materiālu un izstrādājumu laboratorija. 

• koksnes hidrotermiskās apstrādes laboratorija. 

• mēbeļu un virsmas apdares testēšanas laboratorija. 

• mehatronikas mācību laboratorija. 

Ar mērķi veicināt nozares darbinieku profesionālās izaugsmes iespējas, kā arī lai 

piesaistītu nozarei citu specialitāšu studentus, projekta ietvaros izveidots Izglītības centrs. 

Izglītības centra uzdevumi: 

•   profesionālās un augstākās izglītības pilnveidošana – kokapstrādes ekonomika, 

koksnes tirgi, loģistika, dizains un inženierzinātnes, informācijas tehnoloģijas 

kokapstrādē; 

•   pieaugušo tālākizglitība – ekonomika, tirgzinība, kvalitātes vadība, CNC 

apmācība, mehatronika, darba drošība, tālākapstrādes tehnoloģijas. 
 

Izglītības centrs darbojas ciešā kontaktā ar Kokapstrādes katedru, realizējot 

tālākizglitības programmas. Viens no Izglītības centra uzdevumiem ir arī piesaistīt institūta 

MeKA darbiniekus un nozares vadošos speciālistus augstākās profesionālās izglītības 

programmu realizēšanai.   
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 Kokapstrādes katedras rīcībā esošās laboratorijas un laboratorijas iekārtas, ko izmanto 

gan studiju programmā paredzēto laboratorijas izpildei, kā arī pētnieciskā darba izpildei gan 

studenti, arī mācībspēki un pētnieki kopā ar institūta MeKA līdzstrādniekiem, ir dots 

16.pielikumā. 

 

7.8. Ārējie sakari 
 

7.8.1.  Saistība ar darba devējiem 

 

Doktora studiju programmas „Koksnes materiāli un tehnoloģijas” absolventu, jaunu 

inženierzinātņu doktoru potenciālie darba devēji ir: 

• augstākās izglītības iestādes, galvenokārt LLU Meža fakultāte; 

• Latvijas Kokrūpniecības federācijas uzņēmumi, tajā skaitā AS „Latvijas Finieris” 

(doktorantūrā studē divi šī uzņēmuma darbinieki);  

• AS “Latvijas Valsts meži” (viens doktorantūras absolvents strādā šajā akciju sabiedrībā); 

• nozares zinātniskie institūti (MeKA un LV KĶI). Institūtā MeKA strādā 3 doktora studiju 

programmas absolventi, bet divi LV KĶI pētnieki studē doktorantūrā.  
 

2005.gadā Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), AS “Latvijas Valsts meži” 

(LVM) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) noslēdza līgumu par zinātniski 

tehnisko un konsultatīvo sadarbību. Līgumslēdzējas puses vienojas sadarboties: 

• pētījumu un inovāciju jomā; 

• visu līmeņu studiju programmu pilnveidošanas jomā; 

• tālākizglītības programmu realizācijas jomā; 

• projektu un pētījumu zinātniskās ekspertīzes jomā; 

• cilvēkresursu un materiāli tehniskās bāzes attīstības jomā. 
 

Latvijas Kokrūpniecības federācija un VAS “Latvijas Valsts meži”, noslēdzot 

sadarbības līgumu ar LLU, ņēma vērā, ka LLU un tās Meža fakultāte nodrošina meža nozari 

ar augstākās kvalifikācijas speciālistiem, realizējot atbilstošas augstākās profesionālās un 

akadēmiskās augstākās izglītības un doktora studiju programmas, kā arī izmantojot savu 

zinātnisko potenciālu nozares nozīmīgo problēmu risināšanā. LKF un LVM mērķis, attīstot 

Latvijas Meža kompleksa konkurētspēju, ir veicināt un atbalstīt līdzsvarotu LLU attīstību, 
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veidojot to par aktīvu, vitālu un mūsdienīgu izglītības un pētniecības centru ar atbilstošu 

metodisko un tehnisko nodrošinājumu, saglabājot tās darbības akadēmisko raksturu un 

tradīcijas. Līgumslēdzējas puses konstatēja, ka LKF un LVM ir ieinteresētas veicināt zinātnes 

un ražošanas integrāciju, pētniecisko rezultātu ieviešanu, kokapstrādes procesu un produktu 

kvalitātes atbilstības sistēmas veidošanu, kvalificētu darbinieku apmācības uzlabošanu un uz 

zināšanām bāzētu nozares attīstību, savukārt LLU ir ieinteresēta pilnveidot zinātnisko 

potenciālu un studiju programmu kvalitāti, lai ar savu zinātniski tehnisko, potenciālu 

veicinātu meža nozares konkurētspējas paaugstināšanu. Ar šo līgumu saistītie darbi un 

pakalpojami tiek realizēti konkrētu projektu formā, tajā skaitā PHARE 2001 ES 

līdzfinansētais projekts “Jēkabpils kokapstrādes uzņēmējdarbības parks”.  

2006.gada 16.novembrī AS “Latvijas Finieris”, tās valdes priekšsēdētāja U.Biķa 

personā, un LLU Kokapstrādes katedra, tās vadītāja H.Tuherma personā, noslēdza sadarbības 

līgumu, ar mērķi pilnveidot un uzlabot mūsdienu tehnoloģijas attīstības līmenim atbilstošu 

kokapstrādes nozares augstākās izglītības speciālistu sagatavošanu. Abi līgumi tiek veiksmīgi 

realizēti. 

 
 

7.8.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvija un ārvalstīs 

 

Sadarbība ar augstskolām Latvijā ir ierobežota, jo neviena no Latvijas augstskolām 

nepiedāvā koksnes materiālu un tehnoloģijas doktora studiju programmu. Kokapstrādes 

katedra sadarbojas cieši ar ārvalstu universitātēm, kas realizē līdzīgas studiju programmas: 

Tallinas Tehniskā universitāte, Kauņas Tehnoloģiskā universitāte, Igaunijas Lauksaimniecības 

universitāte (Tartu), Lietuvas Lauksaimniecības universitāte (Kauņa),  Helsinku Tehnoloģiskā 

universitāte, Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitāte (Upsalā), Poznaņas 

Lauksaimniecības universitāti u.c. – pieredzes apmaiņa par doktora studiju procesa realizāciju 

un studiju programmas saturu, sadarbība koksnes un koksnes materiālu īpašību noteikšanā, 

starplaboratoriju salīdzinošie testi. 
 

Pētnieciskajā darbā ir izveidojušies cieši kontakti ar ārvalstu zinātniskajām 

institūcijām: 

• sadarbība ar zinātniski pētnieciskajām institūcijām 5. ietvara tīklveida programmas 

"Koksnes modificēšana" ietvaros, http://www.woodmodification-network.org.; 
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•  Somijas Tehnisko zinātņu centrs (VTT), Latvijā ražotu saplākšņu un skujkoku 

zāģmateriālu mehānisko īpašību salīdzinājums ar Ziemeļvalstu pētījumu datiem, 

starplaboratoriju salīdzinošie testi; 

• Norvēģijas Meža pētniecības institūts, sadarbība zāģmateriālu žāvēšanas un koksnes 

kompleksās izmantošanas jautājumu pētījumos; 

•  Innova Wood, kas ir integrēts starptautiskās sadarbības tīkls Eiropas mērogā 

zinātniskās pētniecības un apmācību jomā meža un kokapstrādes nozarēs; skat. 

http://www.innovawood.com . 

                                                                    
7.8.3. Akadēmiskais personāls ārvalstīs  

 
 
Akadēmiskā personāla darbība ārvalstīs notiek dažādos virzienos. Eiropas un citās 

starptautiskajās zinātniskajās organizācijās un komitejās pārstāvētais akadēmiskais personāls: 

• H.Tuherms. Starptautiskās Koksnes zinātnes akadēmijas Austrumeiropas apakškomisijas 

loceklis. 

• H.Tuherms. Latvijas pārstāvis ES COST zinātnisko programmu Tehniskā komitejā. 

• H.Tuherms. Baltijas un Ziemeļcalstu lauksaimniecības augstskolu sadarbības programmas 

NOVA-BOVA valdes loceklis. 

• A.Treimanis. ES COST zinātnisko programmu Tehniskās komitejas loceklis. 

• A.Domkins. Eiropas Kokrūpniecības konfederācijas (CEI Bois) padomes loceklis. 

• A.Domkins. Eiropas Kokrūpniecības konfederācijas (CEI Bois) valdes loceklis. 

• A.Domkins. COST E44 Kokrūpniecības stratēģijas grupas dalībnieks.  

• K.Būmanis. Eiropas Meža sektora tehnoloģiskās platformas nacionālās grupas dalībnieks. 
 

Kokapstrādes studiju programmu akadēmiskais personāls piedalās arī aktīvi ar 

referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs (skat. 15.pielikumu). 
 

Doktoranti, kas apgūst doktora studiju programmu „Koksnes materiāli un 

tehnoloģijas”, piedalās aktivitātēs Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības programmas 

„Wood material science & engineering” (WSE) ietvaros: 

• ikgadējās doktorantu zinātniskās konferencēs, kas notiek Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 

pētniecības centros (2005.gadā – Honnē - Norvēģijā; 2006.gadā – Stokholmā; 2007.gadā – 

Helsinkos; 2008.g. – Rīgā, 2009.gadā – Kopenhāgenā, 2010.g. – paredzēts Tallinā); 



 

 33 

• Ziemeļvalstu un WSE organizētajos doktorantu starptautiskajos zinātniskajos kursos par 

koksnes zinātnes un kokapstrādes tehnoloģijas aktuālajām problēmām.  

 

8. Studiju programmu attīstības plāns 
 

Doktora studiju programmas “Koksnes materiāli un tehnoloģijas” attīstība notiek 

saskaņā ar  LLU un LLU Meža fakultātes stratēģisko plānu. Tālāk doti koncentrētā veidā 

rādītāji, kas raksturo Kokapstrādes katedras patreizējo situāciju un plānotās 

pamataktivitātes tālākās attīstības nodrošināšanai.  

 
 Zinātniskais 

darbs 
Pedagoģiskais 

darbs 
Tālākizglītības  
programmas 

LLU kā valsts akreditēta universitāte 
Vienīga akadēmiskā iestāde kokapstrādes jomā Latvijā, 

labi sakari un savstarpējā izpratne ar ražošanas iestādēm 

Attīstību veicinošie 
faktori 

• tiek iekārtota ar 
mūsdienu pētnie-
cisko iekārtu ap-
gādāta Koksnes 
un koksnes ma-
teriālu pētniecības 
laboratorija 

• līdzdalība  LZP  
projektos  

• akreditētas studiju 
programmas; 

• pedagoģiskajā 
darbā iesaistīti vi-
si Latvijas vado-
šie speciālisti   

• tālākizglītības 
programmu reali-
zācija ar institūta 
MeKAS starp-
niecību; 

• aktīvā līdzdalība 
nozares periodi-
sko izdevumu 
veidošanā   

Darbinieku zemais atalgojums, kura dēļ reālais konkurss uz mācīb-
spēku štata vietām notiek tikai formāli un mācībspēku vidējais vecums 
palielinās ar katru gadu  

Attīstību kavējošie 
faktori 

Ierobežotie finansiālie resursi, kas kavē kvalifikācijas paaugstināšanas 
plānu realizāciju un mācību/metodiskās literatūras izdošanu  

Prioritārie  
uzdevumi 

Materiālās bāzes 
pilnveidošana, dokto-
rantu darba efektīvā-
ka organizēšana, ra-
žošanas pasūtījumu 
izpilde 

Mācību un metodi-
skās literatūras 
aktīvāka publicēšana, 
doktorantu darbības 
aktivizēšana  

Jauno tālākizglītības 
programmu izstrāde 

Realizācijas 
veidi 

Aktīvāka līdzdalība 
jauno pētniecības 
projektu pieteikumu 
sastādīšanā, zināt-
niskie komandējumi 
ārzemēs, jauno 
pētniecības metožu 
apgūšana  

Jauno mācībspēku 
iesaistīšana 
pedagoģiskajā darbā, 
kvalifikācijas stažē-
šanās iespēju radīša-
na ārzemēs, studiju 
formu un metožu 
pilnveide  

Organizatorisks darbs 
jauno tālākizglītības 
programmu piedāvā-
šanā, ražošanas uz-
ņēmumu informēšanā 
un klausītāju iesaistī-
šanā    
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Doktora studiju programmas „Koksnes materiāli un tehnoloģijas” satura un formas 

maiņa notiks, ņemot vērā doktorantu vēlmes pēc priekšmetu klāsta ar lielāku izvēles iespēju. 

Uzlabojot sadarbību ar Eiropas Savienības valstu universitātēm, būs iespēja ne vien stažēties 

un piedalīties doktorantu specializētajos kursos, bet arī veikt pētījumus viņu laboratorijās. 

Paplašinās speciālā kursa jaunākās literatūras klāsts, praktizēs vieslektoru lekciju kursu 

organizēšanu, finansu nodrošinājuma ietvaros tiek uzlabots laboratoriju materiāli tehniskais 

nodrošinājums. 

LLU un LLU Meža fakultātes stratēģiskajos plānos izskatīti šādi jautājumi: 

• studiju programmu attīstība; 

• tālākizglītība un konsultatīvā darbība; 

• studiju organizācija un kvalitāte; 

• mācībspēki; 

• studiju procesa nodrošināšana; 

• zinātniskā darbība; 

• zinātnieku personāla veidošana; 

• doktorantūra; 

• materiāli tehniskās bāzes attīstība un uzturēšana; 

• sadarbība ar citām institūcijām Latvijā un ārzemēs. 

 
Pašnovērtējuma galvenie secinājumi un priekšlikumi doktorantūras studiju procesa 

kvalitātes uzlabošanai: 

• LLU meža fakultātē ir visi priekšnosacījumi, lai nodrošinātu Materiālzinātņu nozares 

Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktora studijas programmas īstenošanu; 

• aizstāvēto promocijas darbu kvalitāte un jauno zinātņu doktoru sagatavotības līmenis 

atbilst prasībām, kas izvirzītas promocijas darbiem saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem dokumentiem, un apmierina meža nozares praktiskās vajadzības; 

• aizstāvēto promocijas darbu skaits ir relatīvi mazs. LLU Meža fakultātei jāakcentē 

maģistra un doktora darbu tematikas pēctecība kā promocijas darba savlaicīgas izstrādes 

svarīgs priekšnosacījums. Šajā jomā būtu vēlama arī meža nozares vadības iesaistīšanās 

doktora studiju motivācijas paaugstināšanā, doktorantu finansiālo atbalstīšanu ieskaitot; 

• doktora studiju kvalitātes uzlabošanai jāveicina visu doktorantu aktīvāka piedalīšanās 

starptautiskos metodoloģiska rakstura semināros, tādējādi apgūstot ārzemju kolēģu 

pieredzi jaunāko metodiku, instrumentu, aparātu un iekārtu izmantošanā, kas racionalizētu 
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un paātrinātu promocijas darba empīriskās informācijas ievākšanu un matemātisko 

apstrādi; 

• jāsekmē doktorantu stažēšanās ārzemju universitātēs, paredzot tās laikā ne tikai teorētisko 

studiju priekšmetu apguvi, bet arī promocijas darba atsevišķu daļu izstrādi un 

publicēšanos starptautiski atzītos žurnālos ārzemju speciālistu vadībā; 

• pētnieciskā darba praktisko iemaņu pilnveidošanai doktoranti aktīvāk jāiesaista 

starptautiskā un nacionālā līmeņa pētniecisko projektu izpildē; 

• jāturpina jauno zinātņu doktoru iesaistīšana doktora studiju programmas īstenošanā un 

promocijas darbu vadīšanā.      
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I e v a d s 
 
 

 
 Pamatstudijas LLU Meža fakultātē kokapstrādes specialitātē notiek pēc divu veidu 
augstāko profesionālo studiju programmām. 
 
 Augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” (izglītības 
klasifikācijas kods – 4254301) ir četrgadīga un tai ir profesionāls raksturs ar akadēmiskās 
izglītības elementiem, kas dod kokapstrādes profesionālo studiju programmas absolventiem 
iespējas iegūt arī tiesības turpināt studijas maģistrantūrā (studiju programma 48,8 % apjomā – 
78,0 KP – atbilst inženierzinātņu bakalaura studiju programmai). Studiju programmas 
uzdevums ir dot studentiem programmā paredzētas teorētiskās zināšanas un praktiskās 
iemaņas, lai absolventi varētu sekmīgi darboties koksnes mehāniskās apstrādes dažāda veida 
un apjoma uzņēmumos. Šajā programmā ir iekļautas ražošanas un mācību prakses, kas ļauj 
praktiski apgūt zināšanas un pieredzi koksnes mehāniskās apstrādes dažādos virzienos un 
kokapstrādes uzņēmumu darbinieku vadīšanā, ražošanas procesa organizēšanā. Programmas 
ietvaros ar izvēles priekšmetu un prakšu, kā arī ar diplomprojekta palīdzību studenti var 
specializēties zāģmateriālu, finieru, saplākšņu un plātņu, koka izstrādājumu un mēbeļu 
ražošanā, kā arī koka izstrādājumu projektēšanā, koktirdzniecībā un kokapstrādes ekonomikā. 
 
 Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Kokapstrāde” absolventi 
iegūst inženiera kvalifikāciju (Latvijas profesiju katalogs, kods 2149.46). 
 

1.tabula 
Studiju priekšmetu apjoms augstākās profesionālās izglītības studiju programmā 

“Kokapstrāde” 
 

Studiju priekšmetu grupas Kredītpunkti, KP % no kopapjoma 
1.  Vispārizglītojošie studiju priekšmeti 20,0 12,5 % 
2.  Nozares teorētiskie pamatkursi 36,0 22,5 % 
3.  Nozares profesionālās specializācijas 
     kursi 

 
60,0 

 
37,5 % 

4.  Izvēles priekšmeti   6,0   3,8 % 
5.  Prakses 26,0  16,2 % 
6.  Diplomprojekta vai diplomdarba 
     izstrāde 

 
12,0 

   
  7,5 % 

                                        K  o  p  ā : 160,0 100 % 
 

Lai iegūtu tiesības turpināt  studijas maģistrantūrā, papildus diplomprojektam vēl 
jāizstrādā zinātniskais darbs (10 KP), kurā tiek apkopoti studiju gadu laikā veikto pētījumu 
rezultāti. 

 
Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrādes 

tehnoloģija” (izglītības klasifikācijas kods – 4154300) ir paredzēta nepilna laika studijām. 
Kokapstrādes tehnoloģijas profesionālās izglītības pamatuzdevums ir sagatavot personas 
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patstāvīgam augsti kvalificētam darbam koksnes mehāniskās apstrādes jomā. Kokapstrādes 
tehnoloģijas profesionālo studiju apjoms ir 120 KP, no tiem 97,5 KP (81,3 %) ir profila 
speciālie studiju un uzņēmējdarbības studiju priekšmeti, ieskaitot mācību prakses (10 KP 
apjomā) un ražošanas prakses (10 KP apjomā), kas liecina par studiju programmas praktisko 
orientāciju. Programmas ietvaros ar izvēles priekšmetu un prakšu un ar kvalifikācijas darba 
palīdzību studenti var specializēties zāģmateriālu, finieru, saplākšņu un plātņu, koka 
izstrādājumu un mēbeļu ražošanā, koka izstrādājumu projektēšanā, koktirdzniecībā un 
kokapstrādes ekonomikā. 

  
2.tabula 

 
Studiju priekšmetu apjoms pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmā “Kokapstrādes tehnoloģija” 
 

Studiju priekšmetu grupas Kredītpunkti, KP % no kopapjoma 
1.  Fundamentālie studiju priekšmeti   7,5    6,3 % 
2.  Humanitārie studiju priekšmeti   3,0    2,5 % 
3.  Profila akadēmiskie studiju priekšmeti 15,5  12,9 % 
Vispārizglītojošie studiju priekšmeti kopā 26,0  21,7 % 
4.  Profila speciālie studiju priekšmeti 32,5  27,1 % 
5.  Uzņēmējdarbības studiju priekšmeti 19,5  16,2 % 
6.  Izvēles priekšmeti  12,0   10,0 % 

Nozares studiju priekšmeti kopā  64,0  53.3 % 
7.  Mācību un ražošanas prakses  20,0   16,7 % 
8.  Kvalifikācijas darba izstrāde  10,0    8,3 % 
                                        K  o  p  ā : 120  100 % 

       
 Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Kokapstrādes 

tehnoloģija” absolventi iegūst kokapstrādes tehnologa kvalifikāciju (Latvijas profesiju 
katalogs,  kods 2149.20).  Kokapstrādes tehnoloģijas studiju programma ir 108 KP apjomā 
(90 % no studiju programmas kopapjoma) unificēta ar kokapstrādes augstāko profesionālo 
studiju programmu. Līdz ar to kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo studiju absolventiem ir 
iespējams turpināt studijas LLU Meža fakultātes eksternatūrā, papildus apgūstot kokapstrādes 
studiju programmas standartizēto daļu un iegūt tiesības turpināt studijas maģistrantūrā. 

 
Maģistrantūras studiju programma kokapstrādē (koksnes materiāli un tehnoloģijas – 

izglītības klasifikācijas kods - 4554302) atbilst akadēmisko studiju otrajam līmenim, kas seko 
augstākām profesionālām studijām. Kokapstrādes studiju programmas absolventiem ir 
iespējas turpināt studijas arī citās maģistrantūras studiju programmās, tajā skaitā Meža 
fakultātē mežinženieru (meža darbi un tehnika) un meža ekonomikas un politikas studiju 
programmās. Studiju programmu apgūst divos gados, bet nepilna laika studijās – četros 
gados. Maģistrantūras studiju programmu kopējais apjoms ir 80 KP: teorētiskais kurss vismaz 
41 KP, prakses – 14 KP un maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana – 25 KP. 

 
Koksnes materiālu un tehnoloģiju doktorantūras studiju (izglītības klasifikācijas 

kods – 5154302) uzdevums ir pedagoģiskās un zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšana pēc 
maģistra grāda ieguves. Doktorantūras studiju kopējais apjoms ir 144 KP, tajā skaitā 
zinātniskais darbs 104 KP apjomā un teorētiskais kurss 40 KP apjomā. Doktorantūras studiju 
ilgums klātienē ir 3 gadi, bet nepilna laika (neklātienes) studijās – 4 gadi. Pēc teorētiskā kursa 
ieguves un promocijas darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas doktorantūras studiju absolventi 
iegūst augstāko zinātnisko kvalifikāciju – inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) grādu. 
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1. Pamatstudiju programmas 

 
 

1.1. Studiju programmu mērķi un uzdevumi 
 

LLU kokapstrādes profesionālās studijas atbilst profesionālo studiju augstākai 
pakāpei. Profesionālai studiju programmai atšķirībā no akadēmiskās ir raksturīgs lielāks 
speciālo priekšmetu īpatsvars un iespēja specializēties noteiktā studentu interešu virzienā. 
Kokapstrādes profesionālo studiju apjoms ir 160 KP, no tiem 78 KP (48,8 %) ir studiju 
programmas standartizētā daļa, kas atbilst inženierzinātņu bakalaura studiju programmai. Tas 
dod kokapstrādes profesionālās studiju programmas absolventiem tiesības turpināt studijas 
maģistrantūrā. 
 

LLU kokapstrādes tehnoloģijas studijas atbilst pirmā līmeņa augstāko profesionālo 
studiju pakāpei. Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studijas kokapstrādes 
tehnoloģijā tiek realizētas kā nepilna laika studijas. Kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo 
studiju minimālais apjoms ir 120 KP, no tiem 97,5 KP (81,3 %) ir profila speciālie studiju un 
uzņēmējdarbības studiju priekšmeti, kas liecina par studiju programmas praktisko orientāciju. 
Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma kokapstrādes tehnoloģijā 
ir 108 KP apjomā (90 % no studiju programmas kopapjoma) unificēta ar kokapstrādes 
profesionālo studiju programmu, tāpēc šo abu studiju programmu pašnovērtēšanas vadības 
komitejas ziņojums ir kopīgs.   
 
 

1.1.1. Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programma. 
 
 Studiju programmas mērķis ir sagatavot savā izvēlētajā nozarē vispusīgi izglītotus 
kokapstrādes speciālistus, kuri ir spējīgi: 

• novērtēt nozares attiecīgo ražošanas tehnoloģiju materiāli tehnisko un ekonomisko 
stāvokli, izprast iegūtās produkcijas kvalitātes sabiedrisko un ekoloģisko nozīmi un 
prast noteikt šos rādītājus; 
• lietot mūsdienu zinātnes atziņas nozares ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanai;  
• patstāvīgi izstrādāt pasākumus ražošanas efektivitātes paaugstināšanai un darba 
organizācijas pilnveidošanai koksnes mehāniskās apstrādes jomās, nodrošināt to 
ieviešanu; 
• veikt tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar koka izstrādājumu projektēšanu un 
izgatavošanu; 
• organizēt iekārtu un mehānisko ierīču lietošanu, uzraudzību un remontu; 
• vadīt darbinieku kolektīvus, risinot darba procesā radušās problēmas, īstenot 
drošības prasības darbu uzraudzībā; 
• izprast ražošanas procesu un apkārtējās vides vienotību ilgtspējīgā meža nozares 
ciklā; 
• veikt pētniecisko darbību – pētīt materiālus, izstrādājumus un tehnoloģiskos 
procesus, kā arī ražošanas un darba organizācijas efektivitāti un sniegt konsultācijas; 
• prast izmantot informātikas sfēras pakalpojumus un lietot mūsdienu zinātnes atziņas 
nozares ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanai; 
• turpināt pašizglītošanos un patstāvīgi apgūt praktiskās iemaņas specializējoties kādā 
ar koksnes apstrādi saistītā nozarē. 
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Studiju programmas uzdevums ir dot studentiem programmā paredzētās teorētiskās 
zināšanas un praktiskās iemaņas, lai absolventi spētu sekmīgi darboties sekojošos virzienos: 
 • koksnes mehāniskās apstrādes dažāda veida un apjoma uzņēmumos; 

• konsultatīvā dienesta dažādos līmeņos un struktūrās, kā arī pedagoģiskajā un 
zinātniskajā darbā; 

 • vides aizsardzības, kā arī produkcijas kvalitātes novērtēšanas institūcijās; 
 • valsts pašpārvaldē un pārvaldē, sabiedriskajā un politiskajā darbībā. 
  
 Iespējamie specializācijas virzieni: 

- zāģmateriālu ražošana; 
- koka izstrādājumu ražošana; 
- mēbeļu ražošana; 
- koka izstrādājumu projektēšana; 
- finieru, saplākšņu un plātņu  ražošana; 
- koktirdzniecība un kokapstrādes ekonomika. 

 
Pēc augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Kokapstrāde” 

apgūšanas absolventi iegūst inženiera kvalifikāciju (Latvijas profesiju katalogs, kods 
2149.46) ar tiesībām studēt maģistrantūrā. 
 
Kvalifikācijas pamatprasības: 

- jāzina: kokapstrādes tehnoloģisko procesu teorētiskie un praktiskie aspekti, 
problēmu analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko 
līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba 
tehnoloģija un organizācija, ar tiem saistītie normatīvie materiāli; produkcijas, 
pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās; 

- jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; 
- jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša 

pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par 
citu savā darbībā skarto cilvēku drošību. 

 
 

1.1.2.   Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 
studiju programma 

 
 LLU kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 
pamatmērķis ir sagatavot personas patstāvīgam augsti kvalificētam darbam koksnes 
mehāniskās apstrādes jomā. Iegūstama tehnologa kvalifikācija nedod tiesības turpināt studijas 
maģistrantūrā. Personām, kas apguvušas pirmā līmeņa profesionālo studiju programmu, ir 
iespējas turpināt studijas inženiera kvalifikācijas (ar tiesībām turpināt studijas maģistrantūrā) 
iegūšanai, papildus apgūstot kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmas priekšmetus, kas nav iekļauti kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības studiju programmā. 
 
Profesionālās darbības pamatuzdevumi: 

Kokapstrādes tehnologi veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar ražošanas 
efektivitātes paaugstināšanu un darbu organizācijas pilnveidošanu koksnes mehāniskās 
apstrādes jomā, koka izstrādājumu projektēšanu un izgatavošanu, kā arī iekārtu un mehānisko 
ierīču lietošanu, uzraudzību un remontu, pēc spēkā esošajām instrukcijām veic vispusīgas 
materiāla un darba patēriņa aprēķinus, lieto tehniskās ierīces un mehāniskos principus, kā arī 
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tehniskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas, īsteno drošības prasības darbu 
uzraudzībā, veic citus līdzīga satura uzdevumus, vada citus darbiniekus. 
 
   Iespējamie specializācijas virzieni: 

- zāģmateriālu ražošana; 
- koka izstrādājumu ražošana; 
- mēbeļu ražošana; 
- koka izstrādājumu projektēšana; 
- finieru, saplākšņu un plātņu  ražošana; 
- koktirdzniecība un kokapstrādes ekonomika. 

    
Pēc pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 

“Kokapstrādes tehnoloģija” apgūšanas absolventi iegūst kokapstrādes tehnologa 
kvalifikāciju (Latvijas profesiju katalogs, kods 2149.20). 

 
Kvalifikācijas pamatprasības: 

- jāzina: kokapstrādes tehnoloģisko procesu teorētiskie un praktiskie aspekti,  
analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu 
uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu 
izpildes secība, to racionāla plānošana un organizācija, darba režīmi; produkcijas, 
pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās; 

- jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; 
- jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; 

par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto 
cilvēku drošību. 

 
 
 

1.2. Studiju programmu attīstība 
 
 
Profesionālās studiju programmas lielā mērā ir vērstas uz speciālo zināšanu ieguvi 

iepriekš minētajā specialitātē. Vispārējo priekšmetu apjoms ir vidēji par 30 KP mazāks kā 
bakalaura studiju programmā. Fundamentālie, humanitārie un ekonomikas studiju priekšmeti 
nodrošina pietiekami augstu vispārējās izglītības līmeni un nodrošina tehniskās 
pamatzināšanas speciālo priekšmetu apguvei. Pietiekoši augstu, darba tirgum atbilstošu 
elastīgu sagatavotības līmeni nodrošina obligātie un izvēles speciālie studiju priekšmeti. 
Kursa darbos tiek risināti Latvijas kokrūpniecībā aktuāli jautājumi, to izstrādes pamatā ir 
literatūras pētījumi, aprēķini un praktiski veikti izmēģinājumi. Kompleksās mācību prakses  
nodrošina studiju teorētiskās daļas saistību ar praksi. Studentiem studiju gaitā ir dota iespēja 
stažēties ārzemēs. 
  
 Augstākās profesionālās izglītības studiju programmai “Kokapstrāde” ir 
profesionāls raksturs ar akadēmiskās izglītības elementiem. Kopējais studiju programmas 
apjoms ir 160 KP (ieskaitot fizkultūru – 163 KP), no kuriem akadēmiskie priekšmeti, kas 
atbilst inženierzinātņu bakalaura studiju programmai, ir 78 KP jeb 48,8 %. Vispārizglītojošie 
studiju priekšmeti un nozares teorētiskie pamatkursi, kuru kopējais apjoms ir 56 KP jeb 35 % 
no kopapjoma, nodrošina pietiekami augstu vispārējās izglītības līmeni un sniedz 
pamatzināšanas nozares profesionālās specializācijas kursu apguvei. Pietiekoši augstu, darba 
tirgum atbilstošu elastīgu sagatavotības līmeni nodrošina obligātie un izvēles speciālie studiju 
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priekšmeti; izvēles studiju priekšmetu kopapjoms ir 10 KP. Lai nostiprinātu iegūtās 
teorētiskās zināšanas, tiek izstrādāti 4 obligātie kursa projekti un kursa darbi (5,0 KP 
kopapjomā), kā arī obligātās izvēles kursa projekti un kursa darbi 4,0 KP kopapjomā. Kursa 
darbos un projektos tiek risināti Latvijas kokrūpniecībā aktuāli jautājumi, to izstrādes pamatā 
ir literatūras pētījumi, aprēķini un praktiski veikti izmēģinājumi. Mācību prakses (kopā 18 
nedēļas) nodrošina studiju teorētiskās daļas saistību ar praksi. Savukārt ražošanas prakses  
(kopā 8 nedēļas) dod iespēju iepazīties ar darba organizācijas jautājumiem kokapstrādes 
uzņēmumos un ievākt izejas datus diplomprojekta izstrādāšanai. Diplomprojekta uzdevums ir 
parādīt absolventa spējas analizēt tehnoloģiskos procesus kokapstrādē, atklāt to nepilnības un 
izstrādāt priekšlikumus darba tehnoloģijas un organizācijas pilnveidošanai, pamatojot tos ar 
tehniski-ekonomiskiem aprēķiniem; atsevišķos gadījumos diplomprojektā tiek izstrādāta 
tehnoloģija jaunās produkcijas ražošanai. Absolventi, kuri pretendē uz diplomu, kas dod 
tiesības turpināt studijas maģistrantūrā, izstrādā papildus diplomprojektam vēl zinātnisko 
darbu (10 KP), kurā tiek apkopoti studiju gadu laikā veikto pētījumu rezultāti (zinātniskā 
darba izstrāde jāuzsāk vēlākais trešā kursā).  
 
a) izmaiņas studiju programmā un studiju plānā: 
 

2003.gada 18.jūnijā Meža fakultātes Dome savā sēdē apstiprināja pārstrādāto 
augstākās (otrā līmeņa) profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Kokapstrāde”, 
kas ir dota šī ziņojuma 3.tabulā. Jaunajā studiju plānā panākts vienmērīgs studentu 
noslogojums – izpildāmais studiju programmas apjoms katrā kursā ir 40 KP (kopējais 
programmas apjoms 160 KP). Jaunais studiju plāns ieviests 2003./2004.studiju gadā. Pārskata 
periodā analizētas arī studiju priekšmetu programmas un pilnveidots to saturs, kā arī veikta 
studiju priekšmetu programmu saskaņošana radnieciskos priekšmetos, lai novērstu 
dublēšanos. Izstrādātas jauno mācību prakšu programmas šādos specializētos studiju 
priekšmetos: 

• “Koksnes hidrotermiskā apstrāde” (2,0 KP, 3.kurss); 
• “Līmēto materiālu ražošana” (2,0 KP, 3.kurss); 
• “Koka izstrādājumu ražošana” (2,0 KP, 3.kurss). 

 
 

b) studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības 
standartam: 
 

2004.gada 27.februārī ar IZM rīkojumu Nr.116 apstiprināts kokapstrādes inženiera 
profesijas standarts PS 0236 (5.kvalifikācijas līmenis). Standarts nosaka kokapstrādes 
inženiera pienākumus: 

 vadīt kokapstrādes tehnoloģiskos procesus; 
 plānot un organizēt kokapstrādes uzņēmumu, vai tā struktūrvienību, darbu; 
 iegūt un analizēt informāciju; 
 pilnveidot kvalifikāciju; 
 pārzināt lietojamās mašīnas, instrumentus, darba rīkus; 
 organizēt un kontrolēt vidi saudzējošu ražošanas procesu; 
 nodrošināt ugunsdrošību uzņēmumā. 

 
Pašnovērtējuma gaitā noteikts, ka augstākās profesionālās izglītības studiju 

programma “Kokapstrāde” nodrošina zināšanu un prasmju apguvi, kas rada 
priekšnosacījumus kokapstrādes inženiera pienākumu sekmīgai izpildīšanai.



Augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” 
Izglītības klasifikācijas kods - 4254301 

Studiju plāns 
 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 
1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 

Nr. 
p. 
k. 

 
Kods 

 
Studiju priekšmets 

Priekšmeta 
apjoms 

KP kontroles veids  kontroles veids kontroles veids kontroles veids 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  1. Vispārizglītojošie studiju priekšmeti 
1. FILO 101 Ētika, estētika 1,5 1,5-iesk.        
2. IZMA 201 Psiholoģija, pedagoģija 1,5  1,5-iesk.       
3. SOCI 105 Socioloģija 1,5   1,5-iesk.      
4. FILO 102 Filozofija 1,5    1,5-iesk.     
5. VALO 101/102 Profesionālā svešvaloda 3,0 1,5-iesk. 1,5-iesk.       
6. MATE 109 Matemātika 5,0 2,0-iesk. 3,0-eks.       
7. FIZI 105 Fizika 3,0  3,0-eks.       
8. KIMI 114 Ķīmija 3,0  3,0-eks.       
9. FIZK Fiziskā audzināšana  (3,0) (0,75) (0,75) (0,75) (0,75)     

Vispārizglītojošie studiju priekšmeti kopā 20,0 5,0 12,0 1,5 1,5 - - - - 
  2. Nozares teorētiskie pamatkursi 

10. INFO 101 Informātika (datormācība) 4,0 3,0-iesk. 1,0-iesk.       
11. MEHA 104 Tehniskā grafika 4,0 2,0-eks. 2,0-iesk.       
12. MEHA 119 Teorētiskā mehānika 2,5   2,5-eks.      
13. MEHA 123 Materiālu pretestība 3,0   3,0-eks.      
14. SPEK 112 Konstrukciju materiāli 2,0 2,0-eks.        
15. MEHA 114 Mašīnu elementi 2,5   2,5-eks.      
16. MEHA 126 Hidraulika un hidropiedziņa 2,5   2,5-iesk.      
17. LENI 108 Elektrotehnika un rūpnieciskā elektronika 2,5   2,5-eks.      
18. PART 305 Siltumtehnika un siltumapgāde 2,5    2,5-eks.     
19. MEZK 313 Pētījumu metodoloģija 2,0     2,0-iesk.    
20. KOKA 101 Kokapstrādes procesu modelēšana 2,0       2,0-iesk.  
21. EKON 103 Ekonomikas teorija 1,5    1,5-eks.     
22. MIZM 312 Koksnes mācība 2,0 2,0-eks.        
23. EKON 104 Tiesību pamati 1,0     1,0-iesk.    
24. VIDE 101 Ekoloģija un vides aizsardzība 2,0     2,0-eks.    

Nozares teorētiskie pamatkursi kopā 36,0 9,0 3,0 13,0 4,0 5,0 - 2,0 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  3. Nozares profesionālās specializācijas kursi 
25. KOKA 001 Ievads specialitātē 1,0 1,0-iesk.        
26. VALO 101/102 Profesionālās svešvalodas speckurss 3,0   1,5-iesk. 1,5-iesk.     
27. KOKA 102 Tehniskā mērīšana kokapstrādē 1,0 1,0-iesk.        
28. MEZK 314 Mežsaimniecības pamati 2,0    2,0-iesk.     
29. MIZM 313 Meža prečzinība 2,0    2,0-iesk.     
30. KOKA 301 Koksnes griešanas procesi 1,5   1,5-iesk      
31. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 4,0    4,0-eks.     
32. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 1,5    1,5-iesk.     
33. KOKA 311 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati 1,0  1,0-iesk.       
34. KOKA 312 Koka būvkonstrukcijas 2,0      2,0-iesk.   
35. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 3,0 + 1,0     1,5-iesk. 1,5+1,0 

eks.,k.pr. 
  

36. KOKA 321 Zāģmateriālu ražošana 3,0 + 1,0    2,0-iesk. 1,0+1,0 
eks.,k.pr. 

   

37. KOKA 322 Līmes un koksnes plātņu ražošana 3,5     2,0-iesk. 1,5-eks.   
38. KOKA 324 Koka izstrādājumu ražošana 3,0 + 1,5      1,5-iesk. 1,5+1,5 

eks.,k.pr. 
 

39. KOKA 325 Koksnes materiālu apdare 2,0       2,0-eks.  
40. KOKA 326 Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas 1,5       1,5-iesk.  
41. LENI 377 Kokapstrādes procesu automatizācija 2,0      2,0-eks.   
42. ARBU 115 Rūpniecības būvniecības pamati 1,5      1,5-iesk.   
43. KOKA 328 Kokapstrādes ražotņu projektēšana 1,5        1,5-iesk. 
44. MIZM 319 Kokapstrādes ekonomika 1,5     1,5-iesk.    
45. UZND 124 Uzņēmējdarbības likumi 1,0      1,0-iesk.   
46. MIZM  Uzņēmējdarbība kokapstrādes uzņēmumos 2,5 + 1,5      2,0-iesk. 0,5+1,5 

eks.,k.d. 
 

47. GRAM 306 Grāmatvedība un uzskaite  1,5       1,5-iesk.  
48. MIZM 322 Koktirdzniecība 1,5        1,5-eks. 
49. DVID 305 Cilvēka aizsardzība  2,0     2,0-eks.    
50. DVID 306 Ergonomika 1,0        1,0-iesk. 
51. Obligātās un brīvās izvēles studiju priekšmeti kopā 10,0     3,0 3,0 4,0  

Nozares profesionālās specializācijas kursi kopā 66,0 2,0 1,0 3,0 13,0 12,0 17,0 14,0 4,0 
Teorētiskais kurss kopā 122,0 16,0 16,0 17,5 18,5 17,0 17,0 16,0 4,0 
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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4. Obligātās un brīvas izvēles studiju priekšmeti – izpilde 10,0 KP. 
             4.1. Obligātās izvēles studiju priekšmeti – izpilde ne mazāk par 4,0 KP. 

1.  Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 2,0     2,0-k.pr.    
2.  Pneimotransports kokapstrādē 1,5     1,5-k.d.    
3.  Līmētu materiālu ražošana 2,0      2,0-k.pr.   
4.  Koksnes materiālu apdare 1,5       1,5-k.d.  
5.  Kokapstrādes procesu modelēšana 1,5       1,5-k.d.  
6.  Kokapstrādes ražotņu projektēšana 1,0        1,0-k.d. 

4.2. Brīvās izvēles studiju priekšmeti  
1. KOKA 404 Taras un ēvelēto materiālu ražošana 1,0     1,0-iesk.    
2. KOKA 414 Datorizētā projektēšana 1,0     1,0-iesk.    
4. EKON Panākumu algoritms 1,0     1,0-iesk.    
5. KOKA 415 Iekārtas uzturēšanas organizācija 1,0      1,0-iesk.   
6. KOKA 403 Instrumentu saimniecība 1,0      1,0-iesk.   
7. EKON Mārketings 1,0      1,0-iesk.   
8. SOCI Vadzinību pamati 3,0      3,0-iesk.   
9. PEDA Lietišķā psiholoģija 1,0       1,0-iesk.  

10. KOKA 402 Koksnes aizsardzība un konservēšana 1,0       1,0-iesk.  
11. KOKA 407 Latvijas meža nozares problēmas 1,0       1,0-iesk.  
12. MIZM Mežizstrādes pamati 1,5       1,5-iesk.  

  5.  Mācību prakses 
1. KOKA 003 Kokapstrādes pamati 4,0 2,0-iesk. 2,0-iesk.       
2. KOKA 004 Koksnes mehāniskā apstrāde 2,0  2,0-iesk.       
3. MIZM 312 Koksnes mācība  2,0  2,0-iesk.       
4. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 2,0    2,0-iesk.     
5. KOKA 321 Zāģmateriālu ražošana 2,0    2,0-iesk.     
6. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 2,0      2,0-iesk.   
7. KOKA 322 Līmēto materiālu ražošana 2,0      2,0-iesk.   
8. KOKA 324 Koka izstrādājumu ražošana 2,0      2,0-iesk.   

Kopā mācību prakses 18,0 2,0 6,0  4,0  6,0   
  6.  Ražošanas prakses 

1. KOKA 008 Uzņēmējdarbība nozarē 8,0        8,0-iesk. 
Kopā ražošanas prakses 8,0        8,0 

  7.  Diplomdarbs vai diplomprojekts 12,0        12,0 
  8.  Pētnieciskais (zinātniskais) darbs ( 10,0 )       ( 10,0 )  

Kopā  160 18,0 22,0 17,5 22,5 17,0 23,0 16,0 24,0 
 

 



Profesijas standarts PS 0236 (skat.pielikums) nosaka arī nepieciešamo zināšanu 
līmeni. Salīdzinot studiju plānu (3.tabula) ar profesijas standartā izvirzītām prasībām, 
pašnovērtēšanas procesā noteikts, ka LLU augstākās profesionālās izglītības studiju 
programma “Kokapstrāde” nodrošina nepieciešamo zināšanu ieguvi šādās jomās:  

 
 vispārizglītojošās zināšanas kokapstrādes jautājumu risināšanā; 
 kokapstrādes nozares teorētiskās zināšanas inženiertehnisko jautājumu risināšanā 

(informātika un datorgrafika, mašīnmācība, enerģētika); 
 kokapstrādes nozares profesionālās zināšanas (koksnes mācība, koksnes mehāniskā 

apstrāde un iekārtas, kokapstrādes un koksnes pārstrādes tehnoloģijas, projektēšana, 
ekonomika un uzņēmējdarbība, vides un cilvēku aizsardzība).  

 
Studiju plānā ir iekļauti atbilstoši studiju priekšmeti, kuru apgūšanas procesā tiek 

apgūtas visas iepriekš uzskaitītas zināšanas. 
  
Augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” (klasifikācijas 

kods – 4254301), pēc pārskata periodā veiktām korekcijām, pilnībā atbilst MK noteikumiem 
Nr.485 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”: 

- kopējais programmas apjoms 160 KP; 
- vispārizglītojošie studiju priekšmeti – 20 KP; 
- nozares teorētiskie pamatkursi – 36 KP; 
- nozares profesionālās specializācijas kursi – 60 KP, ieskaitot obligātos izvēles 

priekšmetus 4 KP apjomā; 
- izvēles priekšmeti – 6 KP; 
- prakses – 26 KP; 
- diplomprojekta vai diplomdarba izstrāde – 12 KP. 

             
c) izmaiņas studiju programmas realizācijā: 

 
4.tabulā dots otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 

“Kokapstrāde” studiju laika sadalījuma grafiks. Pārskata periodā studijas saskaņā ar 
pārstrādātu studiju plānu uzsāka 1. un 2. kursu studenti; 3. kursa studentiem izstrādāts pārejas 
plāns, kas nodrošina 2004./2005. studiju gada laikā pilnīgu pāreju uz jaunu studiju plānu, kas 
atbilst MK noteikumiem Nr.485 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu”.  
 

Kokapstrādes katedra, kura atbild par šo prakšu realizāciju, veica nepieciešamo 
sagatavošanas darbu, ieskaitot materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, un prakses tika veiktas 
saskaņā ar programmām pilnā apjomā. Studentu atsauksmes par praksēm bija pozitīvas.  

 
Pārskata periodā turpinājās arī studentu pieteikšanās jaunajā studiju plānā 

paredzētajiem obligātās izvēles studiju priekšmetiem (izvēles kursa darbiem un projektiem), 
kuri jāizpilda vismaz 4,0 KP apjomā. 
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4.tabula 
 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” 
(izglītības klasifikācijas kods – 4254301) 

Studiju laika sadalījums  
 

Nedēļu skaits  
Kurss 

Studiju  
darba  
veidi 

Rudens 
semestris 

Pavasara 
semestris 

Vasaras 
semestris 

Kopā 

Teorētiskās mācības + prakse 14 + 2 14 + 2 - 28+4 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 2 3 -   5 
Prakse - - 4   4 

 
I kurss 

Brīvlaiks 2 1 8  11 
Teorētiskās mācības 16 16 - 32 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 2 3 -   5 
Prakse - - 4   4 

 
II kurss 

Brīvlaiks 2 1 8  11 
Teorētiskās mācības 16 16 - 32 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 2 3 -   5 
Prakse - - 6   6 

 
III kurss 

Brīvlaiks 2 1 6   9 
Teorētiskās mācības 16 4 - 20 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 2 1 -   3 
Prakse - 8 -   8 
Diplomdarba izstrāde - 8 -  8 
VEK - 1 -   1 

 
IV kurss 

Brīvlaiks 2 1 -   3 
Teorētiskās mācība 62 50 - 112 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 8 10 -   18 
Prakse 2 10 14   26 
Diplomdarba izstrāde -   8 -    8 
VEK -   1 -    1 

 
Kopā 

Brīvlaiks 8   4 22 34 
 
Kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo studiju programmā 97,5 KP apjomā (81,3 

% no studiju programmas kopapjoma) ir paredzēti profila speciālo studiju un uzņēmējdarbības 
studiju priekšmeti, kas liecina par studiju programmas praktisko orientāciju. Akadēmiskie 
priekšmeti, kas atbilst inženierzinātņu bakalaura studiju programmai, ir studiju programmā 
iekļauti 37,0 KP apjomā (30,8 % no kopapjoma). Kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo 
studiju absolventiem ir tiesības turpināt studijas Meža fakultātes eksternatūrā, papildus 
apgūstot kokapstrādes augstāko profesionālo studiju programmas standartizēto daļu un iegūt 
tiesības turpināt studijas maģistrantūrā. Šajā nolūkā kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa 
augstākās profesionālās izglītības studiju programma ir 108 KP apjomā (90 % no kopapjoma) 
unificēta ar kokapstrādes augstāko profesionālo studiju programmu.              
 
a) izmaiņas studiju programmā un studiju plānā: 

Pārskata periodā analizētas studiju priekšmetu programmas un pilnveidots to saturs, kā arī 
veikta studiju priekšmetu programmu saskaņošana radnieciskos priekšmetos, lai novērstu 
dublēšanos; izstrādātas jauno mācību prakšu programmas. Saskaņā ar Latvijas Republikas 
Ministra Kabinetā 2001.gada 20.martā apstiprinātiem  noteikumiem Nr.141 “Noteikumi 
par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”, studiju programma 
tika pārskatīta un koriģēta 2001./2002. studiju gadā, par ko ziņots iepriekšējā kokapstrādes 
specialitātes akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumā. Pirmā līmeņa 
augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrādes tehnoloģija” ir dota 
šī ziņojuma 5. tabulā. 
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b) studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības 
standartam: 

 
2004.gada 27.februārī ar IZM rīkojumu Nr.116 apstiprināts kokapstrādes tehnologa 

profesijas standarts PS 0234 (4.kvalifikācijas līmenis). Standarts nosaka kokapstrādes 
tehnologa pienākumus: 

 
 strādāt ar nozares tehnisko dokumentāciju; 
 vadīt kokzāģēšanas uzņēmumu ražošanas iecirkņus; 
 vadīt kokmateriālu žāvēšanas iecirkņa darbu; 
 vadīt koka izstrādājumu izgatavošanas iecirkņa darbu; 
 vadīt finieru un saplākšņu izgatavošanas iecirkņu darbu; 
 veikt ražotās produkcijas kvalitātes kontroli; 
 organizēt darba un vides aizsardzības darbu kokapstrādes uzņēmumā (iecirknī). 

 
Pašnovērtējuma gaitā noteikts, ka pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

studiju programma “Kokapstrādes tehnoloģija” nodrošina zināšanu un prasmju apguvi, kas 
rada priekšnosacījumus kokapstrādes tehnologa pienākumu sekmīgai izpildīšanai. 

 
Profesijas standarts PS 0234 (skat.pielikums) nosaka arī nepieciešamo zināšanu 

līmeni. Salīdzinot studiju plānu (5.tabula) ar profesijas standartā izvirzītām prasībām, 
pašnovērtēšanas procesā noteikts, ka LLU pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 
studiju programma “Kokapstrādes tehnoloģija” nodrošina nepieciešamo zināšanu ieguvi šādās 
jomās: 

 
 informātika un datorgrafika, polimērmateriālu ķīmija, psiholoģija, tehniskā grafika; 
 mašīnmācība, enerģētika; 
 koksnes mācība, koka pamatkonstrukcijas un būvkonstrukcijas; 
 koksnes mehāniskā apstrāde un iekārtas; 
 koksnes hiodrotermiskā apstrāde; 
 kokapstrādes tehnoloģijas; 
 ļikumdošana, ekonomika, organizācija un uzņēmējdarbība; 
 ekoloģija un vides aizsardzība; 
 darba vide. 

 
Studiju plānā ir iekļauti atbilstoši studiju priekšmeti, kuru apgūšanas procesā tiek 

apgūtas visas iepriekš uzskaitītās zināšanas. 
 

Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrādes 
tehnoloģija” (klasifikācijas kods – 4154300), pēc veiktām korekcijām,  pilnībā atbilst MK 
noteikumiem Nr.141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
standartu”: 

 
- kopējais programmas apjoms 120 KP; 
- mācību kursu kopējais apjoms 90 KP (75 % no programmas kopējā apjoma); 
- vizpārizglītojošie mācību kursi – 26 KP (pēc standarta ne mazāk par 20 KP); 
- nozares mācību kursi – 64 KP (pēc standarta ne mazāk par 36 KP); 
- prakse 20 KP (pēc standarta ne mazāk kā 16 KP); 
- kvalifikācijas darbs – 10 KP (pēc standarta ne mazāk kā 8 KP). 

          
 



 
5.tabula 

 
Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma 

 
Studiju plāns  

 
    

Nr.   Priekšm. 1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss 

p.k. Kods Studiju priekšmets apjoms 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 

   KP kontroles veids kontroles veids kontroles veids kontroles veids kontroles veids 

 
Obligātie studiju priekšmeti - A daļa 
 

    

 1. INFO 101 Informātika (datormācība) 4 2,5 1,5-iesk.       

2. KIMI 110 Polimēru ķīmija 1,5    1,5-iesk.   

3. IZMA 201 Psiholoģija 1 1,0-iesk.     

4. IZMA 301 Lietišķā psiholoģija 2  2,0-iesk.    

5. MEHA 104 Tehniskā grafika 2 1,5 0,5-iesk.   

6. SPEK 112 Konstrukciju materiāli 2 1,5 0,5-eks.   

7. MEHA 114 Mašīnu elementi 2,5  2 0,5–iesk.    

8. MEHA 126 Hidraulika un hidropiedziņa 2,5 2 0,5-eks.   

9. LENI 108 Elektrotehnika un rūpn.elektronikas pam. 2,5 1,5 1,0-eks.    

10. PART 305 Siltumtehnika un siltumapgāde 2,5 2 0,5-eks.   

11. MEZK 314 Mežsaimniecības pamati 2  2,0-iesk.    

12. KOKA 102 Tehniskā mērīšana kokapstrādē 1 1,0-iesk.    

13. MIZM 312 Koksnes mācība 2 1,5 0,5-eks.   

14. MIZM 313 Meža prečzinība 2 1,5 0,5-iesk.   

15. KOKA 301 Koksnes griešanas procesi 1,5 1 0,5-eks.   
16. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 4,5   3,0-iesk. 1,5-eks.     

17. KOKA 305 Iekārtu ekspluatācija 1,5   1,5-iesk.   

18. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 1,0   1,0-iesk.    

19. KOKA 311 Koka izstrādājumu konstruēšanaas pamati 2,0  1,5 0,5-iesk.   
20. KOKA 312 Koka būvkonstrukcijas 2  2,0-iesk.    

21. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 3,5  3,0-iesk. 0,5-eks.    
22. KOKA 321 Zāģmateriālu ražošana 3,5  2,5-iesk. 1,0- eks.     

23. KOKA 329 Līmes un koksnes līmēšana 1  1,0-iesk.   



 

 16

24. KOKA 322 Saplākšņu ražošana 1,5   1,5-eks.    

25. KOKA 324 Koka izstrādājumu ražošana 3,5  3,0-iesk. 0,5-eks.   
26. KOKA 325 Koksnes materiālu apdare 2,5  2 0,5-eks.   

27. KOKA 328 Kokapstrādes ražotņu projektēšana 1,0  1,0-iesk.    

28. EKON 103 Ekonomikas teorija 1,5  1,5-eks.    

29. MIZM 319 Kokapstrādes ekonomika 1,5  1,5-eks.   

30. EKON 104 Tiesību pamati 1 1,0-iesk.    

31. MIZM 317 Meža likumi 1 1,0-iesk.   

32. UZND 124 Uzņēmējdarbības likumi 1  1,0-iesk.   

33. MIZM 320 Uzņēmējdarb. organizācija kokapstr.uzņ. 2,5 + 1,5  1,5-iesk. 1,0+1,5    
   eks.,k.d.   

34. GRAM 306 Grāmatvedība un uzskaite 1,5  1,5-iesk.   

35. GRAM 402 Nodokļi un kredīts 1,5   1,5-iesk.   

36. MIZM 322 Koktirdzniecība 1,5  1,5-eks.   

37. VIDE 101 Ekoloģija un vides aizsardzība 2  1 1,0-eks.   

38. DVID 305 Cilvēku aizsardzība 2  1 1,0-eks.   

39. DVID 306 Ergonomika 1  1,0-iesk.   
 A daļas apjoms KP 78,0 14,5 13,0 10,5 9,0 13,5 9,5 6,5 1,5   

 
Obligātās izvēles studiju priekšmeti - B daļa 

   

B1 daļa – izvēles mācību kursi – izpilde vismaz 4,0 KP
 

1. KOKA 404 Taras un ēvelēto materiālu ražošana 1  1,0-iesk.   

2. KOKA 323 Koksnes plātņu ražošana 2  2,0-iesk.    

3. KOKA 409 Iekšējais transports kokapstrādē 1,5  1,5-iesk.   

4. KOKA 341 Jaunākais nozarē 1,5  1,5-iesk.   

5. LENI 403 Elektroiekārtu ekspluatācija un remonts 1  1,0-iesk .   

6. EKON 206 Panākumu algoritms  1  1,0-iesk.   

7. KOKA 407 Latvijas meža nozares problēmas 1  1,0-iesk.   

8. MIZM 417 Kokmateriālu ārējā tirdzniecība 1,5  1,5-iesk.   

9. MIZM 418 Uzņēmējdarbības ekonomiskā projektēšana 1,5  1,5-iesk.   

10. DVID 401 Darba aizsasrdzība 1  1,0-iesk.   

B2 daļa – kursa darbi un kursa projekti – izpilde vismaz 8,0 KP

 

1. MEHA 114 Mašīnu elementi 2,0   2,0-iesk.        
2. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 2,0    2,0-iesk.       
3. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 1,5      1,5-iesk.     
4. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 2,0     2,0-iesk.      
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5. KOKA 311 Koka pamatkonstrukcijas 1,5   1,5-iesk.        
6. KOKA 321 Zāģmateriālu ražošana 2,0    2,0-iesk.       
7. KOKA 322 Saplākšņu ražošana 2,0      2,0-iesk.     
8. KOKA 324 Koka izstrādājumu ražošana 2,0       2,0 – iesk.    
9. KOKA 325 Koksnes materiālu apdare 1,5        1,5-iesk.   

10. KOKA 328 Kokapstrādes ražotņu projektēšana 1,5        1,5-iesk.   
 B daļas apjoms KP Kopā ne mazāk par 12,0 KP   

Brīvās izvēles studiju priekšmeti - C daļa    

1. INFO 211 Visual Basic 1,5  1,5-iesk.   

2. FILO 205 Mūsdienu retorika 1  1,0-iesk.   

3. MEZK 401 Medību saimniecība 1,5  1,5-iesk.   

4. INFO 209 INTERNET lappušu veidošana 2  2,0-iesk.   

5. MIZM 410 Mežizstrādes pamati 1,5  1,5-iesk.   

6. MIZM 409 Tehniskās jaunrades pamati 1  1,0-iesk.   

7. MIZM 411 Meža ienesība 1  1,0-iesk.   

8. DVID 402 Cilvēks ārkārtējās situācijās 1  1,0-iesk.   

 C daļas apjoms KP Apjoms netiek reglamentēts   

Kopā teorētiskais kurss (A+B+C) 90     

Prakses 
1. KOKA 311 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati 2 2,0-iesk          

2. MEHA 114 Mašīnu elementi 2  2,0-iesk.         

3. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 2  2,0-iesk.    

4. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 2  2,0-iesk.    

5. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 2  2,0-iesk.    

6. KOKA 007 Kokapstrādes tehnoloģija 8  2,0-iesk. 4,0-iesk. 2,0-iesk.   

7. KOKA 008 Uzņēmējdarbība nozarē 2  2,0-iesk.     

 Kopā prakses 20 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0    

                                   Kvalifikācijas darbs 10        10,0-VEK   
                          Pavisam kopā 120    



   
c) izmaiņas studiju programmas realizācijā: 

 
Lai rastu iespējas palielināt, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.141, prakšu kopapjomu 

līdz 20 KP, nepalielinot studiju programmas kopapjomu (120 KP), studiju programmā 10 
kursa projekti un kursa darbi, kuriem līdz MK noteikumu izdošanai bija obligāts statuss, 
iekļauti obligātās izvēles priekšmetu B2 daļā un studiju programma paredz šīs daļas izpildi 
vismaz 8 KP apjomā. Šāda pieeja ļauj studentiem dziļāk specializēties konkrētā kokapstrādes 
tehnoloģijas virzienā (skat. šī ziņojuma 7.lpp.).  

 
Studiju programmā iekļautas prakses ir specializētas: 
 

• 1.kursā – “Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati” un “Mašīnu elementi”; 
• 2.kursā – “Kokapstrādes mašīnas un instrumenti” un “Zāģmateriālu ražošana”; 
• 3.kursā – “Pneimotransports”, “Koksnes hidrotermiskā apstrāde”, “Līmēto materiālu 

ražošana” un “Koka izstrādājumu ražošana”. 
• 4.kursā – “Koksnes un koksnes materiālu apdare” un “Uzņēmējdarbība nozarē”. 

 
Pārskata periodā notika pāreja uz jauno studiju plānu 1., 2., 3. un 4. kursu studentiem; 

2004./2005. studiju gadā pēc jauna plāna mācīsies visi nepilna laika studenti. 4.kursa studenti, 
kuri absolvēja studiju programmu 2004.gadā, bija pēdējie, kuri mācījušies saskaņā ar 
iepriekšējo studiju plānu. 

 
Pārskata periodā, saskaņā ar speciālām programmām, kas piemērotas nepilna laika 

studijām, tika realizētas šādas prakses: 
 

• “Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati” (2,0 KP, 1.kurss); 
• “Mašīnu elementi” (2,0 KP, 1.kurss); 
• “Kokapstrādes mašīnas un instrumenti” (2,0 KP, 2.kurss); 
• “Zāģmateriālu ražošana” (2,0 KP, 2.kurss); 
• “Koksnes hidrotermiskā apstrāde” (2,0 KP, 2. un 3.kursos); 
• “Pneimotransports kokapstrādē” (2,0 KP, 3.kurss); 
• “Līmēto materiālu ražošana” (2,0 KP, 3.kurss); 
• “Koka izstrādājumu ražošana” (2,0 KP, 3.kurss). 

 
Kokapstrādes katedra, kura atbild par šo prakšu realizāciju, veica nepieciešamo 

sagatavošanas darbu, ieskaitot materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, un prakses tika veiktas 
saskaņā ar programmām pilnā apjomā. Studentu atsauksmes par praksēm bija pozitīvas. 

 
4.kursā studiju plānā paredzēto specializēto prakšu (“Koksnes un koksnes materiālu 

apdare” un “Uzņēmējdarbība nozarē”) programmas izstrādās līdz 2004.gada 1.oktobrim, jo šīs 
prakses tiks pirmo reizi realizētas 2004./2005.studiju gada ziemas semestrī.    
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1.3. Studiju programmu praktiskā realizācija 
 
 

1.3.1. Pasniegšanas metodes 
 

 Lekciju, praktisko darbu un laboratorijas darbu realizācijā tiek turpināts iepriekšējos 
gados uzsākts virziens uz studentu patstāvīgā darba palielināšanu studiju procesā. Šajā 
nolūkā: 
• tiek papildināta LLU Fundamentālās bibliotēkas filiāle ar jaunāko periodiku un mācību 

literatūru, izmantojot dažādus finansēšanas avotus (papildus LLU centralizētajiem 
līdzekļiem arī nozares uzņēmumu dāvinājumus, kā arī mācībspēki nodod personisko 
kontaktu ceļā iegūto literatūru bibliotēkā); 

• plašāka izdales materiālu sagatavošana un izplatīšana studentiem, lai intensificētu 
nodarbības (atkrīt nepieciešamība tērēt laiku faktu materiāla pierakstīšanai); 

• studentiem tiek uzdoti patstāvīgo darbu uzdevumi (grafiskie vai analītiskie), kuru izpilde 
ir konkrētā priekšmeta obligāts nosacījums  un veicina mācību prasmju apgūšanu; 

• tiek praktizēta referātu rakstīšana un to publiska apspriešana speciālo studiju priekšmetu 
apgūšanas ietvaros. Tas attīsta studentu iemaņas pareizi sastādīt referātus, patstāvīgi 
strādāt ar literatūru un aizstāvēt publiski savu viedokli, atbildot uz kolēģu un mācībspēku 
jautājumiem, kā arī sagatavo studentus efektīvākai diplomdarba uzrakstīšanai un 
aizstāvēšanai Valsts Eksāmenu komisijā; 

• kursa darbu un kursa projektu uzdevumi tiek veidoti individuāli katram studentam un ir ar 
praktisku orientāciju; 

• diplomdarbu uzdevumi ir saistīti ar konkrētu ražotni un tiek izpildīti galvenokārt pēc 
ražošanas uzņēmumu pieprasījumiem. 

 
Lai pieradinātu studentus pie komandas darba, laboratorijas darbi tiek izpildīti 3...5 

cilvēku grupās. 
 
 

1.3.2. Programmas realizācijas resursi 
 

LLU Meža fakultāte ir izvietota Jelgavā, Akadēmijas ielā 11, kur atrodas fakultātes 
galvenais mācību korpuss. Atsevišķā ēkā Dobeles ielā 41 atrodas Kokapstrādes katedras 
auditorijas un laboratorijas, kur notiek kokapstrādes studiju programmās iekļauto speciālo 
studiju priekšmetu apguve. Šajās telpās studenti apgūst gan praktiskās iemaņas koksnes 
pirmapstrādē, kā arī izpilda laboratorijas darbus visos studiju programmā iekļautajos studiju 
priekšmetos un veic zinātniskos pētījumus. Laboratorijas darbu vietu skaits visās laboratorijās 
atbilst studentu skaitam laboratorijas darbu grupās (12...15 studenti). Katedrā studentu rīcībā 
ir 9 datori, kuri pieslēgti INTERNETa tīklam. 

 
Kokapstrādes studiju programmu visi studiju priekšmeti ir nodrošināti ar programmām 

un nepieciešamo studiju literatūru. Pārskata periodā pārstrādātas 4 studiju priekšmetu 
programmas un izdoti 6 nosaukumu metodiska literatūra. Laboratoriju iekārtu nodrošinājums 
ir apmierinošs. Pārskata periodā laboratoriju bāzes attīstīšanas nolūkā veikts: 
• rekonstruēta kokzāģēšanas laboratorija uz esošās laboratorijas iekārtas bāzes, veidota 

kokzāģēšanas tehnoloģiskā plūsma; 
• ar A/S “Latvijas Finieris” un A/S “Lindeks” finansiālo atbalstu izveidota LLU Koksnes un 

koksnes materiālu zinātniskā laboratorija, kurā uzstādīta moderna Eiropas standartiem 
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atbilstoša pārbaudes mašīna ZWICK Z/100, kas nodrošina plašas iespējas veikt pārbaudes 
saskaņā ar EN un ISO prasībām, kā arī Klima Systems klimatizācijas kamera TypDec500 
un iegādātas mūsdienu mēraparatūra un mērierīces. Laboratorija ir sagatavota akreditācijai 
Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā; 

• rekonstruētas laboratorijas darbu vietas zāģmateriālu šķirošanai un apgādātas ar 
nepieciešamo metodisko literatūru un mērinstrumentiem. 

 
Pārskata periodā Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), sadarbībā ar Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes (LLU) Meža fakultāti, un kopā ar Jēkabpils un Ventspils 
pašvaldībām ir sākusi īstenot apjomīgāko projektu Latvijas meža nozares vēsturē. Tā 
oficiālais nosaukums ir “Jēkabpils meža industriālais biznesa parks”, bet projekta 
īstenošana notiks arī Rīgā, Jelgavā un Ventspilī. LLU līdzdalība šajā projektā ir saistīta Meža 
nozares informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centru. Ideja par šāda centra veidošanu radās, 
strādājot pie meža un ar to saistīto nozaru klastera projekta; tas veicinās cilvēku, informācijas 
un zināšanu kapacitātes un infrastruktūras attīstību. 

 
Meža nozares informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centrs tiek veidots kā atsevišķa 

LKF institūcija. Tās sastāvā ir trīs saistītas struktūras: 
– Informācijas centrs (IC), 
– Zināšanu centrs (ZC),  
– Tehnoloģiju centrs (TC). 

 
Zināšanu un Tehnoloģijas centri atradīsies Jelgavā, LLU Meža fakultātē, kas dod 

iespēju iekļaut projekta īstenošanā LLU akadēmisko potenciālu. Šo centru atdeve izpaudīsies 
vairākos virzienos: 

• studiju un tālākizglītības programmu kvalitatīvā realizācija, 
• zinātnisko pētījumu veikšana ar ES atzītām metodēm, 
• jaunāko zinātnes un tehnoloģijas atziņu propagandēšana un ieviešana ražošanā, 
• tirgū esošo produktu kvalitātes noteikšana un atbilstības apliecināšana, 
• jaunu produktu radīšana un pielietojuma izpēte, u.c.  
 

LLU Meža fakultātes Kokapstrādes katedrā par projekta līdzekļiem tiks aprīkotas 
vairākas laboratorijas, kuras izmantojamas arī studiju procesā un Latvijas mežzinātnes 
attīstībā. Tuvojoties iestājai Eiropas Savienībā, būs jāapliecina atbilstība harmonizētiem ES 
standartiem, kuru ieviešana Latvijai būs obligāta.  

 
Tehnoloģiju centrā paredzēts izveidot: 

• Koksnes materiālu laboratoriju, kur varēs pārbaudīt masīvo koksni, kā arī koksnes 
plātņu materiālus un to konstrukcijas. 

• Koksnes zinātnes laboratoriju. 
• Koka izstrādājumu laboratoriju līmētu materiālu testēšanai. 
• Laboratoriju mēbeļu kvalitātes testēšanai. 
• Tehnoloģisko procesu kontroles laboratoriju procesu testēšanai un diagnosticēšanai. 
• Hidrotermiskās apstrādes laboratoriju. 
• Apdares laboratoriju virsmu nodiluma, izturības un nolietojuma testēšanai. 
 

Tā kā testēšanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums bieži nav atšķirīgs, 
nākotnē būtu iespēja akreditēties pārbaudēm, papildus Eiropas tirgum, arī pēc citu tirgu, 
piemēram, ASV un Japānas, standartiem.  
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Jēkabpils Domes un projekta partneru, tai skaitā Latvijas Kokrūpniecības federācijas 
(LKF) un LLU, iesniegtais projekta "Jēkabpils meža industriālais biznesa parks" pieteikums ir 
apstiprināts un tam piešķirts finansējums. ES PHARE 2001 Ekonomiskās un sociālās 
kohēzijas programmas LE 01.05.01. "Uzņēmējdarbības vides attīstība Latvijā" finansējums 
paredzēts projekta ieviešanai un realizācijai laika periodā no 2003. gada 15. jūlija līdz 2004. 
gada 21. septembrim. 
 

Viena no trim šī projekta sadaļām tiks realizēta ciešā sadarbībā ar Latvijas 
Lauksaimniecības universitāti (LLU). Kā jau iepriekš minēts, LLU Meža fakultātes 
Kokapstrādes katedrā paredzēts izvietot Zināšanu un Tehnoloģiju centri. Šim nolūkam ir 
paredzēts projekta finansējums, lai veiktu nepieciešamos rekonstrukcijas un remontdarbus, kā 
arī aprīkojuma iegādes. Veicot projekta priekšizpētes un sagatavošanas darbus konstatēts, ka 
realizējot projektu, būtu iespējams optimizēt arī studiju procesu LLU Meža fakultātes 
Kokapstrādes katedrā. Saskaņā ar panākto vienošanos starp LLU un LKF, projekta mērķu 
sasniegšanai tiks izīrētas telpas Dobeles ielā 41, kur 1. stāva līmenī paredzēts izvietot  
Tehnoloģiju centra laboratorijas, bet bēniņstāvā, izbūvējot to par 4. stāvu, izvietot Zināšanu 
centra telpas. Tā kā pašlaik 1. stāvā ir izvietota mācību darbnīca, tad ir nepieciešams to 
pārvietot citās tam piemērotās telpās.  

 
Apsekojot katedras teritoriju un esošās ēkas, LLU komisija nāca pie slēdziena, ka 

vislabākais risinājums būtu jauna, speciāli šim nolūkam projektēta un aprīkota angāra 
celtniecība. Līdz ar to tādi mācību un laboratoriju nelabvēlīgi ietekmējošie faktori kā, 
darbmašīnu un cita tehnoloģiskā aprīkojuma izraisītais troksnis, putekļi un skaidas, tiek 
pārvietoti no galvenā mācību un laboratoriju korpusa. Bez tam praktiskā apmācība tiek 
pacelta kvalitatīvi augstākā līmenī nekā līdz šim. Tā kā projektā nav paredzēti līdzekļi 
praktiskās apmācības bāzes pārvietošanai, bet tas ir būtiski gan projekta sekmīgai realizācijai 
noteiktajā termiņā, gan apmācību procesa kvalitātes nodrošināšanai, tad tiek meklēts 
finansējums no nozares mērķdotācijām. Projekta partnerorganizācija LKF ir ieinteresēta šādā 
problēmas risinājumā un principā atbalsta to. Praktiskās apmācības bāzes pārvietošana notika 
2004. gada vasarā. 
 
 

1.3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 
 

 Lai gan kokapstrādes studiju programmas ir profesionālas, studentiem ir plašās 
iespējas nodarboties ar zinātnisko pētniecību, ko viņi arī aktīvi izmanto. Pētniecības darba 
pamatus studenti apgūst obligātajā studiju priekšmetā “Pētījumu metodoloģija” 5.semestra 
laikā. Šajā semestrī studenti, kuri vēlās iegūt inženiera diplomu ar tiesībām turpināt studijas 
maģistrantūrā, izvēlas sava zinātniska darba tematu, bet Kokapstrādes katedras sēdē nozīmē 
viņiem zinātniskā darba vadītājus. Trešā kursa laikā tiek izstrādāta pētnieciskā darba metodika 
un veikta situācijas analīze, t.sk. literatūras studijas par pētāmo problēmu. Eksperimentālā 
darba izpilde notiek gan Kokapstrādes un citu LLU katedru laboratorijās, gan arī ražošanas 
uzņēmumos ražošanas prakses laikā. Jāatzīmē, ka vairāki studenti, kuriem ir interese veikt 
padziļinātos zinātniskos pētījumus, iesaistās pētnieciskajā darbā jau jaunākajos kursos, 
strādājot pētījumu grupās kopā ar Meža fakultātes mācībspēkiem un vecāko kursu studentiem, 
tādējādi apgūstot komandas darba pieredzi. Šāda pēctecība ar studiju programmām saistītā 
radošā un zinātniski-pētnieciskā darba organizācijā garantē sekmīgu zinātniskā darba rezultātu 
ieguvi un veiksmīgu zinātniskā darba aizstāvēšanu Valsts Eksāmenu komisijā, absolvējot 
fakultāti. 
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 Ar kokapstrādes studiju programmām saistītais radošais un zinātniski-pētnieciskais 
darbs aptver ļoti plašu tematu loku, kas iekļaujami Materiālzinātnes nozares Koksnes 
materiālu un tehnoloģijas apakšnozarē. Jāatzīmē, ka visveiksmīgāk zinātniski-pētniecisko 
darbu veic studenti, kuri iesaistīti Kokapstrādes katedras komplekso pētniecisko projektu 
izpildes darba grupās, jo šo projektu resursi dod iespējas veikt pētījumus ar mūsdienu 
laboratorijas iekārtām un izmantot datortehniku rezultātu statistiskai apstrādei, procesu 
modelēšanai un analīzei. Patreiz Kokapstrādes katedrā tiek izpildīti šādi pētnieciskie projekti, 
kuru izpildē saistīti kopumā 12 studenti: 
• LZP sadarbības projekts Nr.02.0014 “Meža izpētes teorētiskie un tehnoloģiskie modeļi”; 
• LZP sadarbības projekts Nr.02.0007 “Koksnes pārstrādes produktu inovatīvas 

tehnoloģijas”; 
• IZM un A/S “Latvijas Finieris” finansētais TOP 02.30 “Augstvērtīgu bērza sortimentu 

audzēšana un izvērtēšana, bērza koksnes un bērza saplākšņu fizikāli mehānisko īpašību 
pētījumi”. 

 
2002./2003.studiju gadā VEK savus zinātniskos darbus aizstāvēja un ieguva tiesības 

turpināt studijas maģistrantūrā 17 kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmas absolvents (52 % no absolventu kopskaita), 2003./2004. studiju gadā – 13 
absolventi (57 % no absolventu kopskaita), bet 2004./2005. studiju  gadā – 10 absolventiem 
(53 % no absolventu kopskaita). 

 
 

1.3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 
 

Līdzīgas studiju programmas Latvijā netiek realizētas. Sadarbība notiek ar Lietuvas un 
Igaunijas augstskolām (Kauņas Tehnoloģiskā universitāte, Tallinas Tehniskā universitāte un 
Igaunijas Lauksaimniecības universitāte), kurās notiek studijas kokapstrādes jomā. Savstarpēji 
analizētas studiju un atsevišķu studiju priekšmetu programmas, notiek metodiskās literatūras 
apmaiņa un tiek atjaunoti mācībspēku kontakti. Prof. H.Tuherms piedalījās kā eksperts 
kokapstrādes studiju programmas starptautiskajā akreditācijā Tallinas Tehniskajā universitātē 
un Igaunijas Lauksaimniecības universitātē, un iepazīstināja ar iegūtām atziņām un kolēģu 
pieredzi Meža fakultātes mācībspēkus. 

 
Dibināti kontakti (galvenokārt pētniecības jomā) ar Helsinku Tehnoloģijas universitāti, 

Kymmenlaakso Tehnisko koledžu, Stokholmas Karalisko tehnoloģijas universitāti, notiek 
studiju programmu savstarpējā analīze, kā arī metodiskās literatūras un pētījumu rezultātu 
savstarpējā apmaiņa. 
 
 

1.3.5. Sadarbība ar darba devējiem 
 

 Studiju programmas ietvaros dibināti labi kontakti ar darba devējiem, kurus pārstāv 
Latvijas Kokrūpniecības federācija un citas tajā iekļautās profesionālās organizācijas. 
 
 Katru studiju gadu studiju priekšmeta “Jaunākais nozarē” ietvaros tiek pieaicināti 
vadošie nozares speciālisti, nolasīt lekcijas par aktuālām problēmām meža nozarē. Radošā 
sadarbība studentiem ar ražošanas darbiniekiem, galvenokārt bijušajiem attiecīgās studiju 
programmas absolventiem, notiek mācību un ražošanas prakšu laikā, kad studenti apgūst 
prakšu programmās iekļautos jautājumos un iepazīstas ar jaunāko tehniku un tehnoloģiju, 
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pieredzi ražošanas organizācijā un uzzina arī problēmas, kas jārisina ražotājiem. Ražošanas 
pārstāvju – darba devēju attieksme pret studentiem prakšu laikā ir pozitīva. 
 
 Cieša sadarbība ar darba devējiem notiek diplomdarbu izstrādes procesā. Lielāka daļa 
diplomdarbu tiek izstrādāti par jautājumiem, kas aktuāli konkrētajiem ražošanas uzņēmumiem 
(pēc ražošanas uzņēmumu pieprasījuma). Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības studiju programmas absolventi izstrādā kvalifikācijas darbus tikai pēc 
šo uzņēmumu pieprasījumiem, kur viņi strādā. Visus diplomdarbus un kvalifikācijas darbus 
recenzē attiecīgo ražošanas uzņēmumu speciālisti, kas ļauj iegūt profesionālo vērtējumu 
darbiem un projektiem tieši no darba devēju viedokļa. Arī Valsts Eksāmenu komisijas sastāvā 
ir iekļauti katru gadu 3 vai 4 darba devēju pārstāvji, bet VEK darbu pēdējos gados vada 
Latvijas Kokrūpniecības federācijas prezidents J.Biķis. 
 
 Darba devēju aptauja pārskata periodā nav veikta. Studiju programmas aktualizēšanai 
katru gadu tiek veikta bijušo studentu aptauja.        

      
 
 

1.4. Vērtēšanas sistēma 
 

 Iegūstamās izglītības vērtēšanas kritēriju pamatā ir studenta spējas lietot 
fundamentālo, humanitāro un ekonomisko studiju priekšmetos iegūtas zināšanas kokapstrādes 
tehnoloģisko procesu analīzē un pilnveidošanā, kā arī izprast meža nozares attīstības 
tendences Latvijā un pasaulē. Profesionāli vērtējot studentu zināšanas dažādos 
tehnoloģiskajos un organizatoriskajos jautājumos, uzsvars tiek likts uz prasmes saistīt 
ekonomiskos, sociālos, enerģētiskos un vides saglabāšanas aspektus ar rūpniecisko 
tehnoloģiju pilnveidošanu. 
 
 LLU tiek realizēta 10 ballu zināšanu vērtēšanas sistēma atbilstoši LLU Senātā 
apstiprinātajiem kritērijiem (10 – izcili, 9 – teicami, 8 – ļoti labi, 7 – labi, 6 – gandrīz labi, 5 – 
viduvēji, 4 – gandrīz viduvēji; 3 – vāji; 2 – ļoti vāji; 1 – ļoti, ļoti vāji). Apgūstot atsevišķus 
studiju priekšmetus, vērtējums “4” ir zemāka pozitīva atzīme; diplomdarbu un kvalifikācijas 
darbu aizstāvēšanā zemākais pozitīvais vērtējums ir “5”. Pašnovērtējuma gaitā ir atzīts, ka 
zināšanu novērtējumā maz lietots vērtējums izcili (10 balles), kas liecina par lielākas studentu 
daļas nespēju (vai nevēlēšanām) studiju laikā apgūt zināšanas virs programmas prasību 
līmeņa, bet no otras puses par pasniedzēju dažādām prasībām augsta līmeņa zināšanu 
vērtēšanā. 
 
  Katra studiju priekšmeta izvērstā programmā ir aprakstīta zināšanu vērtēšanas sistēma 
konkrētā priekšmetā. Vispārējā gadījumā tas iekļauj: 
• laboratorijas un praktisko darbu izpildes pārbaudi; 
• studentu atbilžu un referātu vērtēšanu semināros; 
• regulāro kontroldarbu pārbaudi un vērtēšanu (2...4 kontroldarbi katrā studiju priekšmetā, 

kas vienmērīgi sadalīti studiju priekšmeta apgūšanas periodā); 
• patstāvīgo mājas darbu izpildes kontroli un vērtēšanu;  
• kursa darbu un kursa projektu pārbaudi un vērtēšanu. 

 
Lielāka daļa (85 %) no eksāmeniem tiek kārtoti rakstiski. Atsevišķi pasniedzēji 

praktizē akumulējošo ieskaišu un eksāmenu kārtošanu, kompleksi vērtējot visus studentu 
darba vērtēšanas kritērijus semestra laikā. Studenti pozitīvi vērtē iespēju kārtot akumulējošo 
eksāmenu, jo tā veicina regulāru darbu visā semestra laikā. 
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 Studenti 

 
 

1.5.1. Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programma 
 
 

Pēc šīs programmas līdz 2004./2005. studiju gada beigām sagatavoja kopumā 1615 
kokapstrādes inženierus, no kuriem laika periodā no 1994.gada līdz 1998.gadam 97 absolventi 
papildus inženiera kvalifikācijai ieguva arī bakalaura akadēmisko grādu; šim nolūkam bija 
nepieciešams noklausīties papildus kursus 5 KP apjomā, izstrādāt un aizstāvēt bakalaura 
zinātnisko darbu. 2004.gadā 13 absolventi un 2005.gadā 10 absolventi ieguva inženiera 
diplomu ar tiesībām turpināt studijas maģistrantūrā, aizstāvot Valsts eksāmenu komisijā 
papildus kvalifikācijas darbam arī zinātnisko darbu. 1995.gadā studijas beidza divi kursi – 
pēdējais izlaidums pēc 5 gadu apmācības programmas un pirmais izlaidums pēc 4 gadu 
apmācības programmas (augstākās profesionālās izglītības studiju programma). 

 
Uzņemto studentu un absolventu skaits pa gadiem dots 6.tabulā. 

 
6.tabula. 

 
Uzņemto studentu un absolventu skaits 

kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programmā 
 

Uzņemto studentu skaits  Absolventu skaits 
tajā skaitā tajā skaitā 

 
 

Studiju 
Gads 

 
kopā par 

valsts fi-
nansējumu 

par 
daļēju 
maksu 

 
konkursa 

koeficients 

 
kopā 

 
baka- 
lauri 

ar tiesībām 
studēt ma-
ģistrantūrā 

Absol-
ventu % 
no uz-
ņemto  
skaita 

1995./1996. 59 50 9 2,88 35 29 - 59,3 % 
1996./1997. 58 50 8 1,96 26 14 - 44,9 % 
1997./1998. 59 50 9 2,38 30 12 - 50,9 % 
1998./1999. 58 50 8 1,86 34 - 8 58,6 % 
1999./2000. 55 50 5 1,92 35 - 19 63,6 % 
2000./2001. 55 50 5 1,82 28 - 11 + 3 50,9 % 
2001./2002. 50 50 - 1,56 34 - 17 + 4 68,0 % 
2002./2003. 62 50 12 1,78 33 - 10 + 7 53,2 % 
2003./2004. 62 51 11 1,74 23 - 13 + 2 37,1 % 
2004./2005. 41 41 - 1,14 19 - 10 46,3 % 

  
 Neskatoties uz salīdzinoši augstu konkursa koeficientu, studiju programmu vidēji 
absolvē tikai nedaudz vairāk par 50% no uzņemtajiem studentiem. Tam par iemeslu 
galvenokārt ir vidusskolās un citās vidējās izglītības mācību iestādēs iegūtās nepietiekošās 
zināšanas matemātikā, fizikā un rasēšanā, kas apgrūtina fundamentālo studiju priekšmetu 
apguvi augstāko profesionālo studiju līmenī. Sevišķi tas izpaužas pēdējos gados, kad 
vidusskolās iepriekšminēto priekšmetu speckursi varēja būt izvēles statusā 

 
Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programmas absolventu 

kvalifikācijas aizstāvēšanas rezultāti laika periodā no 1996. līdz 2004.gadam ir apkopoti  
7.tabulā. Tabulas dati liecina, ka studentu sagatavošanas līmenis ir pietiekoši labs, jo deviņu 
gadu laikā tikai 18 darbi (5,9 % no kopskaita) ir novērtēti ar atzīmi, kas zemāka par 
novērtējumu “labi”.   
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7.tabula. 
         

Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 
absolventu kvalifikācijas, zinātnisko un bakalaura darbu aizstāvēšanas rezultāti 

 
Darbu aizstāvēšanas vērtējums Studiju 

gads 
Darbu 
skaits 5 (teicami) 4 (labi) 3 (apmierinoši) 

Vid. 
vērt. 

1995./1996. 35 27  (77,1 %) 8 (22,9 %) - 4,77 
1996./1997. 26 14 (53,8 %) 11 (42,3 %) 1 (3,9 %) 4,54 
1997./1998. 30 15 (50 %) 14 (46,7 %) 1 (3,3 %) 4,47 

Darbu aizstāvēšanas vērtējums    
10 

(izcili) 
9 

(teicami) 
8 

(ļoti labi) 
7 

(labi) 
6 

(gandr.labi) 
5 

(viduvēji) 
 

1998./1999. 34 - 6 (18 %) 25 (73 %)  3 (9 %) - - 8,09 
1999./2000. 35 - 4 (11 %) 18 (52 %) 6 (17%) 7 (20 %) - 7,54 
2000./2001. 28 - 6 (21 %) 15 (54 %) 7 (25%) - - 7,96 
2001./2002. 34 - 7 (21 %) 18 (52 %) 7 (21%) 1 (3 %) 1 (3 %) 7,85 
2002./2003. 33 - 5 (16 %) 12 (36%) 12 (36%) 4 (12%) - 7,55 
2003./2004. 23 - 3 (13 %) 14 (61 %) 4 (17 %) 2 ( 9 %) - 7,78 
2004./2005. 19 - 5 (26 %) 7 (37 %) 6 (32 %) 1 (5 %) - 7,84 

 
 
 
 
 

1.5.2. Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa  
augstākās profesionālās izglītības studiju programma 

 
 
 

1997.gadā, pēc nozares profesionālo organizāciju lūguma, LLU Meža fakultātē 
atjaunotas nepilna laika (neklātienes) studijas, kas notiek saskaņā ar pirmā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības studiju programmu “Kokapstrādes tehnoloģija”. Nepieciešamība 
atjaunot nepilna laika studijas kokapstrādē saistīta ar koksnes mehāniskās apstrādes straujo 
attīstību Latvijas Republikā pēc neatkarības atjaunošanas, un daudzu personu, kuru 
iepriekšējā izglītība nebija saistīta ar kokapstrādi, iesaistīšanos šajā uzņēmējdarbības jomā. 
Uzņemto studentu un absolventu skaits pa gadiem dots 8.tabulā. Nepilna laika studijas 
kokapstrādes tehnoloģijā notiek tikai par daļēju maksu. 

  
8.tabula 

 
Uzņemto studentu un absolventu skaits kokapstrādes tehnoloģijas  

pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmā 
 
 

Studiju 
gads 

Uzņemto studentu  
skaits  

Absolventu  
skaits 

Absolventu % 
no uzņemto skaita 

1997./1998. 54 - - 
1998./1999. 76 - - 
1999./2000. 81 - - 
2000./2001. 91 17 31,5 % 
2001./2002. 102 11 14,5 % 
2002./2003. 57 17 21.0 % 
2003./2004. 40 16 40,0 % 
2004./2005. 52 24 46,1 % 

 



 

 26

 
 

 Pagaidām studiju programmu absolvē tikai neliels skaits no uzņemtajiem studentiem, 
bet daudzi turpina vēl studijas. Tam par iemeslu ir gan studējošo liels vecums (ilgs 
pārtraukums izglītības procesā), gan arī grūtības savienot darbu ar studijām, neprasme strādāt 
patstāvīgi, studējot nepilna laika studiju režīmā, kā arī vidusskolās un citās vidējās izglītības 
mācību iestādēs iegūtas nepietiekošās zināšanas matemātikā, fizikā un rasēšanā, kas apgrūtina 
fundamentālo studiju priekšmetu apguvi augstāko profesionālo studiju līmenī. Arī 
nepietiekams mācību literatūras nodrošinājums reģionālās bibliotēkās neveicina nepilna laika 
studentu patstāvīgo darbu. Lai palīdzētu nepilna laika studentiem apgūt studiju programmu, 
Kokapstrādes katedra ir sagatavojuši speciāli viņiem piemērotus izdales materiālus, bet katra 
mēneša pirmajā sestdienā tiek organizētas konsultācijas katedras telpās visos speciālos studiju 
priekšmetos.  

 
Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas absolventu kvalifikācijas aizstāvēšanas rezultāti 9.tabulā. Tabulas dati liecina, 
ka studentu sagatavošanas līmenis ir pietiekoši labs, jo tikai 5 darbi (5,9 % no kopskaita) ir 
novērtēti ar atzīmi, kas zemāka par novērtējumu “labi”.   

 
 

9.tabula. 
         

Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības  
studiju programmas absolventu kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti 

 
 

Darbu aizstāvēšanas vērtējums    
Studiju 
Gads 

 
Darbu 
skaits 

10 
(izcili) 

9 
(teicami) 

8 
(ļoti labi) 

7 
(labi) 

6 
(gandr.labi) 

5 
(viduvēji) 

Vid. 
Vērt. 

2000./2001. 17 - 6 (35 %) 9 (53 %) 2 (12%) - - 8,24 
2001./2002. 11 - - 5 (46 %) 4 (36%) 1 (9 %) 1 (9 %) 7,85 
2002./2003. 17 - 3 (18 %) 8 (47 %) 5 (29%)  1 (6 %) - 7,76 
2003./2004. 16 - 4 (18 %) 6 (47 %) 5 (29 %) 1 (6 %) - 7,81 
2004./2005. 24 - 5 (21 %) 10 (42 %) 8 (33 %) 1 (4 %) - 7,79 
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1.6. Akadēmiskais personāls 
 
 
 Kokapstrādes studiju programmu nodrošināšanai ir iesaistīti 71 mācībspēks, no kuriem 
9 ir habilitētie zinātņu doktori (12,7 %) un 25 – zinātņu doktori (35,2 % no iesaistīto 
mācībspēku kopskaita); 78 % no visiem studiju priekšmetiem vada habilitētie doktori un 
doktori. Kokapstrādes studiju programmu realizācijā iesaistīta akadēmiskā personāla saraksts 
ir dots 12.tabulā. Šajā tabulā izcelti mācībspēki, kuri pārskata periodā paaugstinājuši savu 
kvalifikāciju vai no jauna iesaistīti studiju programmas realizācijā ar mērķi atjaunot 
akadēmiskā personālu. Šim sastāvam ir raksturīga liela zinātniski pedagoģiskā darba pieredze, 
tomēr vēl pagaidām vidējais vecums ir virs 55 gadiem. 
 

10.tabula 
Kokapstrādes specialitātes studiju programmu realizācijā 

iesaistīto mācībspēku kvalifikācija 
 

Skaits Skaits Zinātniskie un 
akadēmiskie grādi kopā % 

Ieņemamie 
amati Kopā % 

Habilitētie doktori 9 12,7 % Profesori 13 18,3 % 
Zinātņu doktori 25 35,2 % Asociētie profesori 6   8,4 % 

Maģistri 21 29,6 % Docenti 19 26,8 % 
Bakalauri 10 14,1 % Lektori 22 29,6 %  

Profesionālā kvalifikācija 6 8,4 % Asistenti 11 16,9 % 
Kopā 71 100 % Kopā 71 100 % 

 
 

 No kokapstrādes studiju programmu realizācijā iesaistītājiem mācībspēkiem viens 
profesors ir LZA īstenais loceklis, divi – LZA korespondētājlocekļi; Latvijas 
Lauksaimniecības un mežzinātņu akadēmijas locekļi ir 8 studiju programmas mācībspēki. 
Viens mācībspēks ir Zviedrijas Karaliskās Inženierzinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, viens 
– Zviedrijas Karaliskās Lauksaimniecības un mežsaimniecības akadēmijas ārzemju loceklis 
un Igaunijas Lauksaimniecības universitātes Goda doktors Dr.h.c.silv. Kokapstrādes studiju 
programmu realizācijā ir iesaistīti arī 4 LZP mežzinātņu eksperti, tajā skaitā arī Mežzinātņu 
ekspertu komisijas priekšsēdētājs. Mācībspēku vidū ir arī Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un 
eksportētāju asociācijas prezidents, Latvijas Amatniecības kameras prezidents, Kokapstrādes 
tehnoloģiskā centra direktors un Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors. Šāda 
kokapstrādes studiju programmā iesaistīto mācībspēku – zinātnieku profesionālā darbība ļauj 
studiju procesā aktualizēt visu nozares jaunāko informāciju, kā arī nodrošina teicamo 
atgriezenisko saiti. Visi mācībspēki regulāri stažējas ārzemēs vai paaugstina savu 
kvalifikāciju dažādos kursos un semināros Latvijā. 
 
 Kokapstrādes specialitātes studiju programmu realizācijā iesaistītas struktūrvienības 
un to uzdevumi ir doti 11.tabulā. 
  
 Pašnovērtēšanas gaitā atzīts, ka īpaša vērība ir jāvelta mācībspēku sastāva 
atjaunošanai. Zināms uzlabojums bija jau 2000./2001.studiju gadā, kad visās fakultātes 
katedrās studiju procesā tiks iesaistīti asistenti vai asistenti - stažieri paaudžu maiņai 
perspektīvā. Ir pamats prognozei, ka virkne jauno mācībspēku cels savu zinātnisko 
kvalifikāciju, aizstāvot inženierzinātņu maģistra vai doktora grādus. Ir jāturpina darbs pie 
vadošās profesūras nodrošinājuma specialitātē.  
 
 Kokapstrādes studiju programmu akadēmiskā personāla galvenā problēma ir analoga 
ar problēmām visās augstskolās – nelabvēlīga vecuma struktūra. Tas saistīts galvenokārt ar 
relatīvi zemo akadēmiskā personāla atalgojumu. Ja tuvāko 3...5 gadu laikā stāvoklis 
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neuzlabosies, būs apdraudētas iespējas garantēt kvalitatīvu studiju procesa norisi. Patreiz vēl 
iespējams iesaistīt studiju procesā augstas kvalifikācijas speciālistus, kuru vecums ir lielāks 
par 63...65 gadiem (arī strādājot daļējā slodzē), jo atcelti ierobežojumi saņemt pilnā apjomā 
vecuma pensiju strādājošiem pensionāriem. Diemžēl neizdodas piesaistīt akadēmiskajam 
darbam labākos jaunos speciālistus, jo nozarē vidējā darba alga ir ievērojami augstāka un 
darba vietu piedāvājums pēdējos gados pārsniedz absolventu skaitu pat 2 reizes.    

 
11.tabula 

Kokapstrādes specialitātes studiju programmu 
realizācijā iesaistītas struktūrvienības 

 

Nr.
p.k 

Struktūrvienība Fakul-
tāte 

Uzdevumi 

Vadošā struktūrvienība 
1. Kokapstrādes katedra MF Nodrošināt studiju programmas pilnīgu 

realizāciju, speciālo priekšmetu apguvi, 
kvalifikācijas un zinātnisko (bakalaura) darbu 
izstrādi 

Profilējošs (specialitātes) struktūrvienība 
1. Meža izmantošanas 

katedra 
MF Nodrošināt studiju programmas realizāciju 

koksnes zinātnes un nozares organizācijas un 
uzņēmējdarbības jomā 

Pārējās struktūrvienības 
1. Informātikas institūts 

(Matemātikas un 
Informātikas katedras) 

II Pamatzināšanu nodrošināšana matemātikā un 
informātikā inženierzinātņu fundamentālo un 
programmas speciālo priekšmetu apguvei 

2. Humanitārais institūts 
(Filozofijas, Sociālo 
zinātņu un Valodu 
katedras) 

HI Humanitārā bloka realizācija visās studiju 
pakāpēs 

3. Mehānikas institūts, 
Spēkratu institūts, 
Lauksaimniecības 
enerģētikas institūts,  
Izglītības un mājsaimnie- 
Cības institūts 

TF Nodrošināt inženierzinātņu un psiholoģijas 
studiju priekšmeta apguvi 

4. Ekonomikas katedra, 
Grāmatvedības un finansu 
katedra, Uzņēmējdarbības 
katedra 

EF Nodrošināt ekonomisko un uzņēmējdarbības 
priekšmetu apguvi 

5. Arhitektūras un 
būvniecības katedra, Vides 
un ūdenssaimniecības 
katedra, Fizikas katedra 

LIF Atbilstoši katedru profilam nodrošināt 
būvniecības pamatu, ekoloģijas un vides 
aizsardzības, fizikas studiju priekšmetu apguvi 

6. Ķīmijas katedra PTF Nodrošināt ķīmijas kursa apguvi 
7. Mežkopības katedra MF Nodrošināt mežsaimniecības pamatu apguvi 
8. Darba vides katedra MF Cilvēka aizsardzības un ergonomikas bloka 

studiju priekšmetu apguves nodrošināšana 
 



12.tabula 
Kokapstrādes specialitātes studiju programmu akadēmiskais personāls 

 
 

Nr. 
p.k. 

 
Uzvārds, vārds 

 
Fakultāte, 

katedra 

 
Amats, 

zinātniskais grāds 

 
Studiju priekšmets 

Ap-
joms 
KP 

 
Pienākumi 

studiju procesā 
1. GRĪNFELDS Alfons MF, MIZM Prof., Dr.sc.ing. Meža ienesība 1,0 Lekcijas 
2. HROLS Jurijs MF, KOKA Prof., Dr.habil.chem. - - Nobeiguma darbi 
3. LIEPA Imants MF, MEZK Prof., Dr.habil.biol. Pētījumu metodoloģija 2,0 Lekcijas, prakt.darbi  
4. MOSKVINS Genādijs TF, LENI Prof., Dr.habil.sc.ing. Kokapstrādes procesu automatizācija 2,0 Laboratorijas darbi 
5. OZOLIŅŠ Rūdolfs II, MATE Prof., Dr.habil.silv. Matemātika 5,0 Lekcijas 
6. ROCĒNS Kārlis MF, KOKA Prof., Dr.habil.sc.ing. Koka būvkonstrukcijas 2,0 Lekcijas, prakt.darbi, 

Nobeiguma darbi 
7. ŠNĪDERS Andris TF, LENI Prof., Dr.sc.ing. Kokapstrādes procesu automatizācija 2,0 Lekcijas 
8. TREIMANIS Arnis MF, KOKA Prof., Dr.habil.sc.ing. Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas 2,0 Lekcijas, lab.darbi, 

nobeiguma darbi 
9. TUHERMS Henns MF, KOKA Prof., Dr.habil.sc.ing. Koksnes griešanas procesi 

Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 
Kokapstrādes procesu modelēšana 
Meža nozares aktuālās problēmas 

1,5 
6,5 
2,5 
1,0 

Lekcijas, lab.darbi 
Lekcijas, pr.d.,k.pr. 
Lekcijas, pr.d., k.d. 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 

10. ZĀLĪTIS Pēteris MF, MEZK Prof., Dr.habil.silv. Mežsaimniecības pamati 2,0 Lekcijas, lab.d. 
11. DREIMANIS Andrejs MF, MEZK Prof., Dr.silv. Medību saimniecība 1,5 Lekcijas, lab.d. 
12. DRĒSKA Andris MF, MIZM Ass.prof., Dr.sc.ing. Pētījumu metodoloģija 2,0 Lekcijas, pr.d. 
13. LĪPIŅŠ Leonards MF, MIZM Prof., Dr.sc.ing. Koksnes mācība 

Meža prečzinība 
2,0 
2,0 

Lekcijas 
Lekcijas 

14. PURVGALIS Aivars MF, MIZM Ass.prof., Dr.silv. Kokapstrādes ekonomika 
Uzņēmējd.org. kokapstr. uzņēmumos 
Grāmatvedības pamati 
Koktirdzniecība 
Uzņēmējd. ekonomikas projektēšana 

1,5 
4,0 
1,5 
1,5 
1,5 

Lekcijas, pr.d. 
Lekcijas, pr.d., k.d. 
Lekcijas, pr.d. 
Lekcijas, pr.d. 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 



 

 30

15. PUŠINSKIS Valentīns TF, MEHA 
MF, KOKA 

Ass.prof., Dr.sc.ing. Mašīnu elementi 
Pneimotransports kokapstrādē 
Taras un ēvelēto materiālu ražošana 
Iekšējais transports kokapstrādē 

4,5 
2,5 
1,0 
1,5 

 

Lekcijas, lab.d., k.pr. 
Lekcijas, lab.d., k.d. 
Lekcijas 
Lekcijas, lab.d. 
Nobeiguma darbi 

16.  VĒRDIŅŠ Gunārs TF, SPEK 
MF, KOKA 

Ass.prof., Dr.sc.ing. Konstrukciju materiāli 2,0 Lekcijas, lab.d. 
Nobeiguma darbi 

17. VILCIŅA Anastasija EF, EKON Prof., Dr.oec. Ekonomikas teorija 1,5 Lekcijas 
18. ZIEMELIS Imants TF, MEHA Ass.prof., Dr.sc.ing. Materiālu pretestība 3,0 Lekcijas, pr.d. 
19. ANDERSONE Zinaīda HI, FILO Doc., Dr.thil. Filozofija 1,5 Lekcijas, semināri 
20. AUMALE Minjona TF, MEHA Docente Tehniskā grafika 4,0 Lekcijas, pr.d. 
21. BEĶERIS Zigurds  MF, DVID Docents, Dr.biol. Cilvēks ārkārtas situācijās 1,0 Lekcijas 
22. BŪMANIS Kārlis MF, KOKA Docents, Mgr.ing. Tehniskā mērīšana kokapstrādē 

Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 
Jaunākais nozarē 
Datorizētā projektēšana 
Iekārtas uzturēšanas organizācija 
Uzņēmējdarbība nozarē 

1,0 
6,5 
1,5 
1,0 
1,0 
4,0 

Lekcijas, lab.d. 
Laboratorijas darbi 
Lekcijas 
Lekcijas 
Lekcijas 
Ražošanas prakse 
Nobeiguma darbi 

23. ČAKSTE Ilze PTF, KIMI Doc., Dr.chem. Ķīmija 3,0 Lekcijas, lab.d. 
24. ČUKURS Jānis TF, MEHA Doc., Dr.sc.ing. Tehniskā grafika 4,0 Praktiskie darbi 
25. DREIMANIS Ēvalds LIF, VIDE Doc., Dr.biol. Ekoloģija un vides aizsardzība 2,0 Lekcijas, lab.d. 
26. DOMKINS Andrejs MF, KOKA Ass.prof., Mgr.ing. Koka izstrādājumu ražošana 5,5 Lekcijas, k.pr. 

Nobeiguma darbi 
27. KAZĀKS Vilnis MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Koka pamatkonstrukcijas 3,0 Lekcijas, k.d. 

Nobeiguma darbi 
28. KLEĢERIS Ilmārs TF, LENI Doc., Dr.sc.ing. Elektrotehn. un rūpn.elektron.pamati 2,5 Lekcijas, lab.d. 
29. KOZULIŅŠ Voldemārs MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Zāģmateriālu ražošana 

Kokapstrādes tehnoloģija 
5,5 
3,0 

Lekcijas, k.pr. 
Ražošanas prakse 
Nobeiguma darbi 

30. KRONBERGS Ēriks TF, MEHA Doc., Dr.sc.ing. Hidraulika 2,5 Lekcijas, lab.d. 
31. OZOLA Lilita LIF, BUVK Doc., Mgr.ing. Koka būvkonstrukcijas 1,0 Lekcijas 
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32. SARMULIS Ziedonis MF, MIZM Doc., Mgr.ing. Koksnes mācība 
Meža prečzinība 

2,0 
2,0 

Laboratorijas darbi 
Laboratorijas darbi 

33. SKRUPSKIS Voldemārs MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Saplākšņu ražošana 
Koksnes plātņu ražošana 
Drāzto finieru ražošana 

3,0 
2,0 
1,0 

Lekcijas, k.pr. 
Lekcijas 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 

34. STAŠA Jānis MF, DVID Doc., Mgr.ing. Cilvēku aizsardzība 
Ergonomika 
Darba aizsardzība 

2,0 
1,0 
1,0 

Lekcijas, lab.d. 
Lekcijas, lab.d. 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 

35. STURMOVIČA Elīna PTF, PRT Doc., Dr.sc.ing. Siltumtehnika un siltumapgāde 2,5 Lekcijas, lab.d. 
36. ŠMITS Jānis MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Koksnes  materiālu apdare 4,0 Lekcijas, lab.d. 

Nobeiguma darbi 
37. VASIĻEVSKIS Antons MF, MIZM Doc., Dr.sc.ing. Mežizstrādes pamati 

Tehniskās jaunrades pamati 
1,5 
1,0 

Lekcijas 
Lekcijas 

38. ZEIDMANE  Anda LIF, FIZI Doc., Dr.paed. Fizika 3,0 Lekcijas 
39. AKERFELDS Ivars MF, KOKA Doc, Mgr.ing. Koksnes hidrotermiskā apstrāde 

Koksnes aizsardzība un konservēšana 
Kokapstrādes tehnoloģija 
 

5,5 
1,0 
3,0 

Lekc.,pr.d., lab.d.,k.pr. 
Lekcijas, lab.d. 
Mācību prakse 
Nobeiguma darbi 

39. BIŠOFA Aina EF, EKON Lektore Mārketings (Tirgvedības pamati) 1,0 Lekcijas 
40. BITE Ligita EF, UZND Lektore Uzņēmējdarbības likumi 1,0 Lekcijas, semināri 
41. BLUSANOVIČA Ilze HI, VALO Lektore, Mgr.psih. Vācu valoda 6,0 Praktiskie darbi 
42. GRUNDE Uldis II, INFO Lektors Visual basic 1,5 Praktiskie darbi 
43. KAZAINE Ilze II, INFO Lektore Informātika 4,0 Lekcijas, lab.d. 
44. KAZAINIS Ģirts II, INFO Lektors Internet lappušu veidošana 2,0 Lekcijas, pr.d. 
45. KIVLENIEKS Arnis TF, MEHA Lektors Tehniskā grafika 4,0 Laboratorijas darbi 
46. KŪLIŅŠ Laimonis MF, KOKA Lektors, Mgr.ing. Ievads specialitātē 

Saplākšņu ražošana 
Koksnes plātņu ražošana 
Koka izstrādājumu ražošana 
Līmes un koksnes līmēšana 

1,0 
3,0 
2,0 
5,5 
1,0 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi 
Laboratorijas darbi 
Lekcijas, lab.d. 
Nobeiguma darbi 
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47. PAURA Andrejs II, INFO Lektors Grafiskais redaktors 1,5 Lekcijas, lab.d. 
48. PUTNIŅA Maruta HI, SOCI Lektore, Mgr.paed. Socioloģija 1,5 Lekcijas, semināri 
49. PŪCE Alla EF, EKON Lektore Tiesību pamati 1,0 Lekcijas, pr.d. 
50. RUŠKO Akvelīna MF, KOKA Lektore Kokapstrādes ražotņu projektēšana 2,0 Lekcijas, k.d. 
51. RUŽA Ingūna II, INFO Lektore Informātika 4,0 Lekcijas, lab. d. 
52. SILAMIĶELE Ilze MF, MIZM Lektore, Mgr.silv. Meža likumi 1,0 Lekcijas 
53. SVIKA Mārtiņš HI, VALO Lektors Angļu valoda 6,0 Praktiskie darbi 
54. TREPŠS Ignats HI, FILO Lektors Ētika, estētika 1,5 Lekcijas, semināri 
55. VANOVSKA Vizma TF, IZMA Lektore Lietišķā psiholoģija 1,0 Lekcijas 
56. VEIDEMANE Anna HI, VALO Lektore Vācu valoda 6,0  Praktiskie darbi 
57. VIZBULIS Jānis TF, MEHA Lektors Teorētiskā mehānika 2,5 Lekcijas, pr.d. 
58. ŽODZIŅA Maija LIF, ARBU Lektore, Mgr.ing. Rūpniecības būvniecības pamati 2,5 Lekcijas, lab.d., k.d. 
59. BLUKA Aldona PTF, KIMI Asistente Ķīmija 3,0 Laboratorijas darbi 
60. ČERŅĀJEVA Sarmīte II, MATE Asistente Matemātika 5,0 Praktiskie darbi 
61. DUBROVSKIS Dagnis MF, MIZM Asistents Meža resursu ekonomika 2,0 Lekcijas 
62. HOFMANE Sandra HI, SOCI Asistente, Mgr.paed. Vadzinību pamati 3,0 Lekcijas, semināri 
63. KAMOLIŅA Elva II, INFO Asistente Informātika 4,0 Laboratorijas darbi 
64. KIZIKA Baiba EF, EKON Asistente Ekonomikas teorija 1,5 Praktiskie darbi 
65. LIEPIŅA Ilze TF, IZMA Asistente, Mgr.paed. Psiholoģija 1,5 Lekcijas, pr.d. 
66. PELĒCE Ilze LIF, FIZI Asistente Fizika 3,0 Laboratorijas darbi 
68. PRIEDKALNS Gints MF, KOKA Lektors, Mgr.sc.ing. Koka pamatkonstrukcijas 

Zāģmateriālu ražošana 
3,5 
5,5 

Lab.d, k.d. 
Pr.d., lab.d., k.pr. 

69. RUKS Uldis MF, KOKA Asistents Kokapstrādes tehnoloģijas pamati 
Kokapstrādes pamati 

4,0 
3,0 

Laboratorijas darbi 
Mācību prakse 

70. SKRINDA Ilze  II, MATE Asistente Matemātika 5,0 Praktiskie darbi 
71. ARBIDĀNS Mareks MF, KOKA Asistents Pneimotransports kokapstrādē 2,5 Lekc., lab.d., k.d. 



1.7. Pašnovērtējums 
 

Izvērtējot kokapstrādes specialitātes augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmas kopumā, ir jāatzīst, ka patreizējās studiju programmas nodrošina vispusīgu 
zināšanu ieguves iespēju koksnes mehāniskajā apstrādē, dod iespēju studentiem specializēties 
izvēlētajā virzienā, un atbilst izvirzītiem mērķiem. Studentiem ir iespējas līdztekus speciālo 
kursu apguvei iegūt zināšanas inženierzinātņu akadēmiskajos studiju priekšmetos, ekonomikā 
un uzņēmējdarbībā, kā arī pilnveidot sevi kā personību, apgūstot fundamentālos un 
humanitāros studiju priekšmetus. Studentiem ir radītas plašas iespējas piedalīties zinātniskajos 
pētījumos, un šīs iespējas tiek arī aktīvi izmantotas. Pakāpeniski tiek pilnveidota laboratorijas 
un metodiskā bāze. Pozitīvi tika novērtēta pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 
studiju programmas “Kokapstrādes tehnoloģija” saturs un šīs programmas absolventu 
tālākizglītošanās iespējas; minētā studiju programma atbilst pilnībā darba tirgus prasībām un 
nodrošina tās absolventiem iespējas sekmīgi darboties dažāda profila kokapstrādes ražotnēs. 

 
Kokapstrādes specialitāšu studiju programmu pašnovērtēšanas komisija uzskata, ka ir 

nepieciešama tālāka studiju programmu pilnveidošana, veidojot izvēles priekšmetu blokus un 
samazinot lielo maza apjoma studiju priekšmetu skaitu. Jāveic nepieciešamie sagatavošanas 
darbi pārejai uz nodarbību plānošanu pēc priekšmetu apguves principa un jāizskata iespējas  
paaugstināt studentu patstāvīgā darba efektivitāti. Jāmeklē iespējas iesaistīt akadēmiskajā 
darbībā jaunos, perspektīvos mācībspēkus.     

 
 
 
 

1.8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
 

Pamatojoties uz pašnovērtējuma rezultātiem, izvirzīti šādi galvenie uzdevumi 
kokapstrādes studiju programmu kvalitātes uzlabošanai: 
• jāturpina laboratorijas bāzes pilnveidošana un apgāde ar mūsdienu laboratorijas un 

tehnoloģisko iekārtu. 2005. gadā pabeigt Kokapstrādes katedras praktiskās apmācības 
bāze rekonstrukciju, uzbūvējot jaunu praktiskās apmācība (mācību laboratorijas korpusu); 

• piedalīties ES PHARE 2001 Ekonomiskās un sociālās kohēzijas programmas LE 01.05.01 
ietvaros projekta “Jēkabpils meža industriālais biznesa parks” realizācijā, izveidojot LLU 
Kokapstrādes katedras telpās biznesa parka Zināšanu un Tehnoloģiju centrus, kas 
izmantojami studiju un tālākizglītības programmu kvalitatīvākai realizācijai, kā arī 
zinātnisko pētījumu veikšanai ar ES atzītām metodēm;  

• jāturpina uzsāktais darbs akadēmiskā personāla vecuma sastāva optimizācijai; 
• jāturpina uzsākta studiju priekšmetu pilnveidošana un saskaņošana ar profesijas standarta 

prasībām, samazinot maza apjoma studiju priekšmetu skaitu un radīt priekšnosacījumus 
pārejai uz priekšmetu plānošanu un apgūšanu blokos; 

• aktīvāk sagatavot mācību un metodisko literatūru, sevišķi nepilna laika studentu studiju 
procesa aktivizēšanai; 

• pēc nozares profesiju standartu apstiprināšanas izvērtēt studiju programmas atbilstību 
standarta prasībām un veikt atbilstošas izmaiņas studiju programmā; 

• katru otro gadu veikt darba devēju aptauju par studiju procesa rezultātiem.    
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2. Maģistrantūras studiju programma 
 
 
 

2.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 
 

 
 
 LLU Meža fakultātes maģistrantūras mērķis ir gatavot vispusīgi izglītotus jaunos 
zinātniekus, pedagogus un uzņēmējus, kas būtu apveltīti ar radošu, patstāvīgu lemtspēju un 
veicinātu Latvijas meža nozares tālāku attīstību. 
 
 Maģistrantūras akadēmiskās studiju programmas mērķis ir nodrošināt: 
• akadēmiski izglītotus inženierzinātņu maģistrus zinātniskajam darbam LLU vai citās 

augstskolās; 
• akadēmiski izglītotus pedagogus darbam LLU vai vidējās speciālās mācību iestādēs; 
• maģistrus tālākām studijām doktorantūrā; 
• augstas kvalifikācijas speciālistus darbam valsts, pašvaldību institūcijās, saimnieciskās 

pašpārvaldes struktūrās un ar meža nozari saistītos valsts vai privātajos uzņēmumos un 
konsultatīvajā dienestā. 

 
Maģistrantūras akadēmiskās studijas paredz specializāciju kādā no kokapstrādes 

nozarēm studiju programmas kokapstrāde (koksnes materiāli un tehnoloģijas) ietvaros –
programmas vadītājs V. Kozuliņš, doc., Dr.sc.ing. 
  
 Studiju programmā  paredzētās teorētiskās studijas (lekcijas un patstāvīgais darbs), 
praktisko iemaņu attīstība (laboratorijas darbos, semināros, praksēs), pedagoģiskā darbība 
(laboratorijas darbu un semināru vadīšana), kā arī patstāvīga kursa darbu izstrāde un 
zinātnisko pētījumu veikšana nodrošina maģistra spēju: 
• pārzināt izvēlētās zinātnes nozares vēsturisko attīstību, pašreizējo situāciju un prasmi 

izvēlēties aktuālākos turpmākās darbības virzienus; 
• orientēties izvēlētā studiju virziena zinātnes un prakses jautājumos; 

• veikt patstāvīgus pētījumus doktorantūrā;  
• izvērtēt nozares attiecīgo zinātnisko pētījumu metodes tehnoloģiju materiāli 

tehnisko un ekonomisko atbilstību izvirzītajam mērķim; 
• izmantot informātikas sfēras pakalpojumus un pielieto gūtās atziņas savas nozares 

pētījumu izvērtēšanā; 
• patstāvīgi izvērtēt iegūtos zinātniskās pētniecības darba rezultātus, pamatojot to 

būtiskumu un nozīmi attiecīgajā ražošanas tehnoloģijas pilnveidošanā; 
• patstāvīgi turpināt pašizglītošanos, apgūstot jaunas praktiskā un pedagoģiskā darba 

metodes izvēlētajā nozarē. 
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2.2. Studiju programmas attīstība 
 
 

LLU ir vienīgā  Latvijas augstskola, kurā iespējams iegūt akadēmisko izglītību meža 
nozarē. Maģistrantūra ir akadēmisko studiju otrais līmenis, kurš seko pēc bakalaura zinātniskā 
grāda vai augstākas profesionālās izglītības ieguves. Pēc akadēmiskā kursa apguves un 
zinātniskā darba izstrādes iegūst inženierzinātņu maģistra grādu. Maģistra grāda ieguvējam ir 
tiesības turpināt studijas doktorantūrā kā Latvijā, tā arī ārzemju universitātēs.  

 
 Nepieciešamība pēc augsti izglītotiem meža nozares speciālistiem ir liela. Studiju 
programma maģistrantūrā veidota tā, lai pēc absolvēšanas speciālists sekmīgi varētu darboties 
visdažādākajās ar meža nozari saistītās sfērās. Maģistranti sekmīgi iekļaujas darbā dažādās 
tautsaimniecības struktūrās vai organizē privāto biznesu. Latvijai nepieciešamo maģistru 
sagatavošana ārzemēs izmaksātu dārgāk un absolventi nebūtu pietiekoši kompetenti Latvijas 
specifisko apstākļu izpratnē. Latvijai ir savs zinātniskais potenciāls un pieredze meža nozarē, 
vienīgi jāturpina materiālās bāzes modernizācija. Latvijai svarīgi ir saglabāt zinātnisko 
darbinieku un speciālistu pēctecību, kas panākama attīstot pētniecisko darbu jau uzsāktajos 
virzienos kā arī turpinot studiju programmu pilnveidošanu. 
 
 Inženierzinātņu (materiālzinātņu nozares koksnes materiālu un tehnoloģijas 
apakšnozares) maģistra studiju programma izstrādāta, izmantojot gan Latvijas mežzinātnes 
līdzšinējo pieredzi, gan ārvalstu universitāšu maģistrantūras studiju programmu veidošanas 
principus, kā arī ņemta vērā Latvijas republikas tautsaimniecības vajadzība pēc augsti 
kvalificētiem speciālistiem. Tā veidota, lai līdz ar padziļinātu akadēmisko izglītību maģistra 
grāda pretendenti realizētu zinātniskos pētījumus mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošā 
līmenī. Lai to sasniegtu, maģistra studiju programmas ir saskaņotas arī ar LZP apstiprināto 
zinātnes nozaru klasifikatoru, kas veido pamatu maģistrantūras perspektīvai attīstībai.   
 

Pētnieciskais darbs koksnes materiālu un tehnoloģijas maģistrantūrā ir saistīts ar 
koksnes materiāliem un pārstrādes tehnoloģiju, ar koksnes un uz koksnes bāzes veidoto 
materiālu un konstrukciju struktūru, pamatīpašībām un ekspluatācijas procesiem: 
• koksnes kvalitātes kompleksa un perspektīva izvērtēšana un optimālo izmantošanas veidu 

noteikšana; 
• koksnes dabisko un ekspluatācijas īpašību uzlabošana un koksnes materiālu tālākas 

izmantošanas stratēģija; 
• koksnes mehāniskās apstrādes procesi, kokapstrādes iekārtas un instrumenti; 
• koka konstrukcijas, līmētie materiāli un līmētas koka konstrukcijas. Koksnes izstrādājumu 

projektēšana; 
• zāģmateriālu, līmēto materiālu un koka izstrādājumu (arī mēbeļu) ražošana un kvalitātes 

vadība; 
• koksnes kompleksās izmantošanas problēmas, koksnes izmantošana enerģētikā u.c. 
 
 Atšķirībā no bakalaura studijām, maģistrantūras studijas ir vairāk specializētas, tiek 
piedāvāts lielāks izvēles priekšmetu skaits un patstāvīgā darba īpatsvars. Visu studiju virzienu 
maģistrantiem vienādi obligāti ir humanitārie un vispārizglītojošie studiju kursi. 
Specializēšanās sākas ar specialitātes vispārējo un speciālā kursa izvēli. Teorētiskais kurss 
sastāda 51,3 % (41 KP) no studiju programmas kopapjoma, pārējais ir pētniecības prakse,  
maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana. Studijas iespējams veikt kā pilna laika (ilgums 2 
gadi) vai nepilna laika (ilgums 3...4 gadi) studijas. 
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LLU Meža fakultātes maģistra studiju programma (13.tabula) un ar šo programmu 
saskaņots nepilna laika maģistra studiju plāns (14.tabula) atbilst LLU Senāta 2002.gada 
12.jūnija lēmumamu Nr.4-106 “Par LLU maģistra akadēmisko studiju programmu standartu”, 

 
 
 

13.tabula 
 

Maģistra studiju programma LLU Meža fakultātē 
 
 
 

 Priekšmeta Nodarbību stundu skaits kopā 
Studiju priekšmeti Apjoms I kurss II kurss 

 h KP rudens sem. 
14 ned. 

ziemas sem. 
3+8 ned. 

rudens sem. 
12 ned. 

ziemas sem. 
8 ned. 

1. Obligātie studiju priekšmeti (A daļa) – kopā ne mazāk par 25 KP:   
1.1. Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP:  
- Meža politika 32 2,0 32 -  eks. - - - 
- Meža ekoloģija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Meža ģeogrāfija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 24 -  iesk. - - - 
- Meža vērtība 32 2,0 32 – iesk. - - - 
- Pētījumu metodoloģ. padziļ.kurss 32 2,0 - 32 -  eks. - - 
- ES Meža nozares stratēģija 24 1,5 - - - 24 - iesk. 
 1.2.Speciālais kurss – kopā ne mazāk par 12 KP: 
Apgūstamo priekšmetu sarakstu  un 
to apgūšanas plānu nosaka  katedra, 
pie kuras maģistrants specializējas. 

Kopā 
ne mazāk par 

12 KP  

Gadā 
vismaz 4 KP, eks. 

Gadā 
vismaz 8 KP, eks. 

2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daļa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daļa – kopā 20 KP: 
- Svešvalodas speckurss  32 2,0 20 12, eks.  - - 
- Zinātnes filozofija 32 2,0 32, eks. - - - 
- Matemātikas metožu pielietošana 32 2,0 32, eks. - - - 
- Pētniecības prakse - 14,0 Gadā vismaz 8 KP, iesk. Gadā līdz 6 KP, iesk. 
1.3. Izvēles daļa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP:  
- Informātikas speckursi 48 3,0 - blokā 3 ned. - - 
- Socioloģiskie pētījumi 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - 48, iesk. - 
3. Brīvā izvēle (C daļa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
- Psiholoģija 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Retorika 32 2,0 - - - 32, iesk. 
- Tautsaimn. aktuālās problēmas 16 1,0 - - - 16, iesk. 
- Starptautiskie ekonomiskie sakari 32 2,0 - - 32, iesk. - 
4. Maģistra darba izstrādāša- 
    na un aizstāvēšana  

25 KP 5 … 10 KP, iesk. 15 … 20 KP, iesk. 

K o p ā : 80 KP ne mazāk par 40 KP līdz 40 KP 
 
 

 
 
 
 
 



 
14.tabula 

LLU Meža fakultātes nepilna laika maģistra studiju plāns 
 

 Priekšmeta Klātienes nodarbību  stundu skaits 
Studiju priekšmeti apjoms 1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 

 h KP 1.ses. 2.ses. 3.ses. 1.ses. 2.ses. 3.ses. 1.ses. 2.ses. 3.ses. 1.ses. 2.ses. 3.ses. 
1. Obligātie studiju priekšmti (A daļa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
1.1. Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP: 
1.1.1. Meža politika 32 2,0 - - 12 4, eks. - - - - - - - - 
1.1.2. Meža ekoloģija 32 2,0 - - - - - - - 12 4,iesk. - - - 
1.1.3. Meža ģeogrāfija 32  2,0 - - - 12 4,iesk. - - - - - - - 
1.1.4. Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 - - - - 8 4,iesk. - - - - - - 
1.1.5. Meža vērtība 32 2,0 - - - - - - 12 4,iesk. - - - - 
1.1.6. Pētījumu metodoloģ.padziļ.kurss 32 2,0 10 6,eks. - - - - - - - - - - 
1.1.7. ES meža nozares stratēģija 24 1,5 - - - - - - - 8 4,iesk. - - - 
1.2. Speciālais kurss (apgūstamo priekšmetu 
    sarakstu un to apgūšanas plānu nosaka katedra, 
    pie kuras maģistrants specializējas) 

Kopā ne 
mazāk par 

12 KP 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Gadā 
vismaz 4 KP, 

eksāmens 

Gadā 
vismaz 8 KP, 

eksāmens 
2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daļa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daļa – kopā 20 KP: 
2.1.1. Svešvalodas speckurss 32 2,0 8 8 8, eks. - - - - - - - - - 
2.1.2. Zinātnes filozofija 32 2,0 8 8, eks. - - - - - - - - - - 
2.1.3. Matemāt. metožu pielietošana 32 2,0 8 6 6, eks. - - - - - - - - - 
2.1.4. Pētniecības prakse Kopā 14,0 KP Gadā vismaz 3 KP, iesk. Gadā vismaz 3 KP, iesk. Gadā vismaz 4 KP, iesk. Gadā vismaz 4 KP, iesk. 
2.2. Izvēles daļa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP: 
2.2.1. Informātikas speckursi 48 3,0 - - 8,iesk. - 8,iesk. - 8,iesk. - - - - - 
2.2.2. Socioloģiskie pētījumi 32 2,0 - - - 10 6,iesk. - - - - - - - 
2.2.3. Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - - - - - - 12 12,iesk - - - 
3. Brīvā izvēle (C daļa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
3.1. Psiholoģija 32 2,0 - - - - 10 6,iesk. - - - - - - 
3.5. Retorika 32 2,0 - - - 10 6, iesk - - - - - - - 
3.6. Tautsaimn. aktuālās problēmas  16 1,0 - - - - - - 8, iesk - - - - - 
3.7. Starptautiskie ekonomiskie sakari  32 2,0 - - - - 8 8, iesk - - - - - - 
4. Maģistra darba izstrādāšana un 
    aizstāvēšana 

25 KP Gadā vismaz 5 KP, 
iesk. 

Gadā vismaz 5 KP, 
iesk. 

Gadā vismaz 6 KP, 
iesk. 

Gadā vismaz 9 KP, 
iesk. 

 
 
 
    



2.3.Studiju programmas praktiskā realizācija 
 
 
 Visiem studiju priekšmetiem ir izstrādātas atbilstošas programmas, tās akceptētas LLU 
noteiktā kārtībā. Studiju informatīvo materiālu sniedz LLU Fundamentālā bibliotēka, mācību 
spēku rīcībā esošā literatūra, kā arī iespēja izmantot Internetu. Studiju priekšmetu vadītājiem 
LLU Fundamentālajā bibliotēkā ir iespēja pasūtīt jaunāko speciālo ārzemju un Latvijā izdoto 
literatūru. Turpmāk maģistrantiem būs plašākas iespējas izmantot elektroniskos informācijas 
ieguves avotus zinātnisko darbu izstrādei. Maģistranti var izmantot visu atsevišķās 
struktūrvienībās esošo materiāli tehnisko informatīvo un intelektuālo potenciālu. Diemžēl 
jāatzīmē, ka maģistrantūras sekmīga zinātniskā darba izstrādei bieži pietrūkst izmēģinājumam 
vajadzīgās tehnikas, aprīkojuma un laboratorijas iekārtu, kas piespiež vienkāršot pētījumu 
programmas. Aptaujas rezultāti liecina, ka tikai 46,4% aptaujāto maģistrantu uzskata, ka 
Meža fakultātes nodrošinājums ar mācību tehniskajiem līdzekļiem ir pietiekams. Līdzīgi 
rezultāti iegūti, atbildot arī uz jautājumu par studiju procesa nodrošinājumu ar mācību 
literatūru un metodiskajiem materiāliem. Speciāls budžets maģistrantu pētījumu veikšanai 
netiek izdalīts, bet eksperimenti meža nozarē saistīti ar augstām izmaksām.  
 

Pašlaik pētnieciskā darba līmenis ir saistīts ar zinātniskā vadītāja spējām iesaistīties 
līgumdarbos un iekļaut arī maģistrantu. Kokapstrādes katedrā tiek izpildīti šādi pētnieciskie 
projekti, kuru izpildē saistīti kopumā 6 maģistranti: 
• LZP sadarbības projekts Nr.02.0014 “Meža izpētes teorētiskie un tehnoloģiskie modeļi”; 
• LZP sadarbības projekts Nr.02.0007 “Koksnes pārstrādes produktu inovatīvas 

tehnoloģijas”; 
• IZM un A/S “Latvijas Finieris” finansētais TOP 02.30 “Augstvērtīgu bērza sortimentu 

audzēšana un izvērtēšana. 
 

Pārskata periodā laboratoriju bāzes attīstīšanas nolūkā veikts: 
• rekonstruēta kokzāģēšanas laboratorija uz esošās laboratorijas iekārtas bāzes, veidota 

kokzāģēšanas tehnoloģiskā plūsma; 
• ar A/S “Latvijas Finieris” un A/S “Lindeks” finansiālo atbalstu izveidota LLU Koksnes un 

koksnes materiālu zinātniskā laboratorija, kurā uzstādīta moderna Eiropas standartiem 
atbilstoša pārbaudes mašīna ZWICK Z/100, kas nodrošina plašas iespējas veikt pārbaudes 
saskaņā ar EN un ISO prasībām, kā arī Klima Systems klimatizācijas kamera TypDec500 
un iegādātas mūsdienu mēraparatūra un mērierīces. Laboratorija ir sagatavota akreditācijai 
Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā; 

• Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes (LLU) Meža fakultāti, un kopā ar Jēkabpils un Ventspils pašvaldībām ir 
sākusi īstenot apjomīgāko projektu Latvijas meža nozares vēsturē. Tā oficiālais 
nosaukums ir “Jēkabpils meža industriālais biznesa parks”, bet projekta īstenošana 
notiks arī Rīgā, Jelgavā un Ventspilī. LLU līdzdalība šajā projektā ir saistīta Meža nozares 
informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centru. Ideja par šāda centra veidošanu radās, 
strādājot pie meža un ar to saistīto nozaru klastera projekta; tas veicinās cilvēku, 
informācijas un zināšanu kapacitātes un infrastruktūras attīstību. 

 
Meža nozares informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centrs tiek veidots kā atsevišķa 

LKF institūcija. Tās sastāvā ir trīs saistītas struktūras: 
– Informācijas centrs (IC), 
– Zināšanu centrs (ZC),  
– Tehnoloģiju centrs (TC). 
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Zināšanu un Tehnoloģijas centri atradīsies Jelgavā, LLU Meža fakultātē, kas dod 
iespēju iekļaut projekta īstenošanā LLU akadēmisko potenciālu. Šo centru atdeve izpaudīsies 
vairākos virzienos: 

• studiju un tālākizglītības programmu kvalitatīvā realizācija, 
• zinātnisko pētījumu veikšana ar ES atzītām metodēm, 
• jaunāko zinātnes un tehnoloģijas atziņu propagandēšana un ieviešana ražošanā, 
• tirgū esošo produktu kvalitātes noteikšana un atbilstības apliecināšana, 
• jaunu produktu radīšana un pielietojuma izpēte, u.c.  
 

LLU Meža fakultātes Kokapstrādes katedrā par projekta līdzekļiem tiks aprīkotas 
vairākas laboratorijas, kuras izmantojamas arī studiju procesā un Latvijas mežzinātnes 
attīstībā. Tuvojoties iestājai Eiropas Savienībā, būs jāapliecina atbilstība harmonizētiem ES 
standartiem, kuru ieviešana Latvijai būs obligāta.  

 
Tehnoloģiju centrā paredzēts izveidot laboratorijas, kurās maģistrantūras studentiem 

būs pieejama mūsdienu pētniecības iekārta, kas ļaus veikt pētījumus ES prasību līmenī: 
 

• Koksnes materiālu laboratoriju, kur varēs pārbaudīt masīvo koksni, kā arī koksnes 
plātņu materiālus un to konstrukcijas. 

• Koksnes zinātnes laboratoriju. 
• Koka izstrādājumu laboratoriju līmētu materiālu testēšanai. 
• Laboratoriju mēbeļu kvalitātes testēšanai. 
• Tehnoloģisko procesu kontroles laboratoriju procesu testēšanai un diagnosticēšanai. 
• Hidrotermiskās apstrādes laboratoriju. 
• Apdares laboratoriju virsmu nodiluma, izturības un nolietojuma testēšanai. 
 

Tā kā testēšanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums bieži nav atšķirīgs, 
nākotnē būtu iespēja akreditēties pārbaudēm, papildus Eiropas tirgum, arī pēc citu tirgu, 
piemēram, ASV un Japānas, standartiem.  

 
 Maģistrantiem ir pieejama datortehnika un laboratoriju iekārtas analīžu veikšanai. 
Maģistranti saņem stipendijas un viņu rīcībā ir dienesta viesnīcas. 
 
 LLU MF maģistrantūras studiju programmu pārstrukturēšana un realizācija notiek 
ciešā sadarbībā ar Somijas, Zviedrijas, Vācijas, Igaunijas un Lietuvas lauksaimniecības un 
meža nozares universitātēm. Sadarbība dod iespēju pilnveidot Meža fakultātes maģistrantūras 
studiju programmas, paaugstināt mācībspēku kvalifikāciju, papildināt speciālās literatūras 
krājumu, nodrošināt maģistrantu stažēšanos. Tā palīdz maģistrantiem paplašināt profesionālo 
redzes loku, nostiprināt svešvalodu prasmi, veicināt profesionālo izaugsmi, kā arī jaunas 
informācijas apguvi un kontaktu nostiprināšanu. Visvairāk maģistranti izmanto stažēšanās 
iespējas, kas nostiprina profesionālās zināšanas. Daži maģistranti daļu no sava maģistra darba 
izstrādājuši ārvalstu universitātēs un pēc tam ļoti sekmīgi aizstāvējuši savus darbus LLU 
Meža fakultātes Maģistra eksāmenu komisijā, piemērām: 
 
• Ivars AKERFELDS – stažējās Hamburgas universitātē, Vācijā; 
• Arnis ZVIŅĢELIS – stažējās Norvēģijas Lauksaimniecības universitātē; 
• Ziedonis MIKLAŠĒVIČS – stažējās Helsinku universitātē; 
• Spodris BĒRZIŅŠ – stažējās Helsinku universitātē un Somijas Mežu un parku dienestā, 

u.c. 
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Ļoti pozitīvi vērtējama Meža fakultātes maģistrantu iespējas piedalīties NOVABA 
(Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Lauksaimniecības, meža un veterinārmedicīnas universitāšu 
sadarbības programma) ietvaros organizētajos speciālajos, maģistrantiem paredzētajos kursos, 
kuros kā mācībspēki piedalās Ziemeļvalstu un Viduseiropas valstu, kā arī Baltijas valstu 
universitāšu meža nozares vadošie profesori.  

 
 

2.4. Vērtēšanas sistēma  
 

 Katram studiju kursam sagatavotajās programmās ir ietvertas ne vien kursā apskatāmo 
lekciju, semināru tēmas, bet arī norādītas maģistrantu pārbaudes formas un kārtība. Studiju 
rezultātu vērtē pēc diviem rādītājiem: kvalitātes un kvantitātes (KP).   
 

Maģistrantūras eksāmenus vispārizglītojošā kursa un specialitātes vispārējos 
priekšmetos pieņem mācību spēks, kurš vada studijas dotajā priekšmetā. Eksāmenu 
speciālajos priekšmetos, kā arī pedagoģisko un ražošanas praksi maģistrants kārto fakultātes 
dekāna norīkotas komisijas klātbūtnē. 
 
 Parastās pārbaudes formas ir rakstiskā, mutiskā, akumulējošā u.c. Pētījumu izstrādi 
atbilstoši metodikai kontrolē maģistranta zinātniskā darba vadītājs.  Uzskatām, ka vērtēšanas 
kritēriji, pārbaudes formas un kārtība atbilst citu valstu universitātes pieņemtajiem. 
 
 

 
2.5. Studenti (maģistranti) 

 
LLU Meža fakultātes koksnes materiālu un tehnoloģiju maģistrantūrā var iestāties 

personas ar augstāko izglītību, kuriem ir inženierzinātņu bakalaura grāds vai augstākā 
profesionālā izglītība kokapstrādē, mežizstrādē vai radniecīgajā specialitātē, kas dod tiesības 
turpināt studijas maģistrantūrā. 2001./2002. studiju gadā koksnes materiālu un tehnoloģiju 
maģistrantūrā uzņēma pilna laika studijām 8 maģistrantus, bet nepilna laika studijām – 7 
maģistrantus; 2002./2003.studiju gadā – attiecīgi 7 un 4 maģistrantus, 2003./2004. studiju 
gadā – 14 maģistrantus pilna laika studijās, bet 2004./2005.studiju gadā – 4 maģistrantus pilna 
laika studijās un 4 – nepilna laika studijās. 2001./2002.studiju gadā maģistrantūru absolvēja 3, 
2002./2003. studiju gadā – 3 personas,  2003./2004. studiju gadā – 2 personas, bet 2004./2005. 
studiju gadā arī 2 personas, iegūstot inženierzinātņu maģistra grādu. Pašnovērtēšanas komisija 
atzīst, ka maģistrantūras studiju zemais lietderības koeficients ir saistīts galvenokārt ar to, ka 
materiālo apsvērumu dēļ maģistranti apvieno studijas ar darbu ražošanā, kas rada 
sarežģījumus paredzētajā laikā izstrādāt maģistra darbu (maģistrantūras teorētisko kursu 
vairums maģistrantu nokārto termiņā).      

 
Maģistrantu izraudzītās darba tēmas ir aktuālas, saistītas ar meža nozari un 

kokapstrādes ražošanu un pētījumu programmām. Tās ir cieši saistītas ar darba zinātniskā 
vadītāja pētījumu virzieniem. Tādējādi maģistrantiem ir nodrošināta kvalificēta vadība. 
Maģistranti ik gadu piedalās MF studentu zinātnisko konferenču darbā un par saviem 
pētījumiem sniedz ziņojumu. Nozīmīgākos pētījumu rezultātus maģistranti publicē Latvijas 
specializētos meža nozares periodiskos un zinātniskos rakstos. Maģistrantiem ir iespējas 
nopietni iesaistīties zinātniskā darbā, lai pārbaudītu izvirzīto teorētisko jautājumu atbilstību 
praksei. 
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Visi aizstāvētie darbi pilnībā atbilst: 
• augstskolu likumam un Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumiem; 
• fakultātes padomes apstiprinātajiem norādījumiem; 
• LLU Senāta lēmumiem par maģistrantūras jautājumiem. 
 
 Tomēr maģistru darbos atrodamas atsevišķas nepilnības un trūkumi: 
• vairākos darbos nepietiekamā apjomā un līmenī izstrādāts darba teorētiskais pamatojums un 
   literatūras analīze par izvēlēto tēmu; 
• ne visos darbos ir precīzi noformētas atsauces uz izmantoto literatūru; 
• pieļautas nepilnības darba metodikas izvēlē; 
• izmantotais literatūras apjoms dažos darbos nepietiekošs, lai pilnībā gūtu priekšstatu par 
   pētījumu apjomu rezultātiem attiecīgajā zinātnes nozarē; 
• secinājumu formulējums dažos darbos pārāk vispārīgs. 

 
 

2.6. Akadēmiskais personāls 
 
 
 LLU ir apvienots augsts zinātniskais un pedagoģiskais potenciāls kā priekšnoteikums 
augstas kvalitātes studiju programmu realizācijai. Meža fakultātes maģistrantūras studiju 
programmas realizēšanā iesaistīti 47 mācību spēki, no kuriem 25,5 % ir habilitētie doktori, bet 
55,3 % zinātņu doktori (skat.15.tabulu). 

15.tabula 
 

Maģistrantūras studiju programmas studiju priekšmetu atbildīgo mācībspēku 
kvalifikācija 

          
Zinātniskie un akadēmiskie grādi Skaits % 
Dr.habil. 12 25,5 
Dr. 26 55,3 
Mgr. 6 12,8 
Profesionālā kvalifikācija 3 6,4 
Kopā 47 100 
 
 Meža fakultātes zinātnes maģistrantūras programmu izveides un funkcionēšanas 
pamatā ir zinātniskie pētījumi, ko veic studiju programmu un maģistra darbu vadītāji. 
Maģistru darbu vadītāji veic Latvijas meža nozarei aktuālus zinātniskos pētījumus, iesaistot 
tajos maģistrantus. Profesoru  un docentu galvenie pētījumu virzieni ir Latvijas galveno koku 
sugu koksnes kompleksā un perspektīvā izvērtēšana, apaļo kokmateriālu standartizācija un 
tilpuma noteikšana, zāģmateriālu kvalitātes noteikšana un standartizācija, koksnes 
modifikācijas problēmu pētījumi, kokapstrādes darbmašīnu un instrumentu konstrukciju 
pilnveidošana, koksnes hidrotermiskās apstrādes procesu optimizācija, tehnoloģisko procesu 
analīze, zemās kvalitātes koksnes pārstrāde, biodegvielas iegūšana un izmantošana u.c. 
Maģistranti augstu novērtē labās attiecības un sadarbību ar mācību spēkiem – 77 % no 
aptaujātajiem dod pozitīvu novērtējumu un tikai 1 respondents uzskata, ka attiecības krasi 
jāuzlabo. 
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Mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšana uzskatāma par visnozīmīgāko ieguldījumu 
maģistrantūras studiju programmu realizācijas kvalitātes celšanā. Maģistrantūras studiju 
programmu vadītāji ilgāku vai īsāku laiku ir stažējušies Ziemeļvalstu vai Rietumeiropas 
valstu universitātēs. Mācībspēku stažēšanos kavē tas, ka daudzi no viņiem nepārvalda 
svešvalodas tādā līmenī, lai varētu patstāvīgi ilgāku vai īsāku laiku darboties ārvalstu 
universitātēs.    
 

 
2.7. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 

 
Materiālzinātnes maģistrantūras studiju attīstību nākotnē ir paredzēts veidot pēc 

sekojošiem nosacījumiem: 
• vienlaicīgi ar plaša profila akadēmiskām studijām LLU MF, akceptēt jaunu zinātnieku un 

augsti kvalificētu speciālistu profesionālās sagatavošanas aspektus, ievērojot Latvijas 
tautsaimniecības vajadzības; 

• pilnveidot studiju programmas, palielinot speciālā kursa īpatsvaru, kā arī vairāk laika 
atvēlēt patstāvīgām studijām; 

• tuvināt Meža fakultātes maģistrantūras studiju programmas Eiropas Savienības valstu 
universitāšu studiju programmām; 

• paplašināt sadarbību ar citām augstskolām un zinātniskiem institūtiem ārzemēs un Latvijā, 
iesaistoties starptautiskos projektos; 

• veicinot starptautisko sadarbību ar Eiropas valstu un ASV universitātēm, nodrošinot 
maģistrantu apmaiņu, vieslektoru zinātniskā potenciāla izmantošanu un sadarbību 
zinātnisko pētījumu realizācijā. 

 
Priekšlikumi maģistrantūras attīstībai: 

1. Samazināt teorētisko kursu, paplašināt maģistrantiem iespēju dziļāk apgūt pētnieciskā 
darba metodoloģiju. 

2. Veicināt maģistrantu nobeiguma darbu tēmu daudzveidību, pietuvinot tās aktuālāko meža 
problēmu risināšanai. 

3. Iesaistīt vairāk vieslektorus teorētiskā kursa apguves procesā. 
4. Paplašināt stažēšanās iespēju ārzemēs un studiju iespējas citu valstu augstskolās. 
5. Paplašināt speciālās literatūras klāstu. 
6. Papildināt laboratorijas ar modernām iekārtām un nodrošināt iespēju izmantot tās 

maģistrantiem zinātnisko pētījumu veikšanai. 
 

Programmu satura un formas maiņa notiks, ņemot vērā maģistrantu vēlmes pēc  
priekšmetu klāsta ar lielāku izvēles iespēju. Uzlabojot sadarbību ar Eiropas Savienības valstu 
universitātēm, būs iespēja ne vien stažēties, bet veikt pētījumus viņu laboratorijās. Paplašinās 
speciālā kursa jaunākās literatūras klāstu, praktizēs vieslektoru lekciju kursu organizēšanu, 
finansu nodrošinājuma ietvaros uzlabos laboratoriju materiāli tehnisko nodrošinājumu. 
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3. Doktora studiju programma  

 
 

3.1. Doktora studiju mērķis un uzdevumi 
  
 
 

Doktora studiju mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas zinātniekus 
Materiālzinātņu nozares apakšnozarē: Koksnes materiāli un tehnoloģijas. 

  
 Doktora studiju pamatuzdevums ir nodrošināt studiju mērķa sasniegšanu, tādējādi 
veicinot zinātnieku paaudžu maiņu  Materiālzinātņu nozarē un LLU Meža fakultātes 
akadēmiskā personāla sastāvā. Doktora studijās jāpanāk, lai jaunie zinātnieki: 
• prastu izvirzīt, formulēt, vadīt un patstāvīgi pētīt attiecīgajā zinātnes apakšnozarē aktuālas 

un nozīmīgas problēmas; 
• būtu radoši un kompetenti vispārīgajā un konkrētajā izziņas metodoloģijā; 
• spētu iekļauties nacionāla un starptautiska līmeņa zinātnisku projektu risināšanā; 
• iegūtu vispusīgas zināšanas izvēlētajā zinātnes un ar to saistītajā ražošanas nozarē; 
• apgūtu pedagoģiskā darba iemaņas un pieredzi, kas nepieciešamas jaunākajam 

akadēmiskajam personālam universitātē un zinātniskās sabiedrības iepazīstināšanai ar 
pētnieciskā darba rezultātiem savas valsts un starptautiskā auditorijā; 

• izstrādātu un iesniegtu aizstāvēšanai promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai. 
 
 Iegūstamais zinātniskais grāds - inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.). 
  

 

 

3.2. Doktora studiju programmas attīstība 

 

 Doktora studiju programma Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģiju 
apakšnozarē pārstrādāta saskaņā ar LLU Senātā 2002.gada 10.aprīlī apstiprinātu “LLU 
doktora studiju programmu standartu” (lēmums Nr.4-88). Promocijas darba izstrāde 
pamatojas uz patstāvīgām teorētiskām studijām un eksperimentāli pētniecisko darbu. LLU 
Meža fakultātes doktora studiju darbu vada un pārzina Zinātņu prorektors un LLU 
Mežzinātņu un Materiālzinātnes promocijas padomes priekšsēdētājs, to organizē universitātes 
Doktorantūras daļa, doktora studiju programmas vadītājs un katedras. Doktorantūras studijas 
ir organizētas, lai paātrināti un mērķtiecīgi sagatavotu jaunu zinātnieku  un  akadēmiskā 
personāla paaudzi. LLU organizētas klātienes un neklātienes doktora studijas. Doktora studiju 
ilgums: klātienē 3 gadi (48 nedēļas), neklātienē 4 gadi (36 nedēļas). Doktora studiju 
programmu var apgūt eksterna studiju veidā. 

 
LLU doktora studijās uzņem atklāta konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījumu 

nokārtošanas svešvalodā un izvēlētajā zinātnes apakšnozarē. 
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Valsts budžeta finansētā klātienes doktora studiju programmā uzņem personu: 
• kura ir Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs; 
• kura iepriekš nav mācījusies doktorantūrā; 
• kuras vecums, iestājoties doktorantūrā, nepārsniedz 35 gadus; 
• kura ir ieguvusi izglītību, atbilstošu maģistra akadēmiskā grāda prasībām. 
  

LLU Valsts budžeta finansēts doktorants saņem Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteikto stipendiju.  

 
Fizisku  un  juridisku personu finansētās klātienes un neklātienes doktora studiju 

programmās var uzņemt pretendentus,  kuri  nav  Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, kuri iepriekš 
mācījusies doktorantūrā  un kuru vecums, iestājoties doktorantūrā, pārsniedz 35 gadus. 
Ārvalstu pretendentiem nepieciešama Latvijas maģistra grādam pielīdzināta izglītība (diploma 
atbilstību nosaka Akadēmiskās informācijas centra ekspertīze). Šajā gadījumā studiju ilgums 
nav ierobežots. LLU fizisko un juridisko personu finansēto doktora studiju maksu nosaka 
LLU Senāta lēmumi. 
  

Pretendenti tiek uzņemti LLU doktorantūrā ar rektora rīkojumu, pamatojoties uz LLU 
Zinātnes padomes lēmumu, ar kuru apstiprina arī doktoranta zinātnisko vadītāju. 
  

Doktora studijas notiek saskaņā ar individuālo darba plānu, kuru divu mēnešu laikā 
pēc uzņemšanas doktorantūrā sastāda doktorants kopā ar savu zinātnisko vadītāju un iesniedz 
doktora studiju programmas vadītāja norādītajā katedrā. Katedras un doktora studiju 
programmas vadītāja akceptētu un Mežzinātņu un Matreiālzinātņu promocijas padomes 
apstiprinātu darba plānu doktorants iesniedz LLU Doktorantūras daļā. Doktoranta darba 
rezultātus reizi gada ceturksnī apspriež katedras akadēmiskajā sēdē. Doktoranta atskaite (pēc 
LLU Zinātnes padomes apstiprinātas formas) un katedras pārskats par doktora studiju plāna 
izpildes gaitu jāiesniedz Doktorantūras daļā. Atestācija turpmākām studijām doktorantūrā 
notiek katra studiju gada beigās katedras paplašinātā sēdē, piedaloties promocijas padomes 
pārstāvim.  
  

Atbilstoši Augstākās izglītības padomes lēmumam Nr. 62 “Noteikumi par 
doktorantūras studiju izveidi un realizēšanu”, kas pieņemts 1999. g. 18. jūnijā, par promocijas 
darba zinātnisko vadītāju var būt zinātņu doktors vai habilitētais zinātņu doktors, kas veic 
pētījumus izvēlētajā zinātnes nozarē (apakšnozarē), kuram ir zinātniskas publikācijas par 
pētījumiem šajā zinātnes nozarē Latvijas vai starptautiskos zinātniskajos žurnālos un kas ar 
referātiem piedalās starptautiskās konferencēs. 
 
 LLU Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktora studiju programmas kopapjoms ir 
noteikts 144 KP, no tiem teorētiskās studijas 40 KP apjomā un zinātniskais darbs 104 KP 
apjomā. Doktorantūras teorētiskajā kursā ir iekļauti: 
 
1. Obligāta daļa   -  28 KP apjomā: 
 Materiālzinātnes nozares Koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozares  

                                    speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu)  -  10 KP. 
1.2. Pētījumu virziena speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu)  -    8 KP. 
1.3. Profesionālās svešvalodas speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu) -    4 KP. 
1.4. Pētījumu metodoloģijas kurss      -    6 KP.  

2. Izvēles daļa    - 12 KP apjomā. 
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Doktoranta teorētisko studiju saturu piedāvā viņa zinātniskais vadītājs, saskaņojot ar 
doktorantu, akceptē attiecīgās katedras akadēmiskā personāla sēdē un apstiprina LLU 
Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozares promocijas padome. 
Doktora studiju izvēles kursu saturu noteiktajā apjomā nosaka individuāli katram doktorantam 
studiju programmas ietvaros, ņemot vērā izvēlēto pētījumu virzienu un LLU (vai citās 
universitātēs) centralizēti piedāvāto kursu sarakstu.      
  

Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktorantūras zinātniskajā darbā ir iekļauti: 
 
1.    Pētniecība un promocijas darba sagatavošana un noformēšana        -    88...94 KP. 
2.    Pētījumu rezultātu publicēšana             -      6...10 KP. 
3.    Pētījumu rezultātu prezentēšana zinātniskās konferencēs         -      4...  6 KP. 
 

Studiju laikā doktorants iesaistās katedras un ārpuskatedras zinātniskajās aktivitātēs: 
sagatavo vismaz 5 zinātniskās publikācijas; ar referātiem piedalās vismaz 2 nacionāla  vai  
starptautiska līmeņa zinātniskajos forumos;  vismaz  vienreiz stažējas citā universitātē  (ar 
sertifikāta apliecinājumu vai iegūto rezultātu publicēšanu); piedalās valsts nozīmes zinātniski 
pētnieciskajā darbā (saņemot LZP doktorantūras  atbalsta grantu, iesaistoties starptautisku 
projektu, LZP grantu vai valsts institūciju pasūtījumu tēmu risināšanā). Doktoranta 
zinātniskās aktivitātes novērtē katedras akadēmiskajā sēdē. 

 
 

 
3.3. Studiju programmas praktiskā realizācija 

 
 

LLU studiju potenciāls nodrošina doktora studiju teorētiskā kursa un pedagoģiskā 
darba iemaņu apgūšanu, promocijas darba izstrādi un aktīvu doktoranta zinātnisko aktivitāšu 
realizāciju. LLU Fundamentālā bibliotēka, Universitātes Informātikas institūta un Meža 
fakultātes datoru klases un katedru datori ir brīvi pieejami un bez maksas katram LLU 
klātienes vai neklātienes doktorantam. Doktorantiem pastāv iespēja izmantot starptautiskos 
katalogus  caur  elektroniskās informācijas nesējiem. Vienotais bibliotēku datu tīkls nodrošina 
informācijas ieguvi internetā un ar starpbibliotēku abonementa starpniecību. Doktorantiem ir 
pieejami starptautiski citējamo žurnālu raksti par interesējošām tēmām.  Vispusīga zinātniskā 
informācija pieejama Valsts meža pētniecības institūtā Silava, LV Koksnes ķīmijas institūtā  
un meža apakšnozaru ražošanas struktūrās.  

 
 LLU Meža fakultāte ir izvietota Jelgavā, Akadēmijas ielā 11, kur atrodas fakultātes 
galvenais mācību korpuss. Atsevišķā ēkā Dobeles ielā 41 atrodas Kokapstrādes katedras 
auditorijas un laboratorijas, kur notiek kokapstrādes studiju programmās iekļauto speciālo 
studiju priekšmetu apguve un pētnieciskais darbs koksnes materiālu un tehnoloģiju jomā. 
Katedrā studentu rīcībā ir 9 datori, kuri pieslēgti INTERNETa tīklam. 

 
Zinātniskos pētījumus doktoranti veic galvenokārt Kokapstrādes katedras 

laboratorijās, LV Koksnes ķīmijas institūtā un kokapstrādes ražošanas uzņēmumos. 
Doktorantiem pastāv iespēja teorētiskā kursa un zinātnisko pētījumu daļu veikt ārzemēs. 
Jāuzsver, ka pašmāju apstākļos empīrisko novērojumu un eksperimentu izpildi nereti kavē un 
ierobežo moderno mērinstrumentu, aparātu un iekārtu trūkums, kas pagaidām katedru 
spēkiem nav novēršams. Pārskata periodā laboratoriju bāzes attīstīšanas nolūkā veikts: 
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• ar A/S “Latvijas Finieris” un A/S “Lindeks” finansiālo atbalstu izveidota LLU Koksnes un 
koksnes materiālu zinātniskā laboratorija, kurā uzstādīta moderna Eiropas standartiem 
atbilstoša pārbaudes mašīna ZWICK Z/100, kas nodrošina plašas iespējas veikt pārbaudes 
saskaņā ar EN un ISO prasībām, kā arī Klima Systems klimatizācijas kamera TypDec500 
un iegādātas mūsdienu mēraparatūra un mērierīces. Laboratorija ir sagatavota akreditācijai 
Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā;  

• Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes (LLU) Meža fakultāti, un kopā ar Jēkabpils un Ventspils pašvaldībām ir 
sākusi īstenot apjomīgāko projektu Latvijas meža nozares vēsturē. Tā oficiālais 
nosaukums ir “Jēkabpils meža industriālais biznesa parks”, bet projekta īstenošana 
notiks arī Rīgā, Jelgavā un Ventspilī. LLU līdzdalība šajā projektā ir saistīta Meža nozares 
informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centru. Ideja par šāda centra veidošanu radās, 
strādājot pie meža un ar to saistīto nozaru klastera projekta; tas veicinās cilvēku, 
informācijas un zināšanu kapacitātes un infrastruktūras attīstību. 

 
Meža nozares informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centrs tiek veidots kā atsevišķa 

LKF institūcija. Tās sastāvā ir trīs saistītas struktūras: 
 

– Informācijas centrs (IC), 
– Zināšanu centrs (ZC),  
– Tehnoloģiju centrs (TC). 

 
Zināšanu un Tehnoloģijas centri atradīsies Jelgavā, LLU Meža fakultātē, kas dod 

iespēju iekļaut projekta īstenošanā LLU akadēmisko potenciālu. Šo centru atdeve izpaudīsies 
vairākos virzienos: 

• studiju un tālākizglītības programmu kvalitatīvā realizācija, 
• zinātnisko pētījumu veikšana ar ES atzītām metodēm, 
• jaunāko zinātnes un tehnoloģijas atziņu propagandēšana un ieviešana ražošanā, 
• tirgū esošo produktu kvalitātes noteikšana un atbilstības apliecināšana, 
• jaunu produktu radīšana un pielietojuma izpēte, u.c.  
 

LLU Meža fakultātes Kokapstrādes katedrā par projekta līdzekļiem tiks aprīkotas 
vairākas laboratorijas, kuras izmantojamas arī studiju procesā un Latvijas mežzinātnes 
attīstībā. Tuvojoties iestājai Eiropas Savienībā, būs jāapliecina atbilstība harmonizētiem ES 
standartiem, kuru ieviešana Latvijai būs obligāta.  

 
Tehnoloģiju centrā paredzēts izveidot: 
 

• Koksnes materiālu laboratoriju, kur varēs pārbaudīt masīvo koksni, kā arī koksnes 
plātņu materiālus un to konstrukcijas. 

• Koksnes zinātnes laboratoriju. 
• Koka izstrādājumu laboratoriju līmētu materiālu testēšanai. 
• Laboratoriju mēbeļu kvalitātes testēšanai. 
• Tehnoloģisko procesu kontroles laboratoriju procesu testēšanai un diagnosticēšanai. 
• Hidrotermiskās apstrādes laboratoriju. 
• Apdares laboratoriju virsmu nodiluma, izturības un nolietojuma testēšanai. 
 

  Pašlaik pētnieciskā darba līmenis ir saistīts ar zinātniskā vadītāja spējām iesaistīties 
līgumdarbos un iekļaut arī doktorantu. Kokapstrādes katedrā tiek izpildīti šādi pētnieciskie 
projekti, kuru izpildē saistīti kopumā 6 doktoranti: 
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• LZP sadarbības projekts Nr.02.0014 “Meža izpētes teorētiskie un tehnoloģiskie modeļi”; 
• LZP sadarbības projekts Nr.02.0007 “Koksnes pārstrādes produktu inovatīvas 

tehnoloģijas”; 
• IZM un A/S “Latvijas Finieris” finansētais TOP 02.30 “Augstvērtīgu bērza sortimentu 

audzēšana un izvērtēšana. 
 

Zinātniskā darba veikšanai konkursa kārtībā ir pieejami LZP doktorantūras atbalsta 
granti. Līdzšinējā pieredze apliecina, ka Meža fakultātes doktoranti šo atbalsta iespēju 
sekmīgi izmanto (doktoranti I.Akerfelds, V.Balode, U.Grīnfelds). Doktorantu  papildus 
finansējums iespējams, iesaistoties apmaksāto starptautisko projektu un LR valsts nozīmes 
pētījumu izpildē.  
 
 Patreiz koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozares doktorantūrā studē 6 
doktoranti: 1. kursā – 2, 2.kursā – 3, 3.kursā – 1.  
 

Pārskata periodā materiāzinātņu nozares “Koksnes materiāli un tehnoloģijas” 
apakšnozares doktorants Ziedonis Miklaševičs aizstāvēja savu  promocijas darbu 
“Elektrolīniju un sakaru līniju balstu ražošanas tehnoloģiskie pētījumi un ekoloģiskais 
novērtējums”.  
 
 
 
 

3.4. Vērtēšanas sistēma 
 
 

Promocijas eksāmenu programmas apakšnozarē izstrādā attiecīgā katedra, bet 
pētījumu virzienā - zinātniskais vadītājs. Abas šīs programmas apstiprina LLU Mežzinātņu un 
Materiālzinātņu promocijas padome. Promocijas eksāmeni ir atklāti un tos pieņem LLU 
Zinātņu prorektora apstiprināta eksaminācijas komisija 3 zinātņu doktoru sastāvā. 
Apakšnozares eksāmenā doktorants apliecina savu vispārējo sagatavotības līmeni un 
zināšanas konkrētajā zinātnes apakšnozarē. Pētījumu virziena eksāmens ir pierādījums par 
doktora studiju pētījumu virziena kursa sekmīgu apguvi. Šī kursa struktūru un atsevišķu 
studiju priekšmetu apjomu nosaka katedra atbilstoši promocijas darba  tematikai. Pētījumu 
virziena eksāmens notiek publiska referāta veidā ar vismaz 2 Mežzinātņu un Materiālzinātņu 
promocijas padomes pastāvīgo locekļu piedalīšanos, no kuriem viens ir attiecīgās 
apakšnozares eksperts. 

 
Promocijas procedūru nosaka LR Ministru kabinetā 1999.gada 6.aprīlī izdots 

“Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem” (Noteikumi Nr.134) un LLU Senātā 
2000.gada 14.jūnijā apstiprinātais “LLU promocijas padomju darbības nolikums”. 
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3.5. Akadēmiskais personāls 

 
 

LLU ir apvienots augsts zinātniskais un pedagoģiskais potenciāls kā priekšnoteikums 
augstas kvalitātes studiju programmu realizācijai. Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktora 
studiju programmas realizēšanā iesaistīti 18 mācību spēki, no kuriem 38,9 % ir habilitētie 
doktori (skat. 16.tabulu). 

 
Doktorantūras programmas izveides un funkcionēšanas pamatā ir zinātniskie pētījumi, 

ko veic promocijas darbu vadītāji (patreiz 3 habilitēti doktori un 2 zinātņu doktori). 
Promocijas darbu vadītāji veic Latvijas meža nozarei aktuālus zinātniskos pētījumus, iesaistot 
tajos doktorantus. Profesoru  un asociēto profesoru – promocijas darbu vadītāju galvenie 
pētījumu virzieni ir Latvijas galveno koku sugu koksnes kompleksā un perspektīvā 
izvērtēšana, apaļo kokmateriālu standartizācija un tilpuma noteikšana, zāģmateriālu kvalitātes 
noteikšana un standartizācija, koksnes modifikācijas problēmu pētījumi, kokapstrādes 
darbmašīnu un instrumentu konstrukciju pilnveidošana, koksnes hidrotermiskās apstrādes 
procesu optimizācija, tehnoloģisko procesu analīze, zemās kvalitātes koksnes pārstrāde, 
biodegvielas iegūšana un izmantošana u.c.  

 
16.tabula 

Koksnes materiālu un tehnoloģiju doktora studiju programmas 
akadēmiskais personāls 

          
Zinātniskie grādi Skaits % 
Dr.habil. 7 38,9 
Dr. 11 61,1 
Kopā 18 100 
 
  

 
3.6. Pēcakreditācijas aktivitātes 

 
 

 Pēc LLU Meža fakultātes doktora studiju programmas pirmās akreditācijas 2001.gadā 
veikti tās pilnveidošanas pasākumi zemāk minētās jomās. 
 

1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi. 
Precizēti studiju programmas mērķi un uzdevumi, kas doti šajā pašnovērtējuma 
ziņojumā. 
 

2. Studiju programmas attīstība. 
• noteikti doktora studiju prioritārie virzieni materiālzinātņu nozares apakšnozarē 

“Koksnes materiāli un tehnoloģijas”; 
• studiju programma pārstrādāta saskaņā ar LLU Senātā 2002.gada 10.aprīlī 

apstiprinātu “LLU doktora studiju standartu”; 
• izstrādāts un ieviests Pētījumu metodoloģijas obligātais doktora studiju priekšmets 

ar apjomu 6 KP; 
• precizēts doktora teorētisko studiju saturs, izstrādātas programmas apakšnozares 

speckursiem, kuros jānokārto promocijas eksāmeni; 
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• doktora studiju programmas zinātniskā darba sadaļā iekļautas, papildus pētniecībai 
un promocijas darba sagatavošanai, arī pētījumu rezultātu publicēšana un to 
prezentācija zinātniskās konferencēs. 

   
3. Studiju programmas praktiskā realizācija. 

• aprobācijā atrodas trīs bijušo doktorantu promocijas darbi Materālzinātņu nozares 
koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozarē, viens no kuriem atrodas promocijas 
procesā; 

• 2003./2004.studiju gadā Materiālzinātņu nozares koksnes materiālu un tehnoloģiju 
apakšnozares doktorantūrā sekmīgi studē 6 doktoranti; 

• izveidota LLU Koksnes un koksnes materiālu zinātniskā laboratorija, kurā 
iespējams veikt koksnes un koksnes materiālu īpašību pārbaudes, saskaņā ar EN 
un ISO prasībām. Turpinās laboratorijas apgāde ar mūsdienu pētniecības iekārtām, 
kas ļauj paātrināt pētījumu veikšanu un garantē rezultātu ticamību; 

• papildināts un atjaunots katedras datornodrošinājums; 
• saskaņotas ar LV Koksnes ķīmijas institūtu doktorantu iespējas izmantot pētījumu 

veikšanai institūta un katedras laboratorijas. 
   
4. Vērtēšanas sistēma. 

Doktorantu darba vērtēšana nav mainīta, notiek saskaņā ar  LLU Senātā 2002.gada 
10.aprīlī apstiprinātu “LLU doktora studiju standartu”, bet promocijas procedūra – 
saskaņā ar LR Ministru kabinetā 1999.gada 6.aprīlī izdotu “Nolikumu par promocijas 
kārtību un kritērijiem”. 

5. Problēmas. 
• nepietiekams studēt gribētāju skaits doktora studiju programmā; 
• doktoranti ir spiesti, materiālu apsvērumu dēļ, paralēli studijām strādāt algotu 

darbu; 
• doktora studiju ilgums ir pa īsu, lai varētu savlaicīgi veikt eksperimentālos 

pētījumus, publicēt pētījumu rezultātus LZP atzītajos izdevumos un prezentēt 
pētījumu rezultātus starptautiskajās konferencēs, kā arī kvalitatīvi uzrakstīt un 
noformēt promocijas darbu; 

• nepietiekama potenciālo doktora studiju (promocijas darbu) vadītāju interese un 
iesaistīšanās doktora studiju aktivitātēs. 

   
 

3.7. Pašnovērtējums un priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
 
 

Pašnovērtējuma gaitā atzīts, ka LLU Meža fakultātē ir visi priekšnosacījumi, lai 
realizētu doktora studiju programmu Materiālzinātņu nozares apakšnozarē “Koksnes materiāli 
un tehnoloģijas”.  

 
Koksnes materiālu un tehnoloģiju doktora studiju attīstību nākotnē ir paredzēts veidot 

pēc sekojošiem nosacījumiem: 
 

• vienlaicīgi ar plaša profila akadēmiskām studijām, akceptēt jaunu zinātnieku un augsti 
kvalificētu speciālistu zinātniskās un profesionālās sagatavošanas aspektus, ievērojot 
Latvijas tautsaimniecības vajadzības; 
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• pilnveidot studiju programmas, piedāvājot speciāli doktorantiem piemērotus studiju 
priekšmetus, apvienojot Latvijas dažādu universitāšu intelektuālo potenciālu; 

• tuvināt Meža fakultātes doktorantūras studiju programmas Eiropas Savienības valstu 
universitāšu studiju programmām; 

• paplašināt sadarbību ar citām augstskolām un zinātniskiem institūtiem ārzemēs un Latvijā, 
iesaistoties starptautiskos projektos; 

• veicinot starptautisko sadarbību ar Eiropas valstu un ASV universitātēm, nodrošinot 
doktorantu apmaiņu, vieslektoru zinātniskā potenciāla izmantošanu un sadarbību 
zinātnisko pētījumu realizācijā; 

• radīt priekšnosacījumus doktorantiem promocijas darbu savlaicīgai izstrādei;  
• papildināt laboratorijas ar modernām iekārtām un nodrošināt iespēju izmantot tās 

maģistrantiem zinātnisko pētījumu veikšanai. 
• jāturpina laboratorijas bāzes pilnveidošana un apgāde ar mūsdienu laboratorijas un 

tehnoloģisko iekārtu. 2004./2005. studiju gadā realizēt Kokapstrādes katedras praktiskās 
apmācības bāze rekonstrukciju, uzbūvējot jaunu praktiskās apmācības (mācību 
laboratorijas) korpusu. 

 
Programmu satura un formas maiņa notiks, ņemot vērā doktorantu vēlmes pēc  

priekšmetu klāsta ar lielāku izvēles iespēju. Uzlabojot sadarbību ar Eiropas Savienības valstu 
universitātēm, būs iespēja ne vien stažēties, bet veikt pētījumus viņu laboratorijās. Paplašinās 
speciālā kursa jaunākās literatūras klāstu, praktizēs vieslektoru lekciju kursu organizēšanu, 
finansu nodrošinājuma ietvaros uzlabos laboratoriju materiāli tehnisko nodrošinājumu. 
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I e v a d s 

 
 
 Pamatstudijas LLU Meža fakultātē kokapstrādes specialitātē notiek pēc divu veidu 
augstāko profesionālo studiju programmām. 
 
 Augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” (izglītības 
klasifikācijas kods – 4254301, akreditēta līdz 31.12.2007.g.) ir četrgadīga un tai ir 
profesionāls raksturs ar akadēmiskās izglītības elementiem, kas dod kokapstrādes 
profesionālo studiju programmas absolventiem iespējas iegūt arī tiesības turpināt studijas 
maģistrantūrā (studiju programma 48,8 % apjomā – 78,0 KP – atbilst inženierzinātņu 
bakalaura studiju programmai). Studiju programmas uzdevums ir dot studentiem programmā 
paredzētās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, lai absolventi varētu sekmīgi 
darboties koksnes mehāniskās apstrādes dažāda veida un apjoma uzņēmumos. Šajā 
programmā ir iekļautas ražošanas un mācību prakses, kas ļauj praktiski apgūt zināšanas un 
pieredzi koksnes mehāniskās apstrādes dažādos virzienos un kokapstrādes uzņēmumu 
darbinieku vadīšanā, ražošanas procesa organizēšanā. Programmas ietvaros ar izvēles 
priekšmetu un prakšu, kā arī ar diplomprojekta palīdzību studenti var specializēties 
zāģmateriālu, finieru, saplākšņu un plātņu, koka izstrādājumu un mēbeļu ražošanā, kā arī koka 
izstrādājumu projektēšanā, koktirdzniecībā un kokapstrādes ekonomikā. 
 
 Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Kokapstrāde” absolventi 
iegūst kokapstrādes inženiera kvalifikāciju (Latvijas profesiju katalogs, kods 2149.46). 
 

1.tabula 
Studiju priekšmetu apjoms augstākās profesionālās izglītības studiju programmā 

“Kokapstrāde” 
 

Studiju priekšmetu grupas Kredītpunkti, KP % no kopapjoma 
1.  Vispārizglītojošie studiju priekšmeti 20,0 12,5 % 
2.  Nozares teorētiskie pamatkursi 36,0 22,5 % 
3.  Nozares profesionālās specializācijas 
     kursi 

 
60,0 

 
37,5 % 

4.  Izvēles priekšmeti   6,0   3,8 % 
5.  Prakses 26,0  16,2 % 
6.  Diplomprojekta vai diplomdarba 
     izstrāde 

 
12,0 

   
  7,5 % 

                                        K  o  p  ā : 160,0 100 % 
 

Lai iegūtu tiesības turpināt  studijas maģistrantūrā, papildus diplomprojektam vēl 
jāizstrādā zinātniskais darbs (10 KP), kurā tiek apkopoti studiju gadu laikā veikto pētījumu 
rezultāti. 

 
Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrādes 

tehnoloģija” (izglītības klasifikācijas kods – 4154300, akreditēta līdz 31.12.2001.g.) ir 
paredzēta nepilna laika studijām. Kokapstrādes tehnoloģijas profesionālās izglītības 
pamatuzdevums ir sagatavot personas patstāvīgam augsti kvalificētam darbam koksnes 
mehāniskās apstrādes jomā. Kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo studiju apjoms ir 120 KP, 
no tiem 97,5 KP (81,3 %) ir profila speciālie studiju un uzņēmējdarbības studiju priekšmeti, 
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ieskaitot mācību prakses (10 KP apjomā) un ražošanas prakses (10 KP apjomā), kas liecina 
par studiju programmas praktisko orientāciju. Programmas ietvaros ar izvēles priekšmetu un 
prakšu un ar kvalifikācijas darba palīdzību studenti var specializēties zāģmateriālu, finieru, 
saplākšņu un plātņu, koka izstrādājumu un mēbeļu ražošanā, koka izstrādājumu projektēšanā, 
koktirdzniecībā un kokapstrādes ekonomikā. 

  
2.tabula 

 
Studiju priekšmetu apjoms pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmā “Kokapstrādes tehnoloģija” 
 

Studiju priekšmetu grupas Kredītpunkti, KP % no kopapjoma 
1.  Fundamentālie studiju priekšmeti   7,5    6,3 % 
2.  Humanitārie studiju priekšmeti   3,0    2,5 % 
3.  Profila akadēmiskie studiju priekšmeti 15,5  12,9 % 
Vispārizglītojošie studiju priekšmeti kopā 26,0  21,7 % 
4.  Profila speciālie studiju priekšmeti 32,5  27,1 % 
5.  Uzņēmējdarbības studiju priekšmeti 19,5  16,2 % 
6.  Izvēles priekšmeti  12,0   10,0 % 

Nozares studiju priekšmeti kopā  64,0  53.3 % 
7.  Mācību un ražošanas prakses  20,0   16,7 % 
8.  Kvalifikācijas darba izstrāde  10,0    8,3 % 
                                        K  o  p  ā : 120  100 % 

       
 Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Kokapstrādes 

tehnoloģija” absolventi iegūst kokapstrādes tehnologa kvalifikāciju (Latvijas profesiju 
katalogs,  kods 2149.20).  Kokapstrādes tehnoloģijas studiju programma ir 108 KP apjomā 
(90 % no studiju programmas kopapjoma) unificēta ar kokapstrādes augstāko profesionālo 
studiju programmu. Līdz ar to kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo studiju absolventiem ir 
iespējams turpināt studijas LLU Meža fakultātē, papildus apgūstot kokapstrādes studiju 
programmas standartizēto daļu un iegūt kokapstrādes inženiera kvalifikāciju. 

 
Maģistrantūras studiju programma kokapstrādē (koksnes materiāli un tehnoloģijas – 

izglītības klasifikācijas kods – 4554302, akreditēta līdz 31.12.2007.g.) atbilst akadēmisko 
studiju otrajam līmenim, kas seko augstākām profesionālām studijām. Kokapstrādes studiju 
programmas absolventiem ir iespējas turpināt studijas arī citās maģistrantūras studiju 
programmās, tajā skaitā Meža fakultātē mežinženieru (meža darbi un tehnika) un meža 
ekonomikas un politikas studiju programmās. Studiju programmu apgūst divos gados, bet 
nepilna laika studijās – četros gados. Maģistrantūras studiju programmu kopējais apjoms ir 80 
KP: teorētiskais kurss vismaz 44 KP, prakses – 11 KP un maģistra darba izstrādāšana un 
aizstāvēšana – 25 KP. 

 
Koksnes materiālu un tehnoloģiju doktorantūras studiju (izglītības klasifikācijas 

kods – 5154302, akreditēta līdz 31.12.2010.) uzdevums ir pedagoģiskās un zinātniskās 
kvalifikācijas paaugstināšana pēc maģistra grāda ieguves. Doktorantūras studiju kopējais 
apjoms ir 144 KP, tajā skaitā zinātniskais darbs 104 KP apjomā un teorētiskais kurss 40 KP 
apjomā. Doktorantūras studiju ilgums klātienē ir 3 gadi, bet nepilna laika (neklātienes) 
studijās – 4 gadi. Pēc teorētiskā kursa ieguves un promocijas darba izstrādāšanas un 
aizstāvēšanas doktorantūras studiju absolventi iegūst augstāko zinātnisko kvalifikāciju – 
inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) grādu. 
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1. Pamatstudiju programmas 
 
 

1.1. Studiju programmu mērķi un uzdevumi 
 

LLU kokapstrādes profesionālās studijas atbilst profesionālo studiju augstākai 
pakāpei. Profesionālai studiju programmai atšķirībā no akadēmiskās ir raksturīgs lielāks 
speciālo priekšmetu īpatsvars un iespēja specializēties noteiktā studentu interešu virzienā. 
Kokapstrādes profesionālo studiju apjoms ir 160 KP, no tiem 78 KP (48,8 %) ir studiju 
programmas standartizētā daļa, kas atbilst inženierzinātņu bakalaura studiju programmai. Tas 
dod kokapstrādes profesionālās studiju programmas absolventiem tiesības turpināt studijas 
maģistrantūrā. 
 

LLU kokapstrādes tehnoloģijas studijas atbilst pirmā līmeņa augstāko profesionālo 
studiju pakāpei. Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studijas kokapstrādes 
tehnoloģijā tiek realizētas kā nepilna laika studijas. Kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo 
studiju minimālais apjoms ir 120 KP, no tiem 97,5 KP (81,3 %) ir profila speciālie studiju un 
uzņēmējdarbības studiju priekšmeti, kas liecina par studiju programmas praktisko orientāciju. 
Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma kokapstrādes tehnoloģijā 
ir 108 KP apjomā (90 % no studiju programmas kopapjoma) unificēta ar kokapstrādes 
profesionālo studiju programmu, tāpēc šo abu studiju programmu pašnovērtēšanas vadības 
komitejas ziņojums ir kopīgs.   
 
 

1.1.1. Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programma. 
 
 Studiju programmas mērķis ir sagatavot savā izvēlētajā nozarē vispusīgi izglītotus 
kokapstrādes speciālistus, kuri ir spējīgi: 

• novērtēt nozares attiecīgo ražošanas tehnoloģiju materiāli tehnisko un ekonomisko 
stāvokli, izprast iegūtās produkcijas kvalitātes sabiedrisko un ekoloģisko nozīmi un 
prast noteikt šos rādītājus; 
• lietot mūsdienu zinātnes atziņas nozares ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanai;  
• patstāvīgi izstrādāt pasākumus ražošanas efektivitātes paaugstināšanai un darba 
organizācijas pilnveidošanai koksnes mehāniskās apstrādes jomās, nodrošināt to 
ieviešanu; 
• veikt tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar koka izstrādājumu projektēšanu un 
izgatavošanu; 
• organizēt iekārtu un mehānisko ierīču lietošanu, uzraudzību un remontu; 
• vadīt darbinieku kolektīvus, risinot darba procesā radušās problēmas, īstenot 
drošības prasības darbu uzraudzībā; 
• izprast ražošanas procesu un apkārtējās vides vienotību ilgtspējīgā meža nozares 
ciklā; 
• veikt pētniecisko darbību – pētīt materiālus, izstrādājumus un tehnoloģiskos 
procesus, kā arī ražošanas un darba organizācijas efektivitāti un sniegt konsultācijas; 
• prast izmantot informātikas sfēras pakalpojumus un lietot mūsdienu zinātnes atziņas 
nozares ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanai; 
• turpināt pašizglītošanos un patstāvīgi apgūt praktiskās iemaņas specializējoties kādā 
ar koksnes apstrādi saistītā nozarē. 
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Studiju programmas uzdevums ir dot studentiem programmā paredzētās teorētiskās 
zināšanas un praktiskās iemaņas, lai absolventi spētu sekmīgi darboties sekojošos virzienos: 
 • koksnes mehāniskās apstrādes dažāda veida un apjoma uzņēmumos; 

• konsultatīvā dienesta dažādos līmeņos un struktūrās, kā arī pedagoģiskajā un 
zinātniskajā darbā; 

 • vides aizsardzības, kā arī produkcijas kvalitātes novērtēšanas institūcijās; 
 • valsts pašpārvaldē un pārvaldē, sabiedriskajā un politiskajā darbībā. 
  
 Iespējamie specializācijas virzieni: 

- zāģmateriālu ražošana; 
- koka izstrādājumu ražošana; 
- mēbeļu ražošana; 
- koka izstrādājumu projektēšana; 
- finieru, saplākšņu un plātņu  ražošana; 
- koktirdzniecība un kokapstrādes ekonomika. 

 
Pēc augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Kokapstrāde” 

apgūšanas absolventi iegūst kokapstrādes inženiera kvalifikāciju (Latvijas profesiju katalogs, 
kods 2149.46) ar tiesībām studēt maģistrantūrā. 
 
Kvalifikācijas pamatprasības: 

- jāzina: kokapstrādes tehnoloģisko procesu teorētiskie un praktiskie aspekti, 
problēmu analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko 
līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba 
tehnoloģija un organizācija, ar tiem saistītie normatīvie materiāli; produkcijas, 
pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās; 

- jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; 
- jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša 

pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par 
citu savā darbībā skarto cilvēku drošību. 

 
 

1.1.2.   Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 
studiju programma 

 
 LLU kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 
pamatmērķis ir sagatavot personas patstāvīgam augsti kvalificētam darbam koksnes 
mehāniskās apstrādes jomā. Iegūstamā tehnologa kvalifikācija nedod tiesības turpināt studijas 
maģistrantūrā. Personām, kas apguvušas pirmā līmeņa profesionālo studiju programmu, ir 
iespējas turpināt studijas inženiera kvalifikācijas (ar tiesībām turpināt studijas maģistrantūrā) 
iegūšanai, papildus apgūstot kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmas priekšmetus, kas nav iekļauti kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības studiju programmā. 
 
Profesionālās darbības pamatuzdevumi: 

Kokapstrādes tehnologi veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar ražošanas 
efektivitātes paaugstināšanu un darbu organizācijas pilnveidošanu koksnes mehāniskās 
apstrādes jomā, koka izstrādājumu projektēšanu un izgatavošanu, kā arī iekārtu un mehānisko 
ierīču lietošanu, uzraudzību un remontu, pēc spēkā esošajām instrukcijām veic vispusīgas 
materiāla un darba patēriņa aprēķinus, lieto tehniskās ierīces un mehāniskos principus, kā arī 
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tehniskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas, īsteno drošības prasības darbu 
uzraudzībā, veic citus līdzīga satura uzdevumus, vada citus darbiniekus. 
 
   Iespējamie specializācijas virzieni: 

- zāģmateriālu ražošana; 
- koka izstrādājumu ražošana; 
- mēbeļu ražošana; 
- koka izstrādājumu projektēšana; 
- finieru, saplākšņu un plātņu  ražošana; 
- koktirdzniecība un kokapstrādes ekonomika. 

    
Pēc pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 

“Kokapstrādes tehnoloģija” apgūšanas absolventi iegūst kokapstrādes tehnologa 
kvalifikāciju (Latvijas profesiju katalogs, kods 2149.20). 

 
 

Kvalifikācijas pamatprasības: 
- jāzina: kokapstrādes tehnoloģisko procesu teorētiskie un praktiskie aspekti,  

analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu 
uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu 
izpildes secība, to racionāla plānošana un organizācija, darba režīmi; produkcijas, 
pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās; 

- jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; 
- jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; 

par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto 
cilvēku drošību. 

 
 
 
 

1.2. Studiju programmu attīstība 
 
 
Profesionālās studiju programmas lielā mērā ir vērstas uz speciālo zināšanu ieguvi 

iepriekš minētajā specialitātē. Vispārējo priekšmetu apjoms ir vidēji par 30 KP mazāks kā 
bakalaura studiju programmā. Fundamentālie, humanitārie un ekonomikas studiju priekšmeti 
nodrošina pietiekami augstu vispārējās izglītības līmeni un nodrošina tehniskās 
pamatzināšanas speciālo priekšmetu apguvei. Pietiekoši augstu, darba tirgum atbilstošu 
elastīgu sagatavotības līmeni nodrošina obligātie un izvēles speciālie studiju priekšmeti. 
Kursa darbos tiek risināti Latvijas kokrūpniecībā aktuāli jautājumi, to izstrādes pamatā ir 
literatūras pētījumi, aprēķini un praktiski veikti izmēģinājumi. Kompleksās mācību prakses  
nodrošina studiju teorētiskās daļas saistību ar praksi. Studentiem studiju gaitā ir dota iespēja 
stažēties ārzemēs. 
  
 Augstākās profesionālās izglītības studiju programmai “Kokapstrāde” ir 
profesionāls raksturs ar akadēmiskās izglītības elementiem. Kopējais studiju programmas 
apjoms ir 160 KP (ieskaitot fizkultūru – 163 KP), no kuriem akadēmiskie priekšmeti, kas 
atbilst inženierzinātņu bakalaura studiju programmai, ir 78 KP jeb 48,8 %. Vispārizglītojošie 
studiju priekšmeti un nozares teorētiskie pamatkursi, kuru kopējais apjoms ir 56 KP jeb 35 % 
no kopapjoma, nodrošina pietiekami augstu vispārējās izglītības līmeni un sniedz 
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pamatzināšanas nozares profesionālās specializācijas kursu apguvei. Pietiekoši augstu, darba 
tirgum atbilstošu elastīgu sagatavotības līmeni nodrošina obligātie un izvēles speciālie studiju 
priekšmeti; izvēles studiju priekšmetu kopapjoms ir 10 KP. Lai nostiprinātu iegūtās 
teorētiskās zināšanas, tiek izstrādāti 4 obligātie kursa projekti un kursa darbi (5,0 KP 
kopapjomā), kā arī obligātās izvēles kursa projekti un kursa darbi 4,0 KP kopapjomā. Kursa 
darbos un projektos tiek risināti Latvijas kokrūpniecībā aktuāli jautājumi, to izstrādes pamatā 
ir literatūras pētījumi, aprēķini un praktiski veiktie izmēģinājumi. Mācību prakses (kopā 18 
nedēļas) nodrošina studiju teorētiskās daļas saistību ar praksi. Savukārt ražošanas prakses  
(kopā 8 nedēļas) dod iespēju iepazīties ar darba organizācijas jautājumiem kokapstrādes 
uzņēmumos un ievākt izejas datus diplomprojekta izstrādāšanai. Diplomprojekta uzdevums ir 
parādīt absolventa spējas analizēt tehnoloģiskos procesus kokapstrādē, atklāt to nepilnības un 
izstrādāt priekšlikumus darba tehnoloģijas un organizācijas pilnveidošanai, pamatojot tos ar 
tehniski-ekonomiskiem aprēķiniem; atsevišķos gadījumos diplomprojektā tiek izstrādāta 
tehnoloģija jaunās produkcijas ražošanai. Absolventi, kuri pretendē uz diplomu, kas dod 
tiesības turpināt studijas maģistrantūrā, izstrādā papildus diplomprojektam vēl zinātnisko 
darbu (10 KP), kurā tiek apkopoti studiju gadu laikā veikto pētījumu rezultāti (zinātniskā 
darba izstrāde jāuzsāk vēlākais trešā kursā).  
 
a) izmaiņas studiju programmā un studiju plānā: 
 

2003.gada 18.jūnijā Meža fakultātes Dome savā sēdē apstiprināja pārstrādāto 
augstākās (otrā līmeņa) profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Kokapstrāde”, 
kas ir dota šī ziņojuma 3.tabulā. Jaunajā studiju plānā panākts vienmērīgs studentu 
noslogojums – izpildāmais studiju programmas apjoms katrā kursā ir 40 KP (kopējais 
programmas apjoms 160 KP). Jaunais studiju plāns ieviests 2003./2004.studiju gadā. Pārskata 
periodā analizētas arī studiju priekšmetu programmas un pilnveidots to saturs, kā arī veikta 
studiju priekšmetu programmu saskaņošana radnieciskos priekšmetos, lai novērstu 
dublēšanos.  

 
 

b) studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības 
standartam: 
 

2004.gada 27.februārī ar IZM rīkojumu Nr.116 apstiprināts kokapstrādes inženiera 
profesijas standarts PS 0236 (5.kvalifikācijas līmenis). Standarts nosaka kokapstrādes 
inženiera pienākumus: 

 vadīt kokapstrādes tehnoloģiskos procesus; 
 plānot un organizēt kokapstrādes uzņēmumu, vai tā struktūrvienību, darbu; 
 iegūt un analizēt informāciju; 
 pilnveidot kvalifikāciju; 
 pārzināt lietojamās mašīnas, instrumentus, darba rīkus; 
 organizēt un kontrolēt vidi saudzējošu ražošanas procesu; 
 nodrošināt ugunsdrošību uzņēmumā. 

 
Pašnovērtējuma gaitā noteikts, ka augstākās profesionālās izglītības studiju 

programma “Kokapstrāde” nodrošina zināšanu un prasmju apguvi, kas rada 
priekšnosacījumus kokapstrādes inženiera pienākumu sekmīgai izpildīšanai.
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Augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” 
Izglītības klasifikācijas kods - 4254301 

Studiju plāns 
 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 
1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 

Nr. 
p. 
k. 

 
Kods 

 
Studiju priekšmets 

Priekšmeta 
apjoms 

KP kontroles veids  kontroles veids kontroles veids kontroles veids 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  1. Vispārizglītojošie studiju priekšmeti 
1. FILO 101 Ētika, estētika 1,5 1,5-iesk.        
2. IZMA 201 Psiholoģija, pedagoģija 1,5  1,5-iesk.       
3. SOCI 105 Socioloģija 1,5   1,5-iesk.      
4. FILO 102 Filozofija 1,5    1,5-iesk.     
5. VALO 101/102 Profesionālā svešvaloda 3,0 1,5-iesk. 1,5-iesk.       
6. MATE 109 Matemātika 5,0 2,0-iesk. 3,0-eks.       
7. FIZI 105 Fizika 3,0  3,0-eks.       
8. KIMI 114 Ķīmija 3,0  3,0-eks.       
9. FIZK Fiziskā audzināšana  (3,0) (0,75) (0,75) (0,75) (0,75)     

Vispārizglītojošie studiju priekšmeti kopā 20,0 5,0 12,0 1,5 1,5 - - - - 
  2. Nozares teorētiskie pamatkursi 

10. INFO 101 Informātika (datormācība) 4,0 3,0-iesk. 1,0-iesk.       
11. MEHA 104 Tehniskā grafika 4,0 2,0-eks. 2,0-iesk.       
12. MEHA 119 Teorētiskā mehānika 2,5   2,5-eks.      
13. MEHA 123 Materiālu pretestība 3,0   3,0-eks.      
14. SPEK 112 Konstrukciju materiāli 2,0 2,0-eks.        
15. MEHA 114 Mašīnu elementi 2,5   2,5-eks.      
16. MEHA 126 Hidraulika un hidropiedziņa 2,5   2,5-iesk.      
17. LENI 108 Elektrotehnika un rūpnieciskā elektronika 2,5   2,5-eks.      
18. PART 305 Siltumtehnika un siltumapgāde 2,5    2,5-eks.     
19. MEZK 313 Pētījumu metodoloģija 2,0     2,0-iesk.    
20. KOKA 101 Kokapstrādes procesu modelēšana 2,0       2,0-iesk.  
21. EKON 103 Ekonomikas teorija 1,5    1,5-eks.     
22. MIZM 312 Koksnes mācība 2,0 2,0-eks.        
23. EKON 104 Tiesību pamati 1,0     1,0-iesk.    
24. VIDE 101 Ekoloģija un vides aizsardzība 2,0     2,0-eks.    

Nozares teorētiskie pamatkursi kopā 36,0 9,0 3,0 13,0 4,0 5,0 - 2,0 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  3. Nozares profesionālās specializācijas kursi 
25. KOKA 001 Ievads specialitātē 1,0 1,0-iesk.        
26. VALO 101/102 Profesionālās svešvalodas speckurss 3,0   1,5-iesk. 1,5-iesk.     
27. KOKA 102 Tehniskā mērīšana kokapstrādē 1,0 1,0-iesk.        
28. MEZK 314 Mežsaimniecības pamati 2,0    2,0-iesk.     
29. MIZM 313 Meža prečzinība 2,0    2,0-iesk.     
30. KOKA 301 Koksnes griešanas procesi 1,5   1,5-iesk      
31. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 4,0    4,0-eks.     
32. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 1,5    1,5-iesk.     
33. KOKA 311 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati 1,0  1,0-iesk.       
34. KOKA 312 Koka būvkonstrukcijas 2,0      2,0-iesk.   
35. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 3,0 + 1,0     1,5-iesk. 1,5+1,0 

eks.,k.pr. 
  

36. KOKA 321 Zāģmateriālu ražošana 3,0 + 1,0    2,0-iesk. 1,0+1,0 
eks.,k.pr. 

   

37. KOKA 322 Līmes un koksnes plātņu ražošana 3,5     2,0-iesk. 1,5-eks.   
38. KOKA 324 Koka izstrādājumu ražošana 3,0 + 1,5      1,5-iesk. 1,5+1,5 

eks.,k.pr. 
 

39. KOKA 325 Koksnes materiālu apdare 2,0       2,0-eks.  
40. KOKA 326 Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas 1,5       1,5-iesk.  
41. LENI 377 Kokapstrādes procesu automatizācija 2,0      2,0-eks.   
42. ARBU 115 Rūpniecības būvniecības pamati 1,5      1,5-iesk.   
43. KOKA 328 Kokapstrādes ražotņu projektēšana 1,5        1,5-iesk. 
44. MIZM 319 Kokapstrādes ekonomika 1,5     1,5-iesk.    
45. UZND 124 Uzņēmējdarbības likumi 1,0      1,0-iesk.   
46. MIZM  Uzņēmējdarbība kokapstrādes uzņēmumos 2,5 + 1,5      2,0-iesk. 0,5+1,5 

eks.,k.d. 
 

47. GRAM 306 Grāmatvedība un uzskaite  1,5       1,5-iesk.  
48. MIZM 322 Koktirdzniecība 1,5        1,5-eks. 
49. DVID 305 Cilvēka aizsardzība  2,0     2,0-eks.    
50. DVID 306 Ergonomika 1,0        1,0-iesk. 
51. Obligātās un brīvās izvēles studiju priekšmeti kopā 10,0     3,0 3,0 4,0  

Nozares profesionālās specializācijas kursi kopā 66,0 2,0 1,0 3,0 13,0 12,0 17,0 14,0 4,0 
Teorētiskais kurss kopā 122,0 16,0 16,0 17,5 18,5 17,0 17,0 16,0 4,0 
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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4. Obligātās un brīvas izvēles studiju priekšmeti – izpilde 10,0 KP. 
             4.1. Obligātās izvēles studiju priekšmeti – izpilde ne mazāk par 4,0 KP. 

1.  Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 2,0     2,0-k.pr.    
2.  Pneimotransports kokapstrādē 1,5     1,5-k.d.    
3.  Līmētu materiālu ražošana 2,0      2,0-k.pr.   
4.  Koksnes materiālu apdare 1,5       1,5-k.d.  
5.  Kokapstrādes procesu modelēšana 1,5       1,5-k.d.  
6.  Kokapstrādes ražotņu projektēšana 1,0        1,0-k.d. 

4.2. Brīvās izvēles studiju priekšmeti  
1. KOKA 404 Taras un ēvelēto materiālu ražošana 1,0     1,0-iesk.    
2. KOKA 414 Datorizētā projektēšana 1,0     1,0-iesk.    
4. EKON Panākumu algoritms 1,0     1,0-iesk.    
5. KOKA 415 Iekārtas uzturēšanas organizācija 1,0      1,0-iesk.   
6. KOKA 403 Instrumentu saimniecība 1,0      1,0-iesk.   
7. EKON Mārketings 1,0      1,0-iesk.   
8. SOCI Vadzinību pamati 3,0      3,0-iesk.   
9. PEDA Lietišķā psiholoģija 1,0       1,0-iesk.  

10. KOKA 402 Koksnes aizsardzība un konservēšana 1,0       1,0-iesk.  
11. KOKA 407 Latvijas meža nozares problēmas 1,0       1,0-iesk.  
12. MIZM Mežizstrādes pamati 1,5       1,5-iesk.  

  5.  Mācību prakses 
1. KOKA 003 Kokapstrādes pamati 4,0 2,0-iesk. 2,0-iesk.       
2. KOKA 004 Koksnes mehāniskā apstrāde 2,0  2,0-iesk.       
3. MIZM 312 Koksnes mācība  2,0  2,0-iesk.       
4. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 2,0    2,0-iesk.     
5. KOKA 321 Zāģmateriālu ražošana 2,0    2,0-iesk.     
6. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 2,0      2,0-iesk.   
7. KOKA 322 Līmēto materiālu ražošana 2,0      2,0-iesk.   
8. KOKA 324 Koka izstrādājumu ražošana 2,0      2,0-iesk.   

Kopā mācību prakses 18,0 2,0 6,0  4,0  6,0   
  6.  Ražošanas prakses 

1. KOKA 008 Uzņēmējdarbība nozarē 8,0        8,0-iesk. 
Kopā ražošanas prakses 8,0        8,0 

  7.  Diplomdarbs vai diplomprojekts 12,0        12,0 
  8.  Pētnieciskais (zinātniskais) darbs ( 10,0 )       ( 10,0 )  

Kopā  160 18,0 22,0 17,5 22,5 17,0 23,0 16,0 24,0 
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Profesijas standarts PS 0236 nosaka arī nepieciešamo zināšanu līmeni. Salīdzinot 
studiju plānu (3.tabula) ar profesijas standartā izvirzītām prasībām, pašnovērtēšanas procesā 
noteikts, ka LLU augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” 
nodrošina nepieciešamo zināšanu ieguvi šādās jomās:  

 
 vispārizglītojošās zināšanas kokapstrādes jautājumu risināšanā; 
 kokapstrādes nozares teorētiskās zināšanas inženiertehnisko jautājumu risināšanā 

(informātika un datorgrafika, mašīnmācība, enerģētika); 
 kokapstrādes nozares profesionālās zināšanas (koksnes mācība, koksnes mehāniskā 

apstrāde un iekārtas, kokapstrādes un koksnes pārstrādes tehnoloģijas, projektēšana, 
ekonomika un uzņēmējdarbība, vides un cilvēku aizsardzība).  

 
Studiju plānā ir iekļauti atbilstoši studiju priekšmeti, kuru apgūšanas procesā tiek 

apgūtas visas iepriekš uzskaitītās zināšanas. 
  
Augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” (klasifikācijas 

kods – 4254301) pilnībā atbilst MK noteikumiem Nr.485 “Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”: 

- kopējais programmas apjoms 160 KP; 
- vispārizglītojošie studiju priekšmeti – 20 KP; 
- nozares teorētiskie pamatkursi – 36 KP; 
- nozares profesionālās specializācijas kursi – 60 KP, ieskaitot obligātos izvēles 

priekšmetus 4 KP apjomā; 
- izvēles priekšmeti – 6 KP; 
- prakses – 26 KP; 
- diplomprojekta vai diplomdarba izstrāde – 12 KP. 

             
c) izmaiņas studiju programmas realizācijā: 

 
4.tabulā dots otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 

“Kokapstrāde” studiju laika sadalījuma grafiks. Pārskata periodā tika pabeigta pilnīga pāreja 
uz jaunu studiju plānu, kas atbilst MK noteikumiem Nr.485 “Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. Pārskata periodā turpinājās arī studentu 
pieteikšanās jaunajā studiju plānā paredzētajiem obligātās izvēles studiju priekšmetiem 
(izvēles kursa darbiem un projektiem), kuri jāizpilda vismaz 4,0 KP apjomā. 

 
Kokapstrādes katedra, kura atbild par prakšu realizāciju, veica nepieciešamo 

sagatavošanas darbu, ieskaitot materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, un prakses tika veiktas 
saskaņā ar programmām pilnā apjomā. 2005./2006. studiju gadā tika atjaunotas arī ārzemju 
mācību prakses, un studentu atsauksmes par praksēm bija ļoti pozitīvas. Ārzemju prakšu 
organizēšana bija iespējama, pateicoties Meža attīstības fonda piešķirtajam finansējumam 
projekta “Atbalsts LLU Meža fakultātes studiju programmu mācību prakšu norisei un 
pilnveidošanai”. Kokapstrādes studiju programmas studentiem tika īstenotas šādas prakses: 
• 2.kursa studentiem Somijas kokapstrādes uzņēmumos, prakses specializācija – 

kokzāģēšanas, finierrūpniecības un koksnes hidrotermiskās apstrādes tehnoloģijas un 
iekārtu apgūšana, sadarbības partneris – Kymenlaakso profesionālā augstskola, Kotkas 
pilsēta; 

• 3.kursa studentiem Polijas kokapstrādes uzņēmumos, prakses specializācija – plātņu un 
koka izstrādājumu (arī mēbeļu) ražošanas tehnoloģijas un lietojamo iekārtu apgūšana, 
sadarbības partneris – Poznaņas Lauksaimniecības universitāte. 
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4.tabula 
 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” 
(izglītības klasifikācijas kods – 4254301) 

Studiju laika sadalījums  
 

Nedēļu skaits  
Kurss 

Studiju  
darba  
veidi 

Rudens 
semestris 

Pavasara 
semestris 

Vasaras 
semestris 

Kopā 

Teorētiskās mācības + prakse 14 + 2 14 + 2 - 28+4 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 2 3 -   5 
Prakse - - 4   4 

 
I kurss 

Brīvlaiks 2 1 8  11 
Teorētiskās mācības 16 16 - 32 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 2 3 -   5 
Prakse - - 4   4 

 
II kurss 

Brīvlaiks 2 1 8  11 
Teorētiskās mācības 16 16 - 32 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 2 3 -   5 
Prakse - - 6   6 

 
III kurss 

Brīvlaiks 2 1 6   9 
Teorētiskās mācības 16 4 - 20 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 2 1 -   3 
Prakse - 8 -   8 
Diplomdarba izstrāde - 8 -  8 
VEK - 1 -   1 

 
IV kurss 

Brīvlaiks 2 1 -   3 
Teorētiskās mācība 62 50 - 112 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 8 10 -   18 
Prakse 2 10 14   26 
Diplomdarba izstrāde -   8 -    8 
VEK -   1 -    1 

 
Kopā 

Brīvlaiks 8   4 22 34 
 
 
Kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo studiju programmā  97,5 KP apjomā 

(81,3 % no studiju programmas kopapjoma) ir paredzēti profila speciālo studiju un 
uzņēmējdarbības studiju priekšmeti, kas liecina par studiju programmas praktisko orientāciju. 
Akadēmiskie priekšmeti, kas atbilst inženierzinātņu bakalaura studiju programmai, ir studiju 
programmā iekļauti 37,0 KP apjomā (30,8 % no kopapjoma). Kokapstrādes tehnoloģijas 
profesionālo studiju absolventiem ir tiesības turpināt studijas Meža fakultātes eksternatūrā, 
papildus apgūstot kokapstrādes augstāko profesionālo studiju programmas standartizēto daļu 
un iegūt tiesības turpināt studijas maģistrantūrā. Šajā nolūkā kokapstrādes tehnoloģijas pirmā 
līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma ir 108 KP apjomā (90 % no 
kopapjoma) unificēta ar kokapstrādes augstāko profesionālo studiju programmu.              
 
a) izmaiņas studiju programmā un studiju plānā: 

Pārskata periodā analizētas studiju priekšmetu programmas un pilnveidots to saturs, kā arī 
veikta studiju priekšmetu programmu saskaņošana radnieciskos priekšmetos, lai novērstu 
dublēšanos; izstrādātas jauno mācību prakšu programmas. Saskaņā ar Latvijas Republikas 
Ministra Kabinetā 2001.gada 20.martā apstiprinātiem  noteikumiem Nr.141 “Noteikumi 
par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”, studiju programma 
tika pārskatīta un koriģēta 2001./2002. studiju gadā, par ko ziņots iepriekšējā kokapstrādes 
specialitātes akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumā. Pirmā līmeņa 
augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrādes tehnoloģija” ir dota 
šī ziņojuma 5. tabulā. 
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b) studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības 
standartam: 

 
2004.gada 27.februārī ar IZM rīkojumu Nr.116 apstiprināts kokapstrādes tehnologa 

profesijas standarts PS 0234 (4.kvalifikācijas līmenis). Standarts nosaka kokapstrādes 
tehnologa pienākumus: 

 
 strādāt ar nozares tehnisko dokumentāciju; 
 vadīt kokzāģēšanas uzņēmumu ražošanas iecirkņus; 
 vadīt kokmateriālu žāvēšanas iecirkņa darbu; 
 vadīt koka izstrādājumu izgatavošanas iecirkņa darbu; 
 vadīt finieru un saplākšņu izgatavošanas iecirkņu darbu; 
 veikt ražotās produkcijas kvalitātes kontroli; 
 organizēt darba un vides aizsardzības darbu kokapstrādes uzņēmumā (iecirknī). 

 
Pašnovērtējuma gaitā noteikts, ka pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

studiju programma “Kokapstrādes tehnoloģija” nodrošina zināšanu un prasmju apguvi, kas 
rada priekšnosacījumus kokapstrādes tehnologa pienākumu sekmīgai izpildīšanai. 

 
Profesijas standarts PS 0234 nosaka arī nepieciešamo zināšanu līmeni. Salīdzinot 

studiju plānu (5.tabula) ar profesijas standartā izvirzītām prasībām, pašnovērtēšanas procesā 
noteikts, ka LLU pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma 
“Kokapstrādes tehnoloģija” nodrošina nepieciešamo zināšanu ieguvi šādās jomās: 

 
 informātika un datorgrafika, polimērmateriālu ķīmija, psiholoģija, tehniskā grafika; 
 mašīnmācība, enerģētika; 
 koksnes mācība, koka pamatkonstrukcijas un būvkonstrukcijas; 
 koksnes mehāniskā apstrāde un iekārtas; 
 koksnes hiodrotermiskā apstrāde; 
 kokapstrādes tehnoloģijas; 
 likumdošana, ekonomika, organizācija un uzņēmējdarbība; 
 ekoloģija un vides aizsardzība; 
 darba vide. 

 
Studiju plānā ir iekļauti atbilstoši studiju priekšmeti, kuru apgūšanas procesā tiek 

apgūtas visas iepriekš uzskaitītās zināšanas. 
 

Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrādes 
tehnoloģija” (klasifikācijas kods – 4154300), pēc veiktām korekcijām,  pilnībā atbilst MK 
noteikumiem Nr.141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
standartu”: 

 
- kopējais programmas apjoms 120 KP; 
- mācību kursu kopējais apjoms 90 KP (75 % no programmas kopējā apjoma); 
- vizpārizglītojošie mācību kursi – 26 KP (pēc standarta ne mazāk par 20 KP); 
- nozares mācību kursi – 64 KP (pēc standarta ne mazāk par 36 KP); 
- prakse 20 KP (pēc standarta ne mazāk kā 16 KP); 
- kvalifikācijas darbs – 10 KP (pēc standarta ne mazāk kā 8 KP). 
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5.tabula 

 
Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma 

 
Studiju plāns  

 
    

Nr.   Priekšm. 1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss 

p.k. Kods Studiju priekšmets apjoms 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 

   KP kontroles veids kontroles veids kontroles veids kontroles veids kontroles veids 

 
Obligātie studiju priekšmeti - A daļa 
 

    

 1. INFO 101 Informātika (datormācība) 4 2,5 1,5-iesk.       

2. KIMI 110 Polimēru ķīmija 1,5    1,5-iesk.   

3. IZMA 201 Psiholoģija 1 1,0-iesk.     

4. IZMA 301 Lietišķā psiholoģija 2  2,0-iesk.    

5. MEHA 104 Tehniskā grafika 2 1,5 0,5-iesk.   

6. SPEK 112 Konstrukciju materiāli 2 1,5 0,5-eks.   

7. MEHA 114 Mašīnu elementi 2,5  2 0,5–iesk.    

8. MEHA 126 Hidraulika un hidropiedziņa 2,5 2 0,5-eks.   

9. LENI 108 Elektrotehnika un rūpn.elektronikas pam. 2,5 1,5 1,0-eks.    

10. PART 305 Siltumtehnika un siltumapgāde 2,5 2 0,5-eks.   

11. MEZK 314 Mežsaimniecības pamati 2  2,0-iesk.    

12. KOKA 102 Tehniskā mērīšana kokapstrādē 1 1,0-iesk.    

13. MIZM 312 Koksnes mācība 2 1,5 0,5-eks.   

14. MIZM 313 Meža prečzinība 2 1,5 0,5-iesk.   

15. KOKA 301 Koksnes griešanas procesi 1,5 1 0,5-eks.   
16. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 4,5   3,0-iesk. 1,5-eks.     

17. KOKA 305 Iekārtu ekspluatācija 1,5   1,5-iesk.   

18. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 1,0   1,0-iesk.    

19. KOKA 311 Koka izstrādājumu konstruēšanaas pamati 2,0  1,5 0,5-iesk.   
20. KOKA 312 Koka būvkonstrukcijas 2  2,0-iesk.    

21. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 3,5  3,0-iesk. 0,5-eks.    
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22. KOKA 321 Zāģmateriālu ražošana 3,5  2,5-iesk. 1,0- eks.     

23. KOKA 329 Līmes un koksnes līmēšana 1  1,0-iesk.   

24. KOKA 322 Saplākšņu ražošana 1,5   1,5-eks.    

25. KOKA 324 Koka izstrādājumu ražošana 3,5  3,0-iesk. 0,5-eks.   
26. KOKA 325 Koksnes materiālu apdare 2,5  2 0,5-eks.   

27. KOKA 328 Kokapstrādes ražotņu projektēšana 1,0  1,0-iesk.    

28. EKON 103 Ekonomikas teorija 1,5  1,5-eks.    

29. MIZM 319 Kokapstrādes ekonomika 1,5  1,5-eks.   

30. EKON 104 Tiesību pamati 1 1,0-iesk.    

31. MIZM 317 Meža likumi 1 1,0-iesk.   

32. UZND 124 Uzņēmējdarbības likumi 1  1,0-iesk.   

33. MIZM 320 Uzņēmējdarb. organizācija kokapstr.uzņ. 2,5 + 1,5  1,5-iesk. 1,0+1,5    
   eks.,k.d.   

34. GRAM 306 Grāmatvedība un uzskaite 1,5  1,5-iesk.   

35. GRAM 402 Nodokļi un kredīts 1,5   1,5-iesk.   

36. MIZM 322 Koktirdzniecība 1,5  1,5-eks.   

37. VIDE 101 Ekoloģija un vides aizsardzība 2  1 1,0-eks.   

38. DVID 305 Cilvēku aizsardzība 2  1 1,0-eks.   

39. DVID 306 Ergonomika 1  1,0-iesk.   
 A daļas apjoms KP 78,0 14,5 13,0 10,5 9,0 13,5 9,5 6,5 1,5   

 
Obligātās izvēles studiju priekšmeti - B daļa 

   

B1 daļa – izvēles mācību kursi – izpilde vismaz 4,0 KP
 

1. KOKA 404 Taras un ēvelēto materiālu ražošana 1  1,0-iesk.   

2. KOKA 323 Koksnes plātņu ražošana 2  2,0-iesk.    

3. KOKA 409 Iekšējais transports kokapstrādē 1,5  1,5-iesk.   

4. KOKA 341 Jaunākais nozarē 1,5  1,5-iesk.   

5. LENI 403 Elektroiekārtu ekspluatācija un remonts 1  1,0-iesk .   

6. EKON 206 Panākumu algoritms  1  1,0-iesk.   

7. KOKA 407 Latvijas meža nozares problēmas 1  1,0-iesk.   

8. MIZM 417 Kokmateriālu ārējā tirdzniecība 1,5  1,5-iesk.   

9. MIZM 418 Uzņēmējdarbības ekonomiskā projektēšana 1,5  1,5-iesk.   

10. DVID 401 Darba aizsasrdzība 1  1,0-iesk.   
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B2 daļa – kursa darbi un kursa projekti – izpilde vismaz 8,0 KP

 

1. MEHA 114 Mašīnu elementi 2,0   2,0-iesk.        
2. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 2,0    2,0-iesk.       
3. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 1,5      1,5-iesk.     
4. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 2,0     2,0-iesk.      
5. KOKA 311 Koka pamatkonstrukcijas 1,5   1,5-iesk.        
6. KOKA 321 Zāģmateriālu ražošana 2,0    2,0-iesk.       
7. KOKA 322 Saplākšņu ražošana 2,0      2,0-iesk.     
8. KOKA 324 Koka izstrādājumu ražošana 2,0       2,0 – iesk.    
9. KOKA 325 Koksnes materiālu apdare 1,5        1,5-iesk.   

10. KOKA 328 Kokapstrādes ražotņu projektēšana 1,5        1,5-iesk.   
 B daļas apjoms KP Kopā ne mazāk par 12,0 KP   

Brīvās izvēles studiju priekšmeti - C daļa    

1. INFO 211 Visual Basic 1,5  1,5-iesk.   

2. FILO 205 Mūsdienu retorika 1  1,0-iesk.   

3. MEZK 401 Medību saimniecība 1,5  1,5-iesk.   

4. INFO 209 INTERNET lappušu veidošana 2  2,0-iesk.   

5. MIZM 410 Mežizstrādes pamati 1,5  1,5-iesk.   

6. MIZM 409 Tehniskās jaunrades pamati 1  1,0-iesk.   

7. MIZM 411 Meža ienesība 1  1,0-iesk.   

8. DVID 402 Cilvēks ārkārtējās situācijās 1  1,0-iesk.   

 C daļas apjoms KP Apjoms netiek reglamentēts   

Kopā teorētiskais kurss (A+B+C) 90     

Prakses 
1. KOKA 311 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati 2 2,0-iesk          

2. MEHA 114 Mašīnu elementi 2  2,0-iesk.         

3. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 2  2,0-iesk.    

4. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 2  2,0-iesk.    

5. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 2  2,0-iesk.    

6. KOKA 007 Kokapstrādes tehnoloģija 8  2,0-iesk. 4,0-iesk. 2,0-iesk.   

7. KOKA 008 Uzņēmējdarbība nozarē 2  2,0-iesk.     

 Kopā prakses 20 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0    

                                   Kvalifikācijas darbs 10        10,0-VEK   
                          Pavisam kopā 120    
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c) izmaiņas studiju programmas realizācijā: 

 
Lai rastu iespējas palielināt, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.141, prakšu kopapjomu 

līdz 20 KP, nepalielinot studiju programmas kopapjomu (120 KP), studiju programmā 10 
kursa projekti un kursa darbi, kuriem līdz MK noteikumu izdošanai bija obligāts statuss, 
iekļauti obligātās izvēles priekšmetu B2 daļā un studiju programma paredz šīs daļas izpildi 
vismaz 8 KP apjomā. Šāda pieeja ļauj studentiem dziļāk specializēties konkrētā kokapstrādes 
tehnoloģijas virzienā (skat. šī ziņojuma 7.lpp.).  

 
Studiju programmā iekļautas prakses ir specializētas: 
 

• 1.kursā – “Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati” un “Mašīnu elementi”; 
• 2.kursā – “Kokapstrādes mašīnas un instrumenti” un “Zāģmateriālu ražošana”; 
• 3.kursā – “Pneimotransports”, “Koksnes hidrotermiskā apstrāde”, “Līmēto materiālu 

ražošana” un “Koka izstrādājumu ražošana”. 
• 4.kursā – “Koksnes un koksnes materiālu apdare” un “Uzņēmējdarbība nozarē”. 

 
Pārskata periodā tika pilnīgi pabeigta pāreja uz jauno studiju plānu. Saskaņā ar 

speciālām programmām, kas piemērotas nepilna laika studijām, tika realizētas šādas prakses: 
 

• “Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati” (2,0 KP, 1.kurss); 
• “Mašīnu elementi” (2,0 KP, 1.kurss); 
• “Kokapstrādes mašīnas un instrumenti” (2,0 KP, 2.kurss); 
• “Zāģmateriālu ražošana” (2,0 KP, 2.kurss); 
• “Koksnes hidrotermiskā apstrāde” (2,0 KP, 2. un 3.kursos); 
• “Pneimotransports kokapstrādē” (2,0 KP, 3.kurss); 
• “Līmēto materiālu ražošana” (2,0 KP, 3.kurss); 
• “Koka izstrādājumu ražošana” (2,0 KP, 3.kurss). 

 
Kokapstrādes katedra, kura atbild par šo prakšu realizāciju, veica nepieciešamo 

sagatavošanas darbu, ieskaitot materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, un prakses tika veiktas 
saskaņā ar programmām pilnā apjomā. Studentu atsauksmes par praksēm bija pozitīvas. 

 
Pašnovērtējuma 4.lpp. ir minēts, ka kokapstrādes tehnoloģijas studiju programma ir 

108 KP apjomā (90 % no studiju programmas kopapjoma) unificēta ar kokapstrādes augstāko 
profesionālo studiju programmu un šīs studiju absolventiem ir iespējams turpināt studijas 
LLU Meža fakultātes, papildus apgūstot kokapstrādes studiju programmas standartizēto daļu 
un iegūt kokapstrādes inženiera kvalifikāciju ar tiesībām turpināt studijas maģistrantūrā.  

 
Pārskata periodā tika izstrādāta un Meža fakultātes domes sēdē apstiprināta pārejas 

programma no 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Kokapstrādes 
tehnoloģija” (izglītības klasifikācijas kods – 4154300) uz 2.līmeņa augstākās profesionālās 
izglītības studiju programmu “Kokapstrāde” (izglītības klasifikācijas kods – 4254301), kura 
dota 6.tabulā. 
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6.tabula 

Pārejas programma 
no 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 

“Kokapstrādes tehnoloģija” (izglītības klasifikācijas kods – 4154300) 
uz 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmu 

“Kokapstrāde” (izglītības klasifikācijas kods – 4254301)  
 
 

 Studiju priekšmeti Apjoms 
KP 

Pārbaudes 
forma 

Standartizētā 
daļa 

Programmas A daļa    
1. Ētika, estētika 1,5 Iesk. + 
2. Socioloģija 1,5 Iesk. + 
3. Filozofija 1,0 Iesk. + 
4. Profesionālā svešvaloda 3,0 Eks. + 
5. Matemātika 5,0 Eks. + 
6. Fizika 3,0 Eks. + 
7. Neorganiskā ķīmija 1,5 Iesk. + 
8. Tēlotāja ģeometrija 2,0 Eks. + 
9. Materiālu pretestība 3,0 Eks. + 

 Kopā A daļa 21,5   
Programmas B daļa    

1. Pētījumu metodoloģija 2,0 Iesk. + 
2. Kokapstrādes procesu modelēšana 2,0 Iesk. + 
3. Kokapstrādes procesu automatizācija 2,0 Eks. + 
4. Kokapstrādes tehnoloģijas zinātniskie pamati 2,5 Eks.  
5. Diplomdarbs / diplomprojekts 10,0 VEK  

 Kopā B daļa 18,5   
 Pavisam kopā  40,0   

 
 
Pārejas programmas apjoms ir 40 KP, un šo programmu paredzēts apgūt nepilna laika 

studijās pusotra gada laikā. Pārejas programmas kalendārais plāns paredz organizēt 4 
klātienes sesijas (3 pirmajā studiju gadā un 1 otrajā studiju gadā, katras sesijas ilgums 2 
nedēļas), bet diplomdarbu vai diplomprojektu aizstāvēšana notiks otrā studiju gada ziemas 
semestrī (janvāra mēnesī).  

 
Pēc pārejas programmas no 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas “Kokapstrādes tehnoloģija” uz 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības 
studiju programmu “Kokapstrāde”  2005.gada septembrī uzsāka 38 studenti, sekmīgi apgūstot 
studiju priekšmetus, kas paredzēti pārejas programmā pirmajam studiju gadam. Pārejas 
programmas absolventu pirmais izlaidums paredzēts 2007.gada janvāra mēnesī.   
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1.3. Studiju programmu praktiskā realizācija 

 
 

1.3.1. Pasniegšanas metodes 
 
 

 Lekciju, praktisko darbu un laboratorijas darbu realizācijā tiek turpināts iepriekšējos 
gados uzsākts virziens uz studentu patstāvīgā darba palielināšanu studiju procesā. Šajā 
nolūkā: 
• tiek papildināta LLU Fundamentālās bibliotēkas filiāle ar jaunāko periodiku un mācību 

literatūru, izmantojot dažādus finansēšanas avotus (papildus LLU centralizētajiem 
līdzekļiem arī nozares uzņēmumu dāvinājumus, kā arī mācībspēki nodod personisko 
kontaktu ceļā iegūto literatūru bibliotēkā); 

• plašāka izdales materiālu sagatavošana un izplatīšana studentiem, lai intensificētu 
nodarbības (atkrīt nepieciešamība tērēt laiku faktu materiāla pierakstīšanai); 

• studentiem tiek uzdoti patstāvīgo darbu uzdevumi (grafiskie vai analītiskie), kuru izpilde 
ir konkrētā priekšmeta obligāts nosacījums  un veicina mācību prasmju apgūšanu; 

• tiek praktizēta referātu rakstīšana un to publiska apspriešana speciālo studiju priekšmetu 
apgūšanas ietvaros. Tas attīsta studentu iemaņas pareizi sastādīt referātus, patstāvīgi 
strādāt ar literatūru un aizstāvēt publiski savu viedokli, atbildot uz kolēģu un mācībspēku 
jautājumiem, kā arī sagatavo studentus efektīvākai diplomdarba uzrakstīšanai un 
aizstāvēšanai Valsts Eksāmenu komisijā; 

• kursa darbu un kursa projektu uzdevumi tiek veidoti individuāli katram studentam un ir ar 
praktisku orientāciju; 

• diplomdarbu uzdevumi ir saistīti ar konkrētu ražotni un tiek izpildīti galvenokārt pēc 
ražošanas uzņēmumu pieprasījumiem. 

 
Lai pieradinātu studentus pie komandas darba, laboratorijas darbi tiek izpildīti 3...5 

cilvēku grupās. 
 
 
 

1.3.2. Programmas realizācijas resursi 
 

LLU Meža fakultāte ir izvietota Jelgavā, Akadēmijas ielā 11, kur atrodas fakultātes 
galvenais mācību korpuss. Atsevišķā ēkā Dobeles ielā 41 atrodas Kokapstrādes katedras 
auditorijas un laboratorijas, kur notiek kokapstrādes studiju programmās iekļauto speciālo 
studiju priekšmetu apguve. Šajās telpās studenti apgūst gan praktiskās iemaņas koksnes 
pirmapstrādē, kā arī izpilda laboratorijas darbus visos studiju programmā iekļautajos studiju 
priekšmetos un veic zinātniskos pētījumus. Laboratorijas darbu vietu skaits visās laboratorijās 
atbilst studentu skaitam laboratorijas darbu grupās (12...15 studenti). Katedrā studentu rīcībā 
ir 22 datori, kuri pieslēgti INTERNETa tīklam. 

 
Kokapstrādes studiju programmu visi studiju priekšmeti ir nodrošināti ar programmām 

un nepieciešamo studiju literatūru. Pārskata periodā pārstrādātas 6 studiju priekšmetu 
programmas un izdoti 3 nosaukumu metodiskā literatūra. Laboratoriju iekārtu nodrošinājums 
ir atbilstošs mūsdienu prasībām. 
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Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes (LLU) Meža fakultāti, un kopā ar Jēkabpils un Ventspils                   
pašvaldībām 2003.-2004. gadā īstenoja PHARE 2001 ES līdzfinansētu projektu, kura 
oficiālais nosaukums bija “Jēkabpils kokapstrādes uzņēmējdarbības parks”, bet projekta 
īstenošana notika arī Rīgā, Jelgavā un Ventspilī. LLU līdzdalība šajā projektā bija saistīta ar 
Meža nozares informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centru izveidošanu. Ideja par šāda centru 
veidošanu radās, strādājot pie meža un ar to saistīto nozaru klastera projekta; tas veicinās 
cilvēku, informācijas un zināšanu kapacitātes un infrastruktūras attīstību. 

 
Lai sasniegtu projekta mērķus un veidotu priekšnosacījumus meža nozares 

informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centra efektīvai darbībai, 2005.gadā tika parakstīts 
līgums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Meža un koksnes produktu pētniecības un 
attīstības institūts” (saīsināti – MeKA) izveidošanu, kuru dibināja SO “Latvijas 
Kokrūpniecības federācija”, VAS “Latvijas Valsts meži” un Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Sabiedrība veic šādas darbības: 

• izglītošanu; 
• pētījumu un eksperimentālo izstāžu veikšanu; 
• tirgus un sabiedriskās domas izpēte; 
• konsultēšanu komercdarbībā un vadibzinībās; 
• ar mežsaimniecību un kokmateriālu sagatavošanu saistītie pakalpojumi. 

 
Šajā pašā gadā tika noslēgts Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), VAS “Latvijas 

Valsts meži” (LVM) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) noslēdza līgumu par 
zinātniski tehnisko un konsultatīvo sadarbību. Līgumslēdzējas puses vienojas sadarboties: 

• pētījumu un inovāciju jomā; 
• izglītības pilnveidošanas jomā; 
• tālākizglītības programmu realizācijas jomā; 
• projektu un pētījumu zinātniskās ekspertīzes jomā; 
• cilvēkresursu un materiāli tehniskās bāzes attīstības jomā. 

 
Latvijas Kokrūpniecības federācija un VAS “Latvijas Valsts meži”, noslēdzot 

sadarbības līgumu ar LLU, ņēma vērā, ka LLU un tās Meža fakultāte nodrošina meža nozari 
ar augstākās kvalifikācijas speciālistiem, realizējot atbilstošās augstākās profesionālās un 
akadēmiskās augstākās izglītības studiju programmas, kā arī izmantojot savu zinātnisko 
potenciālu nozares nozīmīgo problēmu risināšanā. LKF un LVM mērķis, attīstot Latvijas 
Meža kompleksa konkurētspēju, ir veicināt un atbalstīt līdzsvarotu LLU attīstību, veidojot to 
par aktīvu, vitālu un mūsdienīgu izglītības un pētniecības centru ar atbilstošu metodisko un 
tehnisko nodrošinājumu, saglabājot tās darbības akadēmisko raksturu un tradīcijas. 
Līgumslēdzējas puses konstatēja, ka LKF un LVM ir ieinteresētas veicināt zinātnes un 
ražošanas integrāciju, pētniecisko rezultātu ieviešanu, kokapstrādes procesu un produktu 
kvalitātes atbilstības sistēmas veidošanu, kvalificētu darbinieku apmācības uzlabošanu un uz 
zināšanām bāzētu nozares attīstību, savukārt LLU ir ieinteresēta pilnveidot zinātnisko 
potenciālu un studiju programmu kvalitāti, lai ar savu zinātniski tehnisko, potenciālu veicinātu 
meža nozares konkurētspējas paaugstināšanu. Ar šo līgumu saistītie darbi un pakalpojami tiek 
realizēti konkrētu projektu formā, tajā skaitā PHARE 2001 ES līdzfinansētais projekts 
“Jēkabpils kokapstrādes uzņēmējdarbības parks”.  
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Meža nozares informācijas, izglītības un tehnoloģiju centrs ir  veidots kā atsevišķa 
LKF institūcija. Tās sastāvā ir trīs saistītas struktūras: 

– Informācijas centrs, 
– Izglītības centrs,  
– Tehnoloģiju centrs. 

 
Tehnoloģijas un Izglītības centri atrodas Jelgavā, LLU Meža fakultātes Kokapstrādes 

katedras pārbūvētajās telpās (Jelgavā, Dobeles ielā 41), kas dod iespēju iekļaut projekta 
īstenošanā LLU akadēmisko potenciālu. Šo centru atdeve izpaudīsies vairākos virzienos: 

• studiju un tālākizglītības programmu kvalitatīvā realizācija, 
• zinātnisko pētījumu veikšana ar ES atzītām metodēm, 
• jaunāko zinātnes un tehnoloģijas atziņu propagandēšana un ieviešana ražošanā, 
• tirgū esošo produktu kvalitātes noteikšana un atbilstības apliecināšana, 
• jaunu produktu radīšana un pielietojuma izpēte, u.c.  
 

Tehnoloģiju centrā ir izveidotas šādas laboratorijas, kas izmantojamas arī 
kokapstrādes visu līmeņu studentu (pamatstudiju, maģistrantūras un doktorantūras studiju) 
apmācības un pētnieciskajā darbā: 

• koksnes zinātnes laboratorija. 
• materiālu mehānisko raksturlielumu testēšanas laboratorija. 
• materiālu ugunsizturības testēšanas laboratorija.  
• līmēto koksnes materiālu un izstrādājumu laboratorija. 
• koksnes hidrotermiskās apstrādes laboratorija. 
• mēbeļu un virsmas apdares testēšanas laboratorija. 
• mehatronikas mācību laboratorija. 

 
Ar mērķi veicināt nozares darbinieku profesionālās izaugsmes iespējas, kā arī lai 

piesaistītu nozarei citu specialitāšu studentus, projekta ietvaros izveidots Izglītības centrs. 
Izglītības centra uzdevumi: 

•   profesionālās un augstākās izglītības pilnveidošana – kokapstrādes ekonomika, 
koksnes tirgi, loģistika, dizains un inženierzinātnes, informācijas tehnoloģijas 
kokapstrādē; 

•   pieaugušo tālākizglitība – ekonomika, tirgzinība, kvalitātes vadība, CNC 
apmācība, mehatronika, darba drošība, tālākapstrādes tehnoloģijas. 

 
Izglītības centrs darbojas ciešā kontaktā ar Kokapstrādes katedru, realizējot 

tālākizglitības programmas. Viens no Izglītības centra uzdevumiem ir arī piesaistīt institūta 
MeKA darbiniekus un nozares vadošos speciālistus augstākās profesionālās izglītības 
programmu realizēšanai.         
 
 

1.3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 
 

 Lai gan kokapstrādes studiju programmas ir profesionālas, studentiem ir plašas 
iespējas nodarboties ar zinātnisko pētniecību, ko viņi arī aktīvi izmanto. Pētniecības darba 
pamatus studenti apgūst obligātajā studiju priekšmetā “Pētījumu metodoloģija” 5.semestra 
laikā. Šajā semestrī studenti, kuri vēlās iegūt inženiera diplomu ar tiesībām turpināt studijas 
maģistrantūrā, izvēlas sava zinātniskā darba tematu, bet Kokapstrādes katedras sēdē nozīmē 
viņiem zinātniskā darba vadītājus. Trešā kursa laikā tiek izstrādāta pētnieciskā darba metodika 
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un veikta situācijas analīze, t.sk. literatūras studijas par pētāmo problēmu. Eksperimentālā 
darba izpilde notiek gan Kokapstrādes un citu LLU katedru laboratorijās, gan arī ražošanas 
uzņēmumos ražošanas prakses laikā. Jāatzīmē, ka vairāki studenti, kuriem ir interese veikt 
padziļinātu zinātniskos pētījumus, iesaistās pētnieciskajā darbā jau jaunākajos kursos, 
strādājot pētījumu grupās kopā ar Meža fakultātes mācībspēkiem un vecāko kursu studentiem, 
tādējādi apgūstot komandas darba pieredzi. Šāda pēctecība ar studiju programmām saistītā 
radošā un zinātniski-pētnieciskā darba organizācijā garantē sekmīgu zinātniskā darba rezultātu 
ieguvi un veiksmīgu zinātniskā darba aizstāvēšanu Valsts Eksāmenu komisijā, absolvējot 
fakultāti. 
 
 Ar kokapstrādes studiju programmām saistītais radošais un zinātniski-pētnieciskais 
darbs aptver ļoti plašu tematu loku, kas iekļaujami Materiālzinātnes nozares Koksnes 
materiālu un tehnoloģijas apakšnozarē. Jāatzīmē, ka visveiksmīgāk zinātniski-pētniecisko 
darbu veic studenti, kuri iesaistīti Kokapstrādes katedras komplekso pētniecisko projektu 
izpildes darba grupās, jo šo projektu resursi dod iespējas veikt pētījumus ar mūsdienu 
laboratorijas iekārtām un izmantot datortehniku rezultātu statistiskai apstrādei, procesu 
modelēšanai un analīzei. Patreiz Kokapstrādes katedrā tiek izpildīti šādi pētnieciskie projekti, 
kuru izpildē saistīti kopumā 23 studenti: 
 
- LZP zinātniskais projekts 02.0007.3.1 ‘‘Koksnes pārstrādes produktu inovatīvās 

tehnoloģijas’’ (vad.H.Tuherms);. 
- LZP zinātniskais projekts 02.0014.3.1 “Meža izpētes teorētiskie un tehnoloģiskie modeļi” 

(vad.H.Tuherms); 
- Valsts pētījumu programma “Lapu koku audzēšanas un racionālās izmantošanas 

pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas”, projekts Nr.2, līguma uzskaites Nr.1-23/64 
“Lapu koku koksnes izmantošana mehāniskajā apstrādē jaunas produkcijas ieguvei” (vad. 
H.Tuherms); 

- Izglītības un zinātnes ministrijas finansētais Zinātņietilpīgs projekts TOP 04-64 “Bērza 
koksnes un bērza saplākšņu ekspluatācijas īpašības atkarībā no koku augšanas apstākļiem 
un saplākšņu ražošanas tehnoloģijas” (trešā puse – A/S “Latvijas Finieris”, 
vad.H.Tuherms); 

- Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Zāģmateriālu žāvēšanas kvalitāte Latvijas 
kokapstrādes uzņēmumos, tās atbilstība standartu prasībām un uzlabošanas iespējas” (vad. 
H.Tuherms); 

- Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Termiski modificētas koksnes ražošanas iespējas 
Latvijā: koksnes īpašības, pielietojums un tirgus vērtējums”  (vad. I.Akerfelds); 

- Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Koksnes iepakojamo materiālu termiskās 
apstrādes procesa pētījumi” (vad. I.Akerfelds); 

- Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Pētījumi par jaunu koksnes produktu izmantošanu 
būvniecībā un priekšlikumu sagatavošana to izmantošanas tehnisko un normatīvo barjeru 
novēršanai” (vad. A.Domkins); 

- Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “ Koksnes pārstrādes blakusproduktu kvalitātes un 
to izmantošanas alternatīvu izpēte Latvijas uzņēmumos”  (vad. K.Būmanis) – Ls 12.750.  

 
2002./2003.studiju gadā VEK savus zinātniskos darbus aizstāvēja un ieguva tiesības 

turpināt studijas maģistrantūrā 17 kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmas  absolventi  (52 % no absolventu kopskaita),  2003./2004.  studiju  gadā  – 13 
absolventi (57 % no absolventu kopskaita),  2004./2005. studiju  gadā  –  10  absolventiem 
(53 % no absolventu kopskaita), bet 2005./2006.studiju gadā – 20 studentiem (62,5 % no 
absolventu kopskaita) . 
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1.3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 

 
Līdzīgas studiju programmas Latvijā netiek realizētas. Sadarbība notiek ar Lietuvas un 

Igaunijas augstskolām (Kauņas Tehnoloģiskā universitāte, Tallinas Tehniskā universitāte un 
Igaunijas Lauksaimniecības universitāte), kurās notiek studijas kokapstrādes jomā. Savstarpēji 
analizētas studiju un atsevišķu studiju priekšmetu programmas, notiek metodiskās literatūras 
apmaiņa un tiek atjaunoti mācībspēku kontakti. Prof. H.Tuherms piedalījās kā eksperts 
kokapstrādes studiju programmas starptautiskajā akreditācijā Tallinas Tehniskajā universitātē 
un Igaunijas Lauksaimniecības universitātē, un iepazīstināja ar iegūtām atziņām un kolēģu 
pieredzi Meža fakultātes mācībspēkus. 

 
Dibināti kontakti (galvenokārt pētniecības jomā) ar Helsinku Universitāti, Helsinku 

Tehnoloģijas universitāti, Kymenlaakso profesionālo augstskolu, Stokholmas Karalisko 
tehnoloģijas universitāti, notiek studiju programmu savstarpējā analīze, kā arī metodiskās 
literatūras un pētījumu rezultātu savstarpējā apmaiņa. Studentu ārzemju prakšu organizācijā 
noslēgti sadarbības līgumi ar Poznaņas Lauksaimniecības universitāti un Kymenlaakso 
profesionālo augstskolu.    
 
 
 

1.3.5. Sadarbība ar darba devējiem 
 
 
 Studiju programmas ietvaros dibināti labi kontakti ar darba devējiem, kurus pārstāv 
Latvijas Kokrūpniecības federācija un citas tajā iekļautās profesionālās organizācijas. Ar AS 
“Latvijas Finieris” ir noslēgts sadarbības līgums, kas arī ietver prakšu organizēšanu un 
diplomdarbu un diplomprojektu izstrādi par tēmām, kuras interesē Akciju sabiedrību. 
 
 Katru studiju gadu speciālo studiju priekšmetu ietvaros tiek pieaicināti vadošie 
nozares speciālisti un institūta MeKA darbinieki, nolasīt lekcijas par aktuālām problēmām 
meža nozarē. Radošā sadarbība studentiem ar ražošanas darbiniekiem, galvenokārt bijušajiem 
attiecīgās studiju programmas absolventiem, notiek mācību un ražošanas prakšu laikā, kad 
studenti apgūst prakšu programmās iekļautos jautājumos un iepazīstas ar jaunāko tehniku un 
tehnoloģiju, pieredzi ražošanas organizācijā un uzzina arī problēmas, kas jārisina ražotājiem. 
Ražošanas pārstāvju – darba devēju attieksme pret studentiem prakšu laikā ir pozitīva. 
 
 Cieša sadarbība ar darba devējiem notiek diplomdarbu izstrādes procesā. Lielāka daļa 
diplomdarbu tiek izstrādāti par jautājumiem, kas aktuāli konkrētajiem ražošanas uzņēmumiem 
(pēc ražošanas uzņēmumu pieprasījuma). Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības studiju programmas absolventi izstrādā kvalifikācijas darbus tikai pēc 
šo uzņēmumu pieprasījumiem, kur viņi strādā. Visus diplomdarbus un kvalifikācijas darbus 
recenzē attiecīgo ražošanas uzņēmumu speciālisti, kas ļauj iegūt profesionālo vērtējumu 
darbiem un projektiem tieši no darba devēju viedokļa. Arī Valsts Eksāmenu komisijas sastāvā 
ir iekļauti katru gadu 3 vai 4 darba devēju pārstāvji, bet VEK darbu pēdējos gados vadīja 
Latvijas Kokrūpniecības federācijas prezidents J.Biķis, bet no 2005.gada – Latvijas 
Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācijas izpilddirektors Dr.sc.ing. J.Mārciņš.  
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1.4. Vērtēšanas sistēma 
 

 Iegūstamās izglītības vērtēšanas kritēriju pamatā ir studenta spējas lietot 
fundamentālo, humanitāro un ekonomisko studiju priekšmetos iegūtas zināšanas kokapstrādes 
tehnoloģisko procesu analīzē un pilnveidošanā, kā arī izprast meža nozares attīstības 
tendences Latvijā un pasaulē. Profesionāli vērtējot studentu zināšanas dažādos 
tehnoloģiskajos un organizatoriskajos jautājumos, uzsvars tiek likts uz prasmes saistīt 
ekonomiskos, sociālos, enerģētiskos un vides saglabāšanas aspektus ar rūpniecisko 
tehnoloģiju pilnveidošanu. 
 
 LLU tiek realizēta 10 ballu zināšanu vērtēšanas sistēma atbilstoši LLU Senātā 
apstiprinātajiem kritērijiem (10 – izcili, 9 – teicami, 8 – ļoti labi, 7 – labi, 6 – gandrīz labi, 5 – 
viduvēji, 4 – gandrīz viduvēji; 3 – vāji; 2 – ļoti vāji; 1 – ļoti, ļoti vāji). Apgūstot atsevišķus 
studiju priekšmetus, vērtējums “4” ir zemāka pozitīva atzīme; diplomdarbu un kvalifikācijas 
darbu aizstāvēšanā zemākais pozitīvais vērtējums ir “5”. Pašnovērtējuma gaitā ir atzīts, ka 
zināšanu novērtējumā maz lietots vērtējums izcili (10 balles), kas liecina par lielākas studentu 
daļas nespēju (vai nevēlēšanām) studiju laikā apgūt zināšanas virs programmas prasību 
līmeņa, bet no otras puses par pasniedzēju dažādām prasībām augsta līmeņa zināšanu 
vērtēšanā. 
 
  Katra studiju priekšmeta izvērstā programmā ir aprakstīta zināšanu vērtēšanas sistēma 
konkrētā priekšmetā. Vispārējā gadījumā tas iekļauj: 
• laboratorijas un praktisko darbu izpildes pārbaudi; 
• studentu atbilžu un referātu vērtēšanu semināros; 
• regulāro kontroldarbu pārbaudi un vērtēšanu (2...4 kontroldarbi katrā studiju priekšmetā, 

kas vienmērīgi sadalīti studiju priekšmeta apgūšanas periodā); 
• patstāvīgo mājas darbu izpildes kontroli un vērtēšanu;  
• kursa darbu un kursa projektu pārbaudi un vērtēšanu. 

 
Lielāka daļa (85 %) no eksāmeniem tiek kārtoti rakstiski. Atsevišķi pasniedzēji 

praktizē akumulējošo ieskaišu un eksāmenu kārtošanu, kompleksi vērtējot visus studentu 
darba vērtēšanas kritērijus semestra laikā. Studenti pozitīvi vērtē iespēju kārtot akumulējošo 
eksāmenu, jo tā veicina regulāru darbu visā semestra laikā. 

    
 

 Studenti 
 

1.5.1. Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programma 
 
 

Pēc šīs programmas līdz 2005./2006. studiju gada beigām sagatavoja kopumā 1647 
kokapstrādes inženierus, no kuriem laika periodā no 1994.gada līdz 1998.gadam 97 absolventi 
papildus inženiera kvalifikācijai ieguva arī bakalaura akadēmisko grādu; šim nolūkam bija 
nepieciešams noklausīties papildus kursus 5 KP apjomā, izstrādāt un aizstāvēt bakalaura 
zinātnisko darbu. 2005.gadā 10 absolventi un 2006.gadā 20 absolventi ieguva inženiera 
diplomu ar tiesībām turpināt studijas maģistrantūrā, aizstāvot Valsts eksāmenu komisijā 
papildus kvalifikācijas darbam arī zinātnisko darbu. 1995.gadā studijas beidza divi kursi – 
pēdējais izlaidums pēc 5 gadu apmācības programmas un pirmais izlaidums pēc 4 gadu 
apmācības programmas (augstākās profesionālās izglītības studiju programma). 
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Uzņemto studentu un absolventu skaits pa gadiem dots 6.tabulā. 

6.tabula. 
 

Uzņemto studentu un absolventu skaits 
kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programmā 

 
Uzņemto studentu skaits  Absolventu skaits 

tajā skaitā tajā skaitā 
 
 

Studiju 
Gads 

 
kopā par 

valsts fi-
nansējumu 

par 
daļēju 
maksu 

 
konkursa 

koeficients 

 
kopā 

 
baka- 
lauri 

ar tiesībām 
studēt ma-
ģistrantūrā 

Absol-
ventu % 
no uz-
ņemto  
skaita 

1995./1996. 59 50 9 2,88 35 29 - 59,3 % 
1996./1997. 58 50 8 1,96 26 14 - 44,9 % 
1997./1998. 59 50 9 2,38 30 12 - 50,9 % 
1998./1999. 58 50 8 1,86 34 - 8 58,6 % 
1999./2000. 55 50 5 1,92 35 - 19 63,6 % 
2000./2001. 55 50 5 1,82 28 - 11 + 3 50,9 % 
2001./2002. 50 50 - 1,56 34 - 17 + 4 68,0 % 
2002./2003. 62 50 12 1,78 33 - 10 + 7 53,2 % 
2003./2004. 62 51 11 1,74 23 - 13 + 2 37,1 % 
2004./2005. 41 41 - 1,14 19 - 10 46,3 % 
2005./2006. 59 52 7 1,65 32 - 20 54,2 % 
2006./2007. 56 50 6 1,78     

  
 

 Neskatoties uz salīdzinoši augstu konkursa koeficientu, studiju programmu vidēji 
absolvē tikai nedaudz vairāk par 50 % no uzņemtajiem studentiem. Tam par iemeslu 
galvenokārt ir vidusskolās un citās vidējās izglītības mācību iestādēs iegūtās nepietiekošās 
zināšanas matemātikā, fizikā un rasēšanā, kas apgrūtina fundamentālo studiju priekšmetu 
apguvi augstāko profesionālo studiju līmenī. Sevišķi tas izpaužas pēdējos gados, kad 
vidusskolās iepriekšminēto priekšmetu speckursi varēja būt izvēles statusā 

 
 

7.tabula. 
         

Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 
absolventu kvalifikācijas, zinātnisko un bakalaura darbu aizstāvēšanas rezultāti 

 
Darbu aizstāvēšanas vērtējums Studiju 

gads 
Darbu 
skaits 5 (teicami) 4 (labi) 3 (apmierinoši) 

Vid. 
vērt. 

1995./1996. 35 27  (77,1 %) 8 (22,9 %) - 4,77 
1996./1997. 26 14 (53,8 %) 11 (42,3 %) 1 (3,9 %) 4,54 
1997./1998. 30 15 (50 %) 14 (46,7 %) 1 (3,3 %) 4,47 

Darbu aizstāvēšanas vērtējums    
10 

(izcili) 
9 

(teicami) 
8 

(ļoti labi) 
7 

(labi) 
6 

(gandr.labi) 
5 

(viduvēji) 
 

1998./1999. 34 - 6 (18 %) 25 (73 %)  3 (9 %) - - 8,09 
1999./2000. 35 - 4 (11 %) 18 (52 %) 6 (17%) 7 (20 %) - 7,54 
2000./2001. 28 - 6 (21 %) 15 (54 %) 7 (25%) - - 7,96 
2001./2002. 34 - 7 (21 %) 18 (52 %) 7 (21%) 1 (3 %) 1 (3 %) 7,85 
2002./2003. 33 - 5 (16 %) 12 (36%) 12 (36%) 4 (12%) - 7,55 
2003./2004. 23 - 3 (13 %) 14 (61 %) 4 (17 %) 2 ( 9 %) - 7,78 
2004./2005. 19 - 5 (26 %) 7 (37 %) 6 (32 %) 1 (5 %) - 7,84 
2005./2006. 32 - 7 (22 %) 11 (34 %) 9 (28 %) 5 (16 %) - 7,63 
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Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programmas absolventu 
kvalifikācijas aizstāvēšanas rezultāti laika periodā no 1996. līdz 2006.gadam ir apkopoti  
7.tabulā. Tabulas dati liecina, ka studentu sagatavošanas līmenis ir pietiekoši labs, jo deviņu 
gadu laikā tikai 21 darbs (6 % no kopskaita) ir novērtēti ar atzīmi, kas zemāka par 
novērtējumu “labi”. 

 
 

 
1.5.2. Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa  

augstākās profesionālās izglītības studiju programma 
 
 
 

1997.gadā, pēc nozares profesionālo organizāciju lūguma, LLU Meža fakultātē 
atjaunotas nepilna laika (neklātienes) studijas, kas notiek saskaņā ar pirmā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības studiju programmu “Kokapstrādes tehnoloģija”. Nepieciešamība 
atjaunot nepilna laika studijas kokapstrādē saistīta ar koksnes mehāniskās apstrādes straujo 
attīstību Latvijas Republikā pēc neatkarības atjaunošanas, un daudzu personu, kuru 
iepriekšējā izglītība nebija saistīta ar kokapstrādi, iesaistīšanos šajā uzņēmējdarbības jomā. 
Uzņemto studentu un absolventu skaits pa gadiem dots 8.tabulā. Nepilna laika studijas 
kokapstrādes tehnoloģijā notiek tikai par daļēju maksu. 

  
8.tabula 

 

Uzņemto studentu un absolventu skaits kokapstrādes tehnoloģijas  
pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmā 

 
 

Studiju 
gads 

Uzņemto studentu  
skaits  

Absolventu  
skaits 

Absolventu % 
no uzņemto skaita 

1997./1998. 54 - - 
1998./1999. 76 - - 
1999./2000. 81 - - 
2000./2001. 91 17 31,5 % 
2001./2002. 102 11 14,5 % 
2002./2003. 57 17 21.0 % 
2003./2004. 40 16 40,0 % 
2004./2005. 52 24 46,1 % 
2005./2006. 50 5 10,0 % 
2006./2007. 35   

 
 

 Pagaidām studiju programmu absolvē tikai neliels skaits no uzņemtajiem studentiem, 
bet daudzi turpina vēl studijas. Tam par iemeslu ir gan studējošo liels vecums (ilgs 
pārtraukums izglītības procesā), gan arī grūtības savienot darbu ar studijām, neprasme strādāt 
patstāvīgi, studējot nepilna laika studiju režīmā, kā arī vidusskolās un citās vidējās izglītības 
mācību iestādēs iegūtas nepietiekošās zināšanas matemātikā, fizikā un rasēšanā, kas apgrūtina 
fundamentālo studiju priekšmetu apguvi augstāko profesionālo studiju līmenī. Arī 
nepietiekams mācību literatūras nodrošinājums reģionālās bibliotēkās neveicina nepilna laika 
studentu patstāvīgo darbu. Lai palīdzētu nepilna laika studentiem apgūt studiju programmu, 
Kokapstrādes katedra ir sagatavojuši speciāli viņiem piemērotus izdales materiālus, bet katra 
mēneša pirmajā sestdienā tiek organizētas konsultācijas katedras telpās visos speciālos studiju 
priekšmetos.  
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Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmas absolventu kvalifikācijas aizstāvēšanas rezultāti 9.tabulā. Tabulas dati liecina, 
ka studentu sagatavošanas līmenis ir pietiekoši labs, jo tikai 6 darbi (6 % no kopskaita) ir 
novērtēti ar atzīmi, kas zemāka par novērtējumu “labi”.   

9.tabula. 
         

Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības  
studiju programmas absolventu kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti 

 
Darbu aizstāvēšanas vērtējums    

Studiju 
Gads 

 
Darbu 
skaits 

10 
(izcili) 

9 
(teicami) 

8 
(ļoti labi) 

7 
(labi) 

6 
(gandr.labi) 

5 
(viduvēji) 

Vid. 
Vērt. 

2000./2001. 17 - 6 (35 %) 9 (53 %) 2 (12%) - - 8,24 
2001./2002. 11 - - 5 (46 %) 4 (36%) 1 (9 %) 1 (9 %) 7,85 
2002./2003. 17 - 3 (18 %) 8 (47 %) 5 (29%)  1 (6 %) - 7,76 
2003./2004. 16 - 4 (18 %) 6 (47 %) 5 (29 %) 1 (6 %) - 7,81 
2004./2005. 24 - 5 (21 %) 10 (42 %) 8 (33 %) 1 (4 %) - 7,79 
2005./2006. 5 - 1 (20 %) 3 (60 %) - 1 (20 %) - 7,80 

 
 
1.6. Akadēmiskais personāls 

 
 
 Kokapstrādes studiju programmu nodrošināšanai ir iesaistīti 71 mācībspēks, no kuriem 
9 ir habilitētie zinātņu doktori (12,7 %) un 25 – zinātņu doktori (35,2 % no iesaistīto 
mācībspēku kopskaita); 78 % no visiem studiju priekšmetiem vada habilitētie doktori un 
doktori. Kokapstrādes studiju programmu realizācijā iesaistīta akadēmiskā personāla saraksts 
ir dots 12.tabulā. Šajā tabulā izcelti mācībspēki, kuri pārskata periodā paaugstinājuši savu 
kvalifikāciju vai no jauna iesaistīti studiju programmas realizācijā ar mērķi atjaunot 
akadēmisko personālu. Šim sastāvam ir raksturīga liela zinātniski pedagoģiskā darba pieredze, 
tomēr vēl pagaidām vidējais vecums ir virs 55 gadiem. 
 

10.tabula 
Kokapstrādes specialitātes studiju programmu realizācijā 

iesaistīto mācībspēku kvalifikācija 
 

Skaits Skaits Zinātniskie un 
akadēmiskie grādi kopā % 

Ieņemamie 
amati Kopā % 

Habilitētie doktori 9 12,7 % Profesori 13 18,3 % 
Zinātņu doktori 25 35,2 % Asociētie profesori 6   8,4 % 

Maģistri 21 29,6 % Docenti 19 26,8 % 
Bakalauri 10 14,1 % Lektori 22 29,6 %  

Profesionālā kvalifikācija 6 8,4 % Asistenti 11 16,9 % 
Kopā 71 100 % Kopā 71 100 % 

 
 

 No kokapstrādes studiju programmu realizācijā iesaistītājiem mācībspēkiem viens 
profesors ir LZA īstenais loceklis, divi – LZA korespondētājlocekļi; Latvijas 
Lauksaimniecības un mežzinātņu akadēmijas locekļi ir 8 studiju programmas mācībspēki. 
Viens mācībspēks ir Zviedrijas Karaliskās Inženierzinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, viens 
– Zviedrijas Karaliskās Lauksaimniecības un mežsaimniecības akadēmijas ārzemju loceklis 
un Igaunijas Lauksaimniecības universitātes Goda doktors Dr.h.c.silv. Kokapstrādes studiju 
programmu realizācijā ir iesaistīti arī 4 LZP mežzinātņu eksperti, tajā skaitā arī Mežzinātņu 
ekspertu komisijas priekšsēdētājs. Mācībspēku vidū ir arī Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un 
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eksportētāju asociācijas prezidents, Latvijas Amatniecības kameras prezidents, Kokapstrādes 
tehnoloģiskā centra direktors un Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors. Šāda 
kokapstrādes studiju programmā iesaistīto mācībspēku – zinātnieku profesionālā darbība ļauj 
studiju procesā aktualizēt visu nozares jaunāko informāciju, kā arī nodrošina teicamu 
atgriezenisko saiti. Visi mācībspēki regulāri stažējas ārzemēs vai paaugstina savu 
kvalifikāciju dažādos kursos un semināros Latvijā. Kokapstrādes specialitātes studiju 
programmu realizācijā iesaistītās struktūrvienības un to uzdevumi ir doti 11.tabulā. 
 

11.tabula 
Kokapstrādes specialitātes studiju programmu 

realizācijā iesaistītas struktūrvienības 
 

Nr.
p.k 

Struktūrvienība Fakul-
tāte 

Uzdevumi 

Vadošā struktūrvienība 
1. Kokapstrādes katedra MF Nodrošināt studiju programmas pilnīgu 

realizāciju, speciālo priekšmetu apguvi, 
kvalifikācijas un zinātnisko (bakalaura) darbu 
izstrādi 

Profilējošs (specialitātes) struktūrvienība 
1. Meža izmantošanas 

katedra 
MF Nodrošināt studiju programmas realizāciju 

koksnes zinātnes un nozares organizācijas un 
uzņēmējdarbības jomā 

Pārējās struktūrvienības 
1. Informātikas institūts 

(Matemātikas un 
Informātikas katedras) 

II Pamatzināšanu nodrošināšana matemātikā un 
informātikā inženierzinātņu fundamentālo un 
programmas speciālo priekšmetu apguvei 

2. Humanitārais institūts 
(Filozofijas, Sociālo 
zinātņu un Valodu 
katedras) 

HI Humanitārā bloka realizācija visās studiju 
pakāpēs 

3. Mehānikas institūts, 
Spēkratu institūts, 
Lauksaimniecības 
enerģētikas institūts,  
Izglītības un mājsaimnie- 
Cības institūts 

TF Nodrošināt inženierzinātņu un psiholoģijas 
studiju priekšmeta apguvi 

4. Ekonomikas katedra, 
Grāmatvedības un finansu 
katedra, Uzņēmējdarbības 
katedra 

EF Nodrošināt ekonomisko un uzņēmējdarbības 
priekšmetu apguvi 

5. Arhitektūras un 
būvniecības katedra, Vides 
un ūdenssaimniecības 
katedra, Fizikas katedra 

LIF Atbilstoši katedru profilam nodrošināt 
būvniecības pamatu, ekoloģijas un vides 
aizsardzības, fizikas studiju priekšmetu apguvi 

6. Ķīmijas katedra PTF Nodrošināt ķīmijas kursa apguvi 
7. Mežkopības katedra MF Nodrošināt mežsaimniecības pamatu apguvi 
8. Darba vides katedra MF Cilvēka aizsardzības un ergonomikas bloka 

studiju priekšmetu apguves nodrošināšana 
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12.tabula 

Kokapstrādes specialitātes studiju programmu akadēmiskais personāls 
 

 
Nr. 
p.k. 

 
Uzvārds, vārds 

 
Fakultāte, 

katedra 

 
Amats, 

zinātniskais grāds 

 
Studiju priekšmets 

Ap-
joms 
KP 

 
Pienākumi 

studiju procesā 
1. GRĪNFELDS Alfons MF, MIZM Prof., Dr.sc.ing. Meža ienesība 1,0 Lekcijas 
2. HROLS Jurijs MF, KOKA Prof., Dr.habil.chem. - - Nobeiguma darbi 
3. LIEPA Imants MF, MEZK Prof., Dr.habil.biol. Pētījumu metodoloģija 2,0 Lekcijas, prakt.darbi  
4. MOSKVINS Genādijs TF, LENI Prof., Dr.habil.sc.ing. Kokapstrādes procesu automatizācija 2,0 Laboratorijas darbi 
5. OZOLIŅŠ Rūdolfs II, MATE Prof., Dr.habil.silv. Matemātika 5,0 Lekcijas 
6. ROCĒNS Kārlis MF, KOKA Prof., Dr.habil.sc.ing. Koka būvkonstrukcijas 2,0 Lekcijas, prakt.darbi, 

Nobeiguma darbi 
7. ŠNĪDERS Andris TF, LENI Prof., Dr.sc.ing. Kokapstrādes procesu automatizācija 2,0 Lekcijas 
8. TREIMANIS Arnis MF, KOKA Prof., Dr.habil.sc.ing. Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas 2,0 Lekcijas, lab.darbi, 

nobeiguma darbi 
9. TUHERMS Henns MF, KOKA Prof., Dr.habil.sc.ing. Koksnes griešanas procesi 

Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 
Kokapstrādes procesu modelēšana 
Meža nozares aktuālās problēmas 

1,5 
6,5 
2,5 
1,0 

Lekcijas, lab.darbi 
Lekcijas, pr.d.,k.pr. 
Lekcijas, pr.d., k.d. 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 

10. ZĀLĪTIS Pēteris MF, MEZK Prof., Dr.habil.silv. Mežsaimniecības pamati 2,0 Lekcijas, lab.d. 
11. DREIMANIS Andrejs MF, MEZK Prof., Dr.silv. Medību saimniecība 1,5 Lekcijas, lab.d. 
12. DRĒSKA Andris MF, MIZM Ass.prof., Dr.sc.ing. Pētījumu metodoloģija 2,0 Lekcijas, pr.d. 
13. LĪPIŅŠ Leonards MF, MIZM Prof., Dr.sc.ing. Koksnes mācība 

Meža prečzinība 
2,0 
2,0 

Lekcijas 
Lekcijas 
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14. PURVGALIS Aivars MF, MIZM Ass.prof., Dr.silv. Kokapstrādes ekonomika 
Uzņēmējd.org. kokapstr. uzņēmumos 
Grāmatvedības pamati 
Koktirdzniecība 
Uzņēmējd. ekonomikas projektēšana 

1,5 
4,0 
1,5 
1,5 
1,5 

Lekcijas, pr.d. 
Lekcijas, pr.d., k.d. 
Lekcijas, pr.d. 
Lekcijas, pr.d. 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 

15. PUŠINSKIS Valentīns TF, MEHA 
MF, KOKA 

Ass.prof., Dr.sc.ing. Mašīnu elementi 
Pneimotransports kokapstrādē 
Taras un ēvelēto materiālu ražošana 
Iekšējais transports kokapstrādē 

4,5 
2,5 
1,0 
1,5 

 

Lekcijas, lab.d., k.pr. 
Lekcijas, lab.d., k.d. 
Lekcijas 
Lekcijas, lab.d. 
Nobeiguma darbi 

16.  VĒRDIŅŠ Gunārs TF, SPEK 
MF, KOKA 

Ass.prof., Dr.sc.ing. Konstrukciju materiāli 2,0 Lekcijas, lab.d. 
Nobeiguma darbi 

17. VILCIŅA Anastasija EF, EKON Prof., Dr.oec. Ekonomikas teorija 1,5 Lekcijas 
18. ZIEMELIS Imants TF, MEHA Ass.prof., Dr.sc.ing. Materiālu pretestība 3,0 Lekcijas, pr.d. 
19. ANDERSONE Zinaīda HI, FILO Doc., Dr.thil. Filozofija 1,5 Lekcijas, semināri 
20. AUMALE Minjona TF, MEHA Docente Tehniskā grafika 4,0 Lekcijas, pr.d. 
21. BEĶERIS Zigurds  MF, DVID Docents, Dr.biol. Cilvēks ārkārtas situācijās 1,0 Lekcijas 
22. BŪMANIS Kārlis MF, KOKA Docents, Mgr.ing. Tehniskā mērīšana kokapstrādē 

Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 
Jaunākais nozarē 
Datorizētā projektēšana 
Iekārtas uzturēšanas organizācija 
Uzņēmējdarbība nozarē 

1,0 
6,5 
1,5 
1,0 
1,0 
4,0 

Lekcijas, lab.d. 
Laboratorijas darbi 
Lekcijas 
Lekcijas 
Lekcijas 
Ražošanas prakse 
Nobeiguma darbi 

23. ČAKSTE Ilze PTF, KIMI Doc., Dr.chem. Ķīmija 3,0 Lekcijas, lab.d. 
24. ČUKURS Jānis TF, MEHA Doc., Dr.sc.ing. Tehniskā grafika 4,0 Praktiskie darbi 
25. DREIMANIS Ēvalds LIF, VIDE Doc., Dr.biol. Ekoloģija un vides aizsardzība 2,0 Lekcijas, lab.d. 
26. DOMKINS Andrejs MF, KOKA Ass.prof., Mgr.ing. Koka izstrādājumu ražošana 5,5 Lekcijas, k.pr. 

Nobeiguma darbi 
27. KAZĀKS Vilnis MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Koka pamatkonstrukcijas 3,0 Lekcijas, k.d. 

Nobeiguma darbi 
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28. KLEĢERIS Ilmārs TF, LENI Doc., Dr.sc.ing. Elektrotehn. un rūpn.elektron.pamati 2,5 Lekcijas, lab.d. 
29. KOZULIŅŠ Voldemārs MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Zāģmateriālu ražošana 

Kokapstrādes tehnoloģija 
5,5 
3,0 

Lekcijas, k.pr. 
Ražošanas prakse 
Nobeiguma darbi 

30. KRONBERGS Ēriks TF, MEHA Doc., Dr.sc.ing. Hidraulika 2,5 Lekcijas, lab.d. 
31. OZOLA Lilita LIF, BUVK Doc., Mgr.ing. Koka būvkonstrukcijas 1,0 Lekcijas 
32. SARMULIS Ziedonis MF, MIZM Doc., Mgr.ing. Koksnes mācība 

Meža prečzinība 
2,0 
2,0 

Laboratorijas darbi 
Laboratorijas darbi 

33. SKRUPSKIS Voldemārs MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Saplākšņu ražošana 
Koksnes plātņu ražošana 
Drāzto finieru ražošana 

3,0 
2,0 
1,0 

Lekcijas, k.pr. 
Lekcijas 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 

34. STAŠA Jānis MF, DVID Doc., Mgr.ing. Cilvēku aizsardzība 
Ergonomika 
Darba aizsardzība 

2,0 
1,0 
1,0 

Lekcijas, lab.d. 
Lekcijas, lab.d. 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 

35. STURMOVIČA Elīna PTF, PRT Doc., Dr.sc.ing. Siltumtehnika un siltumapgāde 2,5 Lekcijas, lab.d. 
36. ŠMITS Jānis MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Koksnes  materiālu apdare 4,0 Lekcijas, lab.d. 

Nobeiguma darbi 
37. VASIĻEVSKIS Antons MF, MIZM Doc., Dr.sc.ing. Mežizstrādes pamati 

Tehniskās jaunrades pamati 
1,5 
1,0 

Lekcijas 
Lekcijas 

38. ZEIDMANE  Anda LIF, FIZI Doc., Dr.paed. Fizika 3,0 Lekcijas 
39. AKERFELDS Ivars MF, KOKA Doc, Mgr.ing. Koksnes hidrotermiskā apstrāde 

Koksnes aizsardzība un konservēšana 
Kokapstrādes tehnoloģija 
 

5,5 
1,0 
3,0 

Lekc.,pr.d., lab.d.,k.pr. 
Lekcijas, lab.d. 
Mācību prakse 
Nobeiguma darbi 

39. BIŠOFA Aina EF, EKON Lektore Mārketings (Tirgvedības pamati) 1,0 Lekcijas 
40. BITE Ligita EF, UZND Lektore Uzņēmējdarbības likumi 1,0 Lekcijas, semināri 
41. BLUSANOVIČA Ilze HI, VALO Lektore, Mgr.psih. Vācu valoda 6,0 Praktiskie darbi 
42. GRUNDE Uldis II, INFO Lektors Visual basic 1,5 Praktiskie darbi 
43. KAZAINE Ilze II, INFO Lektore Informātika 4,0 Lekcijas, lab.d. 
44. KAZAINIS Ģirts II, INFO Lektors Internet lappušu veidošana 2,0 Lekcijas, pr.d. 
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45. KIVLENIEKS Arnis TF, MEHA Lektors Tehniskā grafika 4,0 Laboratorijas darbi 
46. KŪLIŅŠ Laimonis MF, KOKA Lektors, Mgr.ing. Ievads specialitātē 

Saplākšņu ražošana 
Koksnes plātņu ražošana 
Līmes un koksnes līmēšana 

1,0 
3,0 
2,0 
1,0 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi 
Laboratorijas darbi 
Nobeiguma darbi 

47. PAURA Andrejs II, INFO Lektors Grafiskais redaktors 1,5 Lekcijas, lab.d. 
48. PUTNIŅA Maruta HI, SOCI Lektore, Mgr.paed. Socioloģija 1,5 Lekcijas, semināri 
49. PŪCE Alla EF, EKON Lektore Tiesību pamati 1,0 Lekcijas, pr.d. 
50. RUŠKO Akvelīna MF, KOKA Lektore Kokapstrādes ražotņu projektēšana 2,0 Lekcijas, k.d. 
51. RUŽA Ingūna II, INFO Lektore Informātika 4,0 Lekcijas, lab. d. 
52. SILAMIĶELE Ilze MF, MIZM Lektore, Mgr.silv. Meža likumi 1,0 Lekcijas 
53. SVIKA Mārtiņš HI, VALO Lektors Angļu valoda 6,0 Praktiskie darbi 
54. TREPŠS Ignats HI, FILO Lektors Ētika, estētika 1,5 Lekcijas, semināri 
55. VANOVSKA Vizma TF, IZMA Lektore Lietišķā psiholoģija 1,0 Lekcijas 
56. VEIDEMANE Anna HI, VALO Lektore Vācu valoda 6,0  Praktiskie darbi 
57. VIZBULIS Jānis TF, MEHA Lektors Teorētiskā mehānika 2,5 Lekcijas, pr.d. 
58. ŽODZIŅA Maija LIF, ARBU Lektore, Mgr.ing. Rūpniecības būvniecības pamati 2,5 Lekcijas, lab.d., k.d. 
59. BLUKA Aldona PTF, KIMI Asistente Ķīmija 3,0 Laboratorijas darbi 
60. ČERŅĀJEVA Sarmīte II, MATE Asistente Matemātika 5,0 Praktiskie darbi 
61. DUBROVSKIS Dagnis MF, MIZM Asistents Meža resursu ekonomika 2,0 Lekcijas 
62. HOFMANE Sandra HI, SOCI Asistente, Mgr.paed. Vadzinību pamati 3,0 Lekcijas, semināri 
63. KAMOLIŅA Elva II, INFO Asistente Informātika 4,0 Laboratorijas darbi 
64. KIZIKA Baiba EF, EKON Asistente Ekonomikas teorija 1,5 Praktiskie darbi 
65. LIEPIŅA Ilze TF, IZMA Asistente, Mgr.paed. Psiholoģija 1,5 Lekcijas, pr.d. 
66. PELĒCE Ilze LIF, FIZI Asistente Fizika 3,0 Laboratorijas darbi 
68. PRIEDKALNS Gints MF, KOKA Lektors, Mgr.sc.ing. Koka pamatkonstrukcijas 

Zāģmateriālu ražošana 
3,5 
5,5 

Lab.d, k.d. 
Pr.d., lab.d., k.pr. 

69. RUKS Uldis MF, KOKA Asistents Kokapstrādes tehnoloģijas pamati 
Kokapstrādes pamati 

4,0 
3,0 

Laboratorijas darbi 
Mācību prakse 

70. SKRINDA Ilze  II, MATE Asistente Matemātika 5,0 Praktiskie darbi 
71. ARBIDĀNS Mareks MF, KOKA Asistents Pneimotransports kokapstrādē 2,5 Lekc., lab.d., k.d. 
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 Pašnovērtēšanas gaitā atzīts, ka īpaša vērība ir jāvelta mācībspēku sastāva 
atjaunošanai. Zināms uzlabojums bija jau 2000./2001.studiju gadā, kad visās fakultātes 
katedrās studiju procesā tiks iesaistīti asistenti vai asistenti - stažieri paaudžu maiņai 
perspektīvā. Ir pamats prognozei, ka virkne jauno mācībspēku cels savu zinātnisko 
kvalifikāciju, aizstāvot inženierzinātņu maģistra vai doktora grādus. Ir jāturpina darbs pie 
vadošās profesūras nodrošinājuma specialitātē.  
 
 Kokapstrādes studiju programmu akadēmiskā personāla galvenā problēma ir analoga 
ar problēmām visās augstskolās – nelabvēlīga vecuma struktūra. Tas saistīts galvenokārt ar 
relatīvi zemo akadēmiskā personāla atalgojumu. Ja tuvāko 3...5 gadu laikā stāvoklis 
neuzlabosies, būs apdraudētas iespējas garantēt kvalitatīvu studiju procesa norisi. Patreiz vēl 
iespējams iesaistīt studiju procesā augstas kvalifikācijas speciālistus, kuru vecums ir lielāks 
par 63...65 gadiem (arī strādājot daļējā slodzē), jo atcelti ierobežojumi saņemt pilnā apjomā 
vecuma pensiju strādājošiem pensionāriem. Diemžēl neizdodas piesaistīt akadēmiskajam 
darbam labākos jaunos speciālistus, jo nozarē vidējā darba alga ir ievērojami augstāka un 
darba vietu piedāvājums pēdējos gados pārsniedz absolventu skaitu pat 2 reizes.    

 
 
 
 
 

1.7. Pašnovērtējums 
 
 
Izvērtējot kokapstrādes specialitātes augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas kopumā, ir jāatzīst, ka patreizējās studiju programmas nodrošina vispusīgu 
zināšanu ieguves iespēju koksnes mehāniskajā apstrādē, dod iespēju studentiem specializēties 
izvēlētajā virzienā, un atbilst izvirzītiem mērķiem. Studentiem ir iespējas līdztekus speciālo 
kursu apguvei iegūt zināšanas inženierzinātņu akadēmiskajos studiju priekšmetos, ekonomikā 
un uzņēmējdarbībā, kā arī pilnveidot sevi kā personību, apgūstot fundamentālos un 
humanitāros studiju priekšmetus. Studentiem ir radītas plašas iespējas piedalīties zinātniskajos 
pētījumos, un šīs iespējas tiek arī aktīvi izmantotas. Pakāpeniski tiek pilnveidota laboratorijas 
un metodiskā bāze. Pozitīvi tika novērtēta pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 
studiju programmas “Kokapstrādes tehnoloģija” saturs un šīs programmas absolventu 
tālākizglītošanās iespējas; minētā studiju programma atbilst pilnībā darba tirgus prasībām un 
nodrošina tās absolventiem iespējas sekmīgi darboties dažāda profila kokapstrādes ražotnēs. 

 
Kokapstrādes specialitāšu studiju programmu pašnovērtēšanas komisija uzskata, ka ir 

nepieciešama tālāka studiju programmu pilnveidošana, veidojot izvēles priekšmetu blokus un 
samazinot lielo maza apjoma studiju priekšmetu skaitu. Jāveic nepieciešamie sagatavošanas 
darbi pārejai uz nodarbību plānošanu pēc priekšmetu apguves principa un jāizskata iespējas  
paaugstināt studentu patstāvīgā darba efektivitāti, kā arī ieviešot vecākajos kursos nodarbību 
plānošanu pēc bloku sistēmas. Jāturpina meklēt iespējas studentiem organizēt ārzemju 
prakses. Jāmeklē iespējas iesaistīt akadēmiskajā darbībā jaunos, perspektīvos mācībspēkus.     
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1.8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
 
 

Pamatojoties uz pašnovērtējuma rezultātiem, izvirzīti šādi galvenie uzdevumi 
kokapstrādes studiju programmu kvalitātes uzlabošanai: 
• jāturpina laboratorijas bāzes pilnveidošana un apgāde ar mūsdienu laboratorijas un 

tehnoloģisko iekārtu. 2005. gadā pabeigt Kokapstrādes katedras praktiskās apmācības 
bāze rekonstrukciju, uzbūvējot jaunu praktiskās apmācība (mācību laboratorijas) 
korpusu); 

• piedalīties ES PHARE 2001 Ekonomiskās un sociālās kohēzijas programmas LE 01.05.01 
ietvaros projekta “Jēkabpils meža industriālais biznesa parks” realizācijā; 

• jāturpina sadarbība ar institūtu MeKA un LLU Kokapstrādes katedras telpās izveidotā 
biznesa parka Zināšanu un Tehnoloģiju centriem, kas izmantojami studiju un 
tālākizglītības programmu kvalitatīvākai realizācijai, kā arī zinātnisko pētījumu veikšanai 
ar ES atzītām metodēm;  

• jāturpina uzsāktais darbs akadēmiskā personāla vecuma sastāva optimizācijai; 
• jāturpina uzsāktā studiju priekšmetu pilnveidošana un saskaņošana ar profesijas standarta 

prasībām, samazinot maza apjoma studiju priekšmetu skaitu un radīt priekšnosacījumus 
pārejai uz priekšmetu plānošanu un apgūšanu blokos; 

• aktīvāk sagatavot mācību un metodisko literatūru, sevišķi nepilna laika studentu studiju 
procesa aktivizēšanai; 

• jāsagatavo metodiskie materiāli pārejai uz nodarbību organizēšanai pēc bloku sistēmas; 
• jāturpina ārzemju prakšu organizācija; 
• izvērtēt studiju programmas atbilstību profesiju standarta prasībām un veikt atbilstošas 

izmaiņas studiju programmā; 
• katru otro gadu veikt darba devēju aptauju par studiju procesa rezultātiem.    
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2. Maģistrantūras studiju programma 
 
 
 

2.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 
 

 
 
 LLU Meža fakultātes maģistrantūras mērķis ir gatavot vispusīgi izglītotus jaunos 
zinātniekus, pedagogus un uzņēmējus, kas būtu apveltīti ar radošu, patstāvīgu lemtspēju un 
veicinātu Latvijas meža nozares tālāku attīstību. 
 
 Maģistrantūras akadēmiskās studiju programmas mērķis ir nodrošināt: 
• akadēmiski izglītotus inženierzinātņu maģistrus zinātniskajam darbam LLU vai citās 

augstskolās; 
• akadēmiski izglītotus pedagogus darbam LLU vai vidējās speciālās mācību iestādēs; 
• maģistrus tālākām studijām doktorantūrā; 
• augstas kvalifikācijas speciālistus darbam valsts, pašvaldību institūcijās, saimnieciskās 

pašpārvaldes struktūrās un ar meža nozari saistītos valsts vai privātajos uzņēmumos un 
konsultatīvajā dienestā. 

 
Maģistrantūras akadēmiskās studijas paredz specializāciju kādā no kokapstrādes 

nozarēm studiju programmas kokapstrāde (koksnes materiāli un tehnoloģijas) ietvaros –
programmas vadītājs V. Kozuliņš, doc., Dr.sc.ing. 
  
 Studiju programmā  paredzētās teorētiskās studijas (lekcijas un patstāvīgais darbs), 
praktisko iemaņu attīstība (laboratorijas darbos, semināros, praksēs), pedagoģiskā darbība 
(laboratorijas darbu un semināru vadīšana), kā arī patstāvīga kursa darbu izstrāde un 
zinātnisko pētījumu veikšana nodrošina maģistra spēju: 
• pārzināt izvēlētās zinātnes nozares vēsturisko attīstību, pašreizējo situāciju un prasmi 

izvēlēties aktuālākos turpmākās darbības virzienus; 
• orientēties izvēlētā studiju virziena zinātnes un prakses jautājumos; 

• veikt patstāvīgus pētījumus doktorantūrā;  
• izvērtēt nozares attiecīgo zinātnisko pētījumu metodes tehnoloģiju materiāli 

tehnisko un ekonomisko atbilstību izvirzītajam mērķim; 
• izmantot informātikas sfēras pakalpojumus un pielietot gūtās atziņas savas nozares 

pētījumu izvērtēšanā; 
• patstāvīgi izvērtēt iegūtos zinātniskās pētniecības darba rezultātus, pamatojot to 

būtiskumu un nozīmi attiecīgajā ražošanas tehnoloģijas pilnveidošanā; 
• patstāvīgi turpināt pašizglītošanos, apgūstot jaunas praktiskā un pedagoģiskā darba 

metodes izvēlētajā nozarē. 
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2.2. Studiju programmas attīstība 
 
 

LLU ir vienīgā  Latvijas augstskola, kurā iespējams iegūt akadēmisko izglītību meža 
nozarē. Maģistrantūra ir akadēmisko studiju otrais līmenis, kurš seko pēc bakalaura zinātniskā 
grāda vai augstākas profesionālās izglītības ieguves. Pēc akadēmiskā kursa apguves un 
zinātniskā darba izstrādes iegūst inženierzinātņu maģistra grādu. Maģistra grāda ieguvējam ir 
tiesības turpināt studijas doktorantūrā kā Latvijā, tā arī ārzemju universitātēs.  

 
 Nepieciešamība pēc augsti izglītotiem meža nozares speciālistiem ir liela. Studiju 
programma maģistrantūrā veidota tā, lai pēc absolvēšanas speciālists sekmīgi varētu darboties 
visdažādākajās ar meža nozari saistītās sfērās. Maģistranti sekmīgi iekļaujas darbā dažādās 
tautsaimniecības struktūrās vai organizē privāto biznesu. Latvijai nepieciešamo maģistru 
sagatavošana ārzemēs izmaksātu dārgāk un absolventi nebūtu pietiekoši kompetenti Latvijas 
specifisko apstākļu izpratnē. Latvijai ir savs zinātniskais potenciāls un pieredze meža nozarē, 
vienīgi jāturpina materiālās bāzes modernizācija. Latvijai svarīgi ir saglabāt zinātnisko 
darbinieku un speciālistu pēctecību, kas panākama attīstot pētniecisko darbu jau uzsāktajos 
virzienos kā arī turpinot studiju programmu pilnveidošanu. 
 
 Inženierzinātņu (materiālzinātņu nozares koksnes materiālu un tehnoloģijas 
apakšnozares) maģistra studiju programma izstrādāta, izmantojot gan Latvijas mežzinātnes 
līdzšinējo pieredzi, gan ārvalstu universitāšu maģistrantūras studiju programmu veidošanas 
principus, kā arī ņemta vērā Latvijas republikas tautsaimniecības vajadzība pēc augsti 
kvalificētiem speciālistiem. Tā veidota, lai līdz ar padziļinātu akadēmisko izglītību maģistra 
grāda pretendenti realizētu zinātniskos pētījumus mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošā 
līmenī. Lai to sasniegtu, maģistra studiju programmas ir saskaņotas arī ar LZP apstiprināto 
zinātnes nozaru klasifikatoru, kas veido pamatu maģistrantūras perspektīvai attīstībai.   
 

Pētnieciskais darbs koksnes materiālu un tehnoloģijas maģistrantūrā ir saistīts ar 
koksnes materiāliem un pārstrādes tehnoloģiju, ar koksnes un uz koksnes bāzes veidoto 
materiālu un konstrukciju struktūru, pamatīpašībām un ekspluatācijas procesiem: 
• koksnes kvalitātes kompleksa un perspektīva izvērtēšana un optimālo izmantošanas veidu 

noteikšana; 
• koksnes dabisko un ekspluatācijas īpašību uzlabošana un koksnes materiālu tālākas 

izmantošanas stratēģija; 
• koksnes mehāniskās apstrādes procesi, kokapstrādes iekārtas un instrumenti; 
• koka konstrukcijas, līmētie materiāli un līmētas koka konstrukcijas. Koksnes izstrādājumu 

projektēšana; 
• zāģmateriālu, līmēto materiālu un koka izstrādājumu (arī mēbeļu) ražošana un kvalitātes 

vadība; 
• koksnes kompleksās izmantošanas problēmas, koksnes izmantošana enerģētikā u.c. 
 
 Atšķirībā no bakalaura studijām, maģistrantūras studijas ir vairāk specializētas, tiek 
piedāvāts lielāks izvēles priekšmetu skaits un patstāvīgā darba īpatsvars. Visu studiju virzienu 
maģistrantiem vienādi obligāti ir humanitārie un vispārizglītojošie studiju kursi. 
Specializēšanās sākas ar specialitātes vispārējo un speciālā kursa izvēli. Teorētiskais kurss 
sastāda 55 % (44 KP) no studiju programmas kopapjoma, pārējais ir pētniecības prakse,  
maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana. Studijas iespējams veikt kā pilna laika (ilgums 2 
gadi) vai nepilna laika (ilgums 3...4 gadi) studijas. 
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LLU Meža fakultātes maģistra studiju programma (13.tabula) un ar šo programmu 
saskaņots nepilna laika maģistra studiju plāns (14.tabula) atbilst LLU Senāta 2002.gada 
12.jūnija lēmumam Nr.4-106 “Par LLU maģistra akadēmisko studiju programmu standartu”, 

 
 
 
 

13.tabula 
 

 
 

Maģistra studiju programma LLU Meža fakultātē 
 
 
 

 Priekšmeta Nodarbību stundu skaits kopā 
Studiju priekšmeti Apjoms I kurss II kurss 

 h KP rudens sem. 
14 ned. 

ziemas sem. 
3+8 ned. 

rudens sem. 
12 ned. 

ziemas sem. 
8 ned. 

1. Obligātie studiju priekšmeti (A daļa) – kopā ne mazāk par 28 KP:   
1.1. Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP:  
- Meža politika 32 2,0 32 -  eks. - - - 
- Meža ekoloģija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Meža ģeogrāfija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 24 -  iesk. - - - 
- Meža vērtība 32 2,0 32 – iesk. - - - 
- Pētījumu metodoloģ. padziļ.kurss 32 2,0 - 32 -  eks. - - 
- ES Meža nozares stratēģija 24 1,5 - - - 24 - iesk. 
 1.2.Speciālais kurss – kopā ne mazāk par 15 KP: 
Apgūstamo priekšmetu sarakstu  un 
to apgūšanas plānu nosaka  katedra, 
pie kuras maģistrants specializējas. 

Kopā 
ne mazāk par 

15 KP  

Gadā 
vismaz 5 KP, eks. 

Gadā 
vismaz 10 KP, eks. 

2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daļa) – kopā par 17 KP: 
- Svešvalodas speckurss  32 2,0 32, eks. - - - 
- Zinātnes filozofija 32 2,0 32, eks. - - - 
- Matemātikas metožu pielietošana 32 2,0 32, eks. - - - 
- Pētniecības prakse - 11,0 Gadā vismaz 6 KP, iesk. Gadā līdz 5 KP, iesk. 
3. Brīvā izvēle – izpilde kopā līdz 10 KP (ne mazāk par 5 KP), tajā skaitā:  
- Informātikas speckursi 
Statistisko datu analīzes metodes 
Anketu datorizētā apstrāde 
Datorizētā projektu vadīšana 
 Uzņēmējdarbības resursu plānošana 

48 3,0 - 48, iesk.. - - 

- Socioloģiskie pētījumi 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - 48, iesk. - 
- Lietišķā psiholoģija 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Retorika 32 2,0 - - 32, iesk. - 
- Starptautiskie ekonomiskie sakari 32 2,0 - - 32, iesk. - 
4. Maģistra darba izstrādāša- 
    na un aizstāvēšana  

25 KP 5 … 10 KP, iesk. 15 … 20 KP, iesk. 

K o p ā : 80 KP ne mazāk par 40 KP līdz 40 KP 
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14.tabula 

LLU Meža fakultātes nepilna laika maģistra studiju plāns 
 

 Priekšmeta Klātienes nodarbību  stundu skaits 
Studiju priekšmeti apjoms 1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 

 h KP 1.ses. 2.ses. 3.ses. 1.ses. 2.ses. 3.ses. 1.ses. 2.ses. 3.ses. 1.ses. 2.ses. 3.ses. 
1. Obligātie studiju priekšmti (A daļa) – kopā ne mazāk par 28 KP: 
1.1. Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP: 
1.1.1. Meža politika 32 2,0 - - 12 4, eks. - - - - - - - - 
1.1.2. Meža ekoloģija 32 2,0 - - - - - - - 12 4,iesk. - - - 
1.1.3. Meža ģeogrāfija 32  2,0 - - - 12 4,iesk. - - - - - - - 
1.1.4. Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 - - - - 8 4,iesk. - - - - - - 
1.1.5. Meža vērtība 32 2,0 - - - - - - 12 4,iesk. - - - - 
1.1.6. Pētījumu metodoloģ.padziļ.kurss 32 2,0 10 6,eks. - - - - - - - - - - 
1.1.7. ES meža nozares stratēģija 24 1,5 - - - - - - - 8 4,iesk. - - - 
1.2. Speciālais kurss (apgūstamo priekšmetu 
    sarakstu un to apgūšanas plānu nosaka katedra, 
    pie kuras maģistrants specializējas) 

Kopā ne 
mazāk par 

15 KP 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Gadā 
vismaz 5 KP, 

eksāmens 

Gadā 
vismaz 10 KP, 

eksāmens 
2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daļa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Svešvalodas speckurss 32 2,0 8 8 8, eks. - - - - - - - - - 
2.2. Zinātnes filozofija 32 2,0 8 8, eks. - - - - - - - - - - 
2.3. Matemāt. metožu pielietošana 32 2,0 8 6 6, eks. - - - - - - - - - 
2.4. Pētniecības prakse Kopā 11,0 KP - Gadā vismaz 3 KP, iesk. Gadā vismaz 4 KP, iesk. Gadā vismaz 4 KP, iesk. 
3. Brīvā izvēle (C daļa) - kopā līdz 10 KP (ne mazāk par 5 KP), tajā skaitā: 
3.1. Informātikas speckursi 
  Statistisko datu analīzes metodes 
  Anketu datorizētā apstrāde 
  Datorizētā projektu vadīšana 
  Uzņēmējdarbības resursu plānošana 

48 3,0 - - 8,iesk. - 8,iesk. - 8,iesk. - - - - - 

3.2. Socioloģiskie pētījumi 32 2,0 - - - 10 6,iesk. - - - - - - - 
3.3. Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - - - - - - 12 12,iesk - - - 
3.4. Lietišķā psiholoģija 32 2,0 - - - - 10 6,iesk. - - - - - - 
3.5. Retorika 32 2,0 - - - 10 6, iesk - - - - - - - 
3.6. Starptautiskie ekonomiskie sakari  32 2,0 - - - - 8 8, iesk - - - - - - 
4. Maģistra darba izstrādāšana un 
    aizstāvēšana 

25 KP Gadā vismaz 5 KP, 
iesk. 

Gadā vismaz 5 KP, 
iesk. 

Gadā vismaz 6 KP, 
iesk. 

Gadā vismaz 9 KP, 
iesk. 
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2.3.Studiju programmas praktiskā realizācija 
 
 
 Visiem studiju priekšmetiem ir izstrādātas atbilstošas programmas, tās akceptētas LLU 
noteiktā kārtībā. Studiju informatīvo materiālu sniedz LLU Fundamentālā bibliotēka, mācību 
spēku rīcībā esošā literatūra, kā arī iespēja izmantot Internetu. Studiju priekšmetu vadītājiem 
LLU Fundamentālajā bibliotēkā ir iespēja pasūtīt jaunāko speciālo ārzemju un Latvijā izdoto 
literatūru. Turpmāk maģistrantiem būs plašākas iespējas izmantot elektroniskos informācijas 
ieguves avotus zinātnisko darbu izstrādei. Maģistranti var izmantot visu atsevišķās 
struktūrvienībās esošo materiāli tehnisko informatīvo un intelektuālo potenciālu. Diemžēl 
jāatzīmē, ka maģistrantūras sekmīga zinātniskā darba izstrādei bieži pietrūkst izmēģinājumam 
vajadzīgās tehnikas, aprīkojuma un laboratorijas iekārtu, kas piespiež vienkāršot pētījumu 
programmas. Aptaujas rezultāti liecina, ka 83 % aptaujāto maģistrantu uzskata, ka Meža 
fakultātes nodrošinājums ar mācību tehniskajiem līdzekļiem ir pietiekams. Līdzīgi rezultāti 
iegūti, atbildot arī uz jautājumu par studiju procesa nodrošinājumu ar mācību literatūru un 
metodiskajiem materiāliem. Speciāls budžets maģistrantu pētījumu veikšanai netiek izdalīts, 
bet eksperimenti meža nozarē saistīti ar augstām izmaksām.  
 

Pašlaik pētnieciskā darba līmenis ir saistīts ar zinātniskā vadītāja spējām iesaistīties 
līgumdarbos un iekļaut arī maģistrantu. Kokapstrādes katedrā tiek izpildīti šādi pētnieciskie 
projekti, kuru izpildē iesaistīti kopumā 8 maģistranti: 

 
- LZP zinātniskais projekts 02.0007.3.1 ‘‘Koksnes pārstrādes produktu inovatīvās 

tehnoloģijas’’ (vad.H.Tuherms);. 
- Valsts pētījumu programma “Lapu koku audzēšanas un racionālās izmantošanas 

pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas”, projekts Nr.2, līguma uzskaites Nr.1-23/64 
“Lapu koku koksnes izmantošana mehāniskajā apstrādē jaunas produkcijas ieguvei” (vad. 
H.Tuherms); 

- Izglītības un zinātnes ministrijas finansētais Zinātņietilpīgs projekts TOP 04-64 “Bērza 
koksnes un bērza saplākšņu ekspluatācijas īpašības atkarībā no koku augšanas apstākļiem 
un saplākšņu ražošanas tehnoloģijas” (trešā puse – A/S “Latvijas Finieris”, 
vad.H.Tuherms); 

- Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Zāģmateriālu žāvēšanas kvalitāte Latvijas 
kokapstrādes uzņēmumos, tās atbilstība standartu prasībām un uzlabošanas iespējas” (vad. 
H.Tuherms); 

- Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Termiski modificētas koksnes ražošanas iespējas 
Latvijā: koksnes īpašības, pielietojums un tirgus vērtējums”  (vad. I.Akerfelds); 

- Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Koksnes iepakojamo materiālu termiskās 
apstrādes procesa pētījumi” (vad. I.Akerfelds). 

 
Pārskata periodā Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), sadarbībā ar Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes (LLU) Meža fakultāti, un kopā ar Jēkabpils un Ventspils                   
pašvaldībām 2003.-2004. gadā īstenoja PHARE 2001 ES līdzfinansētu projektu, kura 
oficiālais nosaukums bija “Jēkabpils kokapstrādes uzņēmējdarbības parks”, bet projekta 
īstenošana notika arī Rīgā, Jelgavā un Ventspilī. LLU līdzdalība šajā projektā bija saistīta ar 
Meža nozares informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centra izveidošanu. Ideja par šāda centru 
veidošanu radās, strādājot pie meža un ar to saistīto nozaru klastera projekta; tas veicinās 
cilvēku, informācijas un zināšanu kapacitātes un infrastruktūras attīstību. 
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Lai sasniegtu projekta mērķus un veidotu priekšnosacījumus meža nozares 
informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centra efektīvai darbībai, 2005.gadā tika parakstīts 
līgums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Meža un koksnes produktu pētniecības un 
attīstības institūts” (saīsināti – MeKA) izveidošanu, kuru dibināja SO “Latvijas 
Kokrūpniecības federācija”, VAS “Latvijas Valsts meži” un Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Šajā pašā gadā tika noslēgts Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), VAS 
“Latvijas Valsts meži” (LVM) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) noslēdza 
līgumu par zinātniski tehnisko un konsultatīvo sadarbību. Līgumslēdzējas puses vienojas 
sadarboties: 

 
• pētījumu un inovāciju jomā; 
• izglītības pilnveidošanas jomā; 
• tālākizglītības programmu realizācijas jomā; 
• projektu un pētījumu zinātniskās ekspertīzes jomā; 
• cilvēkresursu un materiāli tehniskās bāzes attīstības jomā. 

 
Latvijas Kokrūpniecības federācija un VAS “Latvijas Valsts meži”, noslēdzot 

sadarbības līgumu ar LLU, ņēma vērā, ka LLU un tās Meža fakultāte nodrošina meža nozari 
ar augstākās kvalifikācijas speciālistiem, realizējot atbilstošās augstākās profesionālās un 
akadēmiskās augstākās izglītības studiju programmas, kā arī izmantojot savu zinātnisko 
potenciālu nozares nozīmīgo problēmu risināšanā. LKF un LVM mērķis, attīstot Latvijas 
Meža kompleksa konkurētspēju, ir veicināt un atbalstīt līdzsvarotu LLU attīstību, veidojot to 
par aktīvu, vitālu un mūsdienīgu izglītības un pētniecības centru ar atbilstošu metodisko un 
tehnisko nodrošinājumu, saglabājot tās darbības akadēmisko raksturu un tradīcijas. 
Līgumslēdzējas puses konstatēja, ka LKF un LVM ir ieinteresētas veicināt zinātnes un 
ražošanas integrāciju, pētniecisko rezultātu ieviešanu, kokapstrādes procesu un produktu 
kvalitātes atbilstības sistēmas veidošanu, kvalificētu darbinieku apmācības uzlabošanu un uz 
zināšanām bāzētu nozares attīstību, savukārt LLU ir ieinteresēta pilnveidot zinātnisko 
potenciālu un studiju programmu kvalitāti, lai ar savu zinātniski tehnisko, potenciālu 
veicinātu meža nozares konkurētspējas paaugstināšanu. Ar šo līgumu saistītie darbi un 
pakalpojami tiek realizēti konkrētu projektu formā, tajā skaitā PHARE 2001 ES 
līdzfinansētais projekts “Jēkabpils kokapstrādes uzņēmējdarbības parks”.  
 

Meža nozares informācijas, izglītības un tehnoloģiju centrs ir  veidots kā atsevišķa 
LKF institūcija. Tās sastāvā ir trīs saistītas struktūras: 

– Informācijas centrs, 
– Izglītības centrs,  
– Tehnoloģiju centrs. 

 
Tehnoloģiju centrā ir izveidotas šādas laboratorijas, kas izmantojamas arī 

kokapstrādes visu līmeņu studentu (pamatstudiju, maģistrantūras un doktorantūras studiju) 
apmācības un pētnieciskajā darbā: 

• koksnes zinātnes laboratorija. 
• materiālu mehānisko raksturlielumu testēšanas laboratorija. 
• materiālu ugunsizturības testēšanas laboratorija.  
• līmēto koksnes materiālu un izstrādājumu laboratorija. 
• koksnes hidrotermiskās apstrādes laboratorija. 
• mēbeļu un virsmas apdares testēšanas laboratorija. 
• mehatronikas mācību laboratorija. 
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Tā kā testēšanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums bieži nav atšķirīgs, 
nākotnē būtu iespēja akreditēties pārbaudēm, papildus Eiropas tirgum, arī pēc citu tirgu, 
piemēram, ASV un Japānas, standartiem.  

 
 Maģistrantiem ir pieejama datortehnika un laboratoriju iekārtas analīžu veikšanai. 
Maģistranti saņem stipendijas un viņu rīcībā ir dienesta viesnīcas. 
 
 LLU MF maģistrantūras studiju programmu pārstrukturēšana un realizācija notiek 
ciešā sadarbībā ar Somijas, Zviedrijas, Vācijas, Igaunijas un Lietuvas lauksaimniecības un 
meža nozares universitātēm. Sadarbība dod iespēju pilnveidot Meža fakultātes maģistrantūras 
studiju programmas, paaugstināt mācībspēku kvalifikāciju, papildināt speciālās literatūras 
krājumu, nodrošināt maģistrantu stažēšanos. Tā palīdz maģistrantiem paplašināt profesionālo 
redzes loku, nostiprināt svešvalodu prasmi, veicināt profesionālo izaugsmi, kā arī jaunas 
informācijas apguvi un kontaktu nostiprināšanu. Visvairāk maģistranti izmanto stažēšanās 
iespējas, kas nostiprina profesionālās zināšanas. Daži maģistranti daļu no sava maģistra darba 
izstrādājuši ārvalstu universitātēs un pēc tam ļoti sekmīgi aizstāvējuši savus darbus LLU 
Meža fakultātes Maģistra eksāmenu komisijā, piemērām: 
 
• Ivars AKERFELDS – stažējās Hamburgas universitātē, Vācijā; 
• Arnis ZVIŅĢELIS – stažējās Norvēģijas Lauksaimniecības universitātē; 
• Ziedonis MIKLAŠĒVIČS – stažējās Helsinku universitātē; 
• Spodris BĒRZIŅŠ – stažējās Helsinku universitātē un Somijas Mežu un parku dienestā, 

u.c. 
 

Ļoti pozitīvi vērtējama Meža fakultātes maģistrantu iespējas piedalīties NOVABA 
(Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Lauksaimniecības, meža un veterinārmedicīnas universitāšu 
sadarbības programma) ietvaros organizētajos speciālajos, maģistrantiem paredzētajos kursos, 
kuros kā mācībspēki piedalās Ziemeļvalstu un Viduseiropas valstu, kā arī Baltijas valstu 
universitāšu meža nozares vadošie profesori.  

 
 
 

2.4. Vērtēšanas sistēma  
 

 Katram studiju kursam sagatavotajās programmās ir ietvertas ne vien kursā apskatāmo 
lekciju, semināru tēmas, bet arī norādītas maģistrantu pārbaudes formas un kārtība. Studiju 
rezultātu vērtē pēc diviem rādītājiem: kvalitātes un kvantitātes (KP).   
 

Maģistrantūras eksāmenus vispārizglītojošā kursa un specialitātes vispārējos 
priekšmetos pieņem mācību spēks, kurš vada studijas dotajā priekšmetā. Eksāmenu 
speciālajos priekšmetos, kā arī pedagoģisko un ražošanas praksi maģistrants kārto fakultātes 
dekāna norīkotas komisijas klātbūtnē. 
 
 Parastās pārbaudes formas ir rakstiskā, mutiskā, akumulējošā u.c. Pētījumu izstrādi 
atbilstoši metodikai kontrolē maģistranta zinātniskā darba vadītājs.  Uzskatām, ka vērtēšanas 
kritēriji, pārbaudes formas un kārtība atbilst citu valstu universitātes pieņemtajiem. 
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2.5. Studenti (maģistranti) 

 
 
 

LLU Meža fakultātes koksnes materiālu un tehnoloģiju maģistrantūrā var iestāties 
personas ar augstāko izglītību, kuriem ir inženierzinātņu bakalaura grāds vai augstākā 
profesionālā izglītība kokapstrādē, mežizstrādē vai radniecīgajā specialitātē, kas dod tiesības 
turpināt studijas maģistrantūrā. 2001./2002. studiju gadā koksnes materiālu un tehnoloģiju 
maģistrantūrā uzņēma pilna laika studijām 8 maģistrantus, bet nepilna laika studijām – 7 
maģistrantus; 2002./2003.studiju gadā – attiecīgi 7 un 4 maģistrantus, 2003./2004. studiju 
gadā – 14 maģistrantus pilna laika studijās, 2004./2005.studiju gadā – 4 maģistrantus pilna 
laika studijās un 4 – nepilna laika studijās, 2005./2006.studiju gadā – 6 maģistrantus pilnā 
laikā studijās un 1 – nepilna laikā studijās, bet 2006.gadā – 10 maģistrantus pilnā laikā 
studijās.  

 
2001./2002.studiju gadā maģistrantūru absolvēja 3, 2002./2003. studiju gadā – 3 

personas,  2003./2004. studiju gadā – 2 personas, 2004./2005. studiju gadā arī 2 personas, bet 
2005./2006.studiju gadā – tikai 1 persona, iegūstot inženierzinātņu maģistra grādu. 
Pašnovērtēšanas komisija atzīst, ka maģistrantūras studiju zemais lietderības koeficients ir 
saistīts galvenokārt ar to, ka materiālo apsvērumu dēļ maģistranti apvieno studijas ar darbu 
ražošanā, kas rada sarežģījumus paredzētajā laikā izstrādāt maģistra darbu (maģistrantūras 
teorētisko kursu vairums maģistrantu nokārto termiņā).      

 
Maģistrantu izraudzītās darba tēmas ir aktuālas, saistītas ar meža nozari un 

kokapstrādes ražošanu un pētījumu programmām. Tās ir cieši saistītas ar darba zinātniskā 
vadītāja pētījumu virzieniem. Tādējādi maģistrantiem ir nodrošināta kvalificēta vadība. 
Maģistranti ik gadu piedalās MF studentu zinātnisko konferenču darbā un par saviem 
pētījumiem sniedz ziņojumu. Nozīmīgākos pētījumu rezultātus maģistranti publicē Latvijas 
specializētos meža nozares periodiskos un zinātniskos rakstos. Maģistrantiem ir iespējas 
nopietni iesaistīties zinātniskā darbā, lai pārbaudītu izvirzīto teorētisko jautājumu atbilstību 
praksei. 

 
Visi aizstāvētie darbi pilnībā atbilst: 

• augstskolu likumam un Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumiem; 
• fakultātes padomes apstiprinātajiem norādījumiem; 
• LLU Senāta lēmumiem par maģistrantūras jautājumiem. 
 
 Tomēr maģistru darbos atrodamas atsevišķas nepilnības un trūkumi: 
• vairākos darbos nepietiekamā apjomā un līmenī izstrādāts darba teorētiskais pamatojums un 
   literatūras analīze par izvēlēto tēmu; 
• ne visos darbos ir precīzi noformētas atsauces uz izmantoto literatūru; 
• pieļautas nepilnības darba metodikas izvēlē; 
• izmantotais literatūras apjoms dažos darbos nepietiekošs, lai pilnībā gūtu priekšstatu par 
   pētījumu apjomu rezultātiem attiecīgajā zinātnes nozarē; 
• secinājumu formulējums dažos darbos pārāk vispārīgs. 
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2.6. Akadēmiskais personāls 

 
 
 
 LLU ir apvienots augsts zinātniskais un pedagoģiskais potenciāls kā priekšnoteikums 
augstas kvalitātes studiju programmu realizācijai. Meža fakultātes maģistrantūras studiju 
programmas realizēšanā iesaistīti 47 mācību spēki, no kuriem 25,5 % ir habilitētie doktori, bet 
55,3 % zinātņu doktori (skat.15.tabulu). 

 
 

15.tabula 
 

Maģistrantūras studiju programmas studiju priekšmetu atbildīgo mācībspēku 
kvalifikācija 

          
Zinātniskie un akadēmiskie grādi Skaits % 
Dr.habil. 12 25,5 
Dr. 26 55,3 
Mgr. 6 12,8 
Profesionālā kvalifikācija 3 6,4 
Kopā 47 100 
 
 
 
 Meža fakultātes zinātnes maģistrantūras programmu izveides un funkcionēšanas 
pamatā ir zinātniskie pētījumi, ko veic studiju programmu un maģistra darbu vadītāji. 
Maģistru darbu vadītāji veic Latvijas meža nozarei aktuālus zinātniskos pētījumus, iesaistot 
tajos maģistrantus. Profesoru  un docentu galvenie pētījumu virzieni ir Latvijas galveno koku 
sugu koksnes kompleksā un perspektīvā izvērtēšana, apaļo kokmateriālu standartizācija un 
tilpuma noteikšana, zāģmateriālu kvalitātes noteikšana un standartizācija, koksnes 
modifikācijas problēmu pētījumi, kokapstrādes darbmašīnu un instrumentu konstrukciju 
pilnveidošana, koksnes hidrotermiskās apstrādes procesu optimizācija, tehnoloģisko procesu 
analīze, zemās kvalitātes koksnes pārstrāde, biodegvielas iegūšana un izmantošana u.c. 
Maģistranti augstu novērtē labās attiecības un sadarbību ar mācību spēkiem – 77 % no 
aptaujātajiem dod pozitīvu novērtējumu un tikai 1 respondents uzskata, ka attiecības krasi 
jāuzlabo. 

 
Mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšana uzskatāma par visnozīmīgāko ieguldījumu 

maģistrantūras studiju programmu realizācijas kvalitātes celšanā. Maģistrantūras studiju 
programmu vadītāji ilgāku vai īsāku laiku ir stažējušies Ziemeļvalstu vai Rietumeiropas 
valstu universitātēs. Mācībspēku stažēšanos kavē tas, ka daudzi no viņiem nepārvalda 
svešvalodas tādā līmenī, lai varētu patstāvīgi ilgāku vai īsāku laiku darboties ārvalstu 
universitātēs.    
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2.7. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
 

 
 
Materiālzinātnes maģistrantūras studiju attīstību nākotnē ir paredzēts veidot pēc 

sekojošiem nosacījumiem: 
 

• vienlaicīgi ar plaša profila akadēmiskām studijām LLU MF, akceptēt jaunu zinātnieku un 
augsti kvalificētu speciālistu profesionālās sagatavošanas aspektus, ievērojot Latvijas 
tautsaimniecības vajadzības; 

• pilnveidot studiju programmas, palielinot speciālā kursa īpatsvaru, kā arī vairāk laika 
atvēlēt patstāvīgām studijām; 

• tuvināt Meža fakultātes maģistrantūras studiju programmas Eiropas Savienības valstu 
universitāšu studiju programmām; 

• paplašināt sadarbību ar citām augstskolām un zinātniskiem institūtiem ārzemēs un Latvijā, 
iesaistoties starptautiskos projektos; 

• veicinot starptautisko sadarbību ar Eiropas valstu un ASV universitātēm, nodrošinot 
maģistrantu apmaiņu, vieslektoru zinātniskā potenciāla izmantošanu un sadarbību 
zinātnisko pētījumu realizācijā. 

 
Priekšlikumi maģistrantūras attīstībai: 
 

1. Samazināt teorētisko kursu, paplašināt maģistrantiem iespēju dziļāk apgūt pētnieciskā 
darba metodoloģiju. 

2. Veicināt maģistrantu nobeiguma darbu tēmu daudzveidību, pietuvinot tās aktuālāko meža 
problēmu risināšanai. 

3. Iesaistīt vairāk vieslektorus teorētiskā kursa apguves procesā. 
4. Paplašināt stažēšanās iespēju ārzemēs un studiju iespējas citu valstu augstskolās. 
5. Paplašināt speciālās literatūras klāstu. 
6. Papildināt laboratorijas ar modernām iekārtām un nodrošināt iespēju izmantot tās 

maģistrantiem zinātnisko pētījumu veikšanai. 
 

Programmu satura un formas maiņa notiks, ņemot vērā maģistrantu vēlmes pēc  
priekšmetu klāsta ar lielāku izvēles iespēju. Uzlabojot sadarbību ar Eiropas Savienības valstu 
universitātēm, būs iespēja ne vien stažēties, bet veikt pētījumus viņu laboratorijās. Paplašinās 
speciālā kursa jaunākās literatūras klāstu, praktizēs vieslektoru lekciju kursu organizēšanu, 
finansu nodrošinājuma ietvaros uzlabos laboratoriju materiāli tehnisko nodrošinājumu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 46

 
 

3. Doktora studiju programma  
 

 
 

3.1. Doktora studiju mērķis un uzdevumi 
  
 
 

Doktora studiju mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas zinātniekus 
Materiālzinātņu nozares apakšnozarē: Koksnes materiāli un tehnoloģijas. 

  
 Doktora studiju pamatuzdevums ir nodrošināt studiju mērķa sasniegšanu, tādējādi 
veicinot zinātnieku paaudžu maiņu  Materiālzinātņu nozarē un LLU Meža fakultātes 
akadēmiskā personāla sastāvā. Doktora studijās jāpanāk, lai jaunie zinātnieki: 
• prastu izvirzīt, formulēt, vadīt un patstāvīgi pētīt attiecīgajā zinātnes apakšnozarē aktuālas 

un nozīmīgas problēmas; 
• būtu radoši un kompetenti vispārīgajā un konkrētajā izziņas metodoloģijā; 
• spētu iekļauties nacionāla un starptautiska līmeņa zinātnisku projektu risināšanā; 
• iegūtu vispusīgas zināšanas izvēlētajā zinātnes un ar to saistītajā ražošanas nozarē; 
• apgūtu pedagoģiskā darba iemaņas un pieredzi, kas nepieciešamas jaunākajam 

akadēmiskajam personālam universitātē un zinātniskās sabiedrības iepazīstināšanai ar 
pētnieciskā darba rezultātiem savas valsts un starptautiskā auditorijā; 

• izstrādātu un iesniegtu aizstāvēšanai promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai. 
 
 Iegūstamais zinātniskais grāds - inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.). 
  

 

 

3.2. Doktora studiju programmas attīstība 

 

 Doktora studiju programma Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģiju 
apakšnozarē pārstrādāta saskaņā ar LLU Senātā 2002.gada 10.aprīlī apstiprinātu “LLU 
doktora studiju programmu standartu” (lēmums Nr.4-88). Promocijas darba izstrāde 
pamatojas uz patstāvīgām teorētiskām studijām un eksperimentāli pētniecisko darbu. LLU 
Meža fakultātes doktora studiju darbu vada un pārzina Zinātņu prorektors un LLU 
Mežzinātņu un Materiālzinātnes promocijas padomes priekšsēdētājs, to organizē universitātes 
Doktorantūras daļa, doktora studiju programmas vadītājs un katedras. Doktorantūras studijas 
ir organizētas, lai paātrināti un mērķtiecīgi sagatavotu jaunu zinātnieku  un  akadēmiskā 
personāla paaudzi. LLU organizētas klātienes un neklātienes doktora studijas. Doktora studiju 
ilgums: klātienē 3 gadi (48 nedēļas), neklātienē 4 gadi (36 nedēļas).  

 
LLU doktora studijās uzņem atklāta konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījumu 

nokārtošanas svešvalodā un izvēlētajā zinātnes apakšnozarē. 
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Valsts budžeta finansētā klātienes doktora studiju programmā uzņem personu: 
 

• kura ir Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs; 
• kura iepriekš nav mācījusies doktorantūrā; 
• kuras vecums, iestājoties doktorantūrā, nepārsniedz 35 gadus; 
• kura ir ieguvusi izglītību, atbilstošu maģistra akadēmiskā grāda prasībām. 
  

LLU Valsts budžeta finansēts doktorants saņem Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteikto stipendiju.  

 
Fizisku  un  juridisku personu finansētās klātienes un neklātienes doktora studiju 

programmās var uzņemt pretendentus,  kuri  nav  Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, kuri iepriekš 
mācījusies doktorantūrā  un kuru vecums, iestājoties doktorantūrā, pārsniedz 35 gadus. 
Ārvalstu pretendentiem nepieciešama Latvijas maģistra grādam pielīdzināta izglītība (diploma 
atbilstību nosaka Akadēmiskās informācijas centra ekspertīze). Šajā gadījumā studiju ilgums 
nav ierobežots. LLU fizisko un juridisko personu finansēto doktora studiju maksu nosaka 
LLU Senāta lēmumi. 
  

Pretendenti tiek uzņemti LLU doktorantūrā ar rektora rīkojumu, pamatojoties uz LLU 
Zinātnes padomes lēmumu, ar kuru apstiprina arī doktoranta zinātnisko vadītāju. 
  

Doktora studijas notiek saskaņā ar individuālo darba plānu, kuru divu mēnešu laikā 
pēc uzņemšanas doktorantūrā sastāda doktorants kopā ar savu zinātnisko vadītāju un iesniedz 
doktora studiju programmas vadītāja norādītajā katedrā. Katedras un doktora studiju 
programmas vadītāja akceptētu un Mežzinātņu un Matreiālzinātņu promocijas padomes 
apstiprinātu darba plānu doktorants iesniedz LLU Doktorantūras daļā. Doktoranta darba 
rezultātus reizi gada ceturksnī apspriež katedras akadēmiskajā sēdē. Doktoranta atskaite (pēc 
LLU Zinātnes padomes apstiprinātas formas) un katedras pārskats par doktora studiju plāna 
izpildes gaitu jāiesniedz Doktorantūras daļā. Atestācija turpmākām studijām doktorantūrā 
notiek katra studiju gada beigās katedras paplašinātā sēdē, piedaloties promocijas padomes 
pārstāvim.  
  

Atbilstoši Augstākās izglītības padomes lēmumam Nr. 62 “Noteikumi par 
doktorantūras studiju izveidi un realizēšanu”, kas pieņemts 1999. g. 18. jūnijā, par promocijas 
darba zinātnisko vadītāju var būt zinātņu doktors vai habilitētais zinātņu doktors, kas veic 
pētījumus izvēlētajā zinātnes nozarē (apakšnozarē), kuram ir zinātniskās publikācijas par 
pētījumiem šajā zinātnes nozarē Latvijas vai starptautiskos zinātniskajos žurnālos un kas ar 
referātiem piedalās starptautiskās konferencēs. 
 
 LLU Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktora studiju programmas kopapjoms ir 
noteikts 144 KP, no tiem teorētiskās studijas 40 KP apjomā un zinātniskais darbs 104 KP 
apjomā. Doktorantūras teorētiskajā kursā ir iekļauti: 
 
1. Obligāta daļa   -  28 KP apjomā: 
 Materiālzinātnes nozares Koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozares  

                                    speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu)  -  10 KP. 
1.2. Pētījumu virziena speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu)  -    8 KP. 
1.3. Profesionālās svešvalodas speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu) -    4 KP. 
1.4. Pētījumu metodoloģijas kurss      -    6 KP.  

2. Izvēles daļa    - 12 KP apjomā. 
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Doktoranta teorētisko studiju saturu piedāvā viņa zinātniskais vadītājs, saskaņojot ar 
doktorantu, akceptē attiecīgās katedras akadēmiskā personāla sēdē un apstiprina LLU 
Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozares promocijas padome. 
Doktora studiju izvēles kursu saturu noteiktajā apjomā nosaka individuāli katram doktorantam 
studiju programmas ietvaros, ņemot vērā izvēlēto pētījumu virzienu un LLU (vai citās 
universitātēs) centralizēti piedāvāto kursu sarakstu.      
  

Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktorantūras zinātniskajā darbā ir iekļauti: 
 
1.    Pētniecība un promocijas darba sagatavošana un noformēšana        -    88...94 KP. 
2.    Pētījumu rezultātu publicēšana             -      6...10 KP. 
3.    Pētījumu rezultātu prezentēšana zinātniskās konferencēs         -      4...  6 KP. 
 

Studiju laikā doktorants iesaistās katedras un ārpuskatedras zinātniskajās aktivitātēs: 
sagatavo vismaz 5 zinātniskās publikācijas; ar referātiem piedalās vismaz 2 nacionāla  vai  
starptautiska līmeņa zinātniskajos forumos;  vismaz  vienreiz stažējas citā universitātē  (ar 
sertifikāta apliecinājumu vai iegūto rezultātu publicēšanu); piedalās valsts nozīmes zinātniski 
pētnieciskajā darbā (saņemot LZP doktorantūras  atbalsta grantu, iesaistoties starptautisku 
projektu, LZP grantu vai valsts institūciju pasūtījumu tēmu risināšanā). Doktoranta 
zinātniskās aktivitātes novērtē katedras akadēmiskajā sēdē. 

 
 

 
3.3. Studiju programmas praktiskā realizācija 

 
 

LLU studiju potenciāls nodrošina doktora studiju teorētiskā kursa un pedagoģiskā 
darba iemaņu apgūšanu, promocijas darba izstrādi un aktīvu doktoranta zinātnisko aktivitāšu 
realizāciju. LLU Fundamentālā bibliotēka, Universitātes Informātikas institūta un Meža 
fakultātes datoru klases un katedru datori ir brīvi pieejami un bez maksas katram LLU 
klātienes vai neklātienes doktorantam. Doktorantiem pastāv iespēja izmantot starptautiskos 
katalogus  caur  elektroniskās informācijas nesējiem. Vienotais bibliotēku datu tīkls nodrošina 
informācijas ieguvi internetā un ar starpbibliotēku abonementa starpniecību. Doktorantiem ir 
pieejami starptautiski citējamo žurnālu raksti par interesējošām tēmām.  Vispusīga zinātniskā 
informācija pieejama Valsts meža pētniecības institūtā Silava, LV Koksnes ķīmijas institūtā  
un meža apakšnozaru ražošanas struktūrās.  

 
 LLU Meža fakultāte ir izvietota Jelgavā, Akadēmijas ielā 11, kur atrodas fakultātes 
galvenais mācību korpuss. Atsevišķā ēkā Dobeles ielā 41 atrodas Kokapstrādes katedras 
auditorijas un laboratorijas, kur notiek kokapstrādes studiju programmās iekļauto speciālo 
studiju priekšmetu apguve un pētnieciskais darbs koksnes materiālu un tehnoloģiju jomā. 
Katedrā studentu rīcībā ir 22 datori, kuri pieslēgti INTERNETa tīklam. 

 
Zinātniskos pētījumus doktoranti veic galvenokārt Kokapstrādes katedras un institūta 

MeKA laboratorijās, LV Koksnes ķīmijas institūtā un kokapstrādes ražošanas uzņēmumos. 
Doktorantiem pastāv iespēja teorētiskā kursa un zinātnisko pētījumu daļu veikt ārzemēs. 
Jāuzsver, ka pašmāju apstākļos empīrisko novērojumu un eksperimentu izpildi nereti kavē un 
ierobežo moderno mērinstrumentu, aparātu un iekārtu trūkums, kas pagaidām katedru 
spēkiem nav novēršams.  
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Pārskata periodā Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), sadarbībā ar Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes (LLU) Meža fakultāti, un kopā ar Jēkabpils un Ventspils                   
pašvaldībām 2003.-2004. gadā īstenoja PHARE 2001 ES līdzfinansētu projektu, kura 
oficiālais nosaukums bija “Jēkabpils kokapstrādes uzņēmējdarbības parks”, bet projekta 
īstenošana notika arī Rīgā, Jelgavā un Ventspilī. LLU līdzdalība šajā projektā bija saistīta ar 
Meža nozares informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centru izveidošanu. Ideja par šāda centru 
veidošanu radās, strādājot pie meža un ar to saistīto nozaru klastera projekta; tas veicinās 
cilvēku, informācijas un zināšanu kapacitātes un infrastruktūras attīstību. 

 
Lai sasniegtu projekta mērķus un veidotu priekšnosacījumus meža nozares 

informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centra efektīvai darbībai, 2005.gadā tika parakstīts 
līgums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Meža un koksnes produktu pētniecības un 
attīstības institūts” (saīsināti – MeKA) izveidošanu, kuru dibināja SO “Latvijas 
Kokrūpniecības federācija”, VAS “Latvijas Valsts meži” un Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Šajā pašā gadā tika noslēgts Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), VAS 
“Latvijas Valsts meži” (LVM) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) noslēdza 
līgumu par zinātniski tehnisko un konsultatīvo sadarbību. Līgumslēdzējas puses vienojas 
sadarboties: 

 
• pētījumu un inovāciju jomā; 
• izglītības pilnveidošanas jomā; 
• tālākizglītības programmu realizācijas jomā; 
• projektu un pētījumu zinātniskās ekspertīzes jomā; 
• cilvēkresursu un materiāli tehniskās bāzes attīstības jomā. 

 
Latvijas Kokrūpniecības federācija un VAS “Latvijas Valsts meži”, noslēdzot 

sadarbības līgumu ar LLU, ņēma vērā, ka LLU un tās Meža fakultāte nodrošina meža nozari 
ar augstākās kvalifikācijas speciālistiem, realizējot atbilstošās augstākās profesionālās un 
akadēmiskās augstākās izglītības studiju programmas, kā arī izmantojot savu zinātnisko 
potenciālu nozares nozīmīgo problēmu risināšanā. LKF un LVM mērķis, attīstot Latvijas 
Meža kompleksa konkurētspēju, ir veicināt un atbalstīt līdzsvarotu LLU attīstību, veidojot to 
par aktīvu, vitālu un mūsdienīgu izglītības un pētniecības centru ar atbilstošu metodisko un 
tehnisko nodrošinājumu, saglabājot tās darbības akadēmisko raksturu un tradīcijas. 
Līgumslēdzējas puses konstatēja, ka LKF un LVM ir ieinteresētas veicināt zinātnes un 
ražošanas integrāciju, pētniecisko rezultātu ieviešanu, kokapstrādes procesu un produktu 
kvalitātes atbilstības sistēmas veidošanu, kvalificētu darbinieku apmācības uzlabošanu un uz 
zināšanām bāzētu nozares attīstību, savukārt LLU ir ieinteresēta pilnveidot zinātnisko 
potenciālu un studiju programmu kvalitāti, lai ar savu zinātniski tehnisko, potenciālu 
veicinātu meža nozares konkurētspējas paaugstināšanu. Ar šo līgumu saistītie darbi un 
pakalpojami tiek realizēti konkrētu projektu formā, tajā skaitā PHARE 2001 ES 
līdzfinansētais projekts “Jēkabpils kokapstrādes uzņēmējdarbības parks”.  
 

Meža nozares informācijas, izglītības un tehnoloģiju centrs ir  veidots kā atsevišķa 
LKF institūcija. Tās sastāvā ir trīs saistītas struktūras: 

– Informācijas centrs, 
– Izglītības centrs,  
– Tehnoloģiju centrs. 

 
Tehnoloģiju centrā ir izveidotas šādas laboratorijas, ko izmanto arī Koksnes 

materiālu un tehnoloģijas doktorantūras studenti savā pētnieciskajā darbā: 
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• koksnes zinātnes laboratorija. 
• materiālu mehānisko raksturlielumu testēšanas laboratorija. 
• materiālu ugunsizturības testēšanas laboratorija.  
• līmēto koksnes materiālu un izstrādājumu laboratorija. 
• koksnes hidrotermiskās apstrādes laboratorija. 
• mēbeļu un virsmas apdares testēšanas laboratorija. 
• mehatronikas mācību laboratorija. 
 

  Pašlaik pētnieciskā darba līmenis ir saistīts ar zinātniskā vadītāja spējām iesaistīties 
līgumdarbos un iekļaut arī doktorantu. Kokapstrādes katedrā tiek izpildīti šādi pētnieciskie 
projekti, kuru izpildē iesaistīti visi katedras 8 doktoranti: 

 
- LZP zinātniskais projekts 02.0007.3.1 ‘‘Koksnes pārstrādes produktu inovatīvās 

tehnoloģijas’’ (vad.H.Tuherms);. 
- Valsts pētījumu programma “Lapu koku audzēšanas un racionālās izmantošanas 

pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas”, projekts Nr.2, līguma uzskaites Nr.1-23/64 
“Lapu koku koksnes izmantošana mehāniskajā apstrādē jaunas produkcijas ieguvei” (vad. 
H.Tuherms); 

- Izglītības un zinātnes ministrijas finansētais Zinātņietilpīgs projekts TOP 04-64 “Bērza 
koksnes un bērza saplākšņu ekspluatācijas īpašības atkarībā no koku augšanas apstākļiem 
un saplākšņu ražošanas tehnoloģijas” (trešā puse – A/S “Latvijas Finieris”, 
vad.H.Tuherms); 

- Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Zāģmateriālu žāvēšanas kvalitāte Latvijas 
kokapstrādes uzņēmumos, tās atbilstība standartu prasībām un uzlabošanas iespējas” (vad. 
H.Tuherms); 

- Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Koksnes resursu plūsmas modeļa izstrāde un 
aprobācija” (vad. P.Rivža). 

 
Zinātniskā darba veikšanai konkursa kārtībā ir pieejami LZP doktorantūras atbalsta 

granti. Līdzšinējā pieredze apliecina, ka Meža fakultātes doktoranti šo atbalsta iespēju 
sekmīgi izmanto (doktoranti I.Akerfelds, V.Balode, U.Grīnfelds). Doktorantu  papildus 
finansējums iespējams, iesaistoties apmaksāto starptautisko projektu un LR valsts nozīmes 
pētījumu izpildē.  

 
LLU Kokapstrādes katedras doktoranti aktīvi izmanto arī ESF Nacionālās 

programmas “Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras 
pētījumiem” piedāvātas atbalsta iespējas doktorantūras studijām inženierzinātnēs. Šī projekta 
ietvaros granti ir piešķirti doktorantiem U.Spullem, E.Bukšānam un K.Zudragam. 
 
 Patreiz koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozares doktorantūrā studē 8 
doktoranti: 1. kursā – 2, 2.kursā – 4, 3.kursā – 2.  
 

Pārskata periodā materiāzinātņu nozares “Koksnes materiāli un tehnoloģijas” 
apakšnozares doktorants Ziedonis Miklaševičs aizstāvēja savu  promocijas darbu 
“Elektrolīniju un sakaru līniju balstu ražošanas tehnoloģiskie pētījumi un ekoloģiskais 
novērtējums”.  
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3.4. Vērtēšanas sistēma 

 
 

Promocijas eksāmenu programmas apakšnozarē izstrādā attiecīgā katedra, bet 
pētījumu virzienā - zinātniskais vadītājs. Abas šīs programmas apstiprina LLU Mežzinātņu un 
Materiālzinātņu promocijas padome. Promocijas eksāmeni ir atklāti un tos pieņem LLU 
Zinātņu prorektora apstiprināta eksaminācijas komisija 3 zinātņu doktoru sastāvā. 
Apakšnozares eksāmenā doktorants apliecina savu vispārējo sagatavotības līmeni un 
zināšanas konkrētajā zinātnes apakšnozarē. Pētījumu virziena eksāmens ir pierādījums par 
doktora studiju pētījumu virziena kursa sekmīgu apguvi. Šī kursa struktūru un atsevišķu 
studiju priekšmetu apjomu nosaka katedra atbilstoši promocijas darba  tematikai. Pētījumu 
virziena eksāmens notiek publiska referāta veidā ar vismaz 2 Mežzinātņu un Materiālzinātņu 
promocijas padomes pastāvīgo locekļu piedalīšanos, no kuriem viens ir attiecīgās 
apakšnozares eksperts. 

 
Promocijas procedūru nosaka LR Ministru kabinetā 1999.gada 6.aprīlī izdots 

“Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem” (Noteikumi Nr.134) un LLU Senātā 
2000.gada 14.jūnijā apstiprinātais “LLU promocijas padomju darbības nolikums”. 

 
 

3.5. Akadēmiskais personāls 

 
 

LLU ir apvienots augsts zinātniskais un pedagoģiskais potenciāls kā priekšnoteikums 
augstas kvalitātes studiju programmu realizācijai. Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktora 
studiju programmas realizēšanā iesaistīti 18 mācību spēki, no kuriem 38,9 % ir habilitētie 
doktori (skat. 16.tabulu). 

 
Doktorantūras programmas izveides un funkcionēšanas pamatā ir zinātniskie pētījumi, 

ko veic promocijas darbu vadītāji (patreiz 3 habilitēti doktori un 2 zinātņu doktori). 
Promocijas darbu vadītāji veic Latvijas meža nozarei aktuālus zinātniskos pētījumus, iesaistot 
tajos doktorantus. Profesoru  un asociēto profesoru – promocijas darbu vadītāju galvenie 
pētījumu virzieni ir Latvijas galveno koku sugu koksnes kompleksā un perspektīvā 
izvērtēšana, apaļo kokmateriālu standartizācija un tilpuma noteikšana, zāģmateriālu kvalitātes 
noteikšana un standartizācija, koksnes modifikācijas problēmu pētījumi, kokapstrādes 
darbmašīnu un instrumentu konstrukciju pilnveidošana, koksnes hidrotermiskās apstrādes 
procesu optimizācija, tehnoloģisko procesu analīze, zemas kvalitātes koksnes pārstrāde, 
biodegvielas iegūšana un izmantošana u.c.  

 
16.tabula 

Koksnes materiālu un tehnoloģiju doktora studiju programmas 
akadēmiskais personāls 

          
Zinātniskie grādi Skaits % 
Dr.habil. 7 38,9 
Dr. 11 61,1 
Kopā 18 100 
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3.6. Pēcakreditācijas aktivitātes 

 
 

 Pēc LLU Meža fakultātes doktora studiju programmas pirmās akreditācijas 2001.gadā 
veikti tās pilnveidošanas pasākumi zemāk minētās jomās. 
 

1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi. 
Precizēti studiju programmas mērķi un uzdevumi, kas doti šajā pašnovērtējuma 
ziņojumā. 
 

2. Studiju programmas attīstība. 
• noteikti doktora studiju prioritārie virzieni materiālzinātņu nozares apakšnozarē 

“Koksnes materiāli un tehnoloģijas”; 
• studiju programma pārstrādāta saskaņā ar LLU Senātā 2002.gada 10.aprīlī 

apstiprinātu “LLU doktora studiju standartu”; 
• izstrādāts un ieviests Pētījumu metodoloģijas obligātais doktora studiju priekšmets 

ar apjomu 6 KP; 
• precizēts doktora teorētisko studiju saturs, izstrādātas programmas apakšnozares 

speckursiem, kurās jānokārto promocijas eksāmeni; 
• doktora studiju programmas zinātniskā darba sadaļā iekļautas, papildus pētniecībai 

un promocijas darba sagatavošanai, arī pētījumu rezultātu publicēšana un to 
prezentācija zinātniskās konferencēs. 

   
3. Studiju programmas praktiskā realizācija. 

• aprobācijā atrodas trīs bijušo doktorantu promocijas darbi Materālzinātņu nozares 
koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozarē, viens no kuriem atrodas promocijas 
procesā; 

• 2005./2006.studiju gadā Materiālzinātņu nozares koksnes materiālu un tehnoloģiju 
apakšnozares doktorantūrā sekmīgi studē 8 doktoranti; 

• izveidota LLU Koksnes un koksnes materiālu zinātniskā laboratorija, kurā 
iespējams veikt koksnes un koksnes materiālu īpašību pārbaudes, saskaņā ar EN 
un ISO prasībām. Turpinās laboratorijas apgāde ar mūsdienu pētniecības iekārtām, 
kas ļauj paātrināt pētījumu veikšanu un garantē rezultātu ticamību; 

• papildināts un atjaunots katedras datornodrošinājums; 
• saskaņotas ar LV Koksnes ķīmijas institūtu doktorantu iespējas izmantot pētījumu 

veikšanai institūta un katedras laboratorijas. 
   
4. Vērtēšanas sistēma. 

Doktorantu darba vērtēšana nav mainīta, notiek saskaņā ar  LLU Senātā 2002.gada 
10.aprīlī apstiprinātu “LLU doktora studiju standartu”, bet promocijas procedūra – 
saskaņā ar LR Ministru kabinetā 1999.gada 6.aprīlī izdotu “Nolikumu par promocijas 
kārtību un kritērijiem”. 
 

5. Problēmas. 
• nepietiekams studēt gribētāju skaits doktora studiju programmā; 
• doktoranti ir spiesti, materiālu apsvērumu dēļ, paralēli studijām strādāt algotu 

darbu; 
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• doktora studiju ilgums ir pa īsu, lai varētu savlaicīgi veikt eksperimentālos 
pētījumus, publicēt pētījumu rezultātus LZP atzītajos izdevumos un prezentēt 
pētījumu rezultātus starptautiskajās konferencēs, kā arī kvalitatīvi uzrakstīt un 
noformēt promocijas darbu; 

• nepietiekama potenciālo doktora studiju (promocijas darbu) vadītāju interese un 
iesaistīšanās doktora studiju aktivitātēs. 

   
 

3.7. Pašnovērtējums un priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
 
 

Pašnovērtējuma gaitā atzīts, ka LLU Meža fakultātē ir visi priekšnosacījumi, lai 
realizētu doktora studiju programmu Materiālzinātņu nozares apakšnozarē “Koksnes materiāli 
un tehnoloģijas”.  

 
Koksnes materiālu un tehnoloģiju doktora studiju attīstību nākotnē ir paredzēts veidot 

pēc sekojošiem nosacījumiem: 
 

• vienlaicīgi ar plaša profila akadēmiskām studijām, akceptēt jaunu zinātnieku un augsti 
kvalificētu speciālistu zinātniskās un profesionālās sagatavošanas aspektus, ievērojot 
Latvijas tautsaimniecības vajadzības; 

• pilnveidot studiju programmas, piedāvājot speciāli doktorantiem piemērotus studiju 
priekšmetus, apvienojot Latvijas dažādu universitāšu intelektuālo potenciālu; 

• tuvināt Meža fakultātes doktorantūras studiju programmas Eiropas Savienības valstu 
universitāšu studiju programmām; 

• paplašināt sadarbību ar citām augstskolām un zinātniskiem institūtiem ārzemēs un Latvijā, 
iesaistoties starptautiskos projektos; 

• veicinot starptautisko sadarbību ar Eiropas valstu un ASV universitātēm, nodrošinot 
doktorantu apmaiņu, vieslektoru zinātniskā potenciāla izmantošanu un sadarbību 
zinātnisko pētījumu realizācijā; 

• radīt priekšnosacījumus doktorantiem promocijas darbu savlaicīgai izstrādei;  
• papildināt laboratorijas ar modernām iekārtām un nodrošināt iespēju izmantot tās 

maģistrantiem zinātnisko pētījumu veikšanai. 
• jāturpina laboratorijas bāzes pilnveidošana un apgāde ar mūsdienu laboratorijas un 

tehnoloģisko iekārtu.  
 

Programmu satura un formas maiņa notiks, ņemot vērā doktorantu vēlmes pēc  
priekšmetu klāsta ar lielāku izvēles iespēju. Uzlabojot sadarbību ar Eiropas Savienības valstu 
universitātēm, būs iespēja ne vien stažēties, bet veikt pētījumus viņu laboratorijās. Paplašinās 
speciālā kursa jaunākās literatūras klāstu, praktizēs vieslektoru lekciju kursu organizēšanu, 
finansu nodrošinājuma ietvaros uzlabos laboratoriju materiāli tehnisko nodrošinājumu. 
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1. Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma  
“Kokapstrāde” 

Izglītības klasifikācijas kods - 4254301 
 
2. Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma 

“Kokapstrādes tehnoloģija” 
Izglītības klasifikācijas kods – 4154300 

 
3. Maģistrantūras studiju programma kokapstrādē 

“Koksnes materiāli un tehnoloģijas” 
Izglītības klasifikācijas kods – 4554302 

 
 

4. Doktora studiju programmas Materiālzinātņu nozares  
apakšnozarē “Koksnes materiāli un tehnoloģijas” 

Izglītības klasifikācijas kods - 5154302 
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I e v a d s 

 
 
 Pamatstudijas LLU Meža fakultātē kokapstrādes specialitātē notiek pēc divu veidu 
augstāko profesionālo studiju programmām. 
 
 Augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” (izglītības 
klasifikācijas kods – 4254301, akreditēta līdz 31.12.2007.g.) ir četrgadīga un tai ir 
profesionāls raksturs ar akadēmiskās izglītības elementiem, kas dod kokapstrādes 
profesionālo studiju programmas absolventiem iespējas iegūt arī tiesības turpināt studijas 
maģistrantūrā (studiju programma 48,8 % apjomā – 78,0 KP – atbilst inženierzinātņu 
bakalaura studiju programmai). Studiju programmas uzdevums ir dot studentiem programmā 
paredzētās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, lai absolventi varētu sekmīgi 
darboties koksnes mehāniskās apstrādes dažāda veida un apjoma uzņēmumos. Šajā 
programmā ir iekļautas ražošanas un mācību prakses, kas ļauj praktiski apgūt zināšanas un 
pieredzi koksnes mehāniskās apstrādes dažādos virzienos un kokapstrādes uzņēmumu 
darbinieku vadīšanā, ražošanas procesa organizēšanā. Programmas ietvaros ar izvēles 
priekšmetu un prakšu, kā arī ar diplomprojekta palīdzību studenti var specializēties 
zāģmateriālu, finieru, saplākšņu un plātņu, koka izstrādājumu un mēbeļu ražošanā, kā arī koka 
izstrādājumu projektēšanā, koktirdzniecībā un kokapstrādes ekonomikā. 
 
 Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Kokapstrāde” absolventi 
iegūst kokapstrādes inženiera kvalifikāciju (Latvijas profesiju katalogs, kods 2149.46). 
 

1.tabula 
Studiju priekšmetu apjoms augstākās profesionālās izglītības studiju programmā 

“Kokapstrāde” 
 

Studiju priekšmetu grupas Kredītpunkti, KP % no kopapjoma 
1.  Vispārizglītojošie studiju priekšmeti 20,0 12,5 % 
2.  Nozares teorētiskie pamatkursi 36,0 22,5 % 
3.  Nozares profesionālās specializācijas 
     kursi 

 
60,0 

 
37,5 % 

4.  Izvēles priekšmeti   6,0   3,8 % 
5.  Prakses 26,0  16,2 % 
6.  Diplomprojekta vai diplomdarba 
     izstrāde 

 
12,0 

   
  7,5 % 

                                        K  o  p  ā : 160,0 100 % 
 

Lai iegūtu tiesības turpināt  studijas maģistrantūrā, papildus diplomprojektam vēl 
jāizstrādā zinātniskais darbs (10 KP), kurā tiek apkopoti studiju gadu laikā veikto pētījumu 
rezultāti. 

 
Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrādes 

tehnoloģija” (izglītības klasifikācijas kods – 4154300, akreditēta līdz 31.12.2001.g.) ir 
paredzēta nepilna laika studijām. Kokapstrādes tehnoloģijas profesionālās izglītības 
pamatuzdevums ir sagatavot personas patstāvīgam augsti kvalificētam darbam koksnes 
mehāniskās apstrādes jomā. Kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo studiju apjoms ir 120 KP, 
no tiem 97,5 KP (81,3 %) ir profila speciālie studiju un uzņēmējdarbības studiju priekšmeti, 
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ieskaitot mācību prakses (10 KP apjomā) un ražošanas prakses (10 KP apjomā), kas liecina 
par studiju programmas praktisko orientāciju. Programmas ietvaros ar izvēles priekšmetu un 
prakšu un ar kvalifikācijas darba palīdzību studenti var specializēties zāģmateriālu, finieru, 
saplākšņu un plātņu, koka izstrādājumu un mēbeļu ražošanā, koka izstrādājumu projektēšanā, 
koktirdzniecībā un kokapstrādes ekonomikā. 

  
2.tabula 

 
Studiju priekšmetu apjoms pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmā “Kokapstrādes tehnoloģija” 
 

Studiju priekšmetu grupas Kredītpunkti, KP % no kopapjoma 
1.  Fundamentālie studiju priekšmeti   7,5    6,3 % 
2.  Humanitārie studiju priekšmeti   3,0    2,5 % 
3.  Profila akadēmiskie studiju priekšmeti 15,5  12,9 % 
Vispārizglītojošie studiju priekšmeti kopā 26,0  21,7 % 
4.  Profila speciālie studiju priekšmeti 32,5  27,1 % 
5.  Uzņēmējdarbības studiju priekšmeti 19,5  16,2 % 
6.  Izvēles priekšmeti  12,0   10,0 % 

Nozares studiju priekšmeti kopā  64,0  53.3 % 
7.  Mācību un ražošanas prakses  20,0   16,7 % 
8.  Kvalifikācijas darba izstrāde  10,0    8,3 % 
                                        K  o  p  ā : 120  100 % 

       
 Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Kokapstrādes 

tehnoloģija” absolventi iegūst kokapstrādes tehnologa kvalifikāciju (Latvijas profesiju 
katalogs,  kods 2149.20).  Kokapstrādes tehnoloģijas studiju programma ir 108 KP apjomā 
(90 % no studiju programmas kopapjoma) unificēta ar kokapstrādes augstāko profesionālo 
studiju programmu. Līdz ar to kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo studiju absolventiem ir 
iespējams turpināt studijas LLU Meža fakultātē, papildus apgūstot kokapstrādes studiju 
programmas standartizēto daļu un iegūt kokapstrādes inženiera kvalifikāciju. 

 
Maģistrantūras studiju programma kokapstrādē (koksnes materiāli un tehnoloģijas – 

izglītības klasifikācijas kods – 4554302, akreditēta līdz 31.12.2007.g.) atbilst akadēmisko 
studiju otrajam līmenim, kas seko augstākām profesionālām studijām. Kokapstrādes studiju 
programmas absolventiem ir iespējas turpināt studijas arī citās maģistrantūras studiju 
programmās, tajā skaitā Meža fakultātē mežinženieru (meža darbi un tehnika) un meža 
ekonomikas un politikas studiju programmās. Studiju programmu apgūst divos gados, bet 
nepilna laika studijās – četros gados. Maģistrantūras studiju programmu kopējais apjoms ir 80 
KP: teorētiskais kurss vismaz 44 KP, prakses – 11 KP un maģistra darba izstrādāšana un 
aizstāvēšana – 25 KP. 

 
Koksnes materiālu un tehnoloģiju doktorantūras studiju (izglītības klasifikācijas 

kods – 5154302, akreditēta līdz 31.12.2010.) uzdevums ir pedagoģiskās un zinātniskās 
kvalifikācijas paaugstināšana pēc maģistra grāda ieguves. Doktorantūras studiju kopējais 
apjoms ir 144 KP, tajā skaitā zinātniskais darbs 104 KP apjomā un teorētiskais kurss 40 KP 
apjomā. Doktorantūras studiju ilgums klātienē ir 3 gadi, bet nepilna laika (neklātienes) 
studijās – 4 gadi. Pēc teorētiskā kursa ieguves un promocijas darba izstrādāšanas un 
aizstāvēšanas doktorantūras studiju absolventi iegūst augstāko zinātnisko kvalifikāciju – 
inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) grādu. 
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1. Pamatstudiju programmas 
 
 

1.1. Studiju programmu mērķi un uzdevumi 
 

LLU kokapstrādes profesionālās studijas atbilst profesionālo studiju augstākai 
pakāpei. Profesionālai studiju programmai atšķirībā no akadēmiskās ir raksturīgs lielāks 
speciālo priekšmetu īpatsvars un iespēja specializēties noteiktā studentu interešu virzienā. 
Kokapstrādes profesionālo studiju apjoms ir 160 KP, no tiem 78 KP (48,8 %) ir studiju 
programmas standartizētā daļa, kas atbilst inženierzinātņu bakalaura studiju programmai. Tas 
dod kokapstrādes profesionālās studiju programmas absolventiem tiesības turpināt studijas 
maģistrantūrā. 
 

LLU kokapstrādes tehnoloģijas studijas atbilst pirmā līmeņa augstāko profesionālo 
studiju pakāpei. Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studijas kokapstrādes 
tehnoloģijā tiek realizētas kā nepilna laika studijas. Kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo 
studiju minimālais apjoms ir 120 KP, no tiem 97,5 KP (81,3 %) ir profila speciālie studiju un 
uzņēmējdarbības studiju priekšmeti, kas liecina par studiju programmas praktisko orientāciju. 
Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma kokapstrādes tehnoloģijā 
ir 108 KP apjomā (90 % no studiju programmas kopapjoma) unificēta ar kokapstrādes 
profesionālo studiju programmu, tāpēc šo abu studiju programmu pašnovērtēšanas vadības 
komitejas ziņojums ir kopīgs.   
 
 

1.1.1. Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programma. 
 
 Studiju programmas mērķis ir sagatavot savā izvēlētajā nozarē vispusīgi izglītotus 
kokapstrādes speciālistus, kuri ir spējīgi: 

• novērtēt nozares attiecīgo ražošanas tehnoloģiju materiāli tehnisko un ekonomisko 
stāvokli, izprast iegūtās produkcijas kvalitātes sabiedrisko un ekoloģisko nozīmi un 
prast noteikt šos rādītājus; 
• lietot mūsdienu zinātnes atziņas nozares ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanai;  
• patstāvīgi izstrādāt pasākumus ražošanas efektivitātes paaugstināšanai un darba 
organizācijas pilnveidošanai koksnes mehāniskās apstrādes jomās, nodrošināt to 
ieviešanu; 
• veikt tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar koka izstrādājumu projektēšanu un 
izgatavošanu; 
• organizēt iekārtu un mehānisko ierīču lietošanu, uzraudzību un remontu; 
• vadīt darbinieku kolektīvus, risinot darba procesā radušās problēmas, īstenot 
drošības prasības darbu uzraudzībā; 
• izprast ražošanas procesu un apkārtējās vides vienotību ilgtspējīgā meža nozares 
ciklā; 
• veikt pētniecisko darbību – pētīt materiālus, izstrādājumus un tehnoloģiskos 
procesus, kā arī ražošanas un darba organizācijas efektivitāti un sniegt konsultācijas; 
• prast izmantot informātikas sfēras pakalpojumus un lietot mūsdienu zinātnes atziņas 
nozares ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanai; 
• turpināt pašizglītošanos un patstāvīgi apgūt praktiskās iemaņas specializējoties kādā 
ar koksnes apstrādi saistītā nozarē. 
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Studiju programmas uzdevums ir dot studentiem programmā paredzētās teorētiskās 
zināšanas un praktiskās iemaņas, lai absolventi spētu sekmīgi darboties sekojošos virzienos: 
 • koksnes mehāniskās apstrādes dažāda veida un apjoma uzņēmumos; 

• konsultatīvā dienesta dažādos līmeņos un struktūrās, kā arī pedagoģiskajā un 
zinātniskajā darbā; 

 • vides aizsardzības, kā arī produkcijas kvalitātes novērtēšanas institūcijās; 
 • valsts pašpārvaldē un pārvaldē, sabiedriskajā un politiskajā darbībā. 
  
 Iespējamie specializācijas virzieni: 

- zāģmateriālu ražošana; 
- koka izstrādājumu ražošana; 
- mēbeļu ražošana; 
- koka izstrādājumu projektēšana; 
- finieru, saplākšņu un plātņu  ražošana; 
- koktirdzniecība un kokapstrādes ekonomika. 

 
Pēc augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Kokapstrāde” 

apgūšanas absolventi iegūst kokapstrādes inženiera kvalifikāciju (Latvijas profesiju katalogs, 
kods 2149.46) ar tiesībām studēt maģistrantūrā. 
 
Kvalifikācijas pamatprasības: 

- jāzina: kokapstrādes tehnoloģisko procesu teorētiskie un praktiskie aspekti, 
problēmu analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko 
līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba 
tehnoloģija un organizācija, ar tiem saistītie normatīvie materiāli; produkcijas, 
pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās; 

- jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; 
- jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša 

pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par 
citu savā darbībā skarto cilvēku drošību. 

 
 

1.1.2.   Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 
studiju programma 

 
 LLU kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 
pamatmērķis ir sagatavot personas patstāvīgam augsti kvalificētam darbam koksnes 
mehāniskās apstrādes jomā. Iegūstamā tehnologa kvalifikācija nedod tiesības turpināt studijas 
maģistrantūrā. Personām, kas apguvušas pirmā līmeņa profesionālo studiju programmu, ir 
iespējas turpināt studijas inženiera kvalifikācijas (ar tiesībām turpināt studijas maģistrantūrā) 
iegūšanai, papildus apgūstot kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmas priekšmetus, kas nav iekļauti kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības studiju programmā. 
 
Profesionālās darbības pamatuzdevumi: 

Kokapstrādes tehnologi veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar ražošanas 
efektivitātes paaugstināšanu un darbu organizācijas pilnveidošanu koksnes mehāniskās 
apstrādes jomā, koka izstrādājumu projektēšanu un izgatavošanu, kā arī iekārtu un mehānisko 
ierīču lietošanu, uzraudzību un remontu, pēc spēkā esošajām instrukcijām veic vispusīgas 
materiāla un darba patēriņa aprēķinus, lieto tehniskās ierīces un mehāniskos principus, kā arī 
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tehniskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas, īsteno drošības prasības darbu 
uzraudzībā, veic citus līdzīga satura uzdevumus, vada citus darbiniekus. 
 
   Iespējamie specializācijas virzieni: 

- zāģmateriālu ražošana; 
- koka izstrādājumu ražošana; 
- mēbeļu ražošana; 
- koka izstrādājumu projektēšana; 
- finieru, saplākšņu un plātņu  ražošana; 
- koktirdzniecība un kokapstrādes ekonomika. 

    
Pēc pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 

“Kokapstrādes tehnoloģija” apgūšanas absolventi iegūst kokapstrādes tehnologa 
kvalifikāciju (Latvijas profesiju katalogs, kods 2149.20). 

 
 

Kvalifikācijas pamatprasības: 
- jāzina: kokapstrādes tehnoloģisko procesu teorētiskie un praktiskie aspekti,  

analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu 
uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu 
izpildes secība, to racionāla plānošana un organizācija, darba režīmi; produkcijas, 
pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās; 

- jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; 
- jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; 

par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto 
cilvēku drošību. 

 
 
 
 

1.2. Studiju programmu attīstība 
 
 
Profesionālās studiju programmas lielā mērā ir vērstas uz speciālo zināšanu ieguvi 

iepriekš minētajā specialitātē. Vispārējo priekšmetu apjoms ir vidēji par 30 KP mazāks kā 
bakalaura studiju programmā. Fundamentālie, humanitārie un ekonomikas studiju priekšmeti 
nodrošina pietiekami augstu vispārējās izglītības līmeni un nodrošina tehniskās 
pamatzināšanas speciālo priekšmetu apguvei. Pietiekoši augstu, darba tirgum atbilstošu 
elastīgu sagatavotības līmeni nodrošina obligātie un izvēles speciālie studiju priekšmeti. 
Kursa darbos tiek risināti Latvijas kokrūpniecībā aktuāli jautājumi, to izstrādes pamatā ir 
literatūras pētījumi, aprēķini un praktiski veikti izmēģinājumi. Kompleksās mācību prakses  
nodrošina studiju teorētiskās daļas saistību ar praksi. Studentiem studiju gaitā ir dota iespēja 
stažēties ārzemēs. 
  
 Augstākās profesionālās izglītības studiju programmai “Kokapstrāde” ir 
profesionāls raksturs ar akadēmiskās izglītības elementiem. Kopējais studiju programmas 
apjoms ir 160 KP (ieskaitot fizkultūru – 163 KP), no kuriem akadēmiskie priekšmeti, kas 
atbilst inženierzinātņu bakalaura studiju programmai, ir 78 KP jeb 48,8 %. Vispārizglītojošie 
studiju priekšmeti un nozares teorētiskie pamatkursi, kuru kopējais apjoms ir 56 KP jeb 35 % 
no kopapjoma, nodrošina pietiekami augstu vispārējās izglītības līmeni un sniedz 
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pamatzināšanas nozares profesionālās specializācijas kursu apguvei. Pietiekoši augstu, darba 
tirgum atbilstošu elastīgu sagatavotības līmeni nodrošina obligātie un izvēles speciālie studiju 
priekšmeti; izvēles studiju priekšmetu kopapjoms ir 10 KP. Lai nostiprinātu iegūtās 
teorētiskās zināšanas, tiek izstrādāti 4 obligātie kursa projekti un kursa darbi (5,0 KP 
kopapjomā), kā arī obligātās izvēles kursa projekti un kursa darbi 4,0 KP kopapjomā. Kursa 
darbos un projektos tiek risināti Latvijas kokrūpniecībā aktuāli jautājumi, to izstrādes pamatā 
ir literatūras pētījumi, aprēķini un praktiski veiktie izmēģinājumi. Mācību prakses (kopā 18 
nedēļas) nodrošina studiju teorētiskās daļas saistību ar praksi. Savukārt ražošanas prakses  
(kopā 8 nedēļas) dod iespēju iepazīties ar darba organizācijas jautājumiem kokapstrādes 
uzņēmumos un ievākt izejas datus diplomprojekta izstrādāšanai. Diplomprojekta uzdevums ir 
parādīt absolventa spējas analizēt tehnoloģiskos procesus kokapstrādē, atklāt to nepilnības un 
izstrādāt priekšlikumus darba tehnoloģijas un organizācijas pilnveidošanai, pamatojot tos ar 
tehniski-ekonomiskiem aprēķiniem; atsevišķos gadījumos diplomprojektā tiek izstrādāta 
tehnoloģija jaunās produkcijas ražošanai. Absolventi, kuri pretendē uz diplomu, kas dod 
tiesības turpināt studijas maģistrantūrā, izstrādā papildus diplomprojektam vēl zinātnisko 
darbu (10 KP), kurā tiek apkopoti studiju gadu laikā veikto pētījumu rezultāti (zinātniskā 
darba izstrāde jāuzsāk vēlākais trešā kursā).  
 
a) izmaiņas studiju programmā un studiju plānā: 
 

2003.gada 18.jūnijā Meža fakultātes Dome savā sēdē apstiprināja pārstrādāto 
augstākās (otrā līmeņa) profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Kokapstrāde”, 
kas ir dota šī ziņojuma 3.tabulā. Jaunajā studiju plānā panākts vienmērīgs studentu 
noslogojums – izpildāmais studiju programmas apjoms katrā kursā ir 40 KP (kopējais 
programmas apjoms 160 KP). Jaunais studiju plāns ieviests 2003./2004.studiju gadā. Pārskata 
periodā analizētas arī studiju priekšmetu programmas un pilnveidots to saturs, kā arī veikta 
studiju priekšmetu programmu saskaņošana radnieciskos priekšmetos, lai novērstu 
dublēšanos.  

 
 

b) studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības 
standartam: 
 

2004.gada 27.februārī ar IZM rīkojumu Nr.116 apstiprināts kokapstrādes inženiera 
profesijas standarts PS 0236 (5.kvalifikācijas līmenis). Standarts nosaka kokapstrādes 
inženiera pienākumus: 

 vadīt kokapstrādes tehnoloģiskos procesus; 
 plānot un organizēt kokapstrādes uzņēmumu, vai tā struktūrvienību, darbu; 
 iegūt un analizēt informāciju; 
 pilnveidot kvalifikāciju; 
 pārzināt lietojamās mašīnas, instrumentus, darba rīkus; 
 organizēt un kontrolēt vidi saudzējošu ražošanas procesu; 
 nodrošināt ugunsdrošību uzņēmumā. 

 
Pašnovērtējuma gaitā noteikts, ka augstākās profesionālās izglītības studiju 

programma “Kokapstrāde” nodrošina zināšanu un prasmju apguvi, kas rada 
priekšnosacījumus kokapstrādes inženiera pienākumu sekmīgai izpildīšanai.
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Augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” 
Izglītības klasifikācijas kods - 4254301 

Studiju plāns 
 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 
1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 

Nr. 
p. 
k. 

 
Kods 

 
Studiju priekšmets 

Priekšmeta 
apjoms 

KP kontroles veids  kontroles veids kontroles veids kontroles veids 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  1. Vispārizglītojošie studiju priekšmeti 
1. FILO 101 Ētika, estētika 1,5 1,5-iesk.        
2. IZMA 201 Psiholoģija, pedagoģija 1,5  1,5-iesk.       
3. SOCI 105 Socioloģija 1,5   1,5-iesk.      
4. FILO 102 Filozofija 1,5    1,5-iesk.     
5. VALO 101/102 Profesionālā svešvaloda 3,0 1,5-iesk. 1,5-iesk.       
6. MATE 109 Matemātika 5,0 2,0-iesk. 3,0-eks.       
7. FIZI 105 Fizika 3,0  3,0-eks.       
8. KIMI 114 Ķīmija 3,0  3,0-eks.       
9. FIZK Fiziskā audzināšana  (3,0) (0,75) (0,75) (0,75) (0,75)     

Vispārizglītojošie studiju priekšmeti kopā 20,0 5,0 12,0 1,5 1,5 - - - - 
  2. Nozares teorētiskie pamatkursi 

10. INFO 101 Informātika (datormācība) 4,0 3,0-iesk. 1,0-iesk.       
11. MEHA 104 Tehniskā grafika 4,0 2,0-eks. 2,0-iesk.       
12. MEHA 119 Teorētiskā mehānika 2,5   2,5-eks.      
13. MEHA 123 Materiālu pretestība 3,0   3,0-eks.      
14. SPEK 112 Konstrukciju materiāli 2,0 2,0-eks.        
15. MEHA 114 Mašīnu elementi 2,5   2,5-eks.      
16. MEHA 126 Hidraulika un hidropiedziņa 2,5   2,5-iesk.      
17. LENI 108 Elektrotehnika un rūpnieciskā elektronika 2,5   2,5-eks.      
18. PART 305 Siltumtehnika un siltumapgāde 2,5    2,5-eks.     
19. MEZK 313 Pētījumu metodoloģija 2,0     2,0-iesk.    
20. KOKA 101 Kokapstrādes procesu modelēšana 2,0       2,0-iesk.  
21. EKON 103 Ekonomikas teorija 1,5    1,5-eks.     
22. MIZM 312 Koksnes mācība 2,0 2,0-eks.        
23. EKON 104 Tiesību pamati 1,0     1,0-iesk.    
24. VIDE 101 Ekoloģija un vides aizsardzība 2,0     2,0-eks.    

Nozares teorētiskie pamatkursi kopā 36,0 9,0 3,0 13,0 4,0 5,0 - 2,0 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  3. Nozares profesionālās specializācijas kursi 
25. KOKA 001 Ievads specialitātē 1,0 1,0-iesk.        
26. VALO 101/102 Profesionālās svešvalodas speckurss 3,0   1,5-iesk. 1,5-iesk.     
27. KOKA 102 Tehniskā mērīšana kokapstrādē 1,0 1,0-iesk.        
28. MEZK 314 Mežsaimniecības pamati 2,0    2,0-iesk.     
29. MIZM 313 Meža prečzinība 2,0    2,0-iesk.     
30. KOKA 301 Koksnes griešanas procesi 1,5   1,5-iesk      
31. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 4,0    4,0-eks.     
32. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 1,5    1,5-iesk.     
33. KOKA 311 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati 1,0  1,0-iesk.       
34. KOKA 312 Koka būvkonstrukcijas 2,0      2,0-iesk.   
35. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 3,0 + 1,0     1,5-iesk. 1,5+1,0 

eks.,k.pr. 
  

36. KOKA 321 Zāģmateriālu ražošana 3,0 + 1,0    2,0-iesk. 1,0+1,0 
eks.,k.pr. 

   

37. KOKA 322 Līmes un koksnes plātņu ražošana 3,5     2,0-iesk. 1,5-eks.   
38. KOKA 324 Koka izstrādājumu ražošana 3,0 + 1,5      1,5-iesk. 1,5+1,5 

eks.,k.pr. 
 

39. KOKA 325 Koksnes materiālu apdare 2,0       2,0-eks.  
40. KOKA 326 Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas 1,5       1,5-iesk.  
41. LENI 377 Kokapstrādes procesu automatizācija 2,0      2,0-eks.   
42. ARBU 115 Rūpniecības būvniecības pamati 1,5      1,5-iesk.   
43. KOKA 328 Kokapstrādes ražotņu projektēšana 1,5        1,5-iesk. 
44. MIZM 319 Kokapstrādes ekonomika 1,5     1,5-iesk.    
45. UZND 124 Uzņēmējdarbības likumi 1,0      1,0-iesk.   
46. MIZM  Uzņēmējdarbība kokapstrādes uzņēmumos 2,5 + 1,5      2,0-iesk. 0,5+1,5 

eks.,k.d. 
 

47. GRAM 306 Grāmatvedība un uzskaite  1,5       1,5-iesk.  
48. MIZM 322 Koktirdzniecība 1,5        1,5-eks. 
49. DVID 305 Cilvēka aizsardzība  2,0     2,0-eks.    
50. DVID 306 Ergonomika 1,0        1,0-iesk. 
51. Obligātās un brīvās izvēles studiju priekšmeti kopā 10,0     3,0 3,0 4,0  

Nozares profesionālās specializācijas kursi kopā 66,0 2,0 1,0 3,0 13,0 12,0 17,0 14,0 4,0 
Teorētiskais kurss kopā 122,0 16,0 16,0 17,5 18,5 17,0 17,0 16,0 4,0 

 
 
 
 
 



 

 11

            

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4. Obligātās un brīvas izvēles studiju priekšmeti – izpilde 10,0 KP. 
             4.1. Obligātās izvēles studiju priekšmeti – izpilde ne mazāk par 4,0 KP. 

1.  Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 2,0     2,0-k.pr.    
2.  Pneimotransports kokapstrādē 1,5     1,5-k.d.    
3.  Līmētu materiālu ražošana 2,0      2,0-k.pr.   
4.  Koksnes materiālu apdare 1,5       1,5-k.d.  
5.  Kokapstrādes procesu modelēšana 1,5       1,5-k.d.  
6.  Kokapstrādes ražotņu projektēšana 1,0        1,0-k.d. 

4.2. Brīvās izvēles studiju priekšmeti  
1. KOKA 404 Taras un ēvelēto materiālu ražošana 1,0     1,0-iesk.    
2. KOKA 414 Datorizētā projektēšana 1,0     1,0-iesk.    
4. EKON Panākumu algoritms 1,0     1,0-iesk.    
5. KOKA 415 Iekārtas uzturēšanas organizācija 1,0      1,0-iesk.   
6. KOKA 403 Instrumentu saimniecība 1,0      1,0-iesk.   
7. EKON Mārketings 1,0      1,0-iesk.   
8. SOCI Vadzinību pamati 3,0      3,0-iesk.   
9. PEDA Lietišķā psiholoģija 1,0       1,0-iesk.  

10. KOKA 402 Koksnes aizsardzība un konservēšana 1,0       1,0-iesk.  
11. KOKA 407 Latvijas meža nozares problēmas 1,0       1,0-iesk.  
12. MIZM Mežizstrādes pamati 1,5       1,5-iesk.  

  5.  Mācību prakses 
1. KOKA 003 Kokapstrādes pamati 4,0 2,0-iesk. 2,0-iesk.       
2. KOKA 004 Koksnes mehāniskā apstrāde 2,0  2,0-iesk.       
3. MIZM 312 Koksnes mācība  2,0  2,0-iesk.       
4. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 2,0    2,0-iesk.     
5. KOKA 321 Zāģmateriālu ražošana 2,0    2,0-iesk.     
6. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 2,0      2,0-iesk.   
7. KOKA 322 Līmēto materiālu ražošana 2,0      2,0-iesk.   
8. KOKA 324 Koka izstrādājumu ražošana 2,0      2,0-iesk.   

Kopā mācību prakses 18,0 2,0 6,0  4,0  6,0   
  6.  Ražošanas prakses 

1. KOKA 008 Uzņēmējdarbība nozarē 8,0        8,0-iesk. 
Kopā ražošanas prakses 8,0        8,0 

  7.  Diplomdarbs vai diplomprojekts 12,0        12,0 
  8.  Pētnieciskais (zinātniskais) darbs ( 10,0 )       ( 10,0 )  

Kopā  160 18,0 22,0 17,5 22,5 17,0 23,0 16,0 24,0 
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Profesijas standarts PS 0236 nosaka arī nepieciešamo zināšanu līmeni. Salīdzinot 
studiju plānu (3.tabula) ar profesijas standartā izvirzītām prasībām, pašnovērtēšanas procesā 
noteikts, ka LLU augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” 
nodrošina nepieciešamo zināšanu ieguvi šādās jomās:  

 
 vispārizglītojošās zināšanas kokapstrādes jautājumu risināšanā; 
 kokapstrādes nozares teorētiskās zināšanas inženiertehnisko jautājumu risināšanā 

(informātika un datorgrafika, mašīnmācība, enerģētika); 
 kokapstrādes nozares profesionālās zināšanas (koksnes mācība, koksnes mehāniskā 

apstrāde un iekārtas, kokapstrādes un koksnes pārstrādes tehnoloģijas, projektēšana, 
ekonomika un uzņēmējdarbība, vides un cilvēku aizsardzība).  

 
Studiju plānā ir iekļauti atbilstoši studiju priekšmeti, kuru apgūšanas procesā tiek 

apgūtas visas iepriekš uzskaitītās zināšanas. 
  
Augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” (klasifikācijas 

kods – 4254301) pilnībā atbilst MK noteikumiem Nr.485 “Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”: 

- kopējais programmas apjoms 160 KP; 
- vispārizglītojošie studiju priekšmeti – 20 KP; 
- nozares teorētiskie pamatkursi – 36 KP; 
- nozares profesionālās specializācijas kursi – 60 KP, ieskaitot obligātos izvēles 

priekšmetus 4 KP apjomā; 
- izvēles priekšmeti – 6 KP; 
- prakses – 26 KP; 
- diplomprojekta vai diplomdarba izstrāde – 12 KP. 

             
c) izmaiņas studiju programmas realizācijā: 

 
4.tabulā dots otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 

“Kokapstrāde” studiju laika sadalījuma grafiks. Pārskata periodā tika pabeigta pilnīga pāreja 
uz jaunu studiju plānu, kas atbilst MK noteikumiem Nr.485 “Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. Pārskata periodā turpinājās arī studentu 
pieteikšanās jaunajā studiju plānā paredzētajiem obligātās izvēles studiju priekšmetiem 
(izvēles kursa darbiem un projektiem), kuri jāizpilda vismaz 4,0 KP apjomā. 

 
Kokapstrādes katedra, kura atbild par prakšu realizāciju, veica nepieciešamo 

sagatavošanas darbu, ieskaitot materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, un prakses tika veiktas 
saskaņā ar programmām pilnā apjomā. 2005./2006. studiju gadā tika atjaunotas arī ārzemju 
mācību prakses, un studentu atsauksmes par praksēm bija ļoti pozitīvas. Ārzemju prakšu 
organizēšana bija iespējama, pateicoties Meža attīstības fonda piešķirtajam finansējumam 
projekta “Atbalsts LLU Meža fakultātes studiju programmu mācību prakšu norisei un 
pilnveidošanai”. Kokapstrādes studiju programmas studentiem tika īstenotas šādas prakses: 
• 2.kursa studentiem Somijas kokapstrādes uzņēmumos, prakses specializācija – 

kokzāģēšanas, finierrūpniecības un koksnes hidrotermiskās apstrādes tehnoloģijas un 
iekārtu apgūšana, sadarbības partneris – Kymenlaakso profesionālā augstskola, Kotkas 
pilsēta; 

• 3.kursa studentiem Polijas kokapstrādes uzņēmumos, prakses specializācija – plātņu un 
koka izstrādājumu (arī mēbeļu) ražošanas tehnoloģijas un lietojamo iekārtu apgūšana, 
sadarbības partneris – Poznaņas Lauksaimniecības universitāte. 
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4.tabula 
 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” 
(izglītības klasifikācijas kods – 4254301) 

Studiju laika sadalījums  
 

Nedēļu skaits  
Kurss 

Studiju  
darba  
veidi 

Rudens 
semestris 

Pavasara 
semestris 

Vasaras 
semestris 

Kopā 

Teorētiskās mācības + prakse 14 + 2 14 + 2 - 28+4 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 2 3 -   5 
Prakse - - 4   4 

 
I kurss 

Brīvlaiks 2 1 8  11 
Teorētiskās mācības 16 16 - 32 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 2 3 -   5 
Prakse - - 4   4 

 
II kurss 

Brīvlaiks 2 1 8  11 
Teorētiskās mācības 16 16 - 32 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 2 3 -   5 
Prakse - - 6   6 

 
III kurss 

Brīvlaiks 2 1 6   9 
Teorētiskās mācības 16 4 - 20 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 2 1 -   3 
Prakse - 8 -   8 
Diplomdarba izstrāde - 8 -  8 
VEK - 1 -   1 

 
IV kurss 

Brīvlaiks 2 1 -   3 
Teorētiskās mācība 62 50 - 112 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 8 10 -   18 
Prakse 2 10 14   26 
Diplomdarba izstrāde -   8 -    8 
VEK -   1 -    1 

 
Kopā 

Brīvlaiks 8   4 22 34 
 
 
Kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo studiju programmā  97,5 KP apjomā 

(81,3 % no studiju programmas kopapjoma) ir paredzēti profila speciālo studiju un 
uzņēmējdarbības studiju priekšmeti, kas liecina par studiju programmas praktisko orientāciju. 
Akadēmiskie priekšmeti, kas atbilst inženierzinātņu bakalaura studiju programmai, ir studiju 
programmā iekļauti 37,0 KP apjomā (30,8 % no kopapjoma). Kokapstrādes tehnoloģijas 
profesionālo studiju absolventiem ir tiesības turpināt studijas Meža fakultātes eksternatūrā, 
papildus apgūstot kokapstrādes augstāko profesionālo studiju programmas standartizēto daļu 
un iegūt tiesības turpināt studijas maģistrantūrā. Šajā nolūkā kokapstrādes tehnoloģijas pirmā 
līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma ir 108 KP apjomā (90 % no 
kopapjoma) unificēta ar kokapstrādes augstāko profesionālo studiju programmu.              
 
a) izmaiņas studiju programmā un studiju plānā: 

Pārskata periodā analizētas studiju priekšmetu programmas un pilnveidots to saturs, kā arī 
veikta studiju priekšmetu programmu saskaņošana radnieciskos priekšmetos, lai novērstu 
dublēšanos; izstrādātas jauno mācību prakšu programmas. Saskaņā ar Latvijas Republikas 
Ministra Kabinetā 2001.gada 20.martā apstiprinātiem  noteikumiem Nr.141 “Noteikumi 
par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”, studiju programma 
tika pārskatīta un koriģēta 2001./2002. studiju gadā, par ko ziņots iepriekšējā kokapstrādes 
specialitātes akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumā. Pirmā līmeņa 
augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrādes tehnoloģija” ir dota 
šī ziņojuma 5. tabulā. 
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b) studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības 
standartam: 

 
2004.gada 27.februārī ar IZM rīkojumu Nr.116 apstiprināts kokapstrādes tehnologa 

profesijas standarts PS 0234 (4.kvalifikācijas līmenis). Standarts nosaka kokapstrādes 
tehnologa pienākumus: 

 
 strādāt ar nozares tehnisko dokumentāciju; 
 vadīt kokzāģēšanas uzņēmumu ražošanas iecirkņus; 
 vadīt kokmateriālu žāvēšanas iecirkņa darbu; 
 vadīt koka izstrādājumu izgatavošanas iecirkņa darbu; 
 vadīt finieru un saplākšņu izgatavošanas iecirkņu darbu; 
 veikt ražotās produkcijas kvalitātes kontroli; 
 organizēt darba un vides aizsardzības darbu kokapstrādes uzņēmumā (iecirknī). 

 
Pašnovērtējuma gaitā noteikts, ka pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

studiju programma “Kokapstrādes tehnoloģija” nodrošina zināšanu un prasmju apguvi, kas 
rada priekšnosacījumus kokapstrādes tehnologa pienākumu sekmīgai izpildīšanai. 

 
Profesijas standarts PS 0234 nosaka arī nepieciešamo zināšanu līmeni. Salīdzinot 

studiju plānu (5.tabula) ar profesijas standartā izvirzītām prasībām, pašnovērtēšanas procesā 
noteikts, ka LLU pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma 
“Kokapstrādes tehnoloģija” nodrošina nepieciešamo zināšanu ieguvi šādās jomās: 

 
 informātika un datorgrafika, polimērmateriālu ķīmija, psiholoģija, tehniskā grafika; 
 mašīnmācība, enerģētika; 
 koksnes mācība, koka pamatkonstrukcijas un būvkonstrukcijas; 
 koksnes mehāniskā apstrāde un iekārtas; 
 koksnes hiodrotermiskā apstrāde; 
 kokapstrādes tehnoloģijas; 
 likumdošana, ekonomika, organizācija un uzņēmējdarbība; 
 ekoloģija un vides aizsardzība; 
 darba vide. 

 
Studiju plānā ir iekļauti atbilstoši studiju priekšmeti, kuru apgūšanas procesā tiek 

apgūtas visas iepriekš uzskaitītās zināšanas. 
 

Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrādes 
tehnoloģija” (klasifikācijas kods – 4154300), pēc veiktām korekcijām,  pilnībā atbilst MK 
noteikumiem Nr.141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
standartu”: 

 
- kopējais programmas apjoms 120 KP; 
- mācību kursu kopējais apjoms 90 KP (75 % no programmas kopējā apjoma); 
- vizpārizglītojošie mācību kursi – 26 KP (pēc standarta ne mazāk par 20 KP); 
- nozares mācību kursi – 64 KP (pēc standarta ne mazāk par 36 KP); 
- prakse 20 KP (pēc standarta ne mazāk kā 16 KP); 
- kvalifikācijas darbs – 10 KP (pēc standarta ne mazāk kā 8 KP). 
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5.tabula 

 
Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma 

 
Studiju plāns  

 
    

Nr.   Priekšm. 1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss 

p.k. Kods Studiju priekšmets apjoms 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 

   KP kontroles veids kontroles veids kontroles veids kontroles veids kontroles veids 

 
Obligātie studiju priekšmeti - A daļa 
 

    

 1. INFO 101 Informātika (datormācība) 4 2,5 1,5-iesk.       

2. KIMI 110 Polimēru ķīmija 1,5    1,5-iesk.   

3. IZMA 201 Psiholoģija 1 1,0-iesk.     

4. IZMA 301 Lietišķā psiholoģija 2  2,0-iesk.    

5. MEHA 104 Tehniskā grafika 2 1,5 0,5-iesk.   

6. SPEK 112 Konstrukciju materiāli 2 1,5 0,5-eks.   

7. MEHA 114 Mašīnu elementi 2,5  2 0,5–iesk.    

8. MEHA 126 Hidraulika un hidropiedziņa 2,5 2 0,5-eks.   

9. LENI 108 Elektrotehnika un rūpn.elektronikas pam. 2,5 1,5 1,0-eks.    

10. PART 305 Siltumtehnika un siltumapgāde 2,5 2 0,5-eks.   

11. MEZK 314 Mežsaimniecības pamati 2  2,0-iesk.    

12. KOKA 102 Tehniskā mērīšana kokapstrādē 1 1,0-iesk.    

13. MIZM 312 Koksnes mācība 2 1,5 0,5-eks.   

14. MIZM 313 Meža prečzinība 2 1,5 0,5-iesk.   

15. KOKA 301 Koksnes griešanas procesi 1,5 1 0,5-eks.   
16. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 4,5   3,0-iesk. 1,5-eks.     

17. KOKA 305 Iekārtu ekspluatācija 1,5   1,5-iesk.   

18. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 1,0   1,0-iesk.    

19. KOKA 311 Koka izstrādājumu konstruēšanaas pamati 2,0  1,5 0,5-iesk.   
20. KOKA 312 Koka būvkonstrukcijas 2  2,0-iesk.    

21. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 3,5  3,0-iesk. 0,5-eks.    
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22. KOKA 321 Zāģmateriālu ražošana 3,5  2,5-iesk. 1,0- eks.     

23. KOKA 329 Līmes un koksnes līmēšana 1  1,0-iesk.   

24. KOKA 322 Saplākšņu ražošana 1,5   1,5-eks.    

25. KOKA 324 Koka izstrādājumu ražošana 3,5  3,0-iesk. 0,5-eks.   
26. KOKA 325 Koksnes materiālu apdare 2,5  2 0,5-eks.   

27. KOKA 328 Kokapstrādes ražotņu projektēšana 1,0  1,0-iesk.    

28. EKON 103 Ekonomikas teorija 1,5  1,5-eks.    

29. MIZM 319 Kokapstrādes ekonomika 1,5  1,5-eks.   

30. EKON 104 Tiesību pamati 1 1,0-iesk.    

31. MIZM 317 Meža likumi 1 1,0-iesk.   

32. UZND 124 Uzņēmējdarbības likumi 1  1,0-iesk.   

33. MIZM 320 Uzņēmējdarb. organizācija kokapstr.uzņ. 2,5 + 1,5  1,5-iesk. 1,0+1,5    
   eks.,k.d.   

34. GRAM 306 Grāmatvedība un uzskaite 1,5  1,5-iesk.   

35. GRAM 402 Nodokļi un kredīts 1,5   1,5-iesk.   

36. MIZM 322 Koktirdzniecība 1,5  1,5-eks.   

37. VIDE 101 Ekoloģija un vides aizsardzība 2  1 1,0-eks.   

38. DVID 305 Cilvēku aizsardzība 2  1 1,0-eks.   

39. DVID 306 Ergonomika 1  1,0-iesk.   
 A daļas apjoms KP 78,0 14,5 13,0 10,5 9,0 13,5 9,5 6,5 1,5   

 
Obligātās izvēles studiju priekšmeti - B daļa 

   

B1 daļa – izvēles mācību kursi – izpilde vismaz 4,0 KP
 

1. KOKA 404 Taras un ēvelēto materiālu ražošana 1  1,0-iesk.   

2. KOKA 323 Koksnes plātņu ražošana 2  2,0-iesk.    

3. KOKA 409 Iekšējais transports kokapstrādē 1,5  1,5-iesk.   

4. KOKA 341 Jaunākais nozarē 1,5  1,5-iesk.   

5. LENI 403 Elektroiekārtu ekspluatācija un remonts 1  1,0-iesk .   

6. EKON 206 Panākumu algoritms  1  1,0-iesk.   

7. KOKA 407 Latvijas meža nozares problēmas 1  1,0-iesk.   

8. MIZM 417 Kokmateriālu ārējā tirdzniecība 1,5  1,5-iesk.   

9. MIZM 418 Uzņēmējdarbības ekonomiskā projektēšana 1,5  1,5-iesk.   

10. DVID 401 Darba aizsasrdzība 1  1,0-iesk.   
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B2 daļa – kursa darbi un kursa projekti – izpilde vismaz 8,0 KP

 

1. MEHA 114 Mašīnu elementi 2,0   2,0-iesk.        
2. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 2,0    2,0-iesk.       
3. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 1,5      1,5-iesk.     
4. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 2,0     2,0-iesk.      
5. KOKA 311 Koka pamatkonstrukcijas 1,5   1,5-iesk.        
6. KOKA 321 Zāģmateriālu ražošana 2,0    2,0-iesk.       
7. KOKA 322 Saplākšņu ražošana 2,0      2,0-iesk.     
8. KOKA 324 Koka izstrādājumu ražošana 2,0       2,0 – iesk.    
9. KOKA 325 Koksnes materiālu apdare 1,5        1,5-iesk.   

10. KOKA 328 Kokapstrādes ražotņu projektēšana 1,5        1,5-iesk.   
 B daļas apjoms KP Kopā ne mazāk par 12,0 KP   

Brīvās izvēles studiju priekšmeti - C daļa    

1. INFO 211 Visual Basic 1,5  1,5-iesk.   

2. FILO 205 Mūsdienu retorika 1  1,0-iesk.   

3. MEZK 401 Medību saimniecība 1,5  1,5-iesk.   

4. INFO 209 INTERNET lappušu veidošana 2  2,0-iesk.   

5. MIZM 410 Mežizstrādes pamati 1,5  1,5-iesk.   

6. MIZM 409 Tehniskās jaunrades pamati 1  1,0-iesk.   

7. MIZM 411 Meža ienesība 1  1,0-iesk.   

8. DVID 402 Cilvēks ārkārtējās situācijās 1  1,0-iesk.   

 C daļas apjoms KP Apjoms netiek reglamentēts   

Kopā teorētiskais kurss (A+B+C) 90     

Prakses 
1. KOKA 311 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati 2 2,0-iesk          

2. MEHA 114 Mašīnu elementi 2  2,0-iesk.         

3. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 2  2,0-iesk.    

4. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 2  2,0-iesk.    

5. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 2  2,0-iesk.    

6. KOKA 007 Kokapstrādes tehnoloģija 8  2,0-iesk. 4,0-iesk. 2,0-iesk.   

7. KOKA 008 Uzņēmējdarbība nozarē 2  2,0-iesk.     

 Kopā prakses 20 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0    

                                   Kvalifikācijas darbs 10        10,0-VEK   
                          Pavisam kopā 120    
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c) izmaiņas studiju programmas realizācijā: 

 
Lai rastu iespējas palielināt, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.141, prakšu kopapjomu 

līdz 20 KP, nepalielinot studiju programmas kopapjomu (120 KP), studiju programmā 10 
kursa projekti un kursa darbi, kuriem līdz MK noteikumu izdošanai bija obligāts statuss, 
iekļauti obligātās izvēles priekšmetu B2 daļā un studiju programma paredz šīs daļas izpildi 
vismaz 8 KP apjomā. Šāda pieeja ļauj studentiem dziļāk specializēties konkrētā kokapstrādes 
tehnoloģijas virzienā (skat. šī ziņojuma 7.lpp.).  

 
Studiju programmā iekļautas prakses ir specializētas: 
 

• 1.kursā – “Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati” un “Mašīnu elementi”; 
• 2.kursā – “Kokapstrādes mašīnas un instrumenti” un “Zāģmateriālu ražošana”; 
• 3.kursā – “Pneimotransports”, “Koksnes hidrotermiskā apstrāde”, “Līmēto materiālu 

ražošana” un “Koka izstrādājumu ražošana”. 
• 4.kursā – “Koksnes un koksnes materiālu apdare” un “Uzņēmējdarbība nozarē”. 

 
Pārskata periodā tika pilnīgi pabeigta pāreja uz jauno studiju plānu. Saskaņā ar 

speciālām programmām, kas piemērotas nepilna laika studijām, tika realizētas šādas prakses: 
 

• “Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati” (2,0 KP, 1.kurss); 
• “Mašīnu elementi” (2,0 KP, 1.kurss); 
• “Kokapstrādes mašīnas un instrumenti” (2,0 KP, 2.kurss); 
• “Zāģmateriālu ražošana” (2,0 KP, 2.kurss); 
• “Koksnes hidrotermiskā apstrāde” (2,0 KP, 2. un 3.kursos); 
• “Pneimotransports kokapstrādē” (2,0 KP, 3.kurss); 
• “Līmēto materiālu ražošana” (2,0 KP, 3.kurss); 
• “Koka izstrādājumu ražošana” (2,0 KP, 3.kurss). 

 
Kokapstrādes katedra, kura atbild par šo prakšu realizāciju, veica nepieciešamo 

sagatavošanas darbu, ieskaitot materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, un prakses tika veiktas 
saskaņā ar programmām pilnā apjomā. Studentu atsauksmes par praksēm bija pozitīvas. 

 
Pašnovērtējuma 4.lpp. ir minēts, ka kokapstrādes tehnoloģijas studiju programma ir 

108 KP apjomā (90 % no studiju programmas kopapjoma) unificēta ar kokapstrādes augstāko 
profesionālo studiju programmu un šīs studiju absolventiem ir iespējams turpināt studijas 
LLU Meža fakultātes, papildus apgūstot kokapstrādes studiju programmas standartizēto daļu 
un iegūt kokapstrādes inženiera kvalifikāciju ar tiesībām turpināt studijas maģistrantūrā.  

 
Pārskata periodā tika izstrādāta un Meža fakultātes domes sēdē apstiprināta pārejas 

programma no 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Kokapstrādes 
tehnoloģija” (izglītības klasifikācijas kods – 4154300) uz 2.līmeņa augstākās profesionālās 
izglītības studiju programmu “Kokapstrāde” (izglītības klasifikācijas kods – 4254301), kura 
dota 6.tabulā. 
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6.tabula 

Pārejas programma 
no 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 

“Kokapstrādes tehnoloģija” (izglītības klasifikācijas kods – 4154300) 
uz 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmu 

“Kokapstrāde” (izglītības klasifikācijas kods – 4254301)  
 
 

 Studiju priekšmeti Apjoms 
KP 

Pārbaudes 
forma 

Standartizētā 
daļa 

Programmas A daļa    
1. Ētika, estētika 1,5 Iesk. + 
2. Socioloģija 1,5 Iesk. + 
3. Filozofija 1,0 Iesk. + 
4. Profesionālā svešvaloda 3,0 Eks. + 
5. Matemātika 5,0 Eks. + 
6. Fizika 3,0 Eks. + 
7. Neorganiskā ķīmija 1,5 Iesk. + 
8. Tēlotāja ģeometrija 2,0 Eks. + 
9. Materiālu pretestība 3,0 Eks. + 

 Kopā A daļa 21,5   
Programmas B daļa    

1. Pētījumu metodoloģija 2,0 Iesk. + 
2. Kokapstrādes procesu modelēšana 2,0 Iesk. + 
3. Kokapstrādes procesu automatizācija 2,0 Eks. + 
4. Kokapstrādes tehnoloģijas zinātniskie pamati 2,5 Eks.  
5. Diplomdarbs / diplomprojekts 10,0 VEK  

 Kopā B daļa 18,5   
 Pavisam kopā  40,0   

 
 
Pārejas programmas apjoms ir 40 KP, un šo programmu paredzēts apgūt nepilna laika 

studijās pusotra gada laikā. Pārejas programmas kalendārais plāns paredz organizēt 4 
klātienes sesijas (3 pirmajā studiju gadā un 1 otrajā studiju gadā, katras sesijas ilgums 2 
nedēļas), bet diplomdarbu vai diplomprojektu aizstāvēšana notiks otrā studiju gada ziemas 
semestrī (janvāra mēnesī).  

 
Pēc pārejas programmas no 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas “Kokapstrādes tehnoloģija” uz 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības 
studiju programmu “Kokapstrāde”  2005.gada septembrī uzsāka 38 studenti, sekmīgi apgūstot 
studiju priekšmetus, kas paredzēti pārejas programmā pirmajam studiju gadam. Pārejas 
programmas absolventu pirmais izlaidums paredzēts 2007.gada janvāra mēnesī.   
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1.3. Studiju programmu praktiskā realizācija 

 
 

1.3.1. Pasniegšanas metodes 
 
 

 Lekciju, praktisko darbu un laboratorijas darbu realizācijā tiek turpināts iepriekšējos 
gados uzsākts virziens uz studentu patstāvīgā darba palielināšanu studiju procesā. Šajā 
nolūkā: 
• tiek papildināta LLU Fundamentālās bibliotēkas filiāle ar jaunāko periodiku un mācību 

literatūru, izmantojot dažādus finansēšanas avotus (papildus LLU centralizētajiem 
līdzekļiem arī nozares uzņēmumu dāvinājumus, kā arī mācībspēki nodod personisko 
kontaktu ceļā iegūto literatūru bibliotēkā); 

• plašāka izdales materiālu sagatavošana un izplatīšana studentiem, lai intensificētu 
nodarbības (atkrīt nepieciešamība tērēt laiku faktu materiāla pierakstīšanai); 

• studentiem tiek uzdoti patstāvīgo darbu uzdevumi (grafiskie vai analītiskie), kuru izpilde 
ir konkrētā priekšmeta obligāts nosacījums  un veicina mācību prasmju apgūšanu; 

• tiek praktizēta referātu rakstīšana un to publiska apspriešana speciālo studiju priekšmetu 
apgūšanas ietvaros. Tas attīsta studentu iemaņas pareizi sastādīt referātus, patstāvīgi 
strādāt ar literatūru un aizstāvēt publiski savu viedokli, atbildot uz kolēģu un mācībspēku 
jautājumiem, kā arī sagatavo studentus efektīvākai diplomdarba uzrakstīšanai un 
aizstāvēšanai Valsts Eksāmenu komisijā; 

• kursa darbu un kursa projektu uzdevumi tiek veidoti individuāli katram studentam un ir ar 
praktisku orientāciju; 

• diplomdarbu uzdevumi ir saistīti ar konkrētu ražotni un tiek izpildīti galvenokārt pēc 
ražošanas uzņēmumu pieprasījumiem. 

 
Lai pieradinātu studentus pie komandas darba, laboratorijas darbi tiek izpildīti 3...5 

cilvēku grupās. 
 
 
 

1.3.2. Programmas realizācijas resursi 
 

LLU Meža fakultāte ir izvietota Jelgavā, Akadēmijas ielā 11, kur atrodas fakultātes 
galvenais mācību korpuss. Atsevišķā ēkā Dobeles ielā 41 atrodas Kokapstrādes katedras 
auditorijas un laboratorijas, kur notiek kokapstrādes studiju programmās iekļauto speciālo 
studiju priekšmetu apguve. Šajās telpās studenti apgūst gan praktiskās iemaņas koksnes 
pirmapstrādē, kā arī izpilda laboratorijas darbus visos studiju programmā iekļautajos studiju 
priekšmetos un veic zinātniskos pētījumus. Laboratorijas darbu vietu skaits visās laboratorijās 
atbilst studentu skaitam laboratorijas darbu grupās (12...15 studenti). Katedrā studentu rīcībā 
ir 22 datori, kuri pieslēgti INTERNETa tīklam. 

 
Kokapstrādes studiju programmu visi studiju priekšmeti ir nodrošināti ar programmām 

un nepieciešamo studiju literatūru. Pārskata periodā pārstrādātas 6 studiju priekšmetu 
programmas un izdoti 3 nosaukumu metodiskā literatūra. Laboratoriju iekārtu nodrošinājums 
ir atbilstošs mūsdienu prasībām. 
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Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes (LLU) Meža fakultāti, un kopā ar Jēkabpils un Ventspils                   
pašvaldībām 2003.-2004. gadā īstenoja PHARE 2001 ES līdzfinansētu projektu, kura 
oficiālais nosaukums bija “Jēkabpils kokapstrādes uzņēmējdarbības parks”, bet projekta 
īstenošana notika arī Rīgā, Jelgavā un Ventspilī. LLU līdzdalība šajā projektā bija saistīta ar 
Meža nozares informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centru izveidošanu. Ideja par šāda centru 
veidošanu radās, strādājot pie meža un ar to saistīto nozaru klastera projekta; tas veicinās 
cilvēku, informācijas un zināšanu kapacitātes un infrastruktūras attīstību. 

 
Lai sasniegtu projekta mērķus un veidotu priekšnosacījumus meža nozares 

informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centra efektīvai darbībai, 2005.gadā tika parakstīts 
līgums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Meža un koksnes produktu pētniecības un 
attīstības institūts” (saīsināti – MeKA) izveidošanu, kuru dibināja SO “Latvijas 
Kokrūpniecības federācija”, VAS “Latvijas Valsts meži” un Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Sabiedrība veic šādas darbības: 

• izglītošanu; 
• pētījumu un eksperimentālo izstāžu veikšanu; 
• tirgus un sabiedriskās domas izpēte; 
• konsultēšanu komercdarbībā un vadibzinībās; 
• ar mežsaimniecību un kokmateriālu sagatavošanu saistītie pakalpojumi. 

 
Šajā pašā gadā tika noslēgts Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), VAS “Latvijas 

Valsts meži” (LVM) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) noslēdza līgumu par 
zinātniski tehnisko un konsultatīvo sadarbību. Līgumslēdzējas puses vienojas sadarboties: 

• pētījumu un inovāciju jomā; 
• izglītības pilnveidošanas jomā; 
• tālākizglītības programmu realizācijas jomā; 
• projektu un pētījumu zinātniskās ekspertīzes jomā; 
• cilvēkresursu un materiāli tehniskās bāzes attīstības jomā. 

 
Latvijas Kokrūpniecības federācija un VAS “Latvijas Valsts meži”, noslēdzot 

sadarbības līgumu ar LLU, ņēma vērā, ka LLU un tās Meža fakultāte nodrošina meža nozari 
ar augstākās kvalifikācijas speciālistiem, realizējot atbilstošās augstākās profesionālās un 
akadēmiskās augstākās izglītības studiju programmas, kā arī izmantojot savu zinātnisko 
potenciālu nozares nozīmīgo problēmu risināšanā. LKF un LVM mērķis, attīstot Latvijas 
Meža kompleksa konkurētspēju, ir veicināt un atbalstīt līdzsvarotu LLU attīstību, veidojot to 
par aktīvu, vitālu un mūsdienīgu izglītības un pētniecības centru ar atbilstošu metodisko un 
tehnisko nodrošinājumu, saglabājot tās darbības akadēmisko raksturu un tradīcijas. 
Līgumslēdzējas puses konstatēja, ka LKF un LVM ir ieinteresētas veicināt zinātnes un 
ražošanas integrāciju, pētniecisko rezultātu ieviešanu, kokapstrādes procesu un produktu 
kvalitātes atbilstības sistēmas veidošanu, kvalificētu darbinieku apmācības uzlabošanu un uz 
zināšanām bāzētu nozares attīstību, savukārt LLU ir ieinteresēta pilnveidot zinātnisko 
potenciālu un studiju programmu kvalitāti, lai ar savu zinātniski tehnisko, potenciālu veicinātu 
meža nozares konkurētspējas paaugstināšanu. Ar šo līgumu saistītie darbi un pakalpojami tiek 
realizēti konkrētu projektu formā, tajā skaitā PHARE 2001 ES līdzfinansētais projekts 
“Jēkabpils kokapstrādes uzņēmējdarbības parks”.  
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Meža nozares informācijas, izglītības un tehnoloģiju centrs ir  veidots kā atsevišķa 
LKF institūcija. Tās sastāvā ir trīs saistītas struktūras: 

– Informācijas centrs, 
– Izglītības centrs,  
– Tehnoloģiju centrs. 

 
Tehnoloģijas un Izglītības centri atrodas Jelgavā, LLU Meža fakultātes Kokapstrādes 

katedras pārbūvētajās telpās (Jelgavā, Dobeles ielā 41), kas dod iespēju iekļaut projekta 
īstenošanā LLU akadēmisko potenciālu. Šo centru atdeve izpaudīsies vairākos virzienos: 

• studiju un tālākizglītības programmu kvalitatīvā realizācija, 
• zinātnisko pētījumu veikšana ar ES atzītām metodēm, 
• jaunāko zinātnes un tehnoloģijas atziņu propagandēšana un ieviešana ražošanā, 
• tirgū esošo produktu kvalitātes noteikšana un atbilstības apliecināšana, 
• jaunu produktu radīšana un pielietojuma izpēte, u.c.  
 

Tehnoloģiju centrā ir izveidotas šādas laboratorijas, kas izmantojamas arī 
kokapstrādes visu līmeņu studentu (pamatstudiju, maģistrantūras un doktorantūras studiju) 
apmācības un pētnieciskajā darbā: 

• koksnes zinātnes laboratorija. 
• materiālu mehānisko raksturlielumu testēšanas laboratorija. 
• materiālu ugunsizturības testēšanas laboratorija.  
• līmēto koksnes materiālu un izstrādājumu laboratorija. 
• koksnes hidrotermiskās apstrādes laboratorija. 
• mēbeļu un virsmas apdares testēšanas laboratorija. 
• mehatronikas mācību laboratorija. 

 
Ar mērķi veicināt nozares darbinieku profesionālās izaugsmes iespējas, kā arī lai 

piesaistītu nozarei citu specialitāšu studentus, projekta ietvaros izveidots Izglītības centrs. 
Izglītības centra uzdevumi: 

•   profesionālās un augstākās izglītības pilnveidošana – kokapstrādes ekonomika, 
koksnes tirgi, loģistika, dizains un inženierzinātnes, informācijas tehnoloģijas 
kokapstrādē; 

•   pieaugušo tālākizglitība – ekonomika, tirgzinība, kvalitātes vadība, CNC 
apmācība, mehatronika, darba drošība, tālākapstrādes tehnoloģijas. 

 
Izglītības centrs darbojas ciešā kontaktā ar Kokapstrādes katedru, realizējot 

tālākizglitības programmas. Viens no Izglītības centra uzdevumiem ir arī piesaistīt institūta 
MeKA darbiniekus un nozares vadošos speciālistus augstākās profesionālās izglītības 
programmu realizēšanai.         
 
 

1.3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 
 

 Lai gan kokapstrādes studiju programmas ir profesionālas, studentiem ir plašas 
iespējas nodarboties ar zinātnisko pētniecību, ko viņi arī aktīvi izmanto. Pētniecības darba 
pamatus studenti apgūst obligātajā studiju priekšmetā “Pētījumu metodoloģija” 5.semestra 
laikā. Šajā semestrī studenti, kuri vēlās iegūt inženiera diplomu ar tiesībām turpināt studijas 
maģistrantūrā, izvēlas sava zinātniskā darba tematu, bet Kokapstrādes katedras sēdē nozīmē 
viņiem zinātniskā darba vadītājus. Trešā kursa laikā tiek izstrādāta pētnieciskā darba metodika 
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un veikta situācijas analīze, t.sk. literatūras studijas par pētāmo problēmu. Eksperimentālā 
darba izpilde notiek gan Kokapstrādes un citu LLU katedru laboratorijās, gan arī ražošanas 
uzņēmumos ražošanas prakses laikā. Jāatzīmē, ka vairāki studenti, kuriem ir interese veikt 
padziļinātu zinātniskos pētījumus, iesaistās pētnieciskajā darbā jau jaunākajos kursos, 
strādājot pētījumu grupās kopā ar Meža fakultātes mācībspēkiem un vecāko kursu studentiem, 
tādējādi apgūstot komandas darba pieredzi. Šāda pēctecība ar studiju programmām saistītā 
radošā un zinātniski-pētnieciskā darba organizācijā garantē sekmīgu zinātniskā darba rezultātu 
ieguvi un veiksmīgu zinātniskā darba aizstāvēšanu Valsts Eksāmenu komisijā, absolvējot 
fakultāti. 
 
 Ar kokapstrādes studiju programmām saistītais radošais un zinātniski-pētnieciskais 
darbs aptver ļoti plašu tematu loku, kas iekļaujami Materiālzinātnes nozares Koksnes 
materiālu un tehnoloģijas apakšnozarē. Jāatzīmē, ka visveiksmīgāk zinātniski-pētniecisko 
darbu veic studenti, kuri iesaistīti Kokapstrādes katedras komplekso pētniecisko projektu 
izpildes darba grupās, jo šo projektu resursi dod iespējas veikt pētījumus ar mūsdienu 
laboratorijas iekārtām un izmantot datortehniku rezultātu statistiskai apstrādei, procesu 
modelēšanai un analīzei. Patreiz Kokapstrādes katedrā tiek izpildīti šādi pētnieciskie projekti, 
kuru izpildē saistīti kopumā 23 studenti: 
 
- LZP zinātniskais projekts 02.0007.3.1 ‘‘Koksnes pārstrādes produktu inovatīvās 

tehnoloģijas’’ (vad.H.Tuherms);. 
- LZP zinātniskais projekts 02.0014.3.1 “Meža izpētes teorētiskie un tehnoloģiskie modeļi” 

(vad.H.Tuherms); 
- Valsts pētījumu programma “Lapu koku audzēšanas un racionālās izmantošanas 

pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas”, projekts Nr.2, līguma uzskaites Nr.1-23/64 
“Lapu koku koksnes izmantošana mehāniskajā apstrādē jaunas produkcijas ieguvei” (vad. 
H.Tuherms); 

- Izglītības un zinātnes ministrijas finansētais Zinātņietilpīgs projekts TOP 04-64 “Bērza 
koksnes un bērza saplākšņu ekspluatācijas īpašības atkarībā no koku augšanas apstākļiem 
un saplākšņu ražošanas tehnoloģijas” (trešā puse – A/S “Latvijas Finieris”, 
vad.H.Tuherms); 

- Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Zāģmateriālu žāvēšanas kvalitāte Latvijas 
kokapstrādes uzņēmumos, tās atbilstība standartu prasībām un uzlabošanas iespējas” (vad. 
H.Tuherms); 

- Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Termiski modificētas koksnes ražošanas iespējas 
Latvijā: koksnes īpašības, pielietojums un tirgus vērtējums”  (vad. I.Akerfelds); 

- Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Koksnes iepakojamo materiālu termiskās 
apstrādes procesa pētījumi” (vad. I.Akerfelds); 

- Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Pētījumi par jaunu koksnes produktu izmantošanu 
būvniecībā un priekšlikumu sagatavošana to izmantošanas tehnisko un normatīvo barjeru 
novēršanai” (vad. A.Domkins); 

- Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “ Koksnes pārstrādes blakusproduktu kvalitātes un 
to izmantošanas alternatīvu izpēte Latvijas uzņēmumos”  (vad. K.Būmanis) – Ls 12.750.  

 
2002./2003.studiju gadā VEK savus zinātniskos darbus aizstāvēja un ieguva tiesības 

turpināt studijas maģistrantūrā 17 kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmas  absolventi  (52 % no absolventu kopskaita),  2003./2004.  studiju  gadā  – 13 
absolventi (57 % no absolventu kopskaita),  2004./2005. studiju  gadā  –  10  absolventiem 
(53 % no absolventu kopskaita), bet 2005./2006.studiju gadā – 20 studentiem (62,5 % no 
absolventu kopskaita) . 
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1.3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 

 
Līdzīgas studiju programmas Latvijā netiek realizētas. Sadarbība notiek ar Lietuvas un 

Igaunijas augstskolām (Kauņas Tehnoloģiskā universitāte, Tallinas Tehniskā universitāte un 
Igaunijas Lauksaimniecības universitāte), kurās notiek studijas kokapstrādes jomā. Savstarpēji 
analizētas studiju un atsevišķu studiju priekšmetu programmas, notiek metodiskās literatūras 
apmaiņa un tiek atjaunoti mācībspēku kontakti. Prof. H.Tuherms piedalījās kā eksperts 
kokapstrādes studiju programmas starptautiskajā akreditācijā Tallinas Tehniskajā universitātē 
un Igaunijas Lauksaimniecības universitātē, un iepazīstināja ar iegūtām atziņām un kolēģu 
pieredzi Meža fakultātes mācībspēkus. 

 
Dibināti kontakti (galvenokārt pētniecības jomā) ar Helsinku Universitāti, Helsinku 

Tehnoloģijas universitāti, Kymenlaakso profesionālo augstskolu, Stokholmas Karalisko 
tehnoloģijas universitāti, notiek studiju programmu savstarpējā analīze, kā arī metodiskās 
literatūras un pētījumu rezultātu savstarpējā apmaiņa. Studentu ārzemju prakšu organizācijā 
noslēgti sadarbības līgumi ar Poznaņas Lauksaimniecības universitāti un Kymenlaakso 
profesionālo augstskolu.    
 
 
 

1.3.5. Sadarbība ar darba devējiem 
 
 
 Studiju programmas ietvaros dibināti labi kontakti ar darba devējiem, kurus pārstāv 
Latvijas Kokrūpniecības federācija un citas tajā iekļautās profesionālās organizācijas. Ar AS 
“Latvijas Finieris” ir noslēgts sadarbības līgums, kas arī ietver prakšu organizēšanu un 
diplomdarbu un diplomprojektu izstrādi par tēmām, kuras interesē Akciju sabiedrību. 
 
 Katru studiju gadu speciālo studiju priekšmetu ietvaros tiek pieaicināti vadošie 
nozares speciālisti un institūta MeKA darbinieki, nolasīt lekcijas par aktuālām problēmām 
meža nozarē. Radošā sadarbība studentiem ar ražošanas darbiniekiem, galvenokārt bijušajiem 
attiecīgās studiju programmas absolventiem, notiek mācību un ražošanas prakšu laikā, kad 
studenti apgūst prakšu programmās iekļautos jautājumos un iepazīstas ar jaunāko tehniku un 
tehnoloģiju, pieredzi ražošanas organizācijā un uzzina arī problēmas, kas jārisina ražotājiem. 
Ražošanas pārstāvju – darba devēju attieksme pret studentiem prakšu laikā ir pozitīva. 
 
 Cieša sadarbība ar darba devējiem notiek diplomdarbu izstrādes procesā. Lielāka daļa 
diplomdarbu tiek izstrādāti par jautājumiem, kas aktuāli konkrētajiem ražošanas uzņēmumiem 
(pēc ražošanas uzņēmumu pieprasījuma). Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības studiju programmas absolventi izstrādā kvalifikācijas darbus tikai pēc 
šo uzņēmumu pieprasījumiem, kur viņi strādā. Visus diplomdarbus un kvalifikācijas darbus 
recenzē attiecīgo ražošanas uzņēmumu speciālisti, kas ļauj iegūt profesionālo vērtējumu 
darbiem un projektiem tieši no darba devēju viedokļa. Arī Valsts Eksāmenu komisijas sastāvā 
ir iekļauti katru gadu 3 vai 4 darba devēju pārstāvji, bet VEK darbu pēdējos gados vadīja 
Latvijas Kokrūpniecības federācijas prezidents J.Biķis, bet no 2005.gada – Latvijas 
Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācijas izpilddirektors Dr.sc.ing. J.Mārciņš.  
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1.4. Vērtēšanas sistēma 
 

 Iegūstamās izglītības vērtēšanas kritēriju pamatā ir studenta spējas lietot 
fundamentālo, humanitāro un ekonomisko studiju priekšmetos iegūtas zināšanas kokapstrādes 
tehnoloģisko procesu analīzē un pilnveidošanā, kā arī izprast meža nozares attīstības 
tendences Latvijā un pasaulē. Profesionāli vērtējot studentu zināšanas dažādos 
tehnoloģiskajos un organizatoriskajos jautājumos, uzsvars tiek likts uz prasmes saistīt 
ekonomiskos, sociālos, enerģētiskos un vides saglabāšanas aspektus ar rūpniecisko 
tehnoloģiju pilnveidošanu. 
 
 LLU tiek realizēta 10 ballu zināšanu vērtēšanas sistēma atbilstoši LLU Senātā 
apstiprinātajiem kritērijiem (10 – izcili, 9 – teicami, 8 – ļoti labi, 7 – labi, 6 – gandrīz labi, 5 – 
viduvēji, 4 – gandrīz viduvēji; 3 – vāji; 2 – ļoti vāji; 1 – ļoti, ļoti vāji). Apgūstot atsevišķus 
studiju priekšmetus, vērtējums “4” ir zemāka pozitīva atzīme; diplomdarbu un kvalifikācijas 
darbu aizstāvēšanā zemākais pozitīvais vērtējums ir “5”. Pašnovērtējuma gaitā ir atzīts, ka 
zināšanu novērtējumā maz lietots vērtējums izcili (10 balles), kas liecina par lielākas studentu 
daļas nespēju (vai nevēlēšanām) studiju laikā apgūt zināšanas virs programmas prasību 
līmeņa, bet no otras puses par pasniedzēju dažādām prasībām augsta līmeņa zināšanu 
vērtēšanā. 
 
  Katra studiju priekšmeta izvērstā programmā ir aprakstīta zināšanu vērtēšanas sistēma 
konkrētā priekšmetā. Vispārējā gadījumā tas iekļauj: 
• laboratorijas un praktisko darbu izpildes pārbaudi; 
• studentu atbilžu un referātu vērtēšanu semināros; 
• regulāro kontroldarbu pārbaudi un vērtēšanu (2...4 kontroldarbi katrā studiju priekšmetā, 

kas vienmērīgi sadalīti studiju priekšmeta apgūšanas periodā); 
• patstāvīgo mājas darbu izpildes kontroli un vērtēšanu;  
• kursa darbu un kursa projektu pārbaudi un vērtēšanu. 

 
Lielāka daļa (85 %) no eksāmeniem tiek kārtoti rakstiski. Atsevišķi pasniedzēji 

praktizē akumulējošo ieskaišu un eksāmenu kārtošanu, kompleksi vērtējot visus studentu 
darba vērtēšanas kritērijus semestra laikā. Studenti pozitīvi vērtē iespēju kārtot akumulējošo 
eksāmenu, jo tā veicina regulāru darbu visā semestra laikā. 

    
 

 Studenti 
 

1.5.1. Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programma 
 
 

Pēc šīs programmas līdz 2005./2006. studiju gada beigām sagatavoja kopumā 1647 
kokapstrādes inženierus, no kuriem laika periodā no 1994.gada līdz 1998.gadam 97 absolventi 
papildus inženiera kvalifikācijai ieguva arī bakalaura akadēmisko grādu; šim nolūkam bija 
nepieciešams noklausīties papildus kursus 5 KP apjomā, izstrādāt un aizstāvēt bakalaura 
zinātnisko darbu. 2005.gadā 10 absolventi un 2006.gadā 20 absolventi ieguva inženiera 
diplomu ar tiesībām turpināt studijas maģistrantūrā, aizstāvot Valsts eksāmenu komisijā 
papildus kvalifikācijas darbam arī zinātnisko darbu. 1995.gadā studijas beidza divi kursi – 
pēdējais izlaidums pēc 5 gadu apmācības programmas un pirmais izlaidums pēc 4 gadu 
apmācības programmas (augstākās profesionālās izglītības studiju programma). 
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Uzņemto studentu un absolventu skaits pa gadiem dots 6.tabulā. 

6.tabula. 
 

Uzņemto studentu un absolventu skaits 
kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programmā 

 
Uzņemto studentu skaits  Absolventu skaits 

tajā skaitā tajā skaitā 
 
 

Studiju 
Gads 

 
kopā par 

valsts fi-
nansējumu 

par 
daļēju 
maksu 

 
konkursa 

koeficients 

 
kopā 

 
baka- 
lauri 

ar tiesībām 
studēt ma-
ģistrantūrā 

Absol-
ventu % 
no uz-
ņemto  
skaita 

1995./1996. 59 50 9 2,88 35 29 - 59,3 % 
1996./1997. 58 50 8 1,96 26 14 - 44,9 % 
1997./1998. 59 50 9 2,38 30 12 - 50,9 % 
1998./1999. 58 50 8 1,86 34 - 8 58,6 % 
1999./2000. 55 50 5 1,92 35 - 19 63,6 % 
2000./2001. 55 50 5 1,82 28 - 11 + 3 50,9 % 
2001./2002. 50 50 - 1,56 34 - 17 + 4 68,0 % 
2002./2003. 62 50 12 1,78 33 - 10 + 7 53,2 % 
2003./2004. 62 51 11 1,74 23 - 13 + 2 37,1 % 
2004./2005. 41 41 - 1,14 19 - 10 46,3 % 
2005./2006. 59 52 7 1,65 32 - 20 54,2 % 
2006./2007. 56 50 6 1,78 42 - 42 75,0 % 
2007./2008. 37 37 - 1,12     

 
 Neskatoties uz salīdzinoši augstu konkursa koeficientu, studiju programmu vidēji 
absolvē tikai nedaudz vairāk par 50 % no uzņemtajiem studentiem. Tam par iemeslu 
galvenokārt ir vidusskolās un citās vidējās izglītības mācību iestādēs iegūtās nepietiekošās 
zināšanas matemātikā, fizikā un rasēšanā, kas apgrūtina fundamentālo studiju priekšmetu 
apguvi augstāko profesionālo studiju līmenī. Sevišķi tas izpaužas pēdējos gados, kad 
vidusskolās iepriekšminēto priekšmetu speckursi varēja būt izvēles statusā 

 
7.tabula. 

         
Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 

absolventu kvalifikācijas, zinātnisko un bakalaura darbu aizstāvēšanas rezultāti 
 

Darbu aizstāvēšanas vērtējums Studiju 
gads 

Darbu 
skaits 5 (teicami) 4 (labi) 3 (apmierinoši) 

Vid. 
vērt. 

1995./1996. 35 27  (77,1 %) 8 (22,9 %) - 4,77 
1996./1997. 26 14 (53,8 %) 11 (42,3 %) 1 (3,9 %) 4,54 
1997./1998. 30 15 (50 %) 14 (46,7 %) 1 (3,3 %) 4,47 

Darbu aizstāvēšanas vērtējums    
10 

(izcili) 
9 

(teicami) 
8 

(ļoti labi) 
7 

(labi) 
6 

(gandr.labi) 
5 

(viduvēji) 
 

1998./1999. 34 - 6 (18 %) 25 (73 %)  3 (9 %) - - 8,09 
1999./2000. 35 - 4 (11 %) 18 (52 %) 6 (17%) 7 (20 %) - 7,54 
2000./2001. 28 - 6 (21 %) 15 (54 %) 7 (25%) - - 7,96 
2001./2002. 34 - 7 (21 %) 18 (52 %) 7 (21%) 1 (3 %) 1 (3 %) 7,85 
2002./2003. 33 - 5 (16 %) 12 (36%) 12 (36%) 4 (12%) - 7,55 
2003./2004. 23 - 3 (13 %) 14 (61 %) 4 (17 %) 2 ( 9 %) - 7,78 
2004./2005. 19 - 5 (26 %) 7 (37 %) 6 (32 %) 1 (5 %) - 7,84 
2005./2006. 32 - 7 (22 %) 11 (34 %) 9 (28 %) 5 (16 %) - 7,63 
2006./2007. 42 - 5 ( 12 %) 17 (40 %) 16 (38 %) 4 (10 %) - 7,55 
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Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programmas absolventu 
kvalifikācijas aizstāvēšanas rezultāti laika periodā no 1996. līdz 2007.gadam ir apkopoti  
7.tabulā. Tabulas dati liecina, ka studentu sagatavošanas līmenis ir pietiekoši labs, jo deviņu 
gadu laikā tikai 27 darbi (7 % no kopskaita) ir novērtēti ar atzīmi, kas zemāka par 
novērtējumu “labi”. 

 
 

 
1.5.2. Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa  

augstākās profesionālās izglītības studiju programma 
 
 
 

1997.gadā, pēc nozares profesionālo organizāciju lūguma, LLU Meža fakultātē 
atjaunotas nepilna laika (neklātienes) studijas, kas notiek saskaņā ar pirmā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības studiju programmu “Kokapstrādes tehnoloģija”. Nepieciešamība 
atjaunot nepilna laika studijas kokapstrādē saistīta ar koksnes mehāniskās apstrādes straujo 
attīstību Latvijas Republikā pēc neatkarības atjaunošanas, un daudzu personu, kuru 
iepriekšējā izglītība nebija saistīta ar kokapstrādi, iesaistīšanos šajā uzņēmējdarbības jomā. 
Uzņemto studentu un absolventu skaits pa gadiem dots 8.tabulā. Nepilna laika studijas 
kokapstrādes tehnoloģijā notiek tikai par daļēju maksu. 

  
8.tabula 

 

Uzņemto studentu un absolventu skaits kokapstrādes tehnoloģijas  
pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmā 

 
 

Studiju 
gads 

Uzņemto studentu  
skaits  

Absolventu  
skaits 

Absolventu % 
no uzņemto skaita 

1997./1998. 54 - - 
1998./1999. 76 - - 
1999./2000. 81 - - 
2000./2001. 91 17 31,5 % 
2001./2002. 102 11 14,5 % 
2002./2003. 57 17 21.0 % 
2003./2004. 40 16 40,0 % 
2004./2005. 52 24 46,1 % 
2005./2006. 50 5 10,0 % 
2006./2007. 35 5 14,3 % 
2007./2008. 26   

 
 

 Pagaidām studiju programmu absolvē tikai neliels skaits no uzņemtajiem studentiem, 
bet daudzi turpina vēl studijas. Tam par iemeslu ir gan studējošo liels vecums (ilgs 
pārtraukums izglītības procesā), gan arī grūtības savienot darbu ar studijām, neprasme strādāt 
patstāvīgi, studējot nepilna laika studiju režīmā, kā arī vidusskolās un citās vidējās izglītības 
mācību iestādēs iegūtas nepietiekošās zināšanas matemātikā, fizikā un rasēšanā, kas apgrūtina 
fundamentālo studiju priekšmetu apguvi augstāko profesionālo studiju līmenī. Arī 
nepietiekams mācību literatūras nodrošinājums reģionālās bibliotēkās neveicina nepilna laika 
studentu patstāvīgo darbu. Lai palīdzētu nepilna laika studentiem apgūt studiju programmu, 
Kokapstrādes katedra ir sagatavojuši speciāli viņiem piemērotus izdales materiālus, bet katra 
mēneša pirmajā sestdienā tiek organizētas konsultācijas katedras telpās visos speciālos studiju 
priekšmetos.  
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Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmas absolventu kvalifikācijas aizstāvēšanas rezultāti 9.tabulā. Tabulas dati liecina, 
ka studentu sagatavošanas līmenis ir pietiekoši labs, jo tikai 6 darbi (6 % no kopskaita) ir 
novērtēti ar atzīmi, kas zemāka par novērtējumu “labi”.   

9.tabula. 
         

Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības  
studiju programmas absolventu kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti 

 
Darbu aizstāvēšanas vērtējums    

Studiju 
Gads 

 
Darbu 
skaits 

10 
(izcili) 

9 
(teicami) 

8 
(ļoti labi) 

7 
(labi) 

6 
(gandr.labi) 

5 
(viduvēji) 

Vid. 
Vērt. 

2000./2001. 17 - 6 (35 %) 9 (53 %) 2 (12%) - - 8,24 
2001./2002. 11 - - 5 (46 %) 4 (36%) 1 (9 %) 1 (9 %) 7,85 
2002./2003. 17 - 3 (18 %) 8 (47 %) 5 (29%)  1 (6 %) - 7,76 
2003./2004. 16 - 4 (18 %) 6 (47 %) 5 (29 %) 1 (6 %) - 7,81 
2004./2005. 24 - 5 (21 %) 10 (42 %) 8 (33 %) 1 (4 %) - 7,79 
2005./2006. 5 - 1 (20 %) 3 (60 %) - 1 (20 %) - 7,80 
2006./2007. 5 - 1 (20 %) 3 (60 %) 1 (20 %) - - 8,00 

 
 
1.6. Akadēmiskais personāls 

 
 
 Kokapstrādes studiju programmu nodrošināšanai ir iesaistīti 71 mācībspēks, no kuriem 
9 ir habilitētie zinātņu doktori (12,7 %) un 25 – zinātņu doktori (35,2 % no iesaistīto 
mācībspēku kopskaita); 78 % no visiem studiju priekšmetiem vada habilitētie doktori un 
doktori. Kokapstrādes studiju programmu realizācijā iesaistīta akadēmiskā personāla saraksts 
ir dots 12.tabulā. Šajā tabulā izcelti mācībspēki, kuri pārskata periodā paaugstinājuši savu 
kvalifikāciju vai no jauna iesaistīti studiju programmas realizācijā ar mērķi atjaunot 
akadēmisko personālu. Šim sastāvam ir raksturīga liela zinātniski pedagoģiskā darba pieredze, 
tomēr vēl pagaidām vidējais vecums ir virs 55 gadiem. 
 

10.tabula 
Kokapstrādes specialitātes studiju programmu realizācijā 

iesaistīto mācībspēku kvalifikācija 
 

Skaits Skaits Zinātniskie un 
akadēmiskie grādi kopā % 

Ieņemamie 
amati Kopā % 

Habilitētie doktori 9 12,7 % Profesori 13 18,3 % 
Zinātņu doktori 25 35,2 % Asociētie profesori 6   8,4 % 

Maģistri 21 29,6 % Docenti 19 26,8 % 
Bakalauri 10 14,1 % Lektori 22 29,6 %  

Profesionālā kvalifikācija 6 8,4 % Asistenti 11 16,9 % 
Kopā 71 100 % Kopā 71 100 % 

 
 

 No kokapstrādes studiju programmu realizācijā iesaistītājiem mācībspēkiem viens 
profesors ir LZA īstenais loceklis, divi – LZA korespondētājlocekļi; Latvijas 
Lauksaimniecības un mežzinātņu akadēmijas locekļi ir 8 studiju programmas mācībspēki. 
Viens mācībspēks ir Zviedrijas Karaliskās Inženierzinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, viens 
– Zviedrijas Karaliskās Lauksaimniecības un mežsaimniecības akadēmijas ārzemju loceklis 
un Igaunijas Lauksaimniecības universitātes Goda doktors Dr.h.c.silv. Kokapstrādes studiju 
programmu realizācijā ir iesaistīti arī 4 LZP mežzinātņu eksperti, tajā skaitā arī Mežzinātņu 
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ekspertu komisijas priekšsēdētājs. Mācībspēku vidū ir arī Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un 
eksportētāju asociācijas prezidents, Latvijas Amatniecības kameras prezidents, Kokapstrādes 
tehnoloģiskā centra direktors un Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors. Šāda 
kokapstrādes studiju programmā iesaistīto mācībspēku – zinātnieku profesionālā darbība ļauj 
studiju procesā aktualizēt visu nozares jaunāko informāciju, kā arī nodrošina teicamu 
atgriezenisko saiti. Visi mācībspēki regulāri stažējas ārzemēs vai paaugstina savu 
kvalifikāciju dažādos kursos un semināros Latvijā. Kokapstrādes specialitātes studiju 
programmu realizācijā iesaistītās struktūrvienības un to uzdevumi ir doti 11.tabulā. 
 

11.tabula 
Kokapstrādes specialitātes studiju programmu 

realizācijā iesaistītas struktūrvienības 
 

Nr.
p.k 

Struktūrvienība Fakul-
tāte 

Uzdevumi 

Vadošā struktūrvienība 
1. Kokapstrādes katedra MF Nodrošināt studiju programmas pilnīgu 

realizāciju, speciālo priekšmetu apguvi, 
kvalifikācijas un zinātnisko (bakalaura) darbu 
izstrādi 

Profilējošs (specialitātes) struktūrvienība 
1. Meža izmantošanas 

katedra 
MF Nodrošināt studiju programmas realizāciju 

koksnes zinātnes un nozares organizācijas un 
uzņēmējdarbības jomā 

Pārējās struktūrvienības 
1. Informātikas institūts 

(Matemātikas un 
Informātikas katedras) 

II Pamatzināšanu nodrošināšana matemātikā un 
informātikā inženierzinātņu fundamentālo un 
programmas speciālo priekšmetu apguvei 

2. Humanitārais institūts 
(Filozofijas, Sociālo 
zinātņu un Valodu 
katedras) 

HI Humanitārā bloka realizācija visās studiju 
pakāpēs 

3. Mehānikas institūts, 
Spēkratu institūts, 
Lauksaimniecības 
enerģētikas institūts,  
Izglītības un mājsaimnie- 
Cības institūts 

TF Nodrošināt inženierzinātņu un psiholoģijas 
studiju priekšmeta apguvi 

4. Ekonomikas katedra, 
Grāmatvedības un finansu 
katedra, Uzņēmējdarbības 
katedra 

EF Nodrošināt ekonomisko un uzņēmējdarbības 
priekšmetu apguvi 

5. Arhitektūras un 
būvniecības katedra, Vides 
un ūdenssaimniecības 
katedra, Fizikas katedra 

LIF Atbilstoši katedru profilam nodrošināt 
būvniecības pamatu, ekoloģijas un vides 
aizsardzības, fizikas studiju priekšmetu apguvi 

6. Ķīmijas katedra PTF Nodrošināt ķīmijas kursa apguvi 
7. Mežkopības katedra MF Nodrošināt mežsaimniecības pamatu apguvi 
8. Darba vides katedra MF Cilvēka aizsardzības un ergonomikas bloka 

studiju priekšmetu apguves nodrošināšana 
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12.tabula 

Kokapstrādes specialitātes studiju programmu akadēmiskais personāls 
 

 
Nr. 
p.k. 

 
Uzvārds, vārds 

 
Fakultāte, 

katedra 

 
Amats, 

zinātniskais grāds 

 
Studiju priekšmets 

Ap-
joms 
KP 

 
Pienākumi 

studiju procesā 
1. GRĪNFELDS Alfons MF, MIZM Prof., Dr.sc.ing. Meža ienesība 1,0 Lekcijas 
2. HROLS Jurijs MF, KOKA Prof., Dr.habil.chem. - - Nobeiguma darbi 
3. LIEPA Imants MF, MEZK Prof., Dr.habil.biol. Pētījumu metodoloģija 2,0 Lekcijas, prakt.darbi  
4. MOSKVINS Genādijs TF, LENI Prof., Dr.habil.sc.ing. Kokapstrādes procesu automatizācija 2,0 Laboratorijas darbi 
5. OZOLIŅŠ Rūdolfs II, MATE Prof., Dr.habil.silv. Matemātika 5,0 Lekcijas 
6. ROCĒNS Kārlis MF, KOKA Prof., Dr.habil.sc.ing. Koka būvkonstrukcijas 2,0 Lekcijas, prakt.darbi, 

Nobeiguma darbi 
7. ŠNĪDERS Andris TF, LENI Prof., Dr.sc.ing. Kokapstrādes procesu automatizācija 2,0 Lekcijas 
8. TREIMANIS Arnis MF, KOKA Prof., Dr.habil.sc.ing. Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas 2,0 Lekcijas, lab.darbi, 

nobeiguma darbi 
9. TUHERMS Henns MF, KOKA Prof., Dr.habil.sc.ing. Koksnes griešanas procesi 

Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 
Kokapstrādes procesu modelēšana 
Meža nozares aktuālās problēmas 

1,5 
6,5 
2,5 
1,0 

Lekcijas, lab.darbi 
Lekcijas, pr.d.,k.pr. 
Lekcijas, pr.d., k.d. 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 

10. ZĀLĪTIS Pēteris MF, MEZK Prof., Dr.habil.silv. Mežsaimniecības pamati 2,0 Lekcijas, lab.d. 
11. DREIMANIS Andrejs MF, MEZK Prof., Dr.silv. Medību saimniecība 1,5 Lekcijas, lab.d. 
12. DRĒSKA Andris MF, MIZM Ass.prof., Dr.sc.ing. Pētījumu metodoloģija 2,0 Lekcijas, pr.d. 
13. LĪPIŅŠ Leonards MF, MIZM Prof., Dr.sc.ing. Koksnes mācība 

Meža prečzinība 
2,0 
2,0 

Lekcijas 
Lekcijas 
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14. PURVGALIS Aivars MF, MIZM Ass.prof., Dr.silv. Kokapstrādes ekonomika 
Uzņēmējd.org. kokapstr. uzņēmumos 
Grāmatvedības pamati 
Koktirdzniecība 
Uzņēmējd. ekonomikas projektēšana 

1,5 
4,0 
1,5 
1,5 
1,5 

Lekcijas, pr.d. 
Lekcijas, pr.d., k.d. 
Lekcijas, pr.d. 
Lekcijas, pr.d. 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 

15. PUŠINSKIS Valentīns TF, MEHA 
MF, KOKA 

Ass.prof., Dr.sc.ing. Mašīnu elementi 
Pneimotransports kokapstrādē 
Taras un ēvelēto materiālu ražošana 
Iekšējais transports kokapstrādē 

4,5 
2,5 
1,0 
1,5 

 

Lekcijas, lab.d., k.pr. 
Lekcijas, lab.d., k.d. 
Lekcijas 
Lekcijas, lab.d. 
Nobeiguma darbi 

16.  VĒRDIŅŠ Gunārs TF, SPEK 
MF, KOKA 

Ass.prof., Dr.sc.ing. Konstrukciju materiāli 2,0 Lekcijas, lab.d. 
Nobeiguma darbi 

17. VILCIŅA Anastasija EF, EKON Prof., Dr.oec. Ekonomikas teorija 1,5 Lekcijas 
18. ZIEMELIS Imants TF, MEHA Ass.prof., Dr.sc.ing. Materiālu pretestība 3,0 Lekcijas, pr.d. 
19. ANDERSONE Zinaīda HI, FILO Doc., Dr.thil. Filozofija 1,5 Lekcijas, semināri 
20. AUMALE Minjona TF, MEHA Docente Tehniskā grafika 4,0 Lekcijas, pr.d. 
21. BEĶERIS Zigurds  MF, DVID Docents, Dr.biol. Cilvēks ārkārtas situācijās 1,0 Lekcijas 
22. BŪMANIS Kārlis MF, KOKA Docents, Mgr.ing. Tehniskā mērīšana kokapstrādē 

Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 
Jaunākais nozarē 
Datorizētā projektēšana 
Iekārtas uzturēšanas organizācija 
Uzņēmējdarbība nozarē 

1,0 
6,5 
1,5 
1,0 
1,0 
4,0 

Lekcijas, lab.d. 
Laboratorijas darbi 
Lekcijas 
Lekcijas 
Lekcijas 
Ražošanas prakse 
Nobeiguma darbi 

23. ČAKSTE Ilze PTF, KIMI Doc., Dr.chem. Ķīmija 3,0 Lekcijas, lab.d. 
24. ČUKURS Jānis TF, MEHA Doc., Dr.sc.ing. Tehniskā grafika 4,0 Praktiskie darbi 
25. DREIMANIS Ēvalds LIF, VIDE Doc., Dr.biol. Ekoloģija un vides aizsardzība 2,0 Lekcijas, lab.d. 
26. DOMKINS Andrejs MF, KOKA Ass.prof., Mgr.ing. Koka izstrādājumu ražošana 5,5 Lekcijas, k.pr. 

Nobeiguma darbi 
27. KAZĀKS Vilnis MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Koka pamatkonstrukcijas 3,0 Lekcijas, k.d. 

Nobeiguma darbi 
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28. KLEĢERIS Ilmārs TF, LENI Doc., Dr.sc.ing. Elektrotehn. un rūpn.elektron.pamati 2,5 Lekcijas, lab.d. 
29. KOZULIŅŠ Voldemārs MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Zāģmateriālu ražošana 

Kokapstrādes tehnoloģija 
5,5 
3,0 

Lekcijas, k.pr. 
Ražošanas prakse 
Nobeiguma darbi 

30. KRONBERGS Ēriks TF, MEHA Doc., Dr.sc.ing. Hidraulika 2,5 Lekcijas, lab.d. 
31. OZOLA Lilita LIF, BUVK Doc., Mgr.ing. Koka būvkonstrukcijas 1,0 Lekcijas 
32. SARMULIS Ziedonis MF, MIZM Doc., Mgr.ing. Koksnes mācība 

Meža prečzinība 
2,0 
2,0 

Laboratorijas darbi 
Laboratorijas darbi 

33. SKRUPSKIS Voldemārs MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Saplākšņu ražošana 
Koksnes plātņu ražošana 
Drāzto finieru ražošana 

3,0 
2,0 
1,0 

Lekcijas, k.pr. 
Lekcijas 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 

34. STAŠA Jānis MF, DVID Doc., Mgr.ing. Cilvēku aizsardzība 
Ergonomika 
Darba aizsardzība 

2,0 
1,0 
1,0 

Lekcijas, lab.d. 
Lekcijas, lab.d. 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 

35. STURMOVIČA Elīna PTF, PRT Doc., Dr.sc.ing. Siltumtehnika un siltumapgāde 2,5 Lekcijas, lab.d. 
36. ŠMITS Jānis MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Koksnes  materiālu apdare 4,0 Lekcijas, lab.d. 

Nobeiguma darbi 
37. VASIĻEVSKIS Antons MF, MIZM Doc., Dr.sc.ing. Mežizstrādes pamati 

Tehniskās jaunrades pamati 
1,5 
1,0 

Lekcijas 
Lekcijas 

38. ZEIDMANE  Anda LIF, FIZI Doc., Dr.paed. Fizika 3,0 Lekcijas 
39. AKERFELDS Ivars MF, KOKA Doc, Mgr.ing. Koksnes hidrotermiskā apstrāde 

Koksnes aizsardzība un konservēšana 
Kokapstrādes tehnoloģija 
 

5,5 
1,0 
3,0 

Lekc.,pr.d., lab.d.,k.pr. 
Lekcijas, lab.d. 
Mācību prakse 
Nobeiguma darbi 

39. BIŠOFA Aina EF, EKON Lektore Mārketings (Tirgvedības pamati) 1,0 Lekcijas 
40. BITE Ligita EF, UZND Lektore Uzņēmējdarbības likumi 1,0 Lekcijas, semināri 
41. BLUSANOVIČA Ilze HI, VALO Lektore, Mgr.psih. Vācu valoda 6,0 Praktiskie darbi 
42. GRUNDE Uldis II, INFO Lektors Visual basic 1,5 Praktiskie darbi 
43. KAZAINE Ilze II, INFO Lektore Informātika 4,0 Lekcijas, lab.d. 
44. KAZAINIS Ģirts II, INFO Lektors Internet lappušu veidošana 2,0 Lekcijas, pr.d. 



 

 33

45. KIVLENIEKS Arnis TF, MEHA Lektors Tehniskā grafika 4,0 Laboratorijas darbi 
46. KŪLIŅŠ Laimonis MF, KOKA Lektors, Mgr.ing. Ievads specialitātē 

Saplākšņu ražošana 
Koksnes plātņu ražošana 
Līmes un koksnes līmēšana 

1,0 
3,0 
2,0 
1,0 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi 
Laboratorijas darbi 
Nobeiguma darbi 

47. PAURA Andrejs II, INFO Lektors Grafiskais redaktors 1,5 Lekcijas, lab.d. 
48. PUTNIŅA Maruta HI, SOCI Lektore, Mgr.paed. Socioloģija 1,5 Lekcijas, semināri 
49. PŪCE Alla EF, EKON Lektore Tiesību pamati 1,0 Lekcijas, pr.d. 
50. RUŠKO Akvelīna MF, KOKA Lektore Kokapstrādes ražotņu projektēšana 2,0 Lekcijas, k.d. 
51. RUŽA Ingūna II, INFO Lektore Informātika 4,0 Lekcijas, lab. d. 
52. SILAMIĶELE Ilze MF, MIZM Lektore, Mgr.silv. Meža likumi 1,0 Lekcijas 
53. SVIKA Mārtiņš HI, VALO Lektors Angļu valoda 6,0 Praktiskie darbi 
54. TREPŠS Ignats HI, FILO Lektors Ētika, estētika 1,5 Lekcijas, semināri 
55. VANOVSKA Vizma TF, IZMA Lektore Lietišķā psiholoģija 1,0 Lekcijas 
56. VEIDEMANE Anna HI, VALO Lektore Vācu valoda 6,0  Praktiskie darbi 
57. VIZBULIS Jānis TF, MEHA Lektors Teorētiskā mehānika 2,5 Lekcijas, pr.d. 
58. ŽODZIŅA Maija LIF, ARBU Lektore, Mgr.ing. Rūpniecības būvniecības pamati 2,5 Lekcijas, lab.d., k.d. 
59. BLUKA Aldona PTF, KIMI Asistente Ķīmija 3,0 Laboratorijas darbi 
60. ČERŅĀJEVA Sarmīte II, MATE Asistente Matemātika 5,0 Praktiskie darbi 
61. DUBROVSKIS Dagnis MF, MIZM Asistents Meža resursu ekonomika 2,0 Lekcijas 
62. HOFMANE Sandra HI, SOCI Asistente, Mgr.paed. Vadzinību pamati 3,0 Lekcijas, semināri 
63. KAMOLIŅA Elva II, INFO Asistente Informātika 4,0 Laboratorijas darbi 
64. KIZIKA Baiba EF, EKON Asistente Ekonomikas teorija 1,5 Praktiskie darbi 
65. LIEPIŅA Ilze TF, IZMA Asistente, Mgr.paed. Psiholoģija 1,5 Lekcijas, pr.d. 
66. PELĒCE Ilze LIF, FIZI Asistente Fizika 3,0 Laboratorijas darbi 
68. PRIEDKALNS Gints MF, KOKA Lektors, Mgr.sc.ing. Koka pamatkonstrukcijas 

Zāģmateriālu ražošana 
3,5 
5,5 

Lab.d, k.d. 
Pr.d., lab.d., k.pr. 

69. RUKS Uldis MF, KOKA Asistents Kokapstrādes tehnoloģijas pamati 
Kokapstrādes pamati 

4,0 
3,0 

Laboratorijas darbi 
Mācību prakse 

70. SKRINDA Ilze  II, MATE Asistente Matemātika 5,0 Praktiskie darbi 
71. ARBIDĀNS Mareks MF, KOKA Asistents Pneimotransports kokapstrādē 2,5 Lekc., lab.d., k.d. 
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 Pašnovērtēšanas gaitā atzīts, ka īpaša vērība ir jāvelta mācībspēku sastāva 
atjaunošanai. Zināms uzlabojums bija jau 2000./2001.studiju gadā, kad visās fakultātes 
katedrās studiju procesā tiks iesaistīti asistenti vai asistenti - stažieri paaudžu maiņai 
perspektīvā. Ir pamats prognozei, ka virkne jauno mācībspēku cels savu zinātnisko 
kvalifikāciju, aizstāvot inženierzinātņu maģistra vai doktora grādus. Ir jāturpina darbs pie 
vadošās profesūras nodrošinājuma specialitātē.  
 
 Kokapstrādes studiju programmu akadēmiskā personāla galvenā problēma ir analoga 
ar problēmām visās augstskolās – nelabvēlīga vecuma struktūra. Tas saistīts galvenokārt ar 
relatīvi zemo akadēmiskā personāla atalgojumu. Ja tuvāko 3...5 gadu laikā stāvoklis 
neuzlabosies, būs apdraudētas iespējas garantēt kvalitatīvu studiju procesa norisi. Patreiz vēl 
iespējams iesaistīt studiju procesā augstas kvalifikācijas speciālistus, kuru vecums ir lielāks 
par 63...65 gadiem (arī strādājot daļējā slodzē), jo atcelti ierobežojumi saņemt pilnā apjomā 
vecuma pensiju strādājošiem pensionāriem. Diemžēl neizdodas piesaistīt akadēmiskajam 
darbam labākos jaunos speciālistus, jo nozarē vidējā darba alga ir ievērojami augstāka un 
darba vietu piedāvājums pēdējos gados pārsniedz absolventu skaitu pat 2 reizes.    

 
 
 
 
 

1.7. Pašnovērtējums 
 
 
Izvērtējot kokapstrādes specialitātes augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas kopumā, ir jāatzīst, ka patreizējās studiju programmas nodrošina vispusīgu 
zināšanu ieguves iespēju koksnes mehāniskajā apstrādē, dod iespēju studentiem specializēties 
izvēlētajā virzienā, un atbilst izvirzītiem mērķiem. Studentiem ir iespējas līdztekus speciālo 
kursu apguvei iegūt zināšanas inženierzinātņu akadēmiskajos studiju priekšmetos, ekonomikā 
un uzņēmējdarbībā, kā arī pilnveidot sevi kā personību, apgūstot fundamentālos un 
humanitāros studiju priekšmetus. Studentiem ir radītas plašas iespējas piedalīties zinātniskajos 
pētījumos, un šīs iespējas tiek arī aktīvi izmantotas. Pakāpeniski tiek pilnveidota laboratorijas 
un metodiskā bāze. Pozitīvi tika novērtēta pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 
studiju programmas “Kokapstrādes tehnoloģija” saturs un šīs programmas absolventu 
tālākizglītošanās iespējas; minētā studiju programma atbilst pilnībā darba tirgus prasībām un 
nodrošina tās absolventiem iespējas sekmīgi darboties dažāda profila kokapstrādes ražotnēs. 

 
Kokapstrādes specialitāšu studiju programmu pašnovērtēšanas komisija uzskata, ka ir 

nepieciešama tālāka studiju programmu pilnveidošana, veidojot izvēles priekšmetu blokus un 
samazinot lielo maza apjoma studiju priekšmetu skaitu. Jāveic nepieciešamie sagatavošanas 
darbi pārejai uz nodarbību plānošanu pēc priekšmetu apguves principa un jāizskata iespējas  
paaugstināt studentu patstāvīgā darba efektivitāti, kā arī ieviešot vecākajos kursos nodarbību 
plānošanu pēc bloku sistēmas. Jāturpina meklēt iespējas studentiem organizēt ārzemju 
prakses. Jāmeklē iespējas iesaistīt akadēmiskajā darbībā jaunos, perspektīvos mācībspēkus.     
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1.8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
 
 

Pamatojoties uz pašnovērtējuma rezultātiem, izvirzīti šādi galvenie uzdevumi 
kokapstrādes studiju programmu kvalitātes uzlabošanai: 
• jāturpina laboratorijas bāzes pilnveidošana un apgāde ar mūsdienu laboratorijas un 

tehnoloģisko iekārtu. 2005. gadā pabeigt Kokapstrādes katedras praktiskās apmācības 
bāze rekonstrukciju, uzbūvējot jaunu praktiskās apmācība (mācību laboratorijas) 
korpusu); 

• piedalīties ES PHARE 2001 Ekonomiskās un sociālās kohēzijas programmas LE 01.05.01 
ietvaros projekta “Jēkabpils meža industriālais biznesa parks” realizācijā; 

• jāturpina sadarbība ar institūtu MeKA un LLU Kokapstrādes katedras telpās izveidotā 
biznesa parka Zināšanu un Tehnoloģiju centriem, kas izmantojami studiju un 
tālākizglītības programmu kvalitatīvākai realizācijai, kā arī zinātnisko pētījumu veikšanai 
ar ES atzītām metodēm;  

• jāturpina uzsāktais darbs akadēmiskā personāla vecuma sastāva optimizācijai; 
• jāturpina uzsāktā studiju priekšmetu pilnveidošana un saskaņošana ar profesijas standarta 

prasībām, samazinot maza apjoma studiju priekšmetu skaitu un radīt priekšnosacījumus 
pārejai uz priekšmetu plānošanu un apgūšanu blokos; 

• aktīvāk sagatavot mācību un metodisko literatūru, sevišķi nepilna laika studentu studiju 
procesa aktivizēšanai; 

• jāsagatavo metodiskie materiāli pārejai uz nodarbību organizēšanai pēc bloku sistēmas; 
• jāturpina ārzemju prakšu organizācija; 
• izvērtēt studiju programmas atbilstību profesiju standarta prasībām un veikt atbilstošas 

izmaiņas studiju programmā; 
• katru otro gadu veikt darba devēju aptauju par studiju procesa rezultātiem.    
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2. Maģistrantūras studiju programma 
 
 
 

2.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 
 

 
 
 LLU Meža fakultātes maģistrantūras mērķis ir gatavot vispusīgi izglītotus jaunos 
zinātniekus, pedagogus un uzņēmējus, kas būtu apveltīti ar radošu, patstāvīgu lemtspēju un 
veicinātu Latvijas meža nozares tālāku attīstību. 
 
 Maģistrantūras akadēmiskās studiju programmas mērķis ir nodrošināt: 
• akadēmiski izglītotus inženierzinātņu maģistrus zinātniskajam darbam LLU vai citās 

augstskolās; 
• akadēmiski izglītotus pedagogus darbam LLU vai vidējās speciālās mācību iestādēs; 
• maģistrus tālākām studijām doktorantūrā; 
• augstas kvalifikācijas speciālistus darbam valsts, pašvaldību institūcijās, saimnieciskās 

pašpārvaldes struktūrās un ar meža nozari saistītos valsts vai privātajos uzņēmumos un 
konsultatīvajā dienestā. 

 
Maģistrantūras akadēmiskās studijas paredz specializāciju kādā no kokapstrādes 

nozarēm studiju programmas kokapstrāde (koksnes materiāli un tehnoloģijas) ietvaros –
programmas vadītājs V. Kozuliņš, doc., Dr.sc.ing. 
  
 Studiju programmā  paredzētās teorētiskās studijas (lekcijas un patstāvīgais darbs), 
praktisko iemaņu attīstība (laboratorijas darbos, semināros, praksēs), pedagoģiskā darbība 
(laboratorijas darbu un semināru vadīšana), kā arī patstāvīga kursa darbu izstrāde un 
zinātnisko pētījumu veikšana nodrošina maģistra spēju: 
• pārzināt izvēlētās zinātnes nozares vēsturisko attīstību, pašreizējo situāciju un prasmi 

izvēlēties aktuālākos turpmākās darbības virzienus; 
• orientēties izvēlētā studiju virziena zinātnes un prakses jautājumos; 

• veikt patstāvīgus pētījumus doktorantūrā;  
• izvērtēt nozares attiecīgo zinātnisko pētījumu metodes tehnoloģiju materiāli 

tehnisko un ekonomisko atbilstību izvirzītajam mērķim; 
• izmantot informātikas sfēras pakalpojumus un pielietot gūtās atziņas savas nozares 

pētījumu izvērtēšanā; 
• patstāvīgi izvērtēt iegūtos zinātniskās pētniecības darba rezultātus, pamatojot to 

būtiskumu un nozīmi attiecīgajā ražošanas tehnoloģijas pilnveidošanā; 
• patstāvīgi turpināt pašizglītošanos, apgūstot jaunas praktiskā un pedagoģiskā darba 

metodes izvēlētajā nozarē. 
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2.2. Studiju programmas attīstība 
 
 

LLU ir vienīgā  Latvijas augstskola, kurā iespējams iegūt akadēmisko izglītību meža 
nozarē. Maģistrantūra ir akadēmisko studiju otrais līmenis, kurš seko pēc bakalaura zinātniskā 
grāda vai augstākas profesionālās izglītības ieguves. Pēc akadēmiskā kursa apguves un 
zinātniskā darba izstrādes iegūst inženierzinātņu maģistra grādu. Maģistra grāda ieguvējam ir 
tiesības turpināt studijas doktorantūrā kā Latvijā, tā arī ārzemju universitātēs.  

 
 Nepieciešamība pēc augsti izglītotiem meža nozares speciālistiem ir liela. Studiju 
programma maģistrantūrā veidota tā, lai pēc absolvēšanas speciālists sekmīgi varētu darboties 
visdažādākajās ar meža nozari saistītās sfērās. Maģistranti sekmīgi iekļaujas darbā dažādās 
tautsaimniecības struktūrās vai organizē privāto biznesu. Latvijai nepieciešamo maģistru 
sagatavošana ārzemēs izmaksātu dārgāk un absolventi nebūtu pietiekoši kompetenti Latvijas 
specifisko apstākļu izpratnē. Latvijai ir savs zinātniskais potenciāls un pieredze meža nozarē, 
vienīgi jāturpina materiālās bāzes modernizācija. Latvijai svarīgi ir saglabāt zinātnisko 
darbinieku un speciālistu pēctecību, kas panākama attīstot pētniecisko darbu jau uzsāktajos 
virzienos kā arī turpinot studiju programmu pilnveidošanu. 
 
 Inženierzinātņu (materiālzinātņu nozares koksnes materiālu un tehnoloģijas 
apakšnozares) maģistra studiju programma izstrādāta, izmantojot gan Latvijas mežzinātnes 
līdzšinējo pieredzi, gan ārvalstu universitāšu maģistrantūras studiju programmu veidošanas 
principus, kā arī ņemta vērā Latvijas republikas tautsaimniecības vajadzība pēc augsti 
kvalificētiem speciālistiem. Tā veidota, lai līdz ar padziļinātu akadēmisko izglītību maģistra 
grāda pretendenti realizētu zinātniskos pētījumus mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošā 
līmenī. Lai to sasniegtu, maģistra studiju programmas ir saskaņotas arī ar LZP apstiprināto 
zinātnes nozaru klasifikatoru, kas veido pamatu maģistrantūras perspektīvai attīstībai.   
 

Pētnieciskais darbs koksnes materiālu un tehnoloģijas maģistrantūrā ir saistīts ar 
koksnes materiāliem un pārstrādes tehnoloģiju, ar koksnes un uz koksnes bāzes veidoto 
materiālu un konstrukciju struktūru, pamatīpašībām un ekspluatācijas procesiem: 
• koksnes kvalitātes kompleksa un perspektīva izvērtēšana un optimālo izmantošanas veidu 

noteikšana; 
• koksnes dabisko un ekspluatācijas īpašību uzlabošana un koksnes materiālu tālākas 

izmantošanas stratēģija; 
• koksnes mehāniskās apstrādes procesi, kokapstrādes iekārtas un instrumenti; 
• koka konstrukcijas, līmētie materiāli un līmētas koka konstrukcijas. Koksnes izstrādājumu 

projektēšana; 
• zāģmateriālu, līmēto materiālu un koka izstrādājumu (arī mēbeļu) ražošana un kvalitātes 

vadība; 
• koksnes kompleksās izmantošanas problēmas, koksnes izmantošana enerģētikā u.c. 
 
 Atšķirībā no bakalaura studijām, maģistrantūras studijas ir vairāk specializētas, tiek 
piedāvāts lielāks izvēles priekšmetu skaits un patstāvīgā darba īpatsvars. Visu studiju virzienu 
maģistrantiem vienādi obligāti ir humanitārie un vispārizglītojošie studiju kursi. 
Specializēšanās sākas ar specialitātes vispārējo un speciālā kursa izvēli. Teorētiskais kurss 
sastāda 55 % (44 KP) no studiju programmas kopapjoma, pārējais ir pētniecības prakse,  
maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana. Studijas iespējams veikt kā pilna laika (ilgums 2 
gadi) vai nepilna laika (ilgums 3...4 gadi) studijas. 
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LLU Meža fakultātes maģistra studiju programma (13.tabula) un ar šo programmu 
saskaņots nepilna laika maģistra studiju plāns (14.tabula) atbilst LLU Senāta 2002.gada 
12.jūnija lēmumam Nr.4-106 “Par LLU maģistra akadēmisko studiju programmu standartu”, 

 
 
 
 

13.tabula 
 

 
 

Maģistra studiju programma LLU Meža fakultātē 
 
 
 

 Priekšmeta Nodarbību stundu skaits kopā 
Studiju priekšmeti Apjoms I kurss II kurss 

 h KP rudens sem. 
14 ned. 

ziemas sem. 
3+8 ned. 

rudens sem. 
12 ned. 

ziemas sem. 
8 ned. 

1. Obligātie studiju priekšmeti (A daļa) – kopā ne mazāk par 28 KP:   
1.1. Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP:  
- Meža politika 32 2,0 32 -  eks. - - - 
- Meža ekoloģija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Meža ģeogrāfija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 24 -  iesk. - - - 
- Meža vērtība 32 2,0 32 – iesk. - - - 
- Pētījumu metodoloģ. padziļ.kurss 32 2,0 - 32 -  eks. - - 
- ES Meža nozares stratēģija 24 1,5 - - - 24 - iesk. 
 1.2.Speciālais kurss – kopā ne mazāk par 15 KP: 
Apgūstamo priekšmetu sarakstu  un 
to apgūšanas plānu nosaka  katedra, 
pie kuras maģistrants specializējas. 

Kopā 
ne mazāk par 

15 KP  

Gadā 
vismaz 5 KP, eks. 

Gadā 
vismaz 10 KP, eks. 

2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daļa) – kopā par 17 KP: 
- Svešvalodas speckurss  32 2,0 32, eks. - - - 
- Zinātnes filozofija 32 2,0 32, eks. - - - 
- Matemātikas metožu pielietošana 32 2,0 32, eks. - - - 
- Pētniecības prakse - 11,0 Gadā vismaz 6 KP, iesk. Gadā līdz 5 KP, iesk. 
3. Brīvā izvēle – izpilde kopā līdz 10 KP (ne mazāk par 5 KP), tajā skaitā:  
- Informātikas speckursi 
Statistisko datu analīzes metodes 
Anketu datorizētā apstrāde 
Datorizētā projektu vadīšana 
 Uzņēmējdarbības resursu plānošana 

48 3,0 - 48, iesk.. - - 

- Socioloģiskie pētījumi 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - 48, iesk. - 
- Lietišķā psiholoģija 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Retorika 32 2,0 - - 32, iesk. - 
- Starptautiskie ekonomiskie sakari 32 2,0 - - 32, iesk. - 
4. Maģistra darba izstrādāša- 
    na un aizstāvēšana  

25 KP 5 … 10 KP, iesk. 15 … 20 KP, iesk. 

K o p ā : 80 KP ne mazāk par 40 KP līdz 40 KP 
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14.tabula 

LLU Meža fakultātes nepilna laika maģistra studiju plāns 
 

 Priekšmeta Klātienes nodarbību  stundu skaits 
Studiju priekšmeti apjoms 1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 

 h KP 1.ses. 2.ses. 3.ses. 1.ses. 2.ses. 3.ses. 1.ses. 2.ses. 3.ses. 1.ses. 2.ses. 3.ses. 
1. Obligātie studiju priekšmti (A daļa) – kopā ne mazāk par 28 KP: 
1.1. Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP: 
1.1.1. Meža politika 32 2,0 - - 12 4, eks. - - - - - - - - 
1.1.2. Meža ekoloģija 32 2,0 - - - - - - - 12 4,iesk. - - - 
1.1.3. Meža ģeogrāfija 32  2,0 - - - 12 4,iesk. - - - - - - - 
1.1.4. Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 - - - - 8 4,iesk. - - - - - - 
1.1.5. Meža vērtība 32 2,0 - - - - - - 12 4,iesk. - - - - 
1.1.6. Pētījumu metodoloģ.padziļ.kurss 32 2,0 10 6,eks. - - - - - - - - - - 
1.1.7. ES meža nozares stratēģija 24 1,5 - - - - - - - 8 4,iesk. - - - 
1.2. Speciālais kurss (apgūstamo priekšmetu 
    sarakstu un to apgūšanas plānu nosaka katedra, 
    pie kuras maģistrants specializējas) 

Kopā ne 
mazāk par 

15 KP 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Gadā 
vismaz 5 KP, 

eksāmens 

Gadā 
vismaz 10 KP, 

eksāmens 
2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daļa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Svešvalodas speckurss 32 2,0 8 8 8, eks. - - - - - - - - - 
2.2. Zinātnes filozofija 32 2,0 8 8, eks. - - - - - - - - - - 
2.3. Matemāt. metožu pielietošana 32 2,0 8 6 6, eks. - - - - - - - - - 
2.4. Pētniecības prakse Kopā 11,0 KP - Gadā vismaz 3 KP, iesk. Gadā vismaz 4 KP, iesk. Gadā vismaz 4 KP, iesk. 
3. Brīvā izvēle (C daļa) - kopā līdz 10 KP (ne mazāk par 5 KP), tajā skaitā: 
3.1. Informātikas speckursi 
  Statistisko datu analīzes metodes 
  Anketu datorizētā apstrāde 
  Datorizētā projektu vadīšana 
  Uzņēmējdarbības resursu plānošana 

48 3,0 - - 8,iesk. - 8,iesk. - 8,iesk. - - - - - 

3.2. Socioloģiskie pētījumi 32 2,0 - - - 10 6,iesk. - - - - - - - 
3.3. Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - - - - - - 12 12,iesk - - - 
3.4. Lietišķā psiholoģija 32 2,0 - - - - 10 6,iesk. - - - - - - 
3.5. Retorika 32 2,0 - - - 10 6, iesk - - - - - - - 
3.6. Starptautiskie ekonomiskie sakari  32 2,0 - - - - 8 8, iesk - - - - - - 
4. Maģistra darba izstrādāšana un 
    aizstāvēšana 

25 KP Gadā vismaz 5 KP, 
iesk. 

Gadā vismaz 5 KP, 
iesk. 

Gadā vismaz 6 KP, 
iesk. 

Gadā vismaz 9 KP, 
iesk. 
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2.3.Studiju programmas praktiskā realizācija 
 
 
 Visiem studiju priekšmetiem ir izstrādātas atbilstošas programmas, tās akceptētas LLU 
noteiktā kārtībā. Studiju informatīvo materiālu sniedz LLU Fundamentālā bibliotēka, mācību 
spēku rīcībā esošā literatūra, kā arī iespēja izmantot Internetu. Studiju priekšmetu vadītājiem 
LLU Fundamentālajā bibliotēkā ir iespēja pasūtīt jaunāko speciālo ārzemju un Latvijā izdoto 
literatūru. Turpmāk maģistrantiem būs plašākas iespējas izmantot elektroniskos informācijas 
ieguves avotus zinātnisko darbu izstrādei. Maģistranti var izmantot visu atsevišķās 
struktūrvienībās esošo materiāli tehnisko informatīvo un intelektuālo potenciālu. Diemžēl 
jāatzīmē, ka maģistrantūras sekmīga zinātniskā darba izstrādei bieži pietrūkst izmēģinājumam 
vajadzīgās tehnikas, aprīkojuma un laboratorijas iekārtu, kas piespiež vienkāršot pētījumu 
programmas. Aptaujas rezultāti liecina, ka 83 % aptaujāto maģistrantu uzskata, ka Meža 
fakultātes nodrošinājums ar mācību tehniskajiem līdzekļiem ir pietiekams. Līdzīgi rezultāti 
iegūti, atbildot arī uz jautājumu par studiju procesa nodrošinājumu ar mācību literatūru un 
metodiskajiem materiāliem. Speciāls budžets maģistrantu pētījumu veikšanai netiek izdalīts, 
bet eksperimenti meža nozarē saistīti ar augstām izmaksām.  
 

Pašlaik pētnieciskā darba līmenis ir saistīts ar zinātniskā vadītāja spējām iesaistīties 
līgumdarbos un iekļaut arī maģistrantu. Kokapstrādes katedrā tiek izpildīti šādi pētnieciskie 
projekti, kuru izpildē iesaistīti kopumā 8 maģistranti: 

 
- LZP zinātniskais projekts 02.0007.3.1 ‘‘Koksnes pārstrādes produktu inovatīvās 

tehnoloģijas’’ (vad.H.Tuherms);. 
- Valsts pētījumu programma “Lapu koku audzēšanas un racionālās izmantošanas 

pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas”, projekts Nr.2, līguma uzskaites Nr.1-23/64 
“Lapu koku koksnes izmantošana mehāniskajā apstrādē jaunas produkcijas ieguvei” (vad. 
H.Tuherms); 

- Izglītības un zinātnes ministrijas finansētais Zinātņietilpīgs projekts TOP 04-64 “Bērza 
koksnes un bērza saplākšņu ekspluatācijas īpašības atkarībā no koku augšanas apstākļiem 
un saplākšņu ražošanas tehnoloģijas” (trešā puse – A/S “Latvijas Finieris”, 
vad.H.Tuherms); 

- Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Zāģmateriālu žāvēšanas kvalitāte Latvijas 
kokapstrādes uzņēmumos, tās atbilstība standartu prasībām un uzlabošanas iespējas” (vad. 
H.Tuherms); 

- Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Termiski modificētas koksnes ražošanas iespējas 
Latvijā: koksnes īpašības, pielietojums un tirgus vērtējums”  (vad. I.Akerfelds); 

- Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Koksnes iepakojamo materiālu termiskās 
apstrādes procesa pētījumi” (vad. I.Akerfelds). 

 
Pārskata periodā Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), sadarbībā ar Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes (LLU) Meža fakultāti, un kopā ar Jēkabpils un Ventspils                   
pašvaldībām 2003.-2004. gadā īstenoja PHARE 2001 ES līdzfinansētu projektu, kura 
oficiālais nosaukums bija “Jēkabpils kokapstrādes uzņēmējdarbības parks”, bet projekta 
īstenošana notika arī Rīgā, Jelgavā un Ventspilī. LLU līdzdalība šajā projektā bija saistīta ar 
Meža nozares informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centra izveidošanu. Ideja par šāda centru 
veidošanu radās, strādājot pie meža un ar to saistīto nozaru klastera projekta; tas veicinās 
cilvēku, informācijas un zināšanu kapacitātes un infrastruktūras attīstību. 
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Lai sasniegtu projekta mērķus un veidotu priekšnosacījumus meža nozares 
informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centra efektīvai darbībai, 2005.gadā tika parakstīts 
līgums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Meža un koksnes produktu pētniecības un 
attīstības institūts” (saīsināti – MeKA) izveidošanu, kuru dibināja SO “Latvijas 
Kokrūpniecības federācija”, VAS “Latvijas Valsts meži” un Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Šajā pašā gadā tika noslēgts Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), VAS 
“Latvijas Valsts meži” (LVM) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) noslēdza 
līgumu par zinātniski tehnisko un konsultatīvo sadarbību. Līgumslēdzējas puses vienojas 
sadarboties: 

 
• pētījumu un inovāciju jomā; 
• izglītības pilnveidošanas jomā; 
• tālākizglītības programmu realizācijas jomā; 
• projektu un pētījumu zinātniskās ekspertīzes jomā; 
• cilvēkresursu un materiāli tehniskās bāzes attīstības jomā. 

 
Latvijas Kokrūpniecības federācija un VAS “Latvijas Valsts meži”, noslēdzot 

sadarbības līgumu ar LLU, ņēma vērā, ka LLU un tās Meža fakultāte nodrošina meža nozari 
ar augstākās kvalifikācijas speciālistiem, realizējot atbilstošās augstākās profesionālās un 
akadēmiskās augstākās izglītības studiju programmas, kā arī izmantojot savu zinātnisko 
potenciālu nozares nozīmīgo problēmu risināšanā. LKF un LVM mērķis, attīstot Latvijas 
Meža kompleksa konkurētspēju, ir veicināt un atbalstīt līdzsvarotu LLU attīstību, veidojot to 
par aktīvu, vitālu un mūsdienīgu izglītības un pētniecības centru ar atbilstošu metodisko un 
tehnisko nodrošinājumu, saglabājot tās darbības akadēmisko raksturu un tradīcijas. 
Līgumslēdzējas puses konstatēja, ka LKF un LVM ir ieinteresētas veicināt zinātnes un 
ražošanas integrāciju, pētniecisko rezultātu ieviešanu, kokapstrādes procesu un produktu 
kvalitātes atbilstības sistēmas veidošanu, kvalificētu darbinieku apmācības uzlabošanu un uz 
zināšanām bāzētu nozares attīstību, savukārt LLU ir ieinteresēta pilnveidot zinātnisko 
potenciālu un studiju programmu kvalitāti, lai ar savu zinātniski tehnisko, potenciālu 
veicinātu meža nozares konkurētspējas paaugstināšanu. Ar šo līgumu saistītie darbi un 
pakalpojami tiek realizēti konkrētu projektu formā, tajā skaitā PHARE 2001 ES 
līdzfinansētais projekts “Jēkabpils kokapstrādes uzņēmējdarbības parks”.  
 

Meža nozares informācijas, izglītības un tehnoloģiju centrs ir  veidots kā atsevišķa 
LKF institūcija. Tās sastāvā ir trīs saistītas struktūras: 

– Informācijas centrs, 
– Izglītības centrs,  
– Tehnoloģiju centrs. 

 
Tehnoloģiju centrā ir izveidotas šādas laboratorijas, kas izmantojamas arī 

kokapstrādes visu līmeņu studentu (pamatstudiju, maģistrantūras un doktorantūras studiju) 
apmācības un pētnieciskajā darbā: 

• koksnes zinātnes laboratorija. 
• materiālu mehānisko raksturlielumu testēšanas laboratorija. 
• materiālu ugunsizturības testēšanas laboratorija.  
• līmēto koksnes materiālu un izstrādājumu laboratorija. 
• koksnes hidrotermiskās apstrādes laboratorija. 
• mēbeļu un virsmas apdares testēšanas laboratorija. 
• mehatronikas mācību laboratorija. 
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Tā kā testēšanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums bieži nav atšķirīgs, 
nākotnē būtu iespēja akreditēties pārbaudēm, papildus Eiropas tirgum, arī pēc citu tirgu, 
piemēram, ASV un Japānas, standartiem.  

 
 Maģistrantiem ir pieejama datortehnika un laboratoriju iekārtas analīžu veikšanai. 
Maģistranti saņem stipendijas un viņu rīcībā ir dienesta viesnīcas. 
 
 LLU MF maģistrantūras studiju programmu pārstrukturēšana un realizācija notiek 
ciešā sadarbībā ar Somijas, Zviedrijas, Vācijas, Igaunijas un Lietuvas lauksaimniecības un 
meža nozares universitātēm. Sadarbība dod iespēju pilnveidot Meža fakultātes maģistrantūras 
studiju programmas, paaugstināt mācībspēku kvalifikāciju, papildināt speciālās literatūras 
krājumu, nodrošināt maģistrantu stažēšanos. Tā palīdz maģistrantiem paplašināt profesionālo 
redzes loku, nostiprināt svešvalodu prasmi, veicināt profesionālo izaugsmi, kā arī jaunas 
informācijas apguvi un kontaktu nostiprināšanu. Visvairāk maģistranti izmanto stažēšanās 
iespējas, kas nostiprina profesionālās zināšanas. Daži maģistranti daļu no sava maģistra darba 
izstrādājuši ārvalstu universitātēs un pēc tam ļoti sekmīgi aizstāvējuši savus darbus LLU 
Meža fakultātes Maģistra eksāmenu komisijā, piemērām: 
 
• Ivars AKERFELDS – stažējās Hamburgas universitātē, Vācijā; 
• Arnis ZVIŅĢELIS – stažējās Norvēģijas Lauksaimniecības universitātē; 
• Ziedonis MIKLAŠĒVIČS – stažējās Helsinku universitātē; 
• Spodris BĒRZIŅŠ – stažējās Helsinku universitātē un Somijas Mežu un parku dienestā, 

u.c. 
 

Ļoti pozitīvi vērtējama Meža fakultātes maģistrantu iespējas piedalīties NOVABA 
(Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Lauksaimniecības, meža un veterinārmedicīnas universitāšu 
sadarbības programma) ietvaros organizētajos speciālajos, maģistrantiem paredzētajos kursos, 
kuros kā mācībspēki piedalās Ziemeļvalstu un Viduseiropas valstu, kā arī Baltijas valstu 
universitāšu meža nozares vadošie profesori.  

 
 
 

2.4. Vērtēšanas sistēma  
 

 Katram studiju kursam sagatavotajās programmās ir ietvertas ne vien kursā apskatāmo 
lekciju, semināru tēmas, bet arī norādītas maģistrantu pārbaudes formas un kārtība. Studiju 
rezultātu vērtē pēc diviem rādītājiem: kvalitātes un kvantitātes (KP).   
 

Maģistrantūras eksāmenus vispārizglītojošā kursa un specialitātes vispārējos 
priekšmetos pieņem mācību spēks, kurš vada studijas dotajā priekšmetā. Eksāmenu 
speciālajos priekšmetos, kā arī pedagoģisko un ražošanas praksi maģistrants kārto fakultātes 
dekāna norīkotas komisijas klātbūtnē. 
 
 Parastās pārbaudes formas ir rakstiskā, mutiskā, akumulējošā u.c. Pētījumu izstrādi 
atbilstoši metodikai kontrolē maģistranta zinātniskā darba vadītājs.  Uzskatām, ka vērtēšanas 
kritēriji, pārbaudes formas un kārtība atbilst citu valstu universitātes pieņemtajiem. 
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2.5. Studenti (maģistranti) 

 
 
 

LLU Meža fakultātes koksnes materiālu un tehnoloģiju maģistrantūrā var iestāties 
personas ar augstāko izglītību, kuriem ir inženierzinātņu bakalaura grāds vai augstākā 
profesionālā izglītība kokapstrādē, mežizstrādē vai radniecīgajā specialitātē, kas dod tiesības 
turpināt studijas maģistrantūrā. 2001./2002. studiju gadā koksnes materiālu un tehnoloģiju 
maģistrantūrā uzņēma pilna laika studijām 8 maģistrantus, bet nepilna laika studijām – 7 
maģistrantus; 2002./2003.studiju gadā – attiecīgi 7 un 4 maģistrantus, 2003./2004. studiju 
gadā – 14 maģistrantus pilna laika studijās, 2004./2005.studiju gadā – 4 maģistrantus pilna 
laika studijās un 4 – nepilna laika studijās, 2005./2006.studiju gadā – 6 maģistrantus pilnā 
laikā studijās un 1 – nepilna laikā studijās, bet 2006.gadā – 10 maģistrantus pilnā laikā 
studijās.  

 
2001./2002.studiju gadā maģistrantūru absolvēja 3, 2002./2003. studiju gadā – 3 

personas,  2003./2004. studiju gadā – 2 personas, 2004./2005. studiju gadā arī 2 personas, bet 
2005./2006.studiju gadā – tikai 1 persona, iegūstot inženierzinātņu maģistra grādu. 
Pašnovērtēšanas komisija atzīst, ka maģistrantūras studiju zemais lietderības koeficients ir 
saistīts galvenokārt ar to, ka materiālo apsvērumu dēļ maģistranti apvieno studijas ar darbu 
ražošanā, kas rada sarežģījumus paredzētajā laikā izstrādāt maģistra darbu (maģistrantūras 
teorētisko kursu vairums maģistrantu nokārto termiņā).      

 
Maģistrantu izraudzītās darba tēmas ir aktuālas, saistītas ar meža nozari un 

kokapstrādes ražošanu un pētījumu programmām. Tās ir cieši saistītas ar darba zinātniskā 
vadītāja pētījumu virzieniem. Tādējādi maģistrantiem ir nodrošināta kvalificēta vadība. 
Maģistranti ik gadu piedalās MF studentu zinātnisko konferenču darbā un par saviem 
pētījumiem sniedz ziņojumu. Nozīmīgākos pētījumu rezultātus maģistranti publicē Latvijas 
specializētos meža nozares periodiskos un zinātniskos rakstos. Maģistrantiem ir iespējas 
nopietni iesaistīties zinātniskā darbā, lai pārbaudītu izvirzīto teorētisko jautājumu atbilstību 
praksei. 

 
Visi aizstāvētie darbi pilnībā atbilst: 

• augstskolu likumam un Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumiem; 
• fakultātes padomes apstiprinātajiem norādījumiem; 
• LLU Senāta lēmumiem par maģistrantūras jautājumiem. 
 
 Tomēr maģistru darbos atrodamas atsevišķas nepilnības un trūkumi: 
• vairākos darbos nepietiekamā apjomā un līmenī izstrādāts darba teorētiskais pamatojums un 
   literatūras analīze par izvēlēto tēmu; 
• ne visos darbos ir precīzi noformētas atsauces uz izmantoto literatūru; 
• pieļautas nepilnības darba metodikas izvēlē; 
• izmantotais literatūras apjoms dažos darbos nepietiekošs, lai pilnībā gūtu priekšstatu par 
   pētījumu apjomu rezultātiem attiecīgajā zinātnes nozarē; 
• secinājumu formulējums dažos darbos pārāk vispārīgs. 
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2.6. Akadēmiskais personāls 

 
 
 
 LLU ir apvienots augsts zinātniskais un pedagoģiskais potenciāls kā priekšnoteikums 
augstas kvalitātes studiju programmu realizācijai. Meža fakultātes maģistrantūras studiju 
programmas realizēšanā iesaistīti 47 mācību spēki, no kuriem 25,5 % ir habilitētie doktori, bet 
55,3 % zinātņu doktori (skat.15.tabulu). 

 
 

15.tabula 
 

Maģistrantūras studiju programmas studiju priekšmetu atbildīgo mācībspēku 
kvalifikācija 

          
Zinātniskie un akadēmiskie grādi Skaits % 
Dr.habil. 12 25,5 
Dr. 26 55,3 
Mgr. 6 12,8 
Profesionālā kvalifikācija 3 6,4 
Kopā 47 100 
 
 
 
 Meža fakultātes zinātnes maģistrantūras programmu izveides un funkcionēšanas 
pamatā ir zinātniskie pētījumi, ko veic studiju programmu un maģistra darbu vadītāji. 
Maģistru darbu vadītāji veic Latvijas meža nozarei aktuālus zinātniskos pētījumus, iesaistot 
tajos maģistrantus. Profesoru  un docentu galvenie pētījumu virzieni ir Latvijas galveno koku 
sugu koksnes kompleksā un perspektīvā izvērtēšana, apaļo kokmateriālu standartizācija un 
tilpuma noteikšana, zāģmateriālu kvalitātes noteikšana un standartizācija, koksnes 
modifikācijas problēmu pētījumi, kokapstrādes darbmašīnu un instrumentu konstrukciju 
pilnveidošana, koksnes hidrotermiskās apstrādes procesu optimizācija, tehnoloģisko procesu 
analīze, zemās kvalitātes koksnes pārstrāde, biodegvielas iegūšana un izmantošana u.c. 
Maģistranti augstu novērtē labās attiecības un sadarbību ar mācību spēkiem – 77 % no 
aptaujātajiem dod pozitīvu novērtējumu un tikai 1 respondents uzskata, ka attiecības krasi 
jāuzlabo. 

 
Mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšana uzskatāma par visnozīmīgāko ieguldījumu 

maģistrantūras studiju programmu realizācijas kvalitātes celšanā. Maģistrantūras studiju 
programmu vadītāji ilgāku vai īsāku laiku ir stažējušies Ziemeļvalstu vai Rietumeiropas 
valstu universitātēs. Mācībspēku stažēšanos kavē tas, ka daudzi no viņiem nepārvalda 
svešvalodas tādā līmenī, lai varētu patstāvīgi ilgāku vai īsāku laiku darboties ārvalstu 
universitātēs.    
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2.7. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
 

 
 
Materiālzinātnes maģistrantūras studiju attīstību nākotnē ir paredzēts veidot pēc 

sekojošiem nosacījumiem: 
 

• vienlaicīgi ar plaša profila akadēmiskām studijām LLU MF, akceptēt jaunu zinātnieku un 
augsti kvalificētu speciālistu profesionālās sagatavošanas aspektus, ievērojot Latvijas 
tautsaimniecības vajadzības; 

• pilnveidot studiju programmas, palielinot speciālā kursa īpatsvaru, kā arī vairāk laika 
atvēlēt patstāvīgām studijām; 

• tuvināt Meža fakultātes maģistrantūras studiju programmas Eiropas Savienības valstu 
universitāšu studiju programmām; 

• paplašināt sadarbību ar citām augstskolām un zinātniskiem institūtiem ārzemēs un Latvijā, 
iesaistoties starptautiskos projektos; 

• veicinot starptautisko sadarbību ar Eiropas valstu un ASV universitātēm, nodrošinot 
maģistrantu apmaiņu, vieslektoru zinātniskā potenciāla izmantošanu un sadarbību 
zinātnisko pētījumu realizācijā. 

 
Priekšlikumi maģistrantūras attīstībai: 
 

1. Samazināt teorētisko kursu, paplašināt maģistrantiem iespēju dziļāk apgūt pētnieciskā 
darba metodoloģiju. 

2. Veicināt maģistrantu nobeiguma darbu tēmu daudzveidību, pietuvinot tās aktuālāko meža 
problēmu risināšanai. 

3. Iesaistīt vairāk vieslektorus teorētiskā kursa apguves procesā. 
4. Paplašināt stažēšanās iespēju ārzemēs un studiju iespējas citu valstu augstskolās. 
5. Paplašināt speciālās literatūras klāstu. 
6. Papildināt laboratorijas ar modernām iekārtām un nodrošināt iespēju izmantot tās 

maģistrantiem zinātnisko pētījumu veikšanai. 
 

Programmu satura un formas maiņa notiks, ņemot vērā maģistrantu vēlmes pēc  
priekšmetu klāsta ar lielāku izvēles iespēju. Uzlabojot sadarbību ar Eiropas Savienības valstu 
universitātēm, būs iespēja ne vien stažēties, bet veikt pētījumus viņu laboratorijās. Paplašinās 
speciālā kursa jaunākās literatūras klāstu, praktizēs vieslektoru lekciju kursu organizēšanu, 
finansu nodrošinājuma ietvaros uzlabos laboratoriju materiāli tehnisko nodrošinājumu. 
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3. Doktora studiju programma  
 

 
 

3.1. Doktora studiju mērķis un uzdevumi 
  
 
 

Doktora studiju mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas zinātniekus 
Materiālzinātņu nozares apakšnozarē: Koksnes materiāli un tehnoloģijas. 

  
 Doktora studiju pamatuzdevums ir nodrošināt studiju mērķa sasniegšanu, tādējādi 
veicinot zinātnieku paaudžu maiņu  Materiālzinātņu nozarē un LLU Meža fakultātes 
akadēmiskā personāla sastāvā. Doktora studijās jāpanāk, lai jaunie zinātnieki: 
• prastu izvirzīt, formulēt, vadīt un patstāvīgi pētīt attiecīgajā zinātnes apakšnozarē aktuālas 

un nozīmīgas problēmas; 
• būtu radoši un kompetenti vispārīgajā un konkrētajā izziņas metodoloģijā; 
• spētu iekļauties nacionāla un starptautiska līmeņa zinātnisku projektu risināšanā; 
• iegūtu vispusīgas zināšanas izvēlētajā zinātnes un ar to saistītajā ražošanas nozarē; 
• apgūtu pedagoģiskā darba iemaņas un pieredzi, kas nepieciešamas jaunākajam 

akadēmiskajam personālam universitātē un zinātniskās sabiedrības iepazīstināšanai ar 
pētnieciskā darba rezultātiem savas valsts un starptautiskā auditorijā; 

• izstrādātu un iesniegtu aizstāvēšanai promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai. 
 
 Iegūstamais zinātniskais grāds - inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.). 
  

 

 

3.2. Doktora studiju programmas attīstība 

 

 Doktora studiju programma Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģiju 
apakšnozarē pārstrādāta saskaņā ar LLU Senātā 2002.gada 10.aprīlī apstiprinātu “LLU 
doktora studiju programmu standartu” (lēmums Nr.4-88). Promocijas darba izstrāde 
pamatojas uz patstāvīgām teorētiskām studijām un eksperimentāli pētniecisko darbu. LLU 
Meža fakultātes doktora studiju darbu vada un pārzina Zinātņu prorektors un LLU 
Mežzinātņu un Materiālzinātnes promocijas padomes priekšsēdētājs, to organizē universitātes 
Doktorantūras daļa, doktora studiju programmas vadītājs un katedras. Doktorantūras studijas 
ir organizētas, lai paātrināti un mērķtiecīgi sagatavotu jaunu zinātnieku  un  akadēmiskā 
personāla paaudzi. LLU organizētas klātienes un neklātienes doktora studijas. Doktora studiju 
ilgums: klātienē 3 gadi (48 nedēļas), neklātienē 4 gadi (36 nedēļas).  

 
LLU doktora studijās uzņem atklāta konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījumu 

nokārtošanas svešvalodā un izvēlētajā zinātnes apakšnozarē. 
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Valsts budžeta finansētā klātienes doktora studiju programmā uzņem personu: 
 

• kura ir Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs; 
• kura iepriekš nav mācījusies doktorantūrā; 
• kuras vecums, iestājoties doktorantūrā, nepārsniedz 35 gadus; 
• kura ir ieguvusi izglītību, atbilstošu maģistra akadēmiskā grāda prasībām. 
  

LLU Valsts budžeta finansēts doktorants saņem Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteikto stipendiju.  

 
Fizisku  un  juridisku personu finansētās klātienes un neklātienes doktora studiju 

programmās var uzņemt pretendentus,  kuri  nav  Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, kuri iepriekš 
mācījusies doktorantūrā  un kuru vecums, iestājoties doktorantūrā, pārsniedz 35 gadus. 
Ārvalstu pretendentiem nepieciešama Latvijas maģistra grādam pielīdzināta izglītība (diploma 
atbilstību nosaka Akadēmiskās informācijas centra ekspertīze). Šajā gadījumā studiju ilgums 
nav ierobežots. LLU fizisko un juridisko personu finansēto doktora studiju maksu nosaka 
LLU Senāta lēmumi. 
  

Pretendenti tiek uzņemti LLU doktorantūrā ar rektora rīkojumu, pamatojoties uz LLU 
Zinātnes padomes lēmumu, ar kuru apstiprina arī doktoranta zinātnisko vadītāju. 
  

Doktora studijas notiek saskaņā ar individuālo darba plānu, kuru divu mēnešu laikā 
pēc uzņemšanas doktorantūrā sastāda doktorants kopā ar savu zinātnisko vadītāju un iesniedz 
doktora studiju programmas vadītāja norādītajā katedrā. Katedras un doktora studiju 
programmas vadītāja akceptētu un Mežzinātņu un Matreiālzinātņu promocijas padomes 
apstiprinātu darba plānu doktorants iesniedz LLU Doktorantūras daļā. Doktoranta darba 
rezultātus reizi gada ceturksnī apspriež katedras akadēmiskajā sēdē. Doktoranta atskaite (pēc 
LLU Zinātnes padomes apstiprinātas formas) un katedras pārskats par doktora studiju plāna 
izpildes gaitu jāiesniedz Doktorantūras daļā. Atestācija turpmākām studijām doktorantūrā 
notiek katra studiju gada beigās katedras paplašinātā sēdē, piedaloties promocijas padomes 
pārstāvim.  
  

Atbilstoši Augstākās izglītības padomes lēmumam Nr. 62 “Noteikumi par 
doktorantūras studiju izveidi un realizēšanu”, kas pieņemts 1999. g. 18. jūnijā, par promocijas 
darba zinātnisko vadītāju var būt zinātņu doktors vai habilitētais zinātņu doktors, kas veic 
pētījumus izvēlētajā zinātnes nozarē (apakšnozarē), kuram ir zinātniskās publikācijas par 
pētījumiem šajā zinātnes nozarē Latvijas vai starptautiskos zinātniskajos žurnālos un kas ar 
referātiem piedalās starptautiskās konferencēs. 
 
 LLU Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktora studiju programmas kopapjoms ir 
noteikts 144 KP, no tiem teorētiskās studijas 40 KP apjomā un zinātniskais darbs 104 KP 
apjomā. Doktorantūras teorētiskajā kursā ir iekļauti: 
 
1. Obligāta daļa   -  28 KP apjomā: 
 Materiālzinātnes nozares Koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozares  

                                    speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu)  -  10 KP. 
1.2. Pētījumu virziena speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu)  -    8 KP. 
1.3. Profesionālās svešvalodas speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu) -    4 KP. 
1.4. Pētījumu metodoloģijas kurss      -    6 KP.  

2. Izvēles daļa    - 12 KP apjomā. 
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Doktoranta teorētisko studiju saturu piedāvā viņa zinātniskais vadītājs, saskaņojot ar 
doktorantu, akceptē attiecīgās katedras akadēmiskā personāla sēdē un apstiprina LLU 
Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozares promocijas padome. 
Doktora studiju izvēles kursu saturu noteiktajā apjomā nosaka individuāli katram doktorantam 
studiju programmas ietvaros, ņemot vērā izvēlēto pētījumu virzienu un LLU (vai citās 
universitātēs) centralizēti piedāvāto kursu sarakstu.      
  

Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktorantūras zinātniskajā darbā ir iekļauti: 
 
1.    Pētniecība un promocijas darba sagatavošana un noformēšana        -    88...94 KP. 
2.    Pētījumu rezultātu publicēšana             -      6...10 KP. 
3.    Pētījumu rezultātu prezentēšana zinātniskās konferencēs         -      4...  6 KP. 
 

Studiju laikā doktorants iesaistās katedras un ārpuskatedras zinātniskajās aktivitātēs: 
sagatavo vismaz 5 zinātniskās publikācijas; ar referātiem piedalās vismaz 2 nacionāla  vai  
starptautiska līmeņa zinātniskajos forumos;  vismaz  vienreiz stažējas citā universitātē  (ar 
sertifikāta apliecinājumu vai iegūto rezultātu publicēšanu); piedalās valsts nozīmes zinātniski 
pētnieciskajā darbā (saņemot LZP doktorantūras  atbalsta grantu, iesaistoties starptautisku 
projektu, LZP grantu vai valsts institūciju pasūtījumu tēmu risināšanā). Doktoranta 
zinātniskās aktivitātes novērtē katedras akadēmiskajā sēdē. 

 
 

 
3.3. Studiju programmas praktiskā realizācija 

 
 

LLU studiju potenciāls nodrošina doktora studiju teorētiskā kursa un pedagoģiskā 
darba iemaņu apgūšanu, promocijas darba izstrādi un aktīvu doktoranta zinātnisko aktivitāšu 
realizāciju. LLU Fundamentālā bibliotēka, Universitātes Informātikas institūta un Meža 
fakultātes datoru klases un katedru datori ir brīvi pieejami un bez maksas katram LLU 
klātienes vai neklātienes doktorantam. Doktorantiem pastāv iespēja izmantot starptautiskos 
katalogus  caur  elektroniskās informācijas nesējiem. Vienotais bibliotēku datu tīkls nodrošina 
informācijas ieguvi internetā un ar starpbibliotēku abonementa starpniecību. Doktorantiem ir 
pieejami starptautiski citējamo žurnālu raksti par interesējošām tēmām.  Vispusīga zinātniskā 
informācija pieejama Valsts meža pētniecības institūtā Silava, LV Koksnes ķīmijas institūtā  
un meža apakšnozaru ražošanas struktūrās.  

 
 LLU Meža fakultāte ir izvietota Jelgavā, Akadēmijas ielā 11, kur atrodas fakultātes 
galvenais mācību korpuss. Atsevišķā ēkā Dobeles ielā 41 atrodas Kokapstrādes katedras 
auditorijas un laboratorijas, kur notiek kokapstrādes studiju programmās iekļauto speciālo 
studiju priekšmetu apguve un pētnieciskais darbs koksnes materiālu un tehnoloģiju jomā. 
Katedrā studentu rīcībā ir 22 datori, kuri pieslēgti INTERNETa tīklam. 

 
Zinātniskos pētījumus doktoranti veic galvenokārt Kokapstrādes katedras un institūta 

MeKA laboratorijās, LV Koksnes ķīmijas institūtā un kokapstrādes ražošanas uzņēmumos. 
Doktorantiem pastāv iespēja teorētiskā kursa un zinātnisko pētījumu daļu veikt ārzemēs. 
Jāuzsver, ka pašmāju apstākļos empīrisko novērojumu un eksperimentu izpildi nereti kavē un 
ierobežo moderno mērinstrumentu, aparātu un iekārtu trūkums, kas pagaidām katedru 
spēkiem nav novēršams.  
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Pārskata periodā Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), sadarbībā ar Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes (LLU) Meža fakultāti, un kopā ar Jēkabpils un Ventspils                   
pašvaldībām 2003.-2004. gadā īstenoja PHARE 2001 ES līdzfinansētu projektu, kura 
oficiālais nosaukums bija “Jēkabpils kokapstrādes uzņēmējdarbības parks”, bet projekta 
īstenošana notika arī Rīgā, Jelgavā un Ventspilī. LLU līdzdalība šajā projektā bija saistīta ar 
Meža nozares informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centru izveidošanu. Ideja par šāda centru 
veidošanu radās, strādājot pie meža un ar to saistīto nozaru klastera projekta; tas veicinās 
cilvēku, informācijas un zināšanu kapacitātes un infrastruktūras attīstību. 

 
Lai sasniegtu projekta mērķus un veidotu priekšnosacījumus meža nozares 

informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centra efektīvai darbībai, 2005.gadā tika parakstīts 
līgums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Meža un koksnes produktu pētniecības un 
attīstības institūts” (saīsināti – MeKA) izveidošanu, kuru dibināja SO “Latvijas 
Kokrūpniecības federācija”, VAS “Latvijas Valsts meži” un Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Šajā pašā gadā tika noslēgts Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), VAS 
“Latvijas Valsts meži” (LVM) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) noslēdza 
līgumu par zinātniski tehnisko un konsultatīvo sadarbību. Līgumslēdzējas puses vienojas 
sadarboties: 

 
• pētījumu un inovāciju jomā; 
• izglītības pilnveidošanas jomā; 
• tālākizglītības programmu realizācijas jomā; 
• projektu un pētījumu zinātniskās ekspertīzes jomā; 
• cilvēkresursu un materiāli tehniskās bāzes attīstības jomā. 

 
Latvijas Kokrūpniecības federācija un VAS “Latvijas Valsts meži”, noslēdzot 

sadarbības līgumu ar LLU, ņēma vērā, ka LLU un tās Meža fakultāte nodrošina meža nozari 
ar augstākās kvalifikācijas speciālistiem, realizējot atbilstošās augstākās profesionālās un 
akadēmiskās augstākās izglītības studiju programmas, kā arī izmantojot savu zinātnisko 
potenciālu nozares nozīmīgo problēmu risināšanā. LKF un LVM mērķis, attīstot Latvijas 
Meža kompleksa konkurētspēju, ir veicināt un atbalstīt līdzsvarotu LLU attīstību, veidojot to 
par aktīvu, vitālu un mūsdienīgu izglītības un pētniecības centru ar atbilstošu metodisko un 
tehnisko nodrošinājumu, saglabājot tās darbības akadēmisko raksturu un tradīcijas. 
Līgumslēdzējas puses konstatēja, ka LKF un LVM ir ieinteresētas veicināt zinātnes un 
ražošanas integrāciju, pētniecisko rezultātu ieviešanu, kokapstrādes procesu un produktu 
kvalitātes atbilstības sistēmas veidošanu, kvalificētu darbinieku apmācības uzlabošanu un uz 
zināšanām bāzētu nozares attīstību, savukārt LLU ir ieinteresēta pilnveidot zinātnisko 
potenciālu un studiju programmu kvalitāti, lai ar savu zinātniski tehnisko, potenciālu 
veicinātu meža nozares konkurētspējas paaugstināšanu. Ar šo līgumu saistītie darbi un 
pakalpojami tiek realizēti konkrētu projektu formā, tajā skaitā PHARE 2001 ES 
līdzfinansētais projekts “Jēkabpils kokapstrādes uzņēmējdarbības parks”.  
 

Meža nozares informācijas, izglītības un tehnoloģiju centrs ir  veidots kā atsevišķa 
LKF institūcija. Tās sastāvā ir trīs saistītas struktūras: 

– Informācijas centrs, 
– Izglītības centrs,  
– Tehnoloģiju centrs. 

 
Tehnoloģiju centrā ir izveidotas šādas laboratorijas, ko izmanto arī Koksnes 

materiālu un tehnoloģijas doktorantūras studenti savā pētnieciskajā darbā: 



 

 50

 
• koksnes zinātnes laboratorija. 
• materiālu mehānisko raksturlielumu testēšanas laboratorija. 
• materiālu ugunsizturības testēšanas laboratorija.  
• līmēto koksnes materiālu un izstrādājumu laboratorija. 
• koksnes hidrotermiskās apstrādes laboratorija. 
• mēbeļu un virsmas apdares testēšanas laboratorija. 
• mehatronikas mācību laboratorija. 
 

  Pašlaik pētnieciskā darba līmenis ir saistīts ar zinātniskā vadītāja spējām iesaistīties 
līgumdarbos un iekļaut arī doktorantu. Kokapstrādes katedrā tiek izpildīti šādi pētnieciskie 
projekti, kuru izpildē iesaistīti visi katedras 8 doktoranti: 

 
- LZP zinātniskais projekts 02.0007.3.1 ‘‘Koksnes pārstrādes produktu inovatīvās 

tehnoloģijas’’ (vad.H.Tuherms);. 
- Valsts pētījumu programma “Lapu koku audzēšanas un racionālās izmantošanas 

pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas”, projekts Nr.2, līguma uzskaites Nr.1-23/64 
“Lapu koku koksnes izmantošana mehāniskajā apstrādē jaunas produkcijas ieguvei” (vad. 
H.Tuherms); 

- Izglītības un zinātnes ministrijas finansētais Zinātņietilpīgs projekts TOP 04-64 “Bērza 
koksnes un bērza saplākšņu ekspluatācijas īpašības atkarībā no koku augšanas apstākļiem 
un saplākšņu ražošanas tehnoloģijas” (trešā puse – A/S “Latvijas Finieris”, 
vad.H.Tuherms); 

- Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Zāģmateriālu žāvēšanas kvalitāte Latvijas 
kokapstrādes uzņēmumos, tās atbilstība standartu prasībām un uzlabošanas iespējas” (vad. 
H.Tuherms); 

- Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Koksnes resursu plūsmas modeļa izstrāde un 
aprobācija” (vad. P.Rivža). 

 
Zinātniskā darba veikšanai konkursa kārtībā ir pieejami LZP doktorantūras atbalsta 

granti. Līdzšinējā pieredze apliecina, ka Meža fakultātes doktoranti šo atbalsta iespēju 
sekmīgi izmanto (doktoranti I.Akerfelds, V.Balode, U.Grīnfelds). Doktorantu  papildus 
finansējums iespējams, iesaistoties apmaksāto starptautisko projektu un LR valsts nozīmes 
pētījumu izpildē.  

 
LLU Kokapstrādes katedras doktoranti aktīvi izmanto arī ESF Nacionālās 

programmas “Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras 
pētījumiem” piedāvātas atbalsta iespējas doktorantūras studijām inženierzinātnēs. Šī projekta 
ietvaros granti ir piešķirti doktorantiem U.Spullem, E.Bukšānam un K.Zudragam. 
 
 Patreiz koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozares doktorantūrā studē 8 
doktoranti: 1. kursā – 2, 2.kursā – 4, 3.kursā – 2.  
 

Pārskata periodā materiāzinātņu nozares “Koksnes materiāli un tehnoloģijas” 
apakšnozares doktorants Ziedonis Miklaševičs aizstāvēja savu  promocijas darbu 
“Elektrolīniju un sakaru līniju balstu ražošanas tehnoloģiskie pētījumi un ekoloģiskais 
novērtējums”.  
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3.4. Vērtēšanas sistēma 

 
 

Promocijas eksāmenu programmas apakšnozarē izstrādā attiecīgā katedra, bet 
pētījumu virzienā - zinātniskais vadītājs. Abas šīs programmas apstiprina LLU Mežzinātņu un 
Materiālzinātņu promocijas padome. Promocijas eksāmeni ir atklāti un tos pieņem LLU 
Zinātņu prorektora apstiprināta eksaminācijas komisija 3 zinātņu doktoru sastāvā. 
Apakšnozares eksāmenā doktorants apliecina savu vispārējo sagatavotības līmeni un 
zināšanas konkrētajā zinātnes apakšnozarē. Pētījumu virziena eksāmens ir pierādījums par 
doktora studiju pētījumu virziena kursa sekmīgu apguvi. Šī kursa struktūru un atsevišķu 
studiju priekšmetu apjomu nosaka katedra atbilstoši promocijas darba  tematikai. Pētījumu 
virziena eksāmens notiek publiska referāta veidā ar vismaz 2 Mežzinātņu un Materiālzinātņu 
promocijas padomes pastāvīgo locekļu piedalīšanos, no kuriem viens ir attiecīgās 
apakšnozares eksperts. 

 
Promocijas procedūru nosaka LR Ministru kabinetā 1999.gada 6.aprīlī izdots 

“Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem” (Noteikumi Nr.134) un LLU Senātā 
2000.gada 14.jūnijā apstiprinātais “LLU promocijas padomju darbības nolikums”. 

 
 

3.5. Akadēmiskais personāls 

 
 

LLU ir apvienots augsts zinātniskais un pedagoģiskais potenciāls kā priekšnoteikums 
augstas kvalitātes studiju programmu realizācijai. Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktora 
studiju programmas realizēšanā iesaistīti 18 mācību spēki, no kuriem 38,9 % ir habilitētie 
doktori (skat. 16.tabulu). 

 
Doktorantūras programmas izveides un funkcionēšanas pamatā ir zinātniskie pētījumi, 

ko veic promocijas darbu vadītāji (patreiz 3 habilitēti doktori un 2 zinātņu doktori). 
Promocijas darbu vadītāji veic Latvijas meža nozarei aktuālus zinātniskos pētījumus, iesaistot 
tajos doktorantus. Profesoru  un asociēto profesoru – promocijas darbu vadītāju galvenie 
pētījumu virzieni ir Latvijas galveno koku sugu koksnes kompleksā un perspektīvā 
izvērtēšana, apaļo kokmateriālu standartizācija un tilpuma noteikšana, zāģmateriālu kvalitātes 
noteikšana un standartizācija, koksnes modifikācijas problēmu pētījumi, kokapstrādes 
darbmašīnu un instrumentu konstrukciju pilnveidošana, koksnes hidrotermiskās apstrādes 
procesu optimizācija, tehnoloģisko procesu analīze, zemas kvalitātes koksnes pārstrāde, 
biodegvielas iegūšana un izmantošana u.c.  

 
16.tabula 

Koksnes materiālu un tehnoloģiju doktora studiju programmas 
akadēmiskais personāls 

          
Zinātniskie grādi Skaits % 
Dr.habil. 7 38,9 
Dr. 11 61,1 
Kopā 18 100 
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3.6. Pēcakreditācijas aktivitātes 

 
 

 Pēc LLU Meža fakultātes doktora studiju programmas pirmās akreditācijas 2001.gadā 
veikti tās pilnveidošanas pasākumi zemāk minētās jomās. 
 

1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi. 
Precizēti studiju programmas mērķi un uzdevumi, kas doti šajā pašnovērtējuma 
ziņojumā. 
 

2. Studiju programmas attīstība. 
• noteikti doktora studiju prioritārie virzieni materiālzinātņu nozares apakšnozarē 

“Koksnes materiāli un tehnoloģijas”; 
• studiju programma pārstrādāta saskaņā ar LLU Senātā 2002.gada 10.aprīlī 

apstiprinātu “LLU doktora studiju standartu”; 
• izstrādāts un ieviests Pētījumu metodoloģijas obligātais doktora studiju priekšmets 

ar apjomu 6 KP; 
• precizēts doktora teorētisko studiju saturs, izstrādātas programmas apakšnozares 

speckursiem, kurās jānokārto promocijas eksāmeni; 
• doktora studiju programmas zinātniskā darba sadaļā iekļautas, papildus pētniecībai 

un promocijas darba sagatavošanai, arī pētījumu rezultātu publicēšana un to 
prezentācija zinātniskās konferencēs. 

   
3. Studiju programmas praktiskā realizācija. 

• aprobācijā atrodas trīs bijušo doktorantu promocijas darbi Materālzinātņu nozares 
koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozarē, viens no kuriem atrodas promocijas 
procesā; 

• 2005./2006.studiju gadā Materiālzinātņu nozares koksnes materiālu un tehnoloģiju 
apakšnozares doktorantūrā sekmīgi studē 8 doktoranti; 

• izveidota LLU Koksnes un koksnes materiālu zinātniskā laboratorija, kurā 
iespējams veikt koksnes un koksnes materiālu īpašību pārbaudes, saskaņā ar EN 
un ISO prasībām. Turpinās laboratorijas apgāde ar mūsdienu pētniecības iekārtām, 
kas ļauj paātrināt pētījumu veikšanu un garantē rezultātu ticamību; 

• papildināts un atjaunots katedras datornodrošinājums; 
• saskaņotas ar LV Koksnes ķīmijas institūtu doktorantu iespējas izmantot pētījumu 

veikšanai institūta un katedras laboratorijas. 
   
4. Vērtēšanas sistēma. 

Doktorantu darba vērtēšana nav mainīta, notiek saskaņā ar  LLU Senātā 2002.gada 
10.aprīlī apstiprinātu “LLU doktora studiju standartu”, bet promocijas procedūra – 
saskaņā ar LR Ministru kabinetā 1999.gada 6.aprīlī izdotu “Nolikumu par promocijas 
kārtību un kritērijiem”. 
 

5. Problēmas. 
• nepietiekams studēt gribētāju skaits doktora studiju programmā; 
• doktoranti ir spiesti, materiālu apsvērumu dēļ, paralēli studijām strādāt algotu 

darbu; 
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• doktora studiju ilgums ir pa īsu, lai varētu savlaicīgi veikt eksperimentālos 
pētījumus, publicēt pētījumu rezultātus LZP atzītajos izdevumos un prezentēt 
pētījumu rezultātus starptautiskajās konferencēs, kā arī kvalitatīvi uzrakstīt un 
noformēt promocijas darbu; 

• nepietiekama potenciālo doktora studiju (promocijas darbu) vadītāju interese un 
iesaistīšanās doktora studiju aktivitātēs. 

   
 

3.7. Pašnovērtējums un priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
 
 

Pašnovērtējuma gaitā atzīts, ka LLU Meža fakultātē ir visi priekšnosacījumi, lai 
realizētu doktora studiju programmu Materiālzinātņu nozares apakšnozarē “Koksnes materiāli 
un tehnoloģijas”.  

 
Koksnes materiālu un tehnoloģiju doktora studiju attīstību nākotnē ir paredzēts veidot 

pēc sekojošiem nosacījumiem: 
 

• vienlaicīgi ar plaša profila akadēmiskām studijām, akceptēt jaunu zinātnieku un augsti 
kvalificētu speciālistu zinātniskās un profesionālās sagatavošanas aspektus, ievērojot 
Latvijas tautsaimniecības vajadzības; 

• pilnveidot studiju programmas, piedāvājot speciāli doktorantiem piemērotus studiju 
priekšmetus, apvienojot Latvijas dažādu universitāšu intelektuālo potenciālu; 

• tuvināt Meža fakultātes doktorantūras studiju programmas Eiropas Savienības valstu 
universitāšu studiju programmām; 

• paplašināt sadarbību ar citām augstskolām un zinātniskiem institūtiem ārzemēs un Latvijā, 
iesaistoties starptautiskos projektos; 

• veicinot starptautisko sadarbību ar Eiropas valstu un ASV universitātēm, nodrošinot 
doktorantu apmaiņu, vieslektoru zinātniskā potenciāla izmantošanu un sadarbību 
zinātnisko pētījumu realizācijā; 

• radīt priekšnosacījumus doktorantiem promocijas darbu savlaicīgai izstrādei;  
• papildināt laboratorijas ar modernām iekārtām un nodrošināt iespēju izmantot tās 

maģistrantiem zinātnisko pētījumu veikšanai. 
• jāturpina laboratorijas bāzes pilnveidošana un apgāde ar mūsdienu laboratorijas un 

tehnoloģisko iekārtu.  
 

Programmu satura un formas maiņa notiks, ņemot vērā doktorantu vēlmes pēc  
priekšmetu klāsta ar lielāku izvēles iespēju. Uzlabojot sadarbību ar Eiropas Savienības valstu 
universitātēm, būs iespēja ne vien stažēties, bet veikt pētījumus viņu laboratorijās. Paplašinās 
speciālā kursa jaunākās literatūras klāstu, praktizēs vieslektoru lekciju kursu organizēšanu, 
finansu nodrošinājuma ietvaros uzlabos laboratoriju materiāli tehnisko nodrošinājumu. 



4.pielikums 
 
 

Apstiprināts Meža fakultātes domes sēdē 16.09.2008 
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1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 
 
 

 
Koksnes materiālu un tehnoloģiju doktora studiju programma (Latvijas Republikas 

izglītības klasifikācijas kods – 51543) izstrādāta saskaņā ar LR Augstskolas likumu, 
Zinātniskās darbības likumu un Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumiem Nr.1001 
(no 2005.gada 27.decembra) par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtību 
un kritērijiem, kā arī LLU doktora studiju Nolikumu un LLU doktora studiju standartu.. 
Doktora studiju programmas „Koksnes m materiāli un tehnoloģija” vadītājs ir profesors,  
Dr.habil.sc.ing., Dr.h.c.silv. Henns Tuherms 
 

Doktora studiju mērķis ir veicināt koksnes materiālu un tehnoloģijas inženierzinātnes 
attīstību un veidot starptautiska līmeņa augstas kvalifikācijas jauno zinātnieku paaudzi 
Materiālzinātņu nozares apakšnozarē: Koksnes materiāli un tehnoloģijas. 

  
 Doktora studiju pamatuzdevums ir nodrošināt doktora studiju mērķa sasniegšanu, 
tādējādi veicinot zinātnieku paaudžu maiņu Materiālzinātņu nozarē un LLU Meža fakultātes 
akadēmiskā personāla sastāvā atjaunināšanu. Doktora studijās jāpanāk, lai jaunie zinātnieki: 
 

 prastu izvirzīt, formulēt, vadīt un patstāvīgi pētīt attiecīgajā zinātnes apakšnozarē 
aktuālas un nozīmīgas problēmas; 

 būtu radoši un kompetenti vispārīgajā un konkrētajā izziņas metodoloģijā; 
 spētu iekļauties nacionāla un starptautiska līmeņa zinātnisku projektu risināšanā; 
 iegūtu vispusīgas zināšanas izvēlētajā zinātnes un ar to saistītajā ražošanas nozarē; 
 apgūtu pedagoģiskā darba iemaņas un pieredzi, kas nepieciešamas jaunākajam 

akadēmiskajam personālam universitātē un zinātniskās sabiedrības iepazīstināšanai ar 
pētnieciskā darba rezultātiem savas valsts un starptautiskā auditorijā; 

 izstrādātu un iesniegtu aizstāvēšanai promocijas darbu doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai. 

 
Doktora studiju virzieni Meža fakultātes Koksnes materiālu un tehnoloģijas 

materiālzinātnes specialitātē ir sekojoši: 
 

 koksnes materiālzinātne; 
 koksnes apstrādes un pārstrādes tehnoloģijas; 
 koksnes un koksnes izstrādājumu mārketings un loģistika. 

 
Pēc teorētiskā kursa apguves un promocijas darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas, 

doktorantūras studiju absolventi iegūst augstāko zinātnisko kvalifikāciju – inženierzinātņu 
doktora (Dr.sc.ing.) grādu. 
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2. Doktora studiju programmas attīstība 

 
 LLU ir vienīgā  Latvijas augstskola, kurā iespējams iegūt augstāko akadēmisko 
izglītību meža nozarē doktora studiju līmenī. LLU Meža fakultātes doktora studiju darbu vada 
un pārzina LLU Zinātņu prorektors un LLU Mežzinātņu un Materiālzinātnes promocijas 
padomes priekšsēdētājs, to organizē universitātes Doktorantūras daļa, doktora studiju 
programmas vadītājs un katedras. Doktorantūras studijas ir organizētas, lai paātrināti un 
mērķtiecīgi sagatavotu jaunu zinātnieku  un  akadēmiskā personāla paaudzi. LLU organizētas 
klātienes un neklātienes doktora studijas. Doktora studiju ilgums: pilna laika studijās 3 gadi (3 
x 48 nedēļas), nepilna laika studijās 4 gadi (4 x 36 nedēļas).  

 
Tiesības piedalīties konkursā uz LLU Meža fakultātes doktora studijām Koksnes 

materiālu un tehnoloģijas materiālzinātņu apakšnozarē ir personām, kuras ieguvušas 
inženierzinātņu maģistra grādu koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozarē vai maģistra 
akadēmisko grādu radniecīgā zinātnes apakšnozarē. Pretendentiem, kuri maģistra akadēmisko 
grādu vai profesionālu kvalifikāciju ieguvuši  citā zinātnes nozarē, doktora studiju 
programmas vadītājs var noteikt iestājeksāmenu izvēlētajā zinātnes apakšnozarē. Uzņemšana 
pilna laika valsts budžeta finansētās, kā arī pilna un nepilna laika fizisku un juridisku personu 
finansētās doktora studijās notiek saskaņā ar LLU Uzņemšanas noteikumiem.   
 

Pretendenti tiek uzņemti LLU doktorantūrā ar rektora rīkojumu, pamatojoties uz LLU 
Zinātnes padomes lēmumu, ar kuru apstiprina arī doktoranta zinātnisko vadītāju. 
  

Doktora studijas notiek saskaņā ar individuālo darba plānu, kuru divu mēnešu laikā 
pēc uzņemšanas doktorantūrā sastāda doktorants kopā ar savu zinātnisko vadītāju un iesniedz 
doktora studiju programmas vadītāja norādītajā katedrā. Katedras un doktora studiju 
programmas vadītāja akceptētu un Mežzinātņu un Materiālzinātņu promocijas padomes 
apstiprinātu darba plānu doktorants iesniedz LLU Doktorantūras daļā. Doktoranta darba 
rezultātus reizi gada ceturksnī apspriež katedras akadēmiskajā sēdē.  
  
 LLU Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktora studiju programmas kopapjoms ir 
noteikts 120 KP, no tiem teorētiskās studijas 25 KP apjomā un zinātniskais darbs 95 KP 
apjomā.  
 

A. Doktorantūras teorētiskajā kursā ir iekļauti: 
 
1. Obligāta daļa   -  20 KP apjomā: 
 Materiālzinātnes nozares Koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozares  

                                    speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu)            - 6 KP. 
1.2. Pētījumu virziena speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu)            - 6 KP. 
1.3. Profesionālās svešvalodas speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu) - 4 KP. 
1.4. Pētījumu metodoloģijas kurss                 - 4 KP 

2.   Izvēles daļa                     -      5 KP apjomā. 
 
 B. Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktorantūras zinātniskajā darbā ir iekļauti: 
 
1.    Pētniecība un promocijas darba sagatavošana un noformēšana     - 85 KP. 
2.    Pētījumu rezultātu publicēšana  -   6 KP. 
3.    Pētījumu rezultātu prezentēšana zinātniskās konferencēs -   4 KP. 
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Doktoranta teorētisko studiju saturu piedāvā viņa zinātniskais vadītājs, saskaņojot ar 
doktorantu, akceptē attiecīgās katedras akadēmiskā personāla sēdē un apstiprina LLU 
Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozares promocijas padome. 
Doktora studiju izvēles kursu saturu noteiktajā apjomā nosaka individuāli katram doktorantam 
studiju programmas ietvaros, ņemot vērā izvēlēto pētījumu virzienu un LLU (vai citās 
universitātēs) centralizēti piedāvāto kursu sarakstu. 

 
Promocijas eksāmenu programmas zinātnes apakšnozarē izstrādā attiecīgā katedra, bet 

pētījumu virzienā - zinātniskais vadītājs. Abas šīs programmas apstiprina LLU Mežzinātņu un 
Materiālzinātņu promocijas padome. Promocijas eksāmeni ir atklāti un tos pieņem LLU 
Zinātņu prorektora apstiprināta eksaminācijas komisija 3 zinātņu doktoru sastāvā. 
Apakšnozares eksāmenā doktorants apliecina savu vispārējo sagatavotības līmeni un 
zināšanas konkrētajā zinātnes apakšnozarē. Pētījumu virziena eksāmens ir pierādījums par 
doktora studiju pētījumu virziena kursa sekmīgu apguvi. Šī kursa struktūru un atsevišķo 
studiju priekšmetu apjomu nosaka katedra atbilstoši promocijas darba  tematikai. Pētījumu 
virziena eksāmens notiek publiska referāta veidā ar vismaz 2 Mežzinātņu un Materiālzinātņu 
promocijas padomes locekļu piedalīšanos, no kuriem viens ir attiecīgās apakšnozares 
eksperts. 

 
Studiju laikā doktorants iesaistās katedras un ārpuskatedras zinātniskajās aktivitātēs: 

sagatavo zinātniskās publikācijas; ar referātiem piedalās vismaz 2 nacionāla vai  starptautiska 
līmeņa zinātniskajos forumos; piedalās valsts nozīmes zinātniski pētnieciskajā darbā u.c. 
Doktoranta zinātniskās aktivitātes novērtē katedras akadēmiskajā sēdē. 

 
Promocijas procedūru nosaka 2005.gada 27.decembrī izdoti MK noteikumi Nr.1001 

“Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji” un LLU Senātā 
2006.gada 12.aprīlī apstiprinātais “LLU promocijas padomes nolikums”. 

 
 
 

3. Studiju programmas praktiskā realizācija 
 
 

LLU studiju potenciāls nodrošina doktora studiju teorētiskā kursa apgūšanu, 
promocijas darba izstrādi un aktīvu doktorantu zinātnisko aktivitāšu realizāciju. LLU 
Fundamentālā bibliotēka un Meža fakultātes datoru klases un katedru datori ir brīvi pieejami 
un bez maksas katram LLU doktorantam. Doktorantiem pastāv iespēja izmantot starptautiskos 
katalogus caur elektroniskās informācijas nesējiem. Vienotais bibliotēku datu tīkls nodrošina 
informācijas ieguvi internetā un ar starpbibliotēku abonementa starpniecību. Doktorantiem ir 
pieejami starptautiski citējamo žurnālu raksti par interesējošām tēmām. Vispusīga zinātniskā 
informācija pieejama arī Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtā MeKA, 
Valsts meža pētniecības institūtā Silava, LV Koksnes ķīmijas institūtā un meža apakšnozaru 
ražošanas struktūrās.  

 
 Zinātniskos pētījumus doktoranti veic galvenokārt Kokapstrādes katedras un institūta 
MeKA laboratorijās (skat. pielikumu, kur dots doktorantu rīcībā esošo laboratoriju un 
laboratorijas iekārtu uzskaitījums), LV Koksnes ķīmijas institūtā un kokapstrādes ražošanas 
uzņēmumos. Doktorantiem pastāv iespēja teorētiskā kursa un zinātnisko pētījumu daļu veikt 
ārzemēs.  
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 LLU Valsts budžeta finansēti sekmīgie pilna laika doktoranti saņem Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteikto stipendiju. Fizisku un juridisku personu finansētiem 
pilna un nepilna laika doktoranti saņem LLU ieteikumu par apmaksātu papildus atvaļinājuma 
piešķiršanu darba vietā. Zinātniskā darba veikšanai konkursa kārtībā ir pieejami arī ES 
atbalsta granti doktorantūras programmu īstenošanai. Doktorantu  papildus finansējums 
iespējams, iesaistoties apmaksāto starptautisko projektu un LR valsts nozīmes pētījumu 
izpildē.  
 
 LLU Kokapstrādes katedras doktoranti aktīvi izmanto arī ESF Nacionālās 
programmas „Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras 
pētījumiem” piedāvātas atbalsta iesējas doktorantūras studijām inženierzinātnēs. Šī projekta 
ietvaros granti ir piešķirti doktorantiem U.Spullem, J.Ošam, E.Bukšānam un K.Zudragam. 
 
 2007./2008.studiju gadā Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares doktorantūrā 
studēja 6 doktoranti: 1.kursā – 1 (Andis ANTONS, zin.vadītājs vad.pētnieks, Dr.sc.ing. 
J.Kravalis),   2.kursā – 2 (  Kaspars ZUDRAGS, zin.vadītājs prof., Dr.habil.sc.ing., 
Dr.h.c.silv. H.Tuherms un Sanita LUDVIGSONE-RUDZĪTE, zin.vadītājs prof., 
Dr.habil.sc.ing., Dr.h.c.silv. H.Tuherms),   3.kursā – 3 (Uldis SPULLE, zin.vadītājs as.prof., 
dr.Dr.sc.ing. V.Pušinskis, Edgars BUKŠĀNS, zin.vadītājs as.prof., Dr.chem. A.Morozovs,                   
un Jānis OŠS, zin.vadītājs prof., Dr.habil.sc.ing. P.Rivža). Turpināja izstrādāt savus 
promocijas darbus arī divi bijušie Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktorantūras studenti – 
Uldis GRĪNFELDS (zin.vadītājs prof., Dr.habil.sc.ing. A.Treimanis un Ulvis 
MIONČINSKIS (zin.vadītājs vad.pētnieks, Dr.sc.ing. M.Sleņģis).  
 
 Pārskata periodā Materiālzinātnes nozares „Koksnes materiālu un tehnoloģijas” 
apakšnozares divi doktoranti sekmīgi aizstāvēja savus promocijas darbus: Ziedonis 
MIKLAŠEVIČS par tēmu „Elektrolīniju un sakaru līniju balstu ražošanas tehnoloģiskie 
pētījumi un ekoloģiskais novērtējums” un Uldis SPULLE par tēmu „Paliktņu koka 
konstrukciju mehānisko īpašumu pētījumi”. Kokapstrādes katedras atklātā sēdē izskatīja arī 
J.Oša un U.Grīnfelda promocijas darbus un ieteica tos virzīt aizstāvēšanai Promocijas 
padomē. 
 
 
 

4. Vērtēšanas sistēma 
 
 

Promocijas eksāmenu programmas apakšnozarē izstrādā attiecīgā katedra, bet 
pētījumu virzienā - zinātniskais vadītājs. Abas šīs programmas apstiprina LLU Mežzinātņu un 
Materiālzinātņu promocijas padome. Promocijas eksāmeni ir atklāti un tos pieņem LLU 
Zinātņu prorektora apstiprināta eksaminācijas komisija 3 zinātņu doktoru sastāvā. 
Apakšnozares eksāmenā doktorants apliecina savu vispārējo sagatavotības līmeni un 
zināšanas konkrētajā zinātnes apakšnozarē. Pētījumu virziena eksāmens ir pierādījums par 
doktora studiju pētījumu virziena kursa sekmīgu apguvi. Šī kursa struktūru un atsevišķu 
studiju priekšmetu apjomu nosaka katedra atbilstoši promocijas darba  tematikai. Pētījumu 
virziena eksāmens notiek publiska referāta veidā ar vismaz 2 Mežzinātņu un Materiālzinātņu 
promocijas padomes pastāvīgo locekļu piedalīšanos, no kuriem viens ir attiecīgās 
apakšnozares eksperts. 

 



 

 6

Promocijas procedūru nosaka 2005.gada 27.decembrī izdoti MK noteikumi Nr.1001 
“Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji” un LLU Senātā 
2006.gada 12.aprīlī apstiprinātais “LLU promocijas padomes nolikums”. 
 
 
 
 

5. Akadēmiskais personāls 
 
 

LLU ir apvienots augsts zinātniskais un pedagoģiskais potenciāls kā priekšnoteikums 
augstas kvalitātes studiju programmu realizācijai. Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktora 
studiju programmas realizēšanā iesaistīti 18 mācībspēki, no kuriem 38,9 % ir habilitētie 
zinātņu doktori. No studiju programmas realizācijā iesaistītājiem mācībspēkiem viens 
profesors ir LZA korespondētājloceklis; Latvijas Lauksaimniecības un mežzinātņu 
akadēmijas locekļi ir 8 studiju programmas mācībspēki. Viens mācībspēks ir Zviedrijas 
Karaliskās Inženierzinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, viens – Zviedrijas Karaliskās 
Lauksaimniecības un mežsaimniecības akadēmijas ārzemju loceklis un Igaunijas 
Lauksaimniecības universitātes Goda doktors Dr.h.c.silv. Studiju programmas realizācijā ir 
iesaistīti arī 4 LZP mežzinātņu eksperti.  

 
Promocijas darbu vadītāji veic Latvijas meža nozarei aktuālus zinātniskos pētījumus, 

iesaistot tajos doktorantus. Profesoru  un asociēto profesoru – promocijas darbu vadītāju 
galvenie pētījumu virzieni ir Latvijas galveno koku sugu koksnes kompleksā un perspektīvā 
izvērtēšana, apaļo kokmateriālu standartizācija un tilpuma noteikšana, zāģmateriālu kvalitātes 
noteikšana un standartizācija, koksnes modifikācijas problēmu pētījumi, kokapstrādes 
darbmašīnu un instrumentu konstrukciju pilnveidošana, koksnes hidrotermiskās apstrādes 
procesu optimizācija, tehnoloģisko procesu analīze, zemās kvalitātes koksnes pārstrāde, 
biodegvielas iegūšana un izmantošana u.c. Visi mācībspēki regulāri stažējas ārzemēs vai 
paaugstina savu kvalifikāciju dažādos kursos un semināros Latvijā. 

 
Programmu satura un formas maiņa notiks, ņemot vērā doktorantu vēlmes pēc 

priekšmetu klāsta ar lielāku izvēles iespēju. Uzlabojot sadarbību ar Eiropas Savienības valstu 
universitātēm, būs iespēja ne vien stažēties un piedalīties doktorantu specializētājos kursos, 
bet arī veikt pētījumus viņu laboratorijās. Paplašinās speciālā kursa jaunākās literatūras klāsts, 
praktizēs vieslektoru lekciju kursu organizēšanu, finansu nodrošinājuma ietvaros tiek uzlabots 
laboratoriju materiāli tehniskais nodrošinājums. 

 
  

 
6. Pēcakreditācijas aktivitātes 

 
 Pēc LLU Meža fakultātes doktora studiju programmas akreditācijas 2004.gadā veikti 
tās pilnveidošanas pasākumi zemāk minētās jomās. 
 

1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi. 
 
Precizēti studiju programmas mērķi un uzdevumi, kas doti šajā pašnovērtējuma 
ziņojumā. 
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2. Studiju programmas attīstība. 

 
• noteikti doktora studiju prioritārie virzieni materiālzinātņu nozares apakšnozarē 

“Koksnes materiāli un tehnoloģijas”; 
• studiju programma pārstrādāta saskaņā ar LLU Senātā apstiprinātu “LLU doktora 

studiju standartu”; 
• izstrādāts un ieviests Pētījumu metodoloģijas obligātais doktora studiju priekšmets 

ar apjomu 4 KP; 
• precizēts doktora teorētisko studiju saturs, izstrādātas programmas apakšnozares 

speckursiem, kurās jānokārto promocijas eksāmeni; 
• doktora studiju programmas zinātniskā darba sadaļā iekļautas, papildus pētniecībai 

un promocijas darba sagatavošanai, arī pētījumu rezultātu publicēšana un to 
prezentācija zinātniskās konferencēs. 

   
3. Studiju programmas praktiskā realizācija. 

 
• aprobācijā atrodas trīs bijušo doktorantu promocijas darbi Materālzinātņu nozares 

koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozarē, viens no kuriem atrodas promocijas 
procesā; 

• 2006./2007.studiju gadā Materiālzinātņu nozares koksnes materiālu un tehnoloģiju 
apakšnozares doktorantūrā sekmīgi studē 7 doktoranti; 

• izveidota LLU Koksnes un koksnes materiālu zinātniskā laboratorija, kurā 
iespējams veikt koksnes un koksnes materiālu īpašību pārbaudes, saskaņā ar EN 
un ISO prasībām. Turpinās laboratorijas apgāde ar mūsdienu pētniecības iekārtām, 
kas ļauj paātrināt pētījumu veikšanu un garantē rezultātu ticamību; 

• papildināts un atjaunots katedras datornodrošinājums; 
• saskaņotas ar LV Koksnes ķīmijas institūtu doktorantu iespējas izmantot pētījumu 

veikšanai institūta un katedras laboratorijas. 
   
4. Vērtēšanas sistēma. 

 
Doktorantu darba vērtēšana nav mainīta, notiek saskaņā ar  LLU Senātā apstiprinātu 

“LLU doktora studiju standartu”, bet promocijas procedūra – saskaņā ar nosaka 2005.gada 
27.decembrī izdotiem MK noteikumiem Nr.1001 “Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas 
(promocijas) kārtība un kritēriji” un LLU Senātā 2006.gada 12.aprīlī apstiprināto “LLU 
promocijas padomes nolikums”. 

 
5. Problēmas. 

 
• nepietiekams studēt gribētāju skaits doktora studiju programmā; 
• doktoranti ir spiesti, materiālu apsvērumu dēļ, paralēli studijām strādāt algotu 

darbu; 
• doktora studiju ilgums ir pa īsu, lai varētu savlaicīgi veikt eksperimentālos 

pētījumus, publicēt pētījumu rezultātus LZP atzītajos izdevumos un prezentēt 
pētījumu rezultātus starptautiskajās konferencēs, kā arī kvalitatīvi uzrakstīt un 
noformēt promocijas darbu; 

• nepietiekama potenciālo doktora studiju (promocijas darbu) vadītāju interese un 
iesaistīšanās doktora studiju aktivitātēs. 
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7. Pašnovērtējums un priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
 
 

Pašnovērtējuma gaitā atzīts, ka LLU Meža fakultātē ir visi priekšnosacījumi, lai 
realizētu doktora studiju programmu Materiālzinātņu nozares apakšnozarē “Koksnes materiāli 
un tehnoloģijas”.  

 
Koksnes materiālu un tehnoloģiju doktora studiju attīstību nākotnē ir paredzēts veidot 

pēc sekojošiem nosacījumiem: 
 

• vienlaicīgi ar plaša profila akadēmiskām studijām, akceptēt jaunu zinātnieku un augsti 
kvalificētu speciālistu zinātniskās un profesionālās sagatavošanas aspektus, ievērojot 
Latvijas tautsaimniecības vajadzības; 

• pilnveidot studiju programmas, piedāvājot speciāli doktorantiem piemērotus studiju 
priekšmetus, apvienojot Latvijas dažādu universitāšu intelektuālo potenciālu; 

• tuvināt Meža fakultātes doktorantūras studiju programmas Eiropas Savienības valstu 
universitāšu studiju programmām; 

• paplašināt sadarbību ar citām augstskolām un zinātniskiem institūtiem ārzemēs un Latvijā, 
iesaistoties starptautiskos projektos; 

• veicinot starptautisko sadarbību ar Eiropas valstu un ASV universitātēm, nodrošinot 
doktorantu apmaiņu, vieslektoru zinātniskā potenciāla izmantošanu un sadarbību 
zinātnisko pētījumu realizācijā; 

• radīt priekšnosacījumus doktorantiem promocijas darbu savlaicīgai izstrādei;  
• papildināt laboratorijas ar modernām iekārtām un nodrošināt iespēju izmantot tās 

maģistrantiem zinātnisko pētījumu veikšanai. 
• jāturpina laboratorijas bāzes pilnveidošana un apgāde ar mūsdienu laboratorijas un 

tehnoloģisko iekārtu.  
 

Programmu satura un formas maiņa notiks, ņemot vērā doktorantu vēlmes pēc  
priekšmetu klāsta ar lielāku izvēles iespēju. Uzlabojot sadarbību ar Eiropas Savienības valstu 
universitātēm, būs iespēja ne vien stažēties, bet veikt pētījumus viņu laboratorijās. Paplašinās 
speciālā kursa jaunākās literatūras klāstu, praktizēs vieslektoru lekciju kursu organizēšanu, 
finansu nodrošinājuma ietvaros uzlabos laboratoriju materiāli tehnisko nodrošinājumu. 
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Pielikums 
 

Kokapstrādes katedras rīcībā esošās  
laboratorijas un laboratorijas iekārtas 

 
 

Laboratorijas / Iekārtas nosaukums 
 

 
Īss lietojuma raksturojums 

 
KOKSNES ZINĀTNES LABORATORIJA 

 
Mikroskops Leica MZ16 A Iespējams apskatīt koksnes mikrouzbūvi, 

koksnes kvalitātes mikrodefektus u.c. 
Mikroskopam ir divi objektīvi: Planapo 1x max. 
palielinājums 115x, darba attālums 55 mm, 
Planapo 2x max. palielinājums 230x darba 
attālums 15 mm. 
Kopējā palielinājuma iespējas no 7.1… 230 x. 
Ar mikroskopa motorizēto piedziņu, 
palielinājuma izmaiņas iespējams veikt ar rokas 
vadības, kājas vadības vai datora palīdzību.  
Komplektā ir digitālā foto kamera attēlu 
saglabāšanai datorā. Izšķirtspēja 5 Mega 
pikseļi. Attēlu saglabāšana formātos RAW; 
JPG; AVI for video. 
Attēla saglabāšana izmantojot datorprogrammu 
Leica IM 500. 
Attēla palielinājuma koriģēšanas un 
analizēšanas datorā izmantojot datorprogrammu 
Leica QWin ar koksnes mikrouzbūves, 
gadskārtu platuma, šūnu aizņemtā laukuma 
analizēšanas iespējām. 
Koriģētā attēla (formāts) A4 izdruka ar 
drukāšanas iekārtu HP photosmart 7260. 
Pētniecības darbu laikā telpā ir iespēja 
nodrošināt nepieciešamo mikroklimatu. 

Diega tālmērs “Walktax Haglöf” 
 Ultraskaņas elektroniskais tālmērs “DME 
Haglöf“ 
Mērlente apaļkoku diametra noteikšanai 
“TALMETER” 
Elektroniskais augstuma mērs “Haglöf” 
Vertex III Hypsometer 
Optiskais augstuma mērs 
Busole “DQL-1” 
Preslera svārpsts 
Digitālais dastmērs “Haglöf” 

Augošu koku mērīšanas instrumenti. 
 

Globālā pozicionēšanas sistēma (GPS) 
„Trimble Recon” 

Koordinātu precizēšana. 
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MATERIĀLU MEHĀNISKO RAKSTURLIELUMU TESTĒŠANAS LABORATORIJA

(Koksnes un koksnes materiālu zinātniskā laboratorija) 
 

Pārbaudes mašīna ZWICK Z/100 Fmax = 
100 kN. 

 

Iespējams veikt mehānisko īpašību pārbaudes 
testus bezdefektu maza izmēra koksnes vai 
koksnes materiālu paraugiem atbilstoši 
normatīvajām prasībām. liela izmēra paraugiem 
ar garumu līdz 3,0 metriem, platumu un 
biezumu līdz 180 mm. Sektorā iespējams 
pārbaudīt konstrukciju kokmateriālus 
(zāģmateriālus), kā arī līmētus koka 
konstrukciju materiālus un savienojumus, 
nesošu konstrukciju elementus, logu sagataves, 
mēbeļu plātnes un cita veida izstrādājumus gan 
stiepes, gan spiedes testos. 
 

Pārbaudes mašīnas papildaprīkojums:  
- koksnes standartparaugu pārbaudi liecē 
un spiedē; 
- saplākšņu stiprības pārbaudes liecē un 
spiedē; 
- nesošām konstrukcijām paredzēto 
koksnes materiālu lieces, spiedes stiprības 
un elastības moduļa noteikšanu; 
- nesošām konstrukcijām paredzēto 
zāģmateriālu stiprību; 
- līmētas masīvkoka stiprības un elastības 
moduli; 
- garumā savienotu koksnes materiālu 
ķīļsavienojumu (lameļu) stiprības 
pārbaudes u.c 

 

 
INSTRON 600KN 

 
Iespējams veikt mehānisko īpašību pārbaudes 
testus liela izmēra garumā līdz 6 m koksnes vai 
koksnes materiāliem atbilstoši normatīvajām 
prasībām. Maksimālais iekārtas slogošanas 
spēks 600KN. Sektorā iespējams pārbaudīt 
konstrukciju kokmateriālus (zāģmateriālus), kā 
arī līmētus koka konstrukciju materiālus un 
savienojumus, nesošu konstrukciju elementus. 
 

Materiālu pārbaudes iekārta ZD 10/90  Zāģmateriālu ar l=3m robežstiprības un 
elastības moduļa noteikšanai statiskajā liecē. 

 
Pārbaudes mašīnas papildaprīkojums:  
- robežstiprības noteikšanai stiepē; 
- 3 kanālu datu transmiters; 
- datu reģistrēšanas iekārta; 
- ekstensometri 2 gab. 
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Klimatizācijas kamera Klima Systems Typ 
Dec 500 

Lai paraugu mehānisko īpašību rādītāji būtu 
savstarpēji salīdzināmi veic paraugu 
kondicionēšanu. Klimatizācijas kameras 
tilpums ½ m3 (standartparaudziņiem un 
mazajiem paraudziņiem) un klimatizācijas telpā 
garums 4 m, platums 2 m, tilpums 33 m3 
(pārbaudes paraugi), kurā tiek nodrošināts 
nepieciešamais gaisa relatīvais mitrums 65 ± 5 
% un gaisa temperatūra gaisa temperatūra 20 ± 
2 0C atbilstoši standarta prasībām.  
Testēšanas laikā telpā tiek nodrošināts 
mikroklimats, gaisa relatīvais mitrums 65 ± 5 % 
un gaisa temperatūra gaisa temperatūra 20 ± 2 
0C, paraugu mitruma uzturēšanai 12 ± 1 %. 
 

Elektroniskie svari Augstas precizitātes svari ar ierobežotu 
maksimālo slogošanas intervālu. 

Lineārās mērīšanas iekārtas Digitālie bīdmēri. 
Svari, atsvari  
Klimata uzturēšanas iekārta 
 

Nodrošina telpas relatīvo mitumu 60% ±5%, 
temperatūru 20 oC ±2 oC 

Saldēšanas kamera Elektrolux MF 20 Saldēšanas diapazons -5°C līdz - 35°C. Ciklisko 
līmes šuju stiprības pārbaužu veikšanai. 
Saldēšanas vajadzībām. 
 

LĪMĒTO KOKSNES MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU LABORATORIJA 
 

 
Hidrauliskā prese JOOS 
 

 
- plātņu garums x platums 600x600mm 
- max atvērums starp plātnēm 400 mm 
- max presēšanas spiediens 1500 kN 
- max toC 350 
Iespējams veikt dažādu plātņu materiālu 
līmēšanu dažādos režīmos. Režīmu maksimālās 
vērtības ierobežo hidrauliskās preses 
tehnoloģiskie parametri.  
Iespējams veikt līmju un režīmu pārbaudi 
atbilstoši standartiem. Presēšanas cikla dati tiek 
nolasīti un saglabāti, kā arī pieejami 
elektronisko tabulu veidā. Darbu veikšanas 
laikā tiek nodrošināts atbilstošs klimats. 

Klimata uzturēšanas iekārta 
 

Nodrošina telpas relatīvo mitumu 60% ±5%, 
temperatūru 20 oC ±2 oC 

Digitālais pH-metrs Greisinger 
GMH3530+GMHES 
 

pH skaitļa noteikšana no 0 līdz 14 
Precizitāte: ±0,01 pH pie ±0,50C 
Precizitāte: ±2%. 

 
Vārīšanas iekārta 
 

 
Temperatūras uzturēšanas diapazons no 30 līdz 
100 0C. 
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KOKSNES HIDROTERMISKĀS APSTRĀDES LABORATORIJA 

 
 
Koksnes žāvēšanas kameras „Memmert”, 3 
gab. 

 

 
Iekārtu maksimālā iestatāmā 

temperatūra - 220 ºC. Žāvēšanas kamera ir 
programmējama. Programmas sastādīšanu var 
veikt gan uz iekārtas, gan izmantojot personālo 
datoru. Kamerā iespējams veikt pakāpenisku 
temperatūras paaugstināšanu, uzturēšanu, 
ventilēšanu, periodisku šādu ciklu atkārtošanu, 
kā arī pakāpenisku atdzesēšanu līdz telpas 
temperatūrai. Izmantojot speciālu 
datorprogrammu CELSIUS 2000 iespējams 
vērot notiekošo procesu on – line režīmā, 
(žāvēšanas aģenta) parametru fiksēšanu datorā 
un veikt cikla izdrukas. 

Vakuuma žāvēšanas kamera „Memmert” 
 

 

Iekārtas maksimālā iestatāmā temperatūra  
- 160 ºC. Materiālu žāvēšana notiek vakuumā, 
kā arī iespējama izturēšana dažādās gāzu vidēs. 
Iekārta ir aprīkota ar vakuumsūkni ar kura 
palīdzību tiek panākts gaisa retinājums kamerā 
vai arī kamerā tiek ievadīta pārbaudē 
izmantojamā gāze. 

Laboratorijas šķeldu analizators 
 

SCAN-testu standartus izdevušas un iesaka 
Dānijas, Somijas, Norvēģijas un Zviedrijas 
vadošās celulozes, papīra un plātņu rūpniecības 
laboratorijas. 

Kokmateriālu žāvēšanas iekārta Laboratoriska kokmateriālu žāvēšanas iekārta 
Brunner. Vadība NARDI pilnībā automatizēta. 
Iekārtas tilpums 0,6m3. Iespējams precīzi veikt 
zāģmateriālu žāvēšanas procesus. 

Šķeldu analizators JWIIIA  
 

MATERIĀLU UGUNSIZTURĪBAS TESTĒŠANAS LABORATORIJA 
 

Plūsmas mērītājs ar sensoru Gaisa plūsmas ātruma mērīšana žāvēšanas 
iekārtas pneimosistēmā 

Digitālā fotokamera Olimpus  
Vienotā dedzināšanas iekārta (Single 
Burning Item, SBI).  
  
 
 

Vidēja lieluma paraugu ugunsizturības 
pārbaudei  
Vienotā sadedzināšanas iekārta (VSI) sastāv no 
pārbaudes telpas, pārbaudes aparāta (vagonetes, 
rāmja, degļiem), nosūcēja kapuces, dūmu 
savācēja un dūmvada, dūmu nosūcēja sistēmas 
un vispārēja rakstura mēriekārtas. 

Grīdas seguma dedzināšanas iekārtas 
komplekts 
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MĒBEĻU UN VIRSMAS APDARES TESTĒŠANAS LABORATORIJA 

 
Universālas mēbeļu testēšanas stends 
 

Stends aprīkots ar pneimatiku un automātiku, 
nodrošinot precīzu spēku iestatīšanu, ciklisku 
pārbaužu veikšanu, mehāniskās izturības un 
stabilitātes testu veikšanu. Mēbeļu stends viegli 
transformējams dažādu mēbeļu pārbaužu 
veikšanai. 

Fotospektrometrs Minolta Dažādu materiālu tumšuma pakāpes 
noteikšanai. 

Digitālais manometrs Greisinger GMH 
3110 

Spiediena noteikšanai. 

Dinamometrs Ahlborn FKA 0251 Mērinstrumentu kalibrēšanas iekārta. 
Pārklājuma biezuma mērītājs QuintSonic 
Pro 

Paredzēts dažādu pārklājuma biezuma 
noteikšanai. 

Virsmas raupjuma parametru mērītājs Mahr 
Pethometer 

Paredzēts dažādu materiālu virsmas raupjuma 
parametru noteikšanai. 

Kremlin apdares iekārta Paredzēta dažādu materiālu apdares klājuma 
veidošanai. 

Virsmas nodiluma mērierīce Taber Virsmas nodilumizturības testēšanas iekārta. 
Krāsu salīdzināšanas kamera Matshmaster  
Virsmas spīduma mērītājs PICOGLOSS  
Virsmas šķērsskrāpējumu testeris Multi-
Cross Cutter 

 

 
MEHATRONIKAS MĀCĪBU LABORATORIJA 

 
Mehatronikas laboratorijas iekārta Festo 
Didactic 

Automātikas stendi, ražošanas tehnoloģisko 
procesu modelēšanai. 
 

ZĀĢMATERIĀKLU MĀCĪBU LABORATORIJA 
 

Lentzāģmašīna ZDL 50H Paredzēta sagatavju izzāģēšanai no apaļkoka. 
Horizontālā urbmašīna  
Šķērsripzāģmašīna Zāģmateriālu garumošanai 
Termiskās modificēšanas iekārta  Paredzēta koksnes termiskajai modificēšanai, 

apmācībai. Daļēji automatizēta vadība. 
 

KOKSNES MEHĀNISKĀS APSTRĀDES MĀCĪBU LABORATORIJA 
 
Taisnošanas un biezumapstrādes mašīna Paraugu izgatavošanai. 
Elektrisko rokas instrumentu konsole ar 
barošanas bloku un skaidu nosūkšanas 
sistēmu 

Paraugu izgatavošanai. 

Frēzēšanas iekārta Paraugu izgatavošanai. 
Formātripzāģmašīna Paraugu izgatavošanai. 
Galdnieku lentzāģmašīna Paraugu izgatavošanai. 
Svārstzāgis Festool PS 300 EQ-Plus Paraugu izgatavošanai. 
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Leņķa ripzāģis Festool SYMMETRIC 70 E Paraugu izgatavošanai. 
Elektriskais skrūvgrieznis Festool CDD  Paraugu izgatavošanai. 
Pneimatiskā slīpmašīna Festool LEX 2 
150/7 

Paraugu izgatavošanai. 

Vertikālā plātņu prese.  
Tecīla  
Integrēta skaida nosūkšanas sistēma ar 
briketēšanas iekārtu 

 

 
METROLOĢIJAS SEKTORS 

 
Mērlente Bacho  
Diega tālmērs Haglof Walktax Metric  
Ģeogrāfiskās pozicionēšanas iekārta S/N 
Pathfinder 

 

Ultraskaņas elektroniskais tālmērs Haglof 
DME 

 

Mērlente koku diametra noteikšanai  
Elektroniskais augstuma mērs  
Optiskais augstuma mērs  
Busole  
Preslera svārpsts Izmanto augoša koka vecuma noteikšanai 
Digitālais dastmērs Izmanto koksnes krājas noteikšanai 
Digitālais bīdmērs Mahr  
Digitālais mikrometrs Mahr  
Digitālais lineārā pārvietojuma mērītājs  
Digitālais biezuma mērītājs  
Universālais leņķmērs   
Digitālais indikators Mahr  
Galamēru komplekts Koba 1057  
Digitālais indikators ar bāzi dziļuma 
mērīšanai 

 

Digitālie svari Sartorius  
Anemometrs Ahlborn FVA 915S Gaisa plūsmas ātruma noteikšanai 
Tahometrs Ahlborn FUA 9192 Rotācijas frekvences noteikšanai 
Vibrāciju mērīšanas iekārta Monitran VM 
110 

 

Luksmetrs Testo 545 Pagaismojuma noteikšanai 
Higrometrs Greisinger Relatīvā gaisa mitruma noteikšanai 
Skaņas līmeņa mērītājs Testo 815  
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1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 
 
 

 
Koksnes materiālu un tehnoloģiju doktora studiju programma (Latvijas Republikas 

izglītības klasifikācijas kods – 51543) izstrādāta saskaņā ar LR Augstskolas likumu, 
Zinātniskās darbības likumu un Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumiem Nr.1001 
(no 2005.gada 27.decembra) par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtību 
un kritērijiem, kā arī LLU doktora studiju Nolikumu un LLU doktora studiju standartu.. 
Doktora studiju programmas „Koksnes m materiāli un tehnoloģija” vadītājs ir profesors,  
Dr.habil.sc.ing., Dr.h.c.silv. Henns Tuherms 
 

Doktora studiju mērķis ir veicināt koksnes materiālu un tehnoloģijas inženierzinātnes 
attīstību un veidot starptautiska līmeņa augstas kvalifikācijas jauno zinātnieku paaudzi 
Materiālzinātņu nozares apakšnozarē: Koksnes materiāli un tehnoloģijas. 

  
 Doktora studiju pamatuzdevums ir nodrošināt doktora studiju mērķa sasniegšanu, 
tādējādi veicinot zinātnieku paaudžu maiņu Materiālzinātņu nozarē un LLU Meža fakultātes 
akadēmiskā personāla sastāvā atjaunināšanu. Doktora studijās jāpanāk, lai jaunie zinātnieki: 
 

 prastu izvirzīt, formulēt, vadīt un patstāvīgi pētīt attiecīgajā zinātnes apakšnozarē 
aktuālas un nozīmīgas problēmas; 

 būtu radoši un kompetenti vispārīgajā un konkrētajā izziņas metodoloģijā; 
 spētu iekļauties nacionāla un starptautiska līmeņa zinātnisku projektu risināšanā; 
 iegūtu vispusīgas zināšanas izvēlētajā zinātnes un ar to saistītajā ražošanas nozarē; 
 apgūtu pedagoģiskā darba iemaņas un pieredzi, kas nepieciešamas jaunākajam 

akadēmiskajam personālam universitātē un zinātniskās sabiedrības iepazīstināšanai ar 
pētnieciskā darba rezultātiem savas valsts un starptautiskā auditorijā; 

 izstrādātu un iesniegtu aizstāvēšanai promocijas darbu doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai. 

 
Doktora studiju virzieni Meža fakultātes Koksnes materiālu un tehnoloģijas 

materiālzinātnes specialitātē ir sekojoši: 
 

 koksnes materiālzinātne; 
 koksnes apstrādes un pārstrādes tehnoloģijas; 
 koksnes un koksnes izstrādājumu mārketings un loģistika. 
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Pēc teorētiskā kursa apguves un promocijas darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas, 
doktorantūras studiju absolventi iegūst augstāko zinātnisko kvalifikāciju – inženierzinātņu 
doktora (Dr.sc.ing.) grādu. 
 

2. Doktora studiju programmas attīstība 

 
 LLU ir vienīgā  Latvijas augstskola, kurā iespējams iegūt augstāko akadēmisko 
izglītību meža nozarē doktora studiju līmenī. LLU Meža fakultātes doktora studiju darbu vada 
un pārzina LLU Zinātņu prorektors un LLU Mežzinātņu un Materiālzinātnes promocijas 
padomes priekšsēdētājs, to organizē universitātes Doktorantūras daļa, doktora studiju 
programmas vadītājs un katedras. Doktorantūras studijas ir organizētas, lai paātrināti un 
mērķtiecīgi sagatavotu jaunu zinātnieku  un  akadēmiskā personāla paaudzi. LLU organizētas 
klātienes un neklātienes doktora studijas. Doktora studiju ilgums: pilna laika studijās 3 gadi (3 
x 48 nedēļas), nepilna laika studijās 4 gadi (4 x 36 nedēļas).  

 
Tiesības piedalīties konkursā uz LLU Meža fakultātes doktora studijām Koksnes 

materiālu un tehnoloģijas materiālzinātņu apakšnozarē ir personām, kuras ieguvušas 
inženierzinātņu maģistra grādu koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozarē vai maģistra 
akadēmisko grādu radniecīgā zinātnes apakšnozarē. Pretendentiem, kuri maģistra akadēmisko 
grādu vai profesionālu kvalifikāciju ieguvuši  citā zinātnes nozarē, doktora studiju 
programmas vadītājs var noteikt iestājeksāmenu izvēlētajā zinātnes apakšnozarē. Uzņemšana 
pilna laika valsts budžeta finansētās, kā arī pilna un nepilna laika fizisku un juridisku personu 
finansētās doktora studijās notiek saskaņā ar LLU Uzņemšanas noteikumiem.   
 

Pretendenti tiek uzņemti LLU doktorantūrā ar rektora rīkojumu, pamatojoties uz LLU 
Zinātnes padomes lēmumu, ar kuru apstiprina arī doktoranta zinātnisko vadītāju. 
  

Doktora studijas notiek saskaņā ar individuālo darba plānu, kuru divu mēnešu laikā 
pēc uzņemšanas doktorantūrā sastāda doktorants kopā ar savu zinātnisko vadītāju un iesniedz 
doktora studiju programmas vadītāja norādītajā katedrā. Katedras un doktora studiju 
programmas vadītāja akceptētu un Mežzinātņu un Materiālzinātņu promocijas padomes 
apstiprinātu darba plānu doktorants iesniedz LLU Doktorantūras daļā. Doktoranta darba 
rezultātus reizi gada ceturksnī apspriež katedras akadēmiskajā sēdē.  
  
 LLU Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktora studiju programmas kopapjoms ir 
noteikts 120 KP, no tiem teorētiskās studijas 25 KP apjomā un zinātniskais darbs 95 KP 
apjomā.  
 

A. Doktorantūras teorētiskajā kursā ir iekļauti: 
 
1. Obligāta daļa   -  20 KP apjomā: 
 Materiālzinātnes nozares Koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozares  

                                    speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu)            - 6 KP. 
1.2. Pētījumu virziena speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu)            - 6 KP. 
1.3. Profesionālās svešvalodas speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu) - 4 KP. 
1.4. Pētījumu metodoloģijas kurss                 - 4 KP 

2.   Izvēles daļa                     -      5 KP apjomā. 
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 B. Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktorantūras zinātniskajā darbā ir iekļauti: 
 
1.    Pētniecība un promocijas darba sagatavošana un noformēšana     - 85 KP. 
2.    Pētījumu rezultātu publicēšana  -   6 KP. 
3.    Pētījumu rezultātu prezentēšana zinātniskās konferencēs -   4 KP. 

Doktoranta teorētisko studiju saturu piedāvā viņa zinātniskais vadītājs, saskaņojot ar 
doktorantu, akceptē attiecīgās katedras akadēmiskā personāla sēdē un apstiprina LLU 
Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozares promocijas padome. 
Doktora studiju izvēles kursu saturu noteiktajā apjomā nosaka individuāli katram doktorantam 
studiju programmas ietvaros, ņemot vērā izvēlēto pētījumu virzienu un LLU (vai citās 
universitātēs) centralizēti piedāvāto kursu sarakstu. 

 
Promocijas eksāmenu programmas zinātnes apakšnozarē izstrādā attiecīgā katedra, bet 

pētījumu virzienā - zinātniskais vadītājs. Abas šīs programmas apstiprina LLU Mežzinātņu un 
Materiālzinātņu promocijas padome. Promocijas eksāmeni ir atklāti un tos pieņem LLU 
Zinātņu prorektora apstiprināta eksaminācijas komisija 3 zinātņu doktoru sastāvā. 
Apakšnozares eksāmenā doktorants apliecina savu vispārējo sagatavotības līmeni un 
zināšanas konkrētajā zinātnes apakšnozarē. Pētījumu virziena eksāmens ir pierādījums par 
doktora studiju pētījumu virziena kursa sekmīgu apguvi. Šī kursa struktūru un atsevišķo 
studiju priekšmetu apjomu nosaka katedra atbilstoši promocijas darba  tematikai. Pētījumu 
virziena eksāmens notiek publiska referāta veidā ar vismaz 2 Mežzinātņu un Materiālzinātņu 
promocijas padomes locekļu piedalīšanos, no kuriem viens ir attiecīgās apakšnozares 
eksperts. 

 
Studiju laikā doktorants iesaistās katedras un ārpuskatedras zinātniskajās aktivitātēs: 

sagatavo zinātniskās publikācijas; ar referātiem piedalās vismaz 2 nacionāla vai  starptautiska 
līmeņa zinātniskajos forumos; piedalās valsts nozīmes zinātniski pētnieciskajā darbā u.c. 
Doktoranta zinātniskās aktivitātes novērtē katedras akadēmiskajā sēdē. 

 
Promocijas procedūru nosaka 2005.gada 27.decembrī izdoti MK noteikumi Nr.1001 

“Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji” un LLU Senātā 
2006.gada 12.aprīlī apstiprinātais “LLU promocijas padomes nolikums”. 

 
 
 

3. Studiju programmas praktiskā realizācija 
 
 

LLU studiju potenciāls nodrošina doktora studiju teorētiskā kursa apgūšanu, 
promocijas darba izstrādi un aktīvu doktorantu zinātnisko aktivitāšu realizāciju. LLU 
Fundamentālā bibliotēka un Meža fakultātes datoru klases un katedru datori ir brīvi pieejami 
un bez maksas katram LLU doktorantam. Doktorantiem pastāv iespēja izmantot starptautiskos 
katalogus caur elektroniskās informācijas nesējiem. Vienotais bibliotēku datu tīkls nodrošina 
informācijas ieguvi internetā un ar starpbibliotēku abonementa starpniecību. Doktorantiem ir 
pieejami starptautiski citējamo žurnālu raksti par interesējošām tēmām. Vispusīga zinātniskā 
informācija pieejama arī Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtā MeKA, 
Valsts meža pētniecības institūtā Silava, LV Koksnes ķīmijas institūtā un meža apakšnozaru 
ražošanas struktūrās.  
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 Zinātniskos pētījumus doktoranti veic galvenokārt Kokapstrādes katedras un institūta 
MeKA laboratorijās (skat. pielikumu, kur dots doktorantu rīcībā esošo laboratoriju un 
laboratorijas iekārtu uzskaitījums), LV Koksnes ķīmijas institūtā un kokapstrādes ražošanas 
uzņēmumos. Doktorantiem pastāv iespēja teorētiskā kursa un zinātnisko pētījumu daļu veikt 
ārzemēs.  
 
 LLU Valsts budžeta finansēti sekmīgie pilna laika doktoranti saņem Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteikto stipendiju. Fizisku un juridisku personu finansētiem 
pilna un nepilna laika doktoranti saņem LLU ieteikumu par apmaksātu papildus atvaļinājuma 
piešķiršanu darba vietā. Zinātniskā darba veikšanai konkursa kārtībā ir pieejami arī ES 
atbalsta granti doktorantūras programmu īstenošanai. Doktorantu  papildus finansējums 
iespējams, iesaistoties apmaksāto starptautisko projektu un LR valsts nozīmes pētījumu 
izpildē.  
 
 LLU Kokapstrādes katedras doktoranti aktīvi izmanto arī ESF Nacionālās 
programmas „Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras 
pētījumiem” piedāvātas atbalsta iesējas doktorantūras studijām inženierzinātnēs. Šī projekta 
ietvaros granti ir piešķirti doktorantiem U.Spullem, J.Ošam, E.Bukšānam un K.Zudragam. 
 
 2008./2009.studiju gadā Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares doktorantūrā 
studēja 4 doktoranti: 1.kursā 1 – (Ramūnas Tupčiauskas, zin.vadītājs prof., Dr.habil.sc.ing., 
Dr.h.c.silv. H.Tuherms un LVKĶI profesors, Dr.habil.sc.ing. J.Grāvītis). 2.kursā – 1 (Andis 
ANTONS, zin.vadītājs vad.pētnieks, Dr.sc.ing. J.Kravalis),   3.kursā – 2 (Kaspars 
ZUDRAGS, zin.vadītājs prof., Dr.habil.sc.ing., Dr.h.c.silv. H.Tuherms un Sanita 
LUDVIGSONE-RUDZĪTE, zin.vadītājs prof., Dr.habil.sc.ing., Dr.h.c.silv. H.Tuherms). 
Turpināja izstrādāt savus promocijas darbus divi bijušie Koksnes materiālu un tehnoloģijas 
doktorantūras studenti – Uldis GRĪNFELDS (zin.vadītājs prof., Dr.habil.sc.ing. A.Treimanis 
un Ulvis MIONČINSKIS (zin.vadītājs vad.pētnieks, Dr.sc.ing. M.Sleņģis).  
 
 Pārskata periodā Materiālzinātnes nozares „Koksnes materiālu un tehnoloģijas” 
apakšnozares trīs doktoranti sekmīgi aizstāvēja savus promocijas darbus: Ziedonis 
MIKLAŠEVIČS par tēmu „Elektrolīniju un sakaru līniju balstu ražošanas tehnoloģiskie 
pētījumi un ekoloģiskais novērtējums”, Uldis SPULLE par tēmu „Paliktņu koka konstrukciju 
mehānisko īpašumu pētījumi” un Jānis OŠS par tēmu „Koksnes resursu plūsmas analīze”. 
Kokapstrādes katedras atklātā sēdē izskatīja arī E.Bukšānaa un U.Grīnfelda promocijas darbus 
un ieteica tos virzīt aizstāvēšanai Promocijas padomē. 
 
 
 

4. Vērtēšanas sistēma 
 
 

Promocijas eksāmenu programmas apakšnozarē izstrādā attiecīgā katedra, bet 
pētījumu virzienā - zinātniskais vadītājs. Abas šīs programmas apstiprina LLU Mežzinātņu un 
Materiālzinātņu promocijas padome. Promocijas eksāmeni ir atklāti un tos pieņem LLU 
Zinātņu prorektora apstiprināta eksaminācijas komisija 3 zinātņu doktoru sastāvā. 
Apakšnozares eksāmenā doktorants apliecina savu vispārējo sagatavotības līmeni un 
zināšanas konkrētajā zinātnes apakšnozarē. Pētījumu virziena eksāmens ir pierādījums par 
doktora studiju pētījumu virziena kursa sekmīgu apguvi. Šī kursa struktūru un atsevišķu 
studiju priekšmetu apjomu nosaka katedra atbilstoši promocijas darba  tematikai. Pētījumu 
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virziena eksāmens notiek publiska referāta veidā ar vismaz 2 Mežzinātņu un Materiālzinātņu 
promocijas padomes pastāvīgo locekļu piedalīšanos, no kuriem viens ir attiecīgās 
apakšnozares eksperts. 

 
Promocijas procedūru nosaka 2005.gada 27.decembrī izdoti MK noteikumi Nr.1001 

“Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji” un LLU Senātā 
2006.gada 12.aprīlī apstiprinātais “LLU promocijas padomes nolikums”. 
 
 
 
 

5. Akadēmiskais personāls 
 
 

LLU ir apvienots augsts zinātniskais un pedagoģiskais potenciāls kā priekšnoteikums 
augstas kvalitātes studiju programmu realizācijai. Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktora 
studiju programmas realizēšanā iesaistīti 14 mācībspēki, no kuriem 6 (42,9 %) ir habilitētie 
zinātņu doktori. No studiju programmas realizācijā iesaistītājiem mācībspēkiem divi profesori 
ir LZA īstenie locekļi, bet viens - korespondētājloceklis; Latvijas Lauksaimniecības un 
mežzinātņu akadēmijas locekļi ir 8 studiju programmas mācībspēki. Viens mācībspēks ir 
Zviedrijas Karaliskās Inženierzinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, viens – Zviedrijas 
Karaliskās Lauksaimniecības un mežsaimniecības akadēmijas ārzemju loceklis un Igaunijas 
Lauksaimniecības universitātes Goda doktors Dr.h.c.silv. Studiju programmas realizācijā ir 
iesaistīti arī 4 LZP mežzinātņu eksperti.  

 
Promocijas darbu vadītāji veic Latvijas meža nozarei aktuālus zinātniskos pētījumus, 

iesaistot tajos doktorantus. Profesoru  un asociēto profesoru – promocijas darbu vadītāju 
galvenie pētījumu virzieni ir Latvijas galveno koku sugu koksnes kompleksā un perspektīvā 
izvērtēšana, apaļo kokmateriālu standartizācija un tilpuma noteikšana, zāģmateriālu kvalitātes 
noteikšana un standartizācija, koksnes modifikācijas problēmu pētījumi, kokapstrādes 
darbmašīnu un instrumentu konstrukciju pilnveidošana, koksnes hidrotermiskās apstrādes 
procesu optimizācija, tehnoloģisko procesu analīze, zemās kvalitātes koksnes pārstrāde, 
biodegvielas iegūšana un izmantošana u.c. Visi mācībspēki regulāri stažējas ārzemēs vai 
paaugstina savu kvalifikāciju dažādos kursos un semināros Latvijā. 

 
Programmu satura un formas maiņa notiks, ņemot vērā doktorantu vēlmes pēc 

priekšmetu klāsta ar lielāku izvēles iespēju. Uzlabojot sadarbību ar Eiropas Savienības valstu 
universitātēm, būs iespēja ne vien stažēties un piedalīties doktorantu specializētājos kursos, 
bet arī veikt pētījumus viņu laboratorijās. Paplašinās speciālā kursa jaunākās literatūras klāsts, 
praktizēs vieslektoru lekciju kursu organizēšanu, finansu nodrošinājuma ietvaros tiek uzlabots 
laboratoriju materiāli tehniskais nodrošinājums. 

 
  

 
6. Pēcakreditācijas aktivitātes 

 
 Pēc LLU Meža fakultātes doktora studiju programmas akreditācijas 2006.gadā veikti 
tās pilnveidošanas pasākumi zemāk minētās jomās. 
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1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi. 
 
Precizēti studiju programmas mērķi un uzdevumi, kas doti šajā pašnovērtējuma 
ziņojumā. 
 

2. Studiju programmas attīstība. 
 
• noteikti doktora studiju prioritārie virzieni materiālzinātņu nozares apakšnozarē 

“Koksnes materiāli un tehnoloģijas”; 
• studiju programma pārstrādāta saskaņā ar LLU Senātā apstiprinātu “LLU doktora 

studiju standartu”; 
• izstrādāts un ieviests Pētījumu metodoloģijas obligātais doktora studiju priekšmets 

ar apjomu 4 KP; 
• precizēts doktora teorētisko studiju saturs, izstrādātas programmas apakšnozares 

speckursiem, kurās jānokārto promocijas eksāmeni; 
• doktora studiju programmas zinātniskā darba sadaļā iekļautas, papildus pētniecībai 

un promocijas darba sagatavošanai, arī pētījumu rezultātu publicēšana un to 
prezentācija zinātniskās konferencēs. 

   
3. Studiju programmas praktiskā realizācija. 

 
• aprobācijā atrodas trīs bijušo doktorantu promocijas darbi Materālzinātņu nozares 

koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozarē, viens no kuriem atrodas promocijas 
procesā; 

• 2006./2007.studiju gadā Materiālzinātņu nozares koksnes materiālu un tehnoloģiju 
apakšnozares doktorantūrā sekmīgi studē 7 doktoranti; 

• izveidota LLU Koksnes un koksnes materiālu zinātniskā laboratorija, kurā 
iespējams veikt koksnes un koksnes materiālu īpašību pārbaudes, saskaņā ar EN 
un ISO prasībām. Turpinās laboratorijas apgāde ar mūsdienu pētniecības iekārtām, 
kas ļauj paātrināt pētījumu veikšanu un garantē rezultātu ticamību; 

• papildināts un atjaunots katedras datornodrošinājums; 
• saskaņotas ar LV Koksnes ķīmijas institūtu doktorantu iespējas izmantot pētījumu 

veikšanai institūta un katedras laboratorijas. 
   
4. Vērtēšanas sistēma. 

 
Doktorantu darba vērtēšana nav mainīta, notiek saskaņā ar  LLU Senātā apstiprinātu 

“LLU doktora studiju standartu”, bet promocijas procedūra – saskaņā ar nosaka 2005.gada 
27.decembrī izdotiem MK noteikumiem Nr.1001 “Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas 
(promocijas) kārtība un kritēriji” un LLU Senātā 2006.gada 12.aprīlī apstiprināto “LLU 
promocijas padomes nolikums”. 

 
5. Problēmas. 

 
• nepietiekams studēt gribētāju skaits doktora studiju programmā; 
• doktoranti ir spiesti, materiālu apsvērumu dēļ, paralēli studijām strādāt algotu 

darbu; 
• doktora studiju ilgums ir pa īsu, lai varētu savlaicīgi veikt eksperimentālos 

pētījumus, publicēt pētījumu rezultātus LZP atzītajos izdevumos un prezentēt 
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pētījumu rezultātus starptautiskajās konferencēs, kā arī kvalitatīvi uzrakstīt un 
noformēt promocijas darbu; 

• nepietiekama potenciālo doktora studiju (promocijas darbu) vadītāju interese un 
iesaistīšanās doktora studiju aktivitātēs. 

   
 

7. Pašnovērtējums un priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
 
 

Pašnovērtējuma gaitā atzīts, ka LLU Meža fakultātē ir visi priekšnosacījumi, lai 
realizētu doktora studiju programmu Materiālzinātņu nozares apakšnozarē “Koksnes materiāli 
un tehnoloģijas”.  

 
Koksnes materiālu un tehnoloģiju doktora studiju attīstību nākotnē ir paredzēts veidot 

pēc sekojošiem nosacījumiem: 
 

• vienlaicīgi ar plaša profila akadēmiskām studijām, akceptēt jaunu zinātnieku un augsti 
kvalificētu speciālistu zinātniskās un profesionālās sagatavošanas aspektus, ievērojot 
Latvijas tautsaimniecības vajadzības; 

• pilnveidot studiju programmas, piedāvājot speciāli doktorantiem piemērotus studiju 
priekšmetus, apvienojot Latvijas dažādu universitāšu intelektuālo potenciālu; 

• tuvināt Meža fakultātes doktorantūras studiju programmas Eiropas Savienības valstu 
universitāšu studiju programmām; 

• paplašināt sadarbību ar citām augstskolām un zinātniskiem institūtiem ārzemēs un Latvijā, 
iesaistoties starptautiskos projektos; 

• veicinot starptautisko sadarbību ar Eiropas valstu un ASV universitātēm, nodrošinot 
doktorantu apmaiņu, vieslektoru zinātniskā potenciāla izmantošanu un sadarbību 
zinātnisko pētījumu realizācijā; 

• radīt priekšnosacījumus doktorantiem promocijas darbu savlaicīgai izstrādei;  
• papildināt laboratorijas ar modernām iekārtām un nodrošināt iespēju izmantot tās 

maģistrantiem zinātnisko pētījumu veikšanai. 
• jāturpina laboratorijas bāzes pilnveidošana un apgāde ar mūsdienu laboratorijas un 

tehnoloģisko iekārtu.  
 

Programmu satura un formas maiņa notiks, ņemot vērā doktorantu vēlmes pēc  
priekšmetu klāsta ar lielāku izvēles iespēju. Uzlabojot sadarbību ar Eiropas Savienības valstu 
universitātēm, būs iespēja ne vien stažēties, bet veikt pētījumus viņu laboratorijās. Paplašinās 
speciālā kursa jaunākās literatūras klāstu, praktizēs vieslektoru lekciju kursu organizēšanu, 
finansu nodrošinājuma ietvaros uzlabos laboratoriju materiāli tehnisko nodrošinājumu. 
 
     
  

 
Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktora studiju programmas vadītājs,  
Kokapstrādes katedras profesors, Dr.habil.sc.ing., Dr.h.c.silv. 
 
                H.Tuherms 
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2009.gada 14.septembrī 

 
 
 

Pielikums 
 

 
KOKSNES MATERIĀLI UN TEHNOLOĢIJAS 
WOODEN  MATERIALS  AND TECHNOLOGIES 

 
Speciālā teorētiskā kursa programma zinātnes apakšnozarē 

 
 
 

Programma  
 
 
 
 
LLU, Meža fakultāte, Kokapstrādes katedra 
Latvia University of Agriculture, Forest Faculty, Department of Wood Processing  
 
Studiju priekšmeta anotācija: 
Koksnes materiāli un tehnoloģijas. Profesors Henn Tuherm. Doktoranti Materiālzinātņu 
nozares Koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozarē. 6.0 KP. Promocijas eksāmens. 
Doktoranti programmu apgūst patstāvīgi, konsultējoties ar zinātnisko vadītāju. Programmā 
formulētas prasības, kas profesionāli jāpārzina doktorantam, beidzot doktora studiju 
programmas Koksnes materiāli un tehnoloģijas teorētiskās studijas.  
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis:  
Padziļināt zināšanas Materiālzinātnes apakšnozarē Koksnes materiāli un tehnoloģjas tādā 
mērā, lai varētu saskatīt problēmas un prast rast to zinātniski pamatotu risinājumu.  
 
Priekšmeta saistība ar citiem studiju priekšmetiem:  
Jābūt apgūtam doktora teorētisko studiju profesionālās svešvalodas speciālajam kursam un 
pētījumu metodoloģijas kursam.  
 

Patstāvīgais darbs:  
Speciālās literatūras studijas. 
 
Zināšanu kontrole:  
Doktora studiju procesu vada zinātniskais vadītājs, sniedzot konsultācijas un kontrolējot 
gatavību promocijas eksāmena kārtošanai. 
 
Nosacījumi promocijas eksāmena kārtošanai: 
Promocijas eksāmena kārtošanas procedūru nosaka LLU Doktora studiju nolikums. 
 

 
 

Izvērstā programma  
 
 
 Meža nozares un kokapstrādes nozīme Latvijas makroekonomikā. 
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 Koksnes kvalitātes kompleksā un perspektīvā izvērtēšana,  kokmateriālu  vainas un to 
ietekme uz koksnes kvalitāti.  Koksnes  kvalitāte atkarībā no saimnieciskās darbības 
mežaudzē.   Koksnes materiālmācība.  Kokmateriālu tilpuma noteikšana.  Koksnes materiālu  
un  konstrukciju kvalitāte un tās pilnveidošana, koksnes  dabisko  un  ekspluatācijas īpašību  
uzlabošana – koksnes žāvēšanas problēmas un īpatnības, racionālie koksnes hidrotermiskās 
apstrādes procesi, koka konstrukciju analīze no to ekspluatācijas un izturības viedokļa, līmētie 
materiāli un līmētas koka konstrukcijas. Kokmateriālu un koksnes izstrādājumu 
standartizācija un sertifikācija. Koksnes kompleksās izmantošanas problēmas. Koksnes 
izmantošana enerģētikā. Koksnes un koksnes materiālu loģistika un mārketings. 
 
 Koksnes mehāniskās tehnoloģijas. Optimālo koksnes izmantošanas veidu noteikšana 
atkarībā no koksnes kvalitātes. Koksnes mehāniskās apstrādes procesi, to analīze. Koksnes 
griešanas procesi, to modelēšana un optimālo griešanas režīmu noteikšana. Kokapstrādes 
iekārtas un instrumenti, to racionāla ekspluatācija un pilnveidošana. Zāģmateriālu, līmēto 
materiālu un koka izstrādājumu (arī mēbeļu) ražošanas tehnoloģijas, to analīze un kvalitātes 
vadība, lai nodrošinātu produkcijas konkurētspēju ārējā un iekšējā tirgū. Ergonomikas un 
cilvēka aizsardzības problēmas koksnes mehāniskajā apstrādē. 
 
 Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas. Koksnes biomasas apstrāde un izmantošana ķīmiskās 
produkcijas ieguvei. Koksnes kompozītmateriāli, to īpašības, ražošana un tehnoloģijas, 
koksnes ķīmiskās apstrādes procesi. Koksnes un koka konstrukciju aizsardzība, koksnes 
ekspluatācijas īpašību uzlabošana ar ķīmiskās apstrādes metodēm un kvalitātes vadība. 
 

Programmu sastādījis prof. Dr.habil.sc.ing. Henn Tuherm 
 
 
 
 
 
Programma saskaņota ar LLU Mežzinātņu un Materiālzinātņu promocijas padomes 
priekšsēdētāju Prof. Dr.habil.sc.ing. H.Tuhermu. 

  
 

Programma apstiprināta LLU Mežzinātņu un Materiālzinātņu promocijas padomes sēdē 2009. 
gada 20.februārī. 
 



 
 

6.pielikums 
 
 
 

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES 
 

SENĀTA LĒMUMS 
 

Jelgavā 
2010.gada 10.februārī Nr. 6 -259 
 
 
Par LLU doktora studiju 
nolikuma apstiprināšanu 
 
 
Noklausoties un apspriežot Doktorantūras daļas vadītājas Ausmas Markevicas ziņojumu un 
balstoties uz LLU Zinātnes padomes 2010.gada 27.februāra sēdes ieteikumu, 
 

Senāts nolemj: 
 
 
1. apstiprināt LLU doktora studiju nolikumu (pielikumā); 
2. atzīt par spēku zaudējušu Senāta 2004.gada 10.novembra lēmumu Nr. 5-50 „Par LLU 

doktora studiju nolikumu”. 
 
 
 
 
 
 
Senāta priekšsēdis I.Liepa 
 
Sekretāre T.Tabunova 
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Pielikums Senāta 10.02.2010 
lēmumam Nr. 6-259 

 

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES  
DOKTORA STUDIJU 

NOLIKUMS 
 

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Doktora studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātē (turpmāk tekstā - LLU) 

notiek licencētās un akreditētās programmās saskaņā ar Latvijas Republikas (LR) 
likumiem, starptautiskajiem līgumiem, LR Ministru kabineta (MK) noteikumiem, 
LLU Satversmi, šo Nolikumu un tam pakārtotiem LLU dokumentiem. 

1.2. Doktora studiju mērķis ir sagatavot starptautiskam līmenim atbilstošu jauno 
zinātnieku paaudzi zinātniskās pētniecības un akadēmiskajam darbam, kā arī 
zinātniskajam un organizatoriskajam darbam valsts un privātajās institūcijās. 

1.3. Doktora studijas (turpmāk tekstā - studijas) ir LLU prioritāte, akadēmiskā personāla 
atjaunotnes un attīstības mērķprogrammas sastāvdaļa. 

1.4. LLU doktora studiju programmas (turpmāk tekstā - Programma) atbilst 
Starptautiskās izglītības programmu klasifikācijas standartam (ISCED) un Latvijas 
Republikas Izglītības klasifikācijas augstākajam līmenim. 

1.5. Doktora zinātnisko grādu piešķir par patstāvīgi veiktu zinātniskās kvalifikācijas 
darbu (tematiski vienotu zinātnisku publikāciju kopu, disertāciju vai monogrāfiju), 
kas vērtējams kā būtisks ieguldījums attiecīgās zinātnes nozares (apakšnozares) 
attīstībā (turpmāk — promocijas darbs). 

1.6. Šis nolikums reglamentē doktora studiju galvenos principus. 
 
2. Studiju organizēšana 

2.1. Studiju organizēšanas pārraudzību nodrošina LLU zinātņu prorektors. 
2.2. Programmas zinātnes nozarēs un apakšnozarēs izstrādā un piesaka fakultātes vai 

katedras/institūti, apstiprina LLU Senāts, pamatojoties uz LLU Zinātnes padomes 
priekšlikumiem. 

2.3. Programmas īstenošanu un kvalitātes pārraudzību veic attiecīgā fakultāte un doktora 
studiju programmu direktori. 

2.4. Studiju koordinēšanu, kontroli un lietvedību īsteno LLU Doktorantūras daļa. 
 
3. Doktora studiju programmas  

3.1. LLU doktora studijas programmu licencēšana un akreditācija notiek atbilstoši LR 
normatīvajiem aktiem. 

3.2. Programmu īsteno augsti kvalificēts LLU akadēmiskais un zinātniskais personāls. 
Par doktoranta promocijas darba zinātnisko vadītāju var būt zinātņu doktors, kas 
veic pētījumus atbilstošā zinātnes nozarē (apakšnozarē), kam ir vispāratzītas 
recenzētas zinātniskas publikācijas par pētījumiem šajā zinātnes nozarē, un kas 
piedalās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs. Tiesības būt par 
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promocijas darba zinātnisko vadītāju, kā arī ierobežojumus attiecībā uz maksimāli 
vienlaicīgi vadāmo doktorantu skaitu nosaka LLU Zinātnes padome. 

3.3. Zinātniskā vadītāja pienākums ir konsultēt promocijas darba un zinātnisko 
zinātnisko publikāciju izstrādāšanas un sagatavošanas jautājumos, kontrolēt 
doktoranta individuālā plāna izpildi. 

3.4. Zinātnes padome lemj par promocijas darba zinātniskā vadītāja maiņu, pamatojoties 
uz attiecīgās fakultātes domes ieteikumu. 

3.5 Doktoranta promocijas darba zinātniskā vadītāja akadēmiskā darba apjoms 
doktoranta studiju laikā ir 180 h (pilna laika vienā studiju gadā 60 h, nepilna laika 
studiju gadā 45 h). Doktoranta darba vadīšanā netiek ieskaitīts doktoranta 
akadēmiskā atvaļinājuma laiks. 

3.6. Valsts budžeta finansētās pilna laika doktora studiju programmas izpildes ilgums ir 
trīs gadi. Fizisku un juridisku personu finansētās pilna laika doktora studiju 
programmas izpildes ilgums ir trīs gadi, bet nepilna laika - četri gadi. 

3.7. Studiju kopapjoms atbilst 120 kredītpunktiem (turpmāk tekstā - KP), pilna laika 
studijās 40 KP un nepilna laika studijās 30 KP studiju gadā. LLU doktora studiju 
standarts nosaka teorētisko studiju apjomu 20...30 KP, zinātniskā darba apjomu 
90...100 KP. 

3.8. Doktora studiju programmu standarta ietvaros, katra studiju programma nosaka savu 
KP sadalījumu. 

3.9. Doktora studijas noteiktā studiju programmā slēdz ar LLU Senāta lēmumu, 
pamatojoties uz attiecīgās fakultātes domes ieteikumu. 

 
4. Uzņemšanas kārtība 

4.1. Uzņemšana pilna laika valsts budžeta finansētās, kā arī pilna un nepilna laika fizisku 
un juridisku personu finansētās doktora studijās notiek saskaņā ar LLU Senāta 
lēmumu par uzņemšanas noteikumiem, kuri tiek publiskoti LLU mājas lapā. 

4.2. Valsts budžeta finansētā pilna laika programmā atklāta konkursa kārtībā uzņem 
Latvijas pilsoņus un personas, kurām ir LR izdota nepilsoņa pase, kā arī personas, 
kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas un tām ir maģistra vai tam 
pielīdzināts akadēmiskais grāds. 

4.3. Fizisku un juridisku personu finansētās pilna un nepilna laika doktora studiju 
programmās bez 4.2. punktā minētajiem ierobežojumiem var uzņemt personas, kuras 
ieguvušas maģistra grādam atbilstošu izglītību. Ārvalstu pretendentiem 
nepieciešama Latvijas Republikas maģistra grādam pielīdzināma izglītība. Diploma 
atbilstību nosaka Akadēmiskās informācijas centrs. 

4.4. Pretendentiem, kuri maģistra akadēmisko un profesionālo grādu ieguvuši kādā citā 
zinātnes nozarē, attiecīgās programmas direktors vai katedra (institūts) var noteikt 
iestājeksāmenu izvēlētajā zinātnes nozarē. 

4.5. Uzņemšanas procesu doktora studijās pārrauga LLU Zinātņu prorektors, nodrošina 
doktora studiju programmu direktori un Doktorantūras daļa. 
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4.6. Par pretendentu uzņemšanu doktora studijās lemj LLU Zinātnes padomes sēdē, kurā 
piedalās pretendents un viņa zinātniskais vadītājs. Pretendents iepazīstina padomes 
locekļus ar savu pieteikto pētījumu. 

4.7. Pretendents paraksta studiju līgumu un tiek imatrikulēts doktora studijās ar LLU 
rektora rīkojumu, pamatojoties uz LLU Zinātnes padomes lēmumu, kurā vienlaicīgi 
apstiprina doktoranta zinātnisko vadītāju. 

 
5. Studiju norises kārtība  

5.1. Studiju laikā doktorants apgūst teorētisko kursu, nokārto promocijas eksāmenus, 
veic pētniecisko darbu, prezentē pētījuma rezultātus zinātniskās konferencēs, publicē 
tos starptautiski atzītos un citējamos zinātniskos izdevumos un studiju noslēgumā 
sagatavo un iesniedz aizstāvēšanai promocijas darbu un tā kopsavilkumu. 

5.2. Doktorants divu mēnešu laikā pēc imatrikulācijas doktora studijās izstrādā doktora 
studiju darba plānu (pēc LLU Zinātnes padomē apstiprinātas formas) saskaņā ar 
LLU doktora studiju programmu standartu un iesniedz to akceptēšanai doktora 
studiju programmas direktora norādītajā katedrā (institūtā). Doktoranta studiju plāns 
jāsaskaņo ar doktora studiju programmas direktoru. Doktora studiju programmas 
direktora un katedras (institūta) akceptētu doktora studiju plānu doktorants iesniedz 
apstiprināšanai attiecīgās fakultātes domei. Apstiprinātu doktora studiju darba plānu 
doktorants iesniedz Doktorantūras daļā. 

5.3. Doktoranta darba rezultātus reizi pusgadā vērtē doktora studiju programmas 
direktora noteiktajā kārtībā. Starpatskaiti (pēc LLU Zinātnes padomē apstiprinātas 
formas) par paveikto reizi pusgadā un katedras (institūta) pārskatu par doktoranta 
studiju plāna izpildes gaitu iesniedz Doktorantūras daļā. Atestācija turpmākajām 
studijām notiek katra doktora studiju gada beigās attiecīgās fakultātes domes sēdē, 
vērtējot doktoranta iesniegto studiju gada atskaiti un nākošā studiju gada darba plānu 
(pēc LLU Zinātnes padomē apstiprinātas formas). 

5.4. Doktoranta studiju darba rezultātus divas reizes gadā vērtē konkursa (rotācijas) 
komisija, kura norisi nosaka nolikums par konkursa kārtību uz valsts budžeta 
finansētām doktora studiju vietām doktora studiju programmās. 

5.5. Doktora studiju laikā doktorants nokārto promocijas eksāmenus zinātnes nozares 
apakšnozarē vai apakšnozares virzienā, izvēlētajā pētījumu virzienā un svešvalodā 
(angļu, vācu vai franču). Akadēmiskā personāla vīzētu iesniegumu par eksāmena 
kārtošanu doktorants divas nedēļas pirms eksāmena iesniedz Doktorantūras daļā. 

5.6. Promocijas eksāmenu programmu attiecīgās zinātnes nozares apakšnozarē vai 
apakšnozares virzienā un izvēlētajā pētījuma virzienā izstrādā attiecīgā katedra 
(institūts) un apstiprina attiecīgās fakultātes dome. 

5.7. Promocijas eksāmenu zinātnes nozarē (apakšnozarē), izvēlētajā pētījuma virzienā un 
svešvalodā pieņem ar LLU zinātņu prorektora rīkojumu noteikta komisija. 
Promocijas eksāmenu rezultātus atspoguļo protokolā un to paraksta visi eksāmena 
komisijas locekļi. Promocijas eksāmena protokolu septiņu darba dienu laikā pēc 
eksāmena iesniedz LLU Doktorantūras daļā. Par ārvalstīs iegūto kursu KP 
pielīdzināšanas nepieciešamību lemj doktoranta zinātniskais vadītājs. 



 5

5.8. Studiju beigās doktorants iesniedz Doktorantūras daļā studiju laikā iegūto KP 
apjoma kopsavilkumu, kuru apstiprina doktora studiju programmas direktors, un uz 
tā pamata, Doktorantūras daļa izsniedz doktorantam attiecīgu dokumentu. 

5.9. Studijas noslēdzas ar promocijas darba sagatavošanu un aizstāvēšanu atbilstoši MK 
noteikumiem „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un 
kritēriji”. 

5.10. Doktora zinātnisko grādu piešķir promocijas padome, kura darbojas saskaņā ar LLU 
Promocijas padomju nolikumu. Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) 
tiesības tiek deleģētas universitātei uz doktora studiju programmu akreditācijas 
laiku. 

 
6. Doktora studiju finansēšana. 

6.1. Doktora studijas LLU finansē no: 
6.1.1. valsts budžeta dotācijas doktora studijām, 
6.1.2. citu institūciju piešķirtajām stipendijām (grantiem), 
6.1.3. personīgajiem vai juridisku personu līdzekļiem. 

6.2. Par valsts budžetu studējošais LLU pilna laika doktorants saņem Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteikto stipendiju, kā arī noslēdzot papildus līgumu 
ar LLU, kredītam pielīdzināto stipendiju zinātniskā grāda ieguvei. 

6.3. Akadēmiskā atvaļinājuma laikā netiek izmaksāta stipendija un kredītam pielīdzinātā 
stipendija zinātniskā grāda ieguvei. 

6.4. LLU fizisko un juridisko personu finansēto doktora studiju maksu ik gadu nosaka 
LLU Senāts. 

6.5. Fizisko un juridisko personu finansētās doktora studijās studējošie paraksta studiju 
līguma pielikumu ar maksājumu grafiku un, ievērojot grafikā norādīto summu un 
maksājuma termiņus, par studijām maksā paši vai ar trešās personas starpniecību. 

6.6.  Studējošais var samaksāt par pusgadu vai arī par visu studiju gadu, kā arī atsevišķos 
gadījumos, saskaņojot ar Doktorantūras daļu, studējošais vienā maksāšanas reizē var 
samaksāt par visu studiju programmas apguvi. 

6.7. Atsākot studijas pēc akadēmiskā atvaļinājuma, studiju maksa tiek noteikta tādā 
apjomā, kāda tā ir studiju atsākšanas laikā. 

6.8. Ja studējošais pirms akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanas ir samaksājis noteikto 
studiju maksu, tad, atgriežoties no akadēmiskā atvaļinājuma, piemaksā starpību starp 
samaksāto un studiju atsākšanas brīdī noteikto studiju maksu. 

6.9. Studiju maksu vai tās daļu LLU var atmaksāt tikai izņēmuma kārtā, ja viena mēneša 
laikā no studiju gada sākuma studējošais rakstiski ir pamatojis un lūdzis 
eksmatrikulēt no studijām pēc paša vēlēšanās, un ir saņēmis attiecīgās programmas 
direktora rakstisku piekrišanu. 

6.10. Studējošos var atbrīvot no studiju maksas vai piešķirt studiju maksas atvieglojumus 
Senāta noteiktā kārtībā. 

 
7. Studiju pārtraukšana un atsākšana 

7.1. Studiju laikā doktorantam ir tiesības pieprasīt studiju pārtraukumu (akadēmisko 
atvaļinājumu) ar kopējo laiku līdz diviem gadiem. 

7.2. Akadēmisko atvaļinājumu piešķir un studijās atjauno ar LLU rīkojumu. 
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7.3. Atvaļinājuma laikā saglabājas studējošā statuss. 
7.4. Studiju pārtraukuma iemesls var būt: 

7.4.1. grūtniecība, kā arī bērna kopšanas atvaļinājums, veselības stāvoklis 
(iesniedzot attiecīgā ārsta izziņu), 

7.4.2. stažēšanās ārpus Latvijas, 
7.4.3. sociālas un ģimenes problēmas. 

7.5. Studiju atsākšana pēc akadēmiskā atvaļinājuma notiek, pamatojoties uz konkursa 
(rotācijas) rezultātiem attiecīgajā programmā un doktoranta iesniegumu, ar LLU 
rīkojumu. 

7.6. Fizisku un juridisku personu finansēts pilna un nepilna laika doktorants, kurš 
sekmīgi pilda doktora studiju darba plānu, var saņemt LLU ieteikumu par papildus 
apmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu darba vietā. 

7.7. Saskaņojot ar struktūrvienības vadītāju, LLU akadēmiskajam personālam ir tiesības 
vienu reizi saņemt apmaksātu triju mēnešu studiju atvaļinājumu promocijas darba 
sagatavošanai. LLU darbiniekiem, kas nepārtraucot darbu sekmīgi studē 
doktorantūrā, var piešķirt bezalgas atvaļinājumu. Bezalgas atvaļinājumu piešķir tikai 
pēc ikgadējo un papildatvaļinājumu izmantošanas. 

7.8. Studējošo var eksmatrikulēt pamatojoties uz doktoranta iesniegumu, kurš saskaņots 
ar programmas direktoru un zinātnisko vadītāju vai Doktorantūras daļas vadītāja 
iesniegumu.  

7.9. No LLU studējošo var eksmatrikulēt ar rektora rīkojumu ar formulējumu: 
7.9.1. kā doktora grādu ieguvušu, 
7.9.2. kā studijas neuzsākušu, 
7.9.3. kā neatgriezušos pēc akadēmiskā atvaļinājuma, 
7.9.4. par studiju līguma saistību nepildīšanu, neizpildot studiju programmas 

prasības, neizpildot finansiālas saistības vai nenoslēdzot līguma 
papildvienošanos par finansējuma avota maiņu, 

7.9.5. sakarā ar studiju laika beigām, 
7.9.6. par būtisku LLU studējošo iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu, 
7.9.7. kā studiju līgumu lauzušu (pēc paša vēlēšanās), 
7.9.8.. kā mirušu, 
7.9.9. sakarā ar studiju programmas slēgšanu. 

7.10. Eksmatrikulētam doktorantam viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, t.i. 
septītajā dienā pēc ierakstītās vēstules nodošanas pastā, ir tiesības apstrīdēt lēmumu 
par eksmatrikulāciju, iesniedzot iesniegumu LLU Senātā. 

 
8. Doktoranta pienākumi un tiesības  

8.1. LLU doktorantiem ir pienākumi un tiesības, ko paredz LR normatīvie akti. 
8.2. Doktorantam studiju laikā ir pienākumi: 

8.2.1. pildīt ar LLU noslēgtā studiju līguma saistības, 
8.2.2. regulāri tikties ar promocijas darba zinātnisko vadītāju un informēt par 

paveikto doktora studijās, 
8.2.3. ievērot LLU iekšējās kārtības noteikumus studējošajiem un citus LLU 

iekšējos normatīvos dokumentus, 
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8.3. Doktorantam studiju laikā ir tiesības: 
8.3.1. apgūt programmu un iegūt doktora zinātnisko grādu atbilstoši līguma 

nosacījumiem, 
8.3.2. iepazīties ar programmas saturu, studiju kursu apguves nosacījumiem, 

eksāmenu veidiem un vērtēšanas kritērijiem, kā arī savlaicīgi iepazīties ar 
izmaiņām tajos, 

8.3.3. saņemt no promocijas darba zinātniskā vadītāja konsultācijas par promocijas 
darba izstrādāšanas un zinātnisko publikāciju sagatavošanas jautājumiem, 

8.3.4. LLU noteiktā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas, mainīt studiju programmu, 
studiju veidu no pilna laika studijām uz nepilna laika studijām, saskaņojot to 
ar doktora studiju programmas direktoru un zinātnisko vadītāju un 
Doktorantūras daļu. 

8.3.5. saņemt visu līmeņu LLU institūcijās nepieciešamo informāciju, kas saistīta 
ar studiju procesu, 

8.3.6. izmantot LLU Fundamentālās bibliotēkas pakalpojumus, kļūstot par 
bibliotēkas lietotāju un ievērojot tās lietošanas noteikumus, 

8.3.7. vēlēt un tikt ievēlētiem LLU visu līmeņu kolektīvajās institūcijās - Konventā, 
Senātā, Zinātnes padomē, Fakultātes domē u.c., 

8.3.8. LLU noteiktā kārtībā iesniegt iesniegumus un sūdzības par studiju procesa 
īstenošanu, LLU studiju un darba kārtības pārkāpumiem un noteiktajā 
termiņā saņemt amatpersonas atbildi. 

 
9. Apelācijas kārtība 

9.1. Apelācijas sūdzības iesniegšana. 
9.1.1. studējošais ir tiesīgs iesniegt pretenziju par promocijas eksāmena vai cita 

pārbaudījuma vērtējumu, studiju procesa pārkāpumiem, studiju maksu un 
eksmatrikulāciju, 

9.1.2. pretenzijas gadījumā studējošais mutiski vienojas ar atbildīgo mācībspēku 
vai citu LLU darbinieku par radušās situācijas risinājumu, 

9.1.3. gadījumā, ja mutisku vienošanos nevar panākt, studējošais var rakstiski 
iesniegt apelācijas sūdzību atbildīgās struktūrvienības vadītājam (katedras 
vadītājam /institūta direktoram, studiju programmas direktoram, fakultātes 
dekānam, Doktorantūras daļai), 

9.1.4. apelācijas sūdzību par studiju procesa pārkāpumiem studējošais var rakstiski 
iesniegt atbildīgās studiju programmas direktoram triju darba dienu laikā, 

9.1.5. apelācijas sūdzību par studiju maksu studējošais var rakstiski iesniegt 
fakultātes dekānam triju darba dienu laikā no fakta konstatēšanas brīža, 

9.1.6. apelācijas sūdzību par eksmatrikulācijas iemeslu LLU Senātam viena mēneša 
laikā. 

9.2. Apelācijas sūdzības izskatīšana 
9.2.1. apelācijas sūdzību izskata apelācijas komisija (turpmāk – komisija), kuru 

izveido un sasauc apelācijas sūdzības saņēmējs, 
9.2.2. komisijas priekšsēdētājs ir sūdzības saņēmējs un komisijas sastāvā ietilpst 

apelācijas sūdzības saturam atbilstoši pieaicināti speciālisti, izņemot 
personas, kuras izdarījušas pārkāpumu. Komisijas sastāvā ir ne mazāk kā trīs 
personas, 
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9.2.3. komisijas priekšsēdētājs informē apelācijas sūdzības iesniedzēju un 
pārkāpuma izdarītāju par viņu tiesībām piedalīties apelācijas komisijas sēdē 
un sniegt savus paskaidrojumus, 

9.2.4. apelācijas sūdzību izskata iespējami īsākā laikā, bet ne ilgāk kā 7 (septiņu) 
darba dienu laikā no saņemšanas. Apelācijas komisijas priekšsēdētājs 
lēmumu rakstiski paziņo iesniedzējam, 

9.2.5. gadījumā, ja studējošo neapmierina apelācijas komisijas lēmums, to var 
pārsūdzēt nākošās pakāpes amatpersonai (zinātņu prorektoram, rektoram), 

9.2.6. augstākā strīdu risināšanas instance LLU ir Akadēmiskā šķīrējtiesa, 
9.2.7. minētās amatpersonas un LLU Akadēmiskā šķīrējtiesa lēmumu pieņem un 

paziņo LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 
 
Lietotie termini 
 
Akadēmiskais atvaļinājums - studiju pārtraukums, kura laikā studējošais nepiedalās studiju 
procesā, bet saglabā studējošā statusu. 
Akadēmiskais personāls – vēlēti augstskolas mācībspēki: asistenti, lektori, docenti, asociētie 
profesori, profesori, pētnieki un vadošie pētnieki. 
Akreditācija - augstskolas vai augstākās izglītības (studiju) programmas darba organizācijas 
un resursu kvalitātes pārbaude. Pēc pārbaudes Akreditācijas komisija lemj par augstskolas 
tiesībām īstenot akreditētās studiju programmas un izsniegt valsts atzītus diplomus par 
augstākās izglītības iegūšanu. 
Budžeta vieta – valsts finansēta studiju vieta pilna laika studiju programmā. 
Budžeta studējošais – doktorants, kurš studē valsts budžeta finansētā doktora studiju vietā pilna laika 
programmā. 
Doktora studijas – valsts budžeta, fizisku un juridisku personu finansētās pilna un nepilna 
laika doktora studiju programmās pēc individuāla plāna veicamas studijas atbilstoši 
programmas prasībām, lai iegūtu doktora zinātnisko grādu. 
Doktorants - doktora studiju programmā imatrikulēta persona. 
ECTS - European Credit Transfer System (Eiropas kredītpunktu pārneses sistēma). 
Eksmatrikulācija - izslēgšana no studējošo saraksta. 
Imatrikulācija — personas ierakstīšana augstskolā studējošo sarakstā (matrikulā). 
Kredītpunkts (KP) – studiju uzskaites vienība, kas atbilst studējošā 40 akadēmisko stundu 
darba apjomam (vienai studiju nedēļai). 
Maksas studējošais - doktorants, kurš studē par saviem vai citu fizisko, juridisko personu finanšu 
līdzekļiem. 
Nepilna laika studijas — studiju veids, kuram atbilst mazāk nekā 40 kredītpunkti 
akadēmiskajā gadā un mazāk nekā 40 akadēmiskās stundas nedēļā. 
Pilna laika studijas — studiju veids, kuram atbilst 40 kredītpunkti akadēmiskajā gadā un ne 
mazāk kā 40 akadēmiskās stundas nedēļā. 
Promocija — doktora grāda piešķiršana. 
Promocijas darbs - doktora zinātnisko grādu piešķir par patstāvīgi veiktu zinātniskās 
kvalifikācijas darbu (tematiski vienotu zinātnisku publikāciju kopu, disertāciju vai 
monogrāfiju), kas vērtējams kā būtisks ieguldījums attiecīgās zinātnes nozares (apakšnozares) 
attīstībā. 
Studiju programmas licencēšana — tiesību piešķiršana augstskolai, koledžai vai to filiālēm 
īstenot noteiktu studiju programmu. 



7.pielikums 

 

 

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES 

SENĀTA LĒMUMS 

Jelgavā 

2006.gada 11.oktobrī Nr. 05-215 

 
Par LLU doktora studiju  
programmu standartu 
 
 
Noklausoties un apspriežot zinātņu prorektora P.Rivžas ziņojumu un pamatojoties uz 
LLU Zinātnes padomes 2006.gada 27.septembra sēdes lēmumu,  
 
 
 

Senāts  nolemj: 

 
1. Apstiprināt LLU doktora studiju programmu standartu (skat. pielikumu).  

2. Atzīt par spēku zaudējušu Senāta 2002.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.4-88 „Par 

LLU doktora studiju programmu standartu”. 

 
 
Senāta priekšsēdis I.Liepa 
 
 
Sekretāre T.Tabunova 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Pielikums Senāta 11.10.2006 

lēmumam Nr.05-215 
 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
doktora studiju programmu standarts 

 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes doktora studiju programmas standarts (turpmāk - 

standarts) izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas Republikas Zinātniskās darbības likumu, 

Augstskolu likumu, MK 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1001 “Nolikums par 

promocijas kārtību un kritērijiem” un LLU doktora studiju programmu akreditācijas ekspertu 

ieteikumiem. 

 

1. LLU doktora studiju programmas kopapjoms ir 120 KP, no tiem teorētiskās studijas 

20...30 KP apjomā un zinātniskais darbs  90...100 KP apjomā; 

 

2. Doktora programmas teorētisko studiju 20...30 KP apjomā iekļauj: 

• zinātnes nozares apakšnozares vai apakšnozares virziena speckursu  

 (ar promocijas eksāmenu nokārtošanu)  6...10 KP; 

• pētījumu virziena speckursu (ar promocijas eksāmena nokārtošanu)  6...10 KP; 

• profesionālās svešvalodas speckursu 

 (ar promocijas eksāmena nokārtošanu)     4 KP; 

• pētījumu metodoloģijas kursu     4...6 KP. 

 

3. Doktoranta teorētisko studiju speckursu saturu zinātnes nozares apakšnozares vai 

apakšnozares un pētījumu virzienā piedāvā viņa zinātniskais vadītājs, saskaņojot to ar 

doktorantu, akceptē attiecīgās katedras vai institūta akadēmiskā personāla sēde un 

apstiprina LLU atbilstošās zinātnes nozares (apakšnozares) promocijas padome vai (ja 

LLU nav promocijas padomes) fakultātes dome.  

 

4. Doktora studiju laikā veiktais zinātniskais darbs 90...100 KP  

 (pētniecība, pētījumu rezultātu prezentēšana zinātniskās konferencēs,  

 pētījumu rezultātu publicēšana, promocijas darba sagatavošana un noformēšana) 
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9.pielikums 

 
LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE 

SENĀTA LĒMUMS 
Jelgavā 

 
2009. gada 14. oktobrī  Nr. 6-232 
 
 
 
 
Par uzņemšanas noteikumiem 
doktora studijām 2010. gadam 
 
 
 

Noklausoties un apspriežot Doktorantūras daļas vadītājas ziņojumu un balstoties uz Zinātnes 
padomes 2009. gada 30.septembra sēdes ieteikumu,  

 
Senāts nolemj 

 
apstiprināt LLU Uzņemšanas noteikumus doktora studijām 2010. gadam (skatīt pielikumu). 
 
 
 
 
 
Senāta priekšsēdis I. Liepa 
 
 
Sekretāre T. Tabunova 
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Pielikums Senāta.14.10.2009., 

lēmumam Nr. 6-232 
 
 

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES 
UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI DOKTORA STUDIJĀM 2010.GADAM 

 
 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUM 
I 

1.1. LLU uzņem šādās pilna un nepilna laika doktora studiju programmās un apakšprogrammās: 
Fakultāte Studiju programma Apakšprogramma 
Lauksaimniecības Lauksaimniecība laukkopība  

lopkopība 
Tehniskā Lauksaimniecības inženierzinātne 

Pedagoģija 
 

Ekonomikas  Agrārā un reģionālā ekonomika  
Veterinārmedicīnas  Veterinārmedicīna  
Pārtikas tehnoloģijas Pārtikas zinātne  
Meža Mežzinātne 

Koksnes materiāli un tehnoloģijas 
 

Lauku inženieru Hidroinženierzinātne 
Vides inženierzinātne 
Būvzinātne 
Ainavu arhitektūra 

 

Informācijas tehnoloģiju Informācijas tehnoloģijas  
 
 
1.2. Doktora studiju programmas var apgūt pilna laika valsts budžeta finansētās, kā arī pilna un nepilna 
laika fizisku un juridisku personu finansētās studijās; 
1.3. Valsts budžeta finansētās pilna laika doktora studijās atklāta konkursa kārtībā uzņem Latvijas 
pilsoņus un personas, kurām ir izdota LR nepilsoņa pase, kā arī personas, kurām ir izsniegtas 
pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, kuras ieguvušas maģistra grādu vai tam pielīdzinātu izglītību. 
Ārvalstniekiem, kuriem nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, nav tiesības studēt LLU; 
1.4. Fizisku un juridisku personu finansētās pilna un nepilna laika doktora studijās bez 1.3. punktā 
minētajiem ierobežojumiem uzņem personas, kuras ieguvušas maģistra grādu vai tam pielīdzinātu 
izglītību. Ārvalstu pretendentiem nepieciešama Latvijas Republikas maģistra grādam pielīdzināma 
izglītība. Diploma atbilstību nosaka Latvijas Republikas IZM Akadēmiskās informācijas centrs; 
1.5. Valsts budžeta finansētu pilna laika doktora studiju programmas izpildes ilgums ir trīs gadi. Fizisku 
un juridisku personu finansētu pilna un nepilna laika doktora studiju programmas izpildes ilgums nav 
ierobežots; 
1.6. Pretendentiem, kuri maģistra grādu ieguvuši kādā citā zinātnes nozarē, attiecīgās doktora studiju 
programmas vadītājs un katedra (institūts) var noteikt iestājeksāmenu izvēlētajā zinātnes nozarē; 
1.7. Uzņemšanas procesu doktora studijās pārrauga LLU Zinātņu prorektors, nodrošina doktora studiju 
programmu vadītāji un Doktorantūras daļa; 
1.8. Par pretendentu uzņemšanu doktora studijās lemj LLU Zinātnes padomes sēdē, kurā piedalās 
pretendents un viņa zinātniskais vadītājs. Pretendents iepazīstina padomes locekļus ar savu pieteikto 
pētījumu. 
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2. PIETEIKŠANĀS NOTEIKUMI 
 

2.1. Uzņemšana doktora studijās notiek visu gadu. Iesniegumu līdz katra mēneša 15. datumam 
iesniedz Doktorantūras daļā (Jelgavā, Lielā ielā 2, 188.telpā), noformējot uz veidlapas un tam 
pievienojot : 

• pretendenta pieteikumu, saskaņā ar izvēlēto studiju programmu (pieteikuma forma); 
• apstiprinātu maģistra vai tam pielīdzināta diploma un tā pielikuma kopijas (iesniegšanas 

brīdī uzrādot oriģinālus); 
• pretendenta un potenciālā zinātniskā vadītāja lietišķās biogrāfijas (CV); 
• potenciālā zinātniskā vadītāja ieteikumu; 
• pases kopiju (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu); 
• vārda vai uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopiju (iesniegšanas brīdī uzrādot 

oriģinālu);  
• pastāvīgās uzturēšanās atļaujas kopiju, pretendentiem, kuriem tāda nepieciešama 

(iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu); 
• fotokartīti (3x4 cm) 
• apliecinājumu (maksājuma uzdevums) par reģistrācijas maksas (LVL 20,-) ieskaitīšanu LLU 

kontā. 
2.2. Fizisku un juridisku personu finansētu pilna laika doktora studiju maksa ir LVL 1200,- ārvalstniekiem 
LVL 2500,- un nepilna laika doktora studiju maksa ir LVL 700,- gadā. LLU pamatdarbā strādājoši pilna 
un nepilna laika doktoranti no studiju maksas var tikt atbrīvoti. 
 
3. PRETENDENTA UN LLU SAVSTARPĒJĀS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI UZŅEMŠANAS PROCESĀ 
 
3.1. LLU pienākumi pirms uzņemšanas: 
3.1.1. Publiskot uzņemšanas noteikumus, kā arī nodrošināt informācijas pieejamību pretendentiem; 
3.1.2. Nodrošināt individuālas konsultācijas par studiju iespējām LLU, uzņemšanas kārtību, kā arī par 
pretendentu tiesībām un pienākumiem; 
3.1.3. Potenciālie zinātniskie vadītāji nodrošina konsultācijas ar pretendentiem; 
3.1.4. Sagatavot visus nepieciešamos dokumentus un izdales materiālus sekmīgai uzņemšanai; 
3.1.5. Ar LLU Zinātņu prorektora rīkojumu apstiprināt iestājeksāmenu komisijas; 
3.1.6. Iekļaut LLU Zinātnes padomes darba kārtībā jautājumu par uzņemšanu doktora studijās. 
 
3.2. LLU tiesības: 
3.2.1. Prasīt, lai pretendents ievērotu uzņemšanas noteikumos, instrukcijās minēto, kā arī LLU iekšējās 
kārtības noteikumus; 
3.2.2. Ja pretendents norādītajā laikā bez attaisnojoša iemesla un nepaziņojot LLU, neierodas uz 
Zinātnes padomes sēdi, uzņemšanas lēmuma pieņemšana tiek atlikta; 
 
3.3. Pretendenta pienākumi uzņemšanas procesā: 
3.3.1. Iepazīties un ievērot uzņemšanas noteikumos, instrukcijās minēto un vadīties pēc LLU iekšējās 
kārtības noteikumiem; 
3.3.2. Piesakoties studijās, uzrādīt vai iesniegt visus uzņemšanas noteikumos norādītos dokumentus; 
3.3.3. Savlaicīgi ierasties uz Zinātnes padomes sēdi un prezentēt pieteikto pētījumu; 
3.3.4. Savlaicīgi nokārtot visas finansiālās saistības ar LLU. 
 
3.4. Pretendenta tiesības uzņemšanas procesā: 
3.4.1. Saņemt izsmeļošu konsultāciju par visiem ar uzņemšanu saistītajiem jautājumiem; 
3.4.2. Iesniegt augstāk minētos dokumentus personīgi ierodoties vai pilnvarojot citu personu, kura 
uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru un savu pasi;  
3.4.3. Zinātnes padomes lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Rektoram. Augstskolas rektora 
pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 
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12.pielikums 
 
 
 
 

Akadēmiskā personāla izpildīto  pētniecisko projektu saraksts  
un piesaistīts finansējums 2005.-2010.g. 

 
 
 
1. LZP zinātniskais projekts 02.0007.3.1 ‘‘Koksnes pārstrādes produktu inovatīvās 

tehnoloģijas’’ (vad. H.Tuherms), 2002-2005.g., piesaistīts finansējums Ls 32.300. 
 
2. LZP zinātniskais projekts 02.0014.3.1 “Meža izpētes teorētiskie un tehnoloģiskie modeļi” 

(vad. H.Tuherms), 2002-2005.g., piesaistītais finansējums Ls 26.100. 
 
3. Izglītības un zinātnes ministrijas finansētais Zinātņietilpīgs projekts TOP 04-64 “Bērza 

koksnes un bērza saplākšņu ekspluatācijas īpašības atkarībā no koku augšanas apstākļiem 
un saplākšņu ražošanas tehnoloģijas” (trešā puse – A/S “Latvijas Finieris”, vad. 
H.Tuherms), 2004-2005.g., piesaistīts finansējums Ls 21.000. 

 
4. Valsts pētījumu programma “Lapu koku audzēšanas un racionālās izmantošanas 

pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas”, projekts Nr.2, “Lapu koku koksnes 
izmantošana mehāniskajā apstrādē jaunas produkcijas ieguvei” (vad. H.Tuherms), 2005-
2009.g., piesaistīts finansējums Ls 144.380.  

 
5. Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Zāģmateriālu žāvēšanas kvalitāte Latvijas 

kokapstrādes uzņēmumos, tās atbilstība standartu prasībām un uzlabošanas iespējas” (vad. 
H.Tuherms), 2005.g.,  piesaistīts finansējums Ls 7.424. 

 
6. Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Pētījumi par jaunu koksnes produktu izmantošanu 

būvniecībā un priekšlikumu sagatavošana to izmantošanas tehnisko un normatīvo barjeru 
novēršanai” (vad. A.Domkins), 2005.g., piesaistīts finansējums Ls 19.950. 

 
7. Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Uzņēmumos nodarbināto speciālistu profesiju un 

kvalifikācijas pieprasījuma izpēte un tālmācības elementu ieviešana pēcdiploma 
apmācībās” (vad. A.Domkins), 2005.g., piesaistīts finansējums Ls 17.177. 

 
8. Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “ Koksnes pārstrādes blakusproduktu kvalitātes un 

to izmantošanas alternatīvu izpēte Latvijas uzņēmumos”  (vad. K.Būmanis), 2005.g., 
piesaistīts finansējums Ls 12.750. 

 
9. Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Mēbeļu un ugunsdrošības testēšanas laboratoriju 

darbības sfēras paplašināšana” (vad. K.Būmanis), 2005.g., piesaistīts finansējums Ls 
48.650. 

 
10. Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Koksnes resursu plūsmas modeļa izstrāde un 

aprobācija” (vad. P.Rivža), 2005.g., piesaistīts finansējums Ls 14.950. 
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11. Latvijas Valsts mežu pasūtīts pētījums “Apaļo kokmateriālu sortimentu, enerģētiskās un  
celulozes šķeldu klasifikatoru un kodu sistēmas izpēte un izstrāde” (vad. K.Būmanis), 
2005.g., piesaistīts finansējums Ls 18.000. 

 
12. LZP zinātniskais projekts 06.0031.1.3 “Atjaunojamo izejvielu kompleksas izmantošanas 

zinātniskie pamati” (vad. H.Tuherms), 2006.-2009.g., piesaistītais finansējums Ls 18.053. 
 
13. LZP zinātniskais projekts 06.0038.3.1 “Teorētiskie priekšnoteikumi skujkoku mežu 

racionālai apsaimniekošanai” (vad. H.Tuherms), 2006.-2009.g., piesaistītais finansējums 
Ls 13.995. 
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14.pielikums 
 

Akadēmiskā personāla galveno publikāciju saraksts 
2005.-2009.g. 

 
 

2005.gads. 
 
1. LZP atzītos izdevumos: 
 
- Spulle U., Pušinskis V. (2005) Skujkoku (egles un priedes) paliktņu sagatavju kvalitāte // 

LLU Raksti, Nr.14 (309), Jelgava. – 108.-113.lpp. 
- Spulle U., Pušinskis V., Hrols J., Dolacis J. (2005) Investigation of the quality of blanks 

of wooden pallets // Annals of Warsaw Agricultural University – SGGW, Forestry and 
Wood Technology, No 57,  Warsaw. – S.209-213. 

- Rocēns K., Brauns J. (2005) Elasticity in wood concrete hygromechanical effects // 
Encpclopedia of Materials Science and Technology. – Elsevuer, Oxford. 

- Rocēns K., Bērziņš G. (2005) Slāņaina koksnes kompozīta plātnes nestspējas analīze // 
RTU Zinātniskie raksti, 2.sērija “Arhitektūra un būvzinātne”, 6.sējums,  Rīga. – 94.-
100.lpp. 

- Rocens K., Pakrastinsh L., Serdjuks D. (2005) Evaluation of the Behaviour of Tensioned 
Composite Cladding Element for Cable Roofs // RTU Zinātniskie raksti, 2.sērija 
“Arhitektūra un būvzinātne”, 6.sējums, Rīga. – S.202-209. 

- Rocens K., Serdjuks D., Ozolinsd R. (2005) Influence of diagonal cables strengthening by 
the trusses on saddle-shaped roof rigidity // RTU Zinātniskie raksti, 2.sērija “Arhitektūra 
un būvzinātne”, 6.sējums, Rīga. – S.210-218.  

- Treimanis A., Shulga G., Bikova T., Priede A. (2005) Chemical transformation in the 
kraft lignin matrix during long-term alkaline oxidation // Chemine Technologija, ISSN 
1392-1231, vol. 35, Nr.1. – S.80-84. 

- Treimanis A., Bikova T., Belkova L. (2005) Alkali-resistant Chromopheres in Kraft Pulp 
Xylan // Journal of Pulp and Paper Science, vol.31, Nr.4. 

- Treimanis A. (2005) Fibre wall peeling and application of computerized methods // 
Proceedings of COST action         

 
 
2. Pārējas publikācijas: 
 
- Treimanis A. (2005) Advanced traditional methods of fiber surface layers – a powerful 

tool in research of lignocellulosis // Proceedings of International Conference on Wood 
Chemistry “Wood derrivate and agroindustrial waste valorisation”, L’Aquila (Italy). – 
S.96-98. 

- Rocens K., Pakrastinsh L. (2005) Cable materials consumption depending on the 
geometrical parameters of hierarchic roof // Proceedings of the final Conference of COST 
Action C12 “Improvement of Buildings’ Structural Quality by New Technologies”. – 
A.A.Balkema publishers. – S.185-192. 

- Rocens K., Serdjuks D. (2005) Evaluation of behaviour of hybrid composite cable in the 
saddle-shaped roof // Proceedings of the final Conference of COST Action C12 
“Improvement of Buildings’ Structural Quality by New Technologies”. – A.A.Balkema 
publishers. - S.185-192. 
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- Rocens K., Brauns J. (2005) Deformability and strength of layered composite structure 
under mechanical and thermas loading // Proceedings of International scientific 
conference “ Civil engineering’05”, Jelgava. - S.117-126. 

- Rocens K., Brauns J., Kreilis.J. (2005) Stability of steel-face sandwich panels under axial 
loading // Proceedings of International scientific conference “ Civil engineering’05”, 
Jelgava. -S.50-154. 

- Treimanis A., Bikova T., Rossinska G., Dizhbite T., Telysheva G. (2005) Multiwave 
UV/VIS detection at SEC analysis for the evaluation of reactivite sites and polyconjugated 
sustructures over MW distributions of lignins // Proceedings of International Conference 
on Wood Chemistry “Wood derrivate and agroindustrial waste valorisation”, L’Aquila 
(Italy). – S.112-114. 

- Treimanis A., Shulga G., Shakels V., Bikova T., Anishkevicha T. (2005) Impact of 
mo;ecular structure features on the aqueous properties of wood polymer // Abstracts of 
European Polymer Congress,  Moscow, Russia. – S.221. 

- Treimanis A. (2005) Fibre wall peeling and application of computerized methods // 
Proceedings of COST Action E41 Workshop, Stockholm. http://www.kcl.fi/cost/E41         

-  Treimanis A., Grīnfelds U., Skute M. (2005) Augšanas apstākļu ietekme uz apses un 
priedes koku un sulfātcelulozes šķiedru īpašībām // Starptautiskās zinātniskās konferences 
“Agrārās zinātnes attīstības problēmas ES vienotā telpā” referātu krājums. Jelgava. – 68.-
71.lpp. 

- Treimanis A., Ozols A. (2005) Meža zinātne un koksnes tehnoloģijas // Starptautiskās 
zinātniskās konferences “Agrārās zinātnes attīstības problēmas ES vienotā telpā” referātu 
krājums, Jelgava. – 93.-96. lpp.  

- Treimanis A., Ķirsons M. (2005) Stendālē lauž stereotipus // Dienas bizness, 2005.g. 
2.decembrī. 

 
 

 
2006.gads. 

 
1. LZP atzītos izdevumos: 
 
- Spulle U., Pušinskis V.,  Rasmanis R. (2006) Statistical criteria of strength of the wooden  

pallet components // Fifth Nordic-Baltic Agrometric Conference, Otepää, Estonia, 
Conference report 1, Uppsala. – S.139-142. 

- Treimanis A. (2006) Advanced traditional methods of analysis of fibre surface layers – a 
powerful tool in research of lignocellulosics. – La Chimica e lĪndustria, vol.88, nr.2. – 
S.72-75. 

- Treimanis A., Bikova A., Belkova L. (2006) Alkali-resistant chromophores in kraft pulp 
xylan. – Journal of Pulp and Paper Science, vol.31, nr.4. – S.193-196. 

- Tuherm H., Ludvigsone Rudzīte S. (2006) Development of Forest Industries in Latvia // 
Scandinavian Forest Economics, No.41, Uppsala: Tierps Tryckeri AB. – S.387-396. 

- Ozols A., Treimanis A., Andersons B. (2006) Mežzinātne – ilgtspēja, jauni produkti un 
tehnoloģijas. – Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstos, A daļa, Nr.60. – 103.-108.lpp. 

- Bukšāns E. (2006) Detetrmination of wood material fire resistance // “Wood as building 
material”. Proceedings of International PhD Workshop, NTUU. – S.23-26. 

- Ošs J. (2006) The simulation model of wood resource flow. Proceedings of the 
International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development" Nr.11, 
LLU, Jelgava, pp.145-149. 
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- Spulle U., Ošs J., Pušinskis V. (2006) Initial Research of Strength of the Wooden Pallets. 
Proceedings of the International Scientific conference “Research for Rural 
Development’2006”, LLU, Jelgava, pp. 284-288.  

- Spulle U., Pušinskis V. (2006) Research of strength of Euro pallets. Proceedings of the 
5th International symposium “Wood structure and properties”, Sliač-Sielnica, Slovakia, 
pp.485-489. 

 
2. Pārējās publikācijas: 
 
-    Morozovs A. (2006) A study of kinetics of wood acetylation with acetic Anhydride. RTU 

zinātniskie Raksti, 1.sērija: Materiālzinātne un lietišķa ķīmija, Rīga, Latvija. 
- Tuherms H., Domkins A. (2006) Uzņēmumu speciālistiem nepieciešamā kompetence un 

tālmācības elementi pēcdiploma apmācībā // Mācību-metodiskās konference 
„Mūžizglitības izaicinājumi”. Referātu tēzes. – Jelgava: LLU. – 2.-13.lpp. 

- Bukšāns E. (2006). Detetrmination of wood material fire resistance. Proceedings of   
International PhD Workshop “Wood as building material”, NTNU, pp.23-26. 

- Bukšāns E. (2006)  Ēku ugunsdrošība // Abstracts of Eco-Balt 2006 Conference. S.95-96. 
- Treimanis A., Grinfelds U., Skute M., Belkova L., Sulga G. (2006) State-of-art in paper 

and paperboard fibres recyclinhg in Latvia // Abstracts of Eco-Balt 2006 Conference. 
- Treimanis A., Grinfelds U., Skute M. (2006) Eucalyptus Kraft Pulp: Hydromechanical 

Peeling of Surface Fibre Wall Layers // CD Abstracts for COST Action E41 Workshop, 
Grenoble, France, April 12-13, 2006. 

- Treimanis A. (2006) New technologies require advances analytical methods: investigation 
of pulp fibre surface compositios // Abstracts of the workshop “Molecular, nano, 
composite level research and biological re-engineering of plant cell wall composition – 
challenges moving towards new biorefineries”, Riga, May 22-24, 2006. 

- Treimanis A., Grinfelds U., Skute M., Gailis A., Zeps M. (2006) Comparative study of 
wood and pulp fibres abtained from natural forest and plantation aspen fibres // 
Proceedings of 9th European Workshop on lignocellulosics and pulp, Vienna, Austria, 
August 27-30, 2006. – S.561-563. 

- Morozovs A. (2006) Wood hydrophobication by Acetilation and Oil treatment. 
Proceedings of the final conference of COST action E@@ „Environmental optimisation 
of Wood protection”, COST Office, Luxenbourg, pp.205-212. 

- Ošs J. (2006) The model of wood resource flow, Modeling and Simulation '2006, 
Francija, Eurosis-ETI, pp.47-49. 

 
 

 
2007.gads. 

 
1. LZP atzītos izdevumos: 

 
-   Tuherm H., Ludvigsone-Rudzīte S., Zudrags K. (2007) Wood processing Industries in 

Latvia // Materiały XX sesji naukowej „Badania dla meblarstwa”, Akademia Rolniecza w 
Poznaniu: PRODRUK. - S.55-66. 

-   Tuherm H., Zudrags K. (2007) Relationship of Birch (Betula Sp.) plywood bending 
properties determined according to the European standards EN 789 and EN 310 // 
International Scientific Conference proceedings „Research for Rural development’2007”, 
Jelgava. – S.181 – 187. 
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-   Tuherm H., Spulle U., Pušinskis V. (2007) Investigation of the bending strength of 
hardwood (aspen and alder) pallets // Annals of Warsaw University of Life Scienses, 
No.62. – S.246 - 250. 

-   Akerfelds I., Kazocins J., Morozovs A.  (2007) Wood species impact on mechanical and 
hydrophobic properties of heat treated wood. Proceedings of the International Panel 
products Symposium”2007, Cardiff, Wales, UK. - S. 231-243.  

-   Morozovs A., Akerfelds I., Buksans E. (2007) Influence of Wood modification on fire 
resistance and hydrophobic properties. Proceedings of the 3rd European conference of 
Wood modification, Cardiff, UK. S. 153-156, 

‐    Buksans E. (2007) Temperature distribution in wood floorings exposed to fire.  
Proceedings of International Scientific Conference „Research for Rural Development’ 
2007”, LLU, Jelgava, S. 167-173. 

‐   Buksans E., Morozovs A.  (2007)   Influence of wood moisture content to material 
reaction to fire. Proceedings of the 3rd meeting of the Nordic-Baltic Network in Wood 
Material Science and Engineering, Stockholm, Sweden. S.  91- 96. 

-    Domkins A., Ošs J.(2007) Simulation method for the wood resource flow analysis. COST 
Action E44 Conference "Modelling the Wood Chain: Forestry - Wood Industry - Wood 
Porducts Markets". S. 153-159. 

-    Ošs J. (2007)  Simulation method for the analyze of wood resource flow. Proceedings of 
the International Scientific Conference "Research for Rural Development’2007", LLU, 
Jelgava, pp.160-166. 

 
2. Pārējās publikācijas: 
 
-   Tuherms H. (2007) Esam konkurētspējīgi // Virzītājspēks. Rakstu krājums par augstāko 

izglītību Latvijā. – Rīga: Izglītības un zinātnes ministrijas izdevums. – 292.-299.lpp. 
-    Domkins A., Būmanis K. A. (2007)  European Wood processing strategy: Country reports 

/ COST E44/ edited by Ghent University/ INPUT WOOD PROCESSING STRATEGY, 
pp.183-196. 

-    Treimanis A., Dauge K., Budreiko A. (2007) Management of wood residues and recovered 
wood in Latvia // Rakstu krājums “Management of recovered wood”, Klagenfurt, Austria. 
– S. 229-236. 

-    Treimanis A. (2007)  Advantages  and  drawbacks of the hydromechanical peeling method 
applied as a tool for fibre wall surface layers investigation // COST E41 Workshop 
“Functional groups and surface analysis of wood and fibres”, May 1-8, Rome, Italy. 

-    Treimanis A., Grinfelds U., Skute M. (2007)    Are the pulp fibre wall surface layers the 
most resistant ones towards bleaching? // Proceedings of the 4th Conference “Materials, 
chemicals and processes from agricultural and forest biomass”, May 8-10, 2007, Rome, 
Italy. – S.31-34.    

 
2008.gads. 

 
1. LZP atzītos izdevumos: 

 
-   Tuherm H., Spulle U., Pušinskis V. (2008)   Priedes un egles koksnes kravas paliktņu 

lieces noturība // LLU Raksti, Nr.20 (315). – 136 - 144.lpp. 
-   Tuherm H., Andersons B. (eds.).    Proceedings of the 4th meeting of the Nordic Baltic 

network in Wood material science & engineering (WSE), November 13-14, Riga, Latvia. 
– Riga: PERSE Ltd., 2008. – 132 s. 
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-    Treimanis A.,     Bikova T., Skute M. (2008)  UV-spectroscopy gathers momentum aided 
by sequential pulp fibre walls compounds extraction // Proceedings of International 
seminar “Towards Understanding Wood, Fibre and paper – deeper knowledge through 
modern analytical  tools”, May 19-21, 2008, Turku, Finland. – S.46-47.   

-   Tuherm H., Bāra G. (2008) Improvement possibilities of forest land transformation in 
Latvia // Baltic Forestry.  – Vol.14, No.2. – S.195-203. 

-   Buksans E., Morozovs A.. (2008) Influence of Surface Coatings on Wood Material 
Reaction to Fire. Proceedings of the 4th meeting of the Nordic-Baltic Netwoork in 
Wood Material Science and Engineering, Riga, Latvia, pp.83-89. 

-   Ošs J. (2008) The analysis of the flow of wood resources.  Proceedings of the 4th 

meeting of the Nordic-Baltic Netwoork in Wood material Science and Engineering, 
Riga, Latvia, pp.11-16. 

-    Zudrags K.,  Ludvigsone-Rudzīte S.  (2008)      Bending  Properties  of  Special  Lay-up 
Plywood. Proceedings of the 4th meeting of the Nordic-Baltic Netwoork in Wood 
Material Science and Engineering, Riga, Latvia, pp.114-118. 

-   Treimanis A. (2008) Papīra un citu materiālu reciklēšanas zinātniskie un praktiskie aspekti 
// Ziņojums LZA Senāta sēde. Publicēts LZA Gadagrāmatā 2008, 187.-188.lpp. 

 

 
2. Pārējās publikācijas: 
 
-    Treimanis A., Grīnfelds U., Vīķele L., Škute M.,  Laka M. (2008)  Paper  and  paperboard 

recycling, wet strength improvement methods for recycled paper fibres //  Proceedings of 
the International conference “Eco-Balt’2008”, May 15-16, 2008, Riga. 

-   Kravalis J., Rjakova V., Šatohina S. (2008) Apses zāģmateriālu žāvēšana // Mežzinātne, 
17, 2008. 

-   Skrupskis V., Seipulis V. (2008) Latvijā ievesto saplākšņu fizikāli-mehāniskās īpašības // 
Žurnāls “Būvēt”, 2008, Nr.1 / 2. 

-  Skrupskis V., Irbe I., Svaļba M. (2008) Saplākšņu bioloģiskā noturība” // ŽXurnāls 
“Būvēt”, 2008, Nr.11. 

-  Tuherms H., Domkins A. (2008) Mežmateriālu tirgus // Metodiskie materiāli maģistra 
studiju programmas speciālā kursa apguvei. – Jelgava:  LLU. – 60 lpp.    

 
 

2009.gads. 
 

1. LZP atzītos izdevumos: 
 
-   Treimanis A., Grinfelds U., Skute M. (2009) Are the pulp fibre surface layers the most 

resistant ones towards bleaching? // Bioresources, 4 (2), May 2009. – S.554-565. 
-    Treimanis A. (2009) Should we be refining first, then discarding fines, then bleaching? // 

Bioresources, 4 (3), August 2009. – S.907-908. 
-    Tuherm H., Tupčiauskas  R., Gravitis A., Veveris A. (2009) Self-binding fibreboard made 

of steam exploded wood // Proceedings of the 5th  meeting of the Nordic-Baltic Network 
in Wood Material Science and Engineering, Copenhagen, October 1-2, 2009. – S. 141-
146. 

-    Tuherms H.,   Līpiņš L.,    Dreimanis A.,    Domkins A.,    Dubrovskis D.,    Spulle U. 
Scientific Activities of Forest Faculty // Proceedings of the International Scientific 
Conference „Latvia University of Africulture - 70: Research Results – Actualities – 
Prospects, Jelgava, October 29, 2009. – S. 27-35. 
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-  Bukšāns E., Morozovs A. (2009) Fire performance characteristics of acetylated ash 
(Fraxinus excelsior, L.) wood. Wood Material Science and Engineering, Vol.4, Issue 1 & 
2, pp.76-79. 

-   Domkins A., Spulle U. (2009) Challenges of integration on the international level of the 
Department of Wood Processing of Latvia University of Agriculture. Proceedings of the 
International Scientific Conference „Latvia University of Agriculture-70: Research 
Results- Actualities-Prospects”, LLU, Jelgava, pp.171-172. 

-    Treimanis A., Grīnfelds U., Belkova L., Laka M., Vikele L., Skute M., Chernyavskaja A. 
(2009) Improvement of strength properties of recovered paper by creating new furnish 
compositions // Proceedings of the 5th International CVonference “Italic 5”, Varenna, 
Italy. – S. 193-196. 

-    Zudrags K., Kalniņš K., Jekabsons G., Ozolins O. Bending properties of plywood I-core 
Sandwich panels // Proceedings of the 5th  meeting of the Nordic-Baltic Network in Wood 
Material Science and Engineering, Copenhagen, October 1-2, 2009. – S. 169 - 176. 

  
2. Pārējās publikācijas: 
 
-  Tuherm H., Andersons B., Daugavietis M., Viesturs U., Grīnfelds A. (sast.). Rakstu 

krājums „Lapu koku audzēšanas un racionālas izmatošanas pamatojums, jauni produkti 
un tehnoloģijas”. – Rīga: SIA „Tipogrāfija „Pērse”, 2009. – 194.lpp. 

-    Tuherm H.,  Spulle U.,  Miončinskis U.,  Kūliņš L.     Mīksto   lapkoku  sugu   koksnes 
mehāniskās īpašības // Rakstu krājums „Lapu koku audzēšanas un racionālas izmatošanas 
pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas”. – Rīga, 2009. – 80.-84.lpp. 

-    Tuherm H.,    Spulle U.       Mīksto    lapkoku    koksnes   izmantošana   paliktņu   koka 
konstrukcujās // Rakstu krājums „Lapu koku audzēšanas un racionālas izmatošanas 
pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas”. – Rīga, 2009. – 110.-114.lpp. 

-    Bukšāns E., Kravalis J., Kažociņš J., Petrenko N. (2009) Apses un baltalkšņa zāģmateriālu 
žāvēšanas režīmi. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Rīga, Latvija, 85.-89.lpp. 

-  Bukšāns E., Morozovs A. (2009) Mīksto lapkoku koksnes ugunsreakcijas parametri. 
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Rīga, Latvija, 100.-104.lpp. 

-  Būmanis K., Skrupskis V. (2009) Mīksto lapkoku koksnes izmantošanas iespējas 
enerģētikā. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Rīga, Latvija, 125.-129.lpp. 

-    Domkins A.,  Mārciņš J.,  Būmanis K. (2009)     Tirgus pieprasītas produkcijas veidi no 
mīksto lapkoku koksnes. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Rīga, Latvija, 61.-63. 
lpp. 

-   Iejavs J., Spulle U., Domkins A., Bukšāns E. (2009) Dendrolight tipa vieglās plātnes no 
mīksto lapkoku koksnes. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Rīga, Latvija, 115.-
119.lpp. 

-    Iejavs J., Dekšnis A., Kūliņš L. (2009) Baltalkšņa un apses koka līmēšana. Latvijas Valsts 
koksnes ķīmijas institūts, Rīga, Latvija, 95.-99.lpp. 

-   Morozovs A., Bukšāns E., Āboltiņš A. (2009) Thermal diffusitity of glulam beams and 
effect of fire retardants. Proceedings of Baltic Polymer Symposium, RTU, Ventspils, 
Latvia. - S.83. 

-   Treimanis A., Belkova L., Kapaca A. (2009) Comparison of papers produced from virgin 
and recycled fibres. Proceedings of Baltic Polymer Symposium, RTU, Ventspils, Latvia,. 
– S.32. 
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-    Treimanis A., Grinfelds U., Vikele L., Horste B., Skute M. (2009) Strength improvement 
of recovered papers using additives. Proceedings of Baltic Polymer Symposium, RTU, 
Ventspils, Latvia. – S.33. 

-  Treimanis A., Belkova L. Microstructural changes in wood pulp fibres during the 
destruction process. Proceedings of Baltic Polymer Symposium, RTU, Ventspils, Latvia. 
- S.40. 

-    Ošs J. (2009)  Mīksto lapkoku koksnes resursu plūsmas analīze. Latvijas Valsts koksnes 
ķīmijas institūts, Rīga, Latvija, 64.-69.lpp. 

-    Sleņģis M.E., Miončinskis U., Dekšnis A. (2009) Apses un baltalkšņa koksnes frēzēšanas 
procesa pētījumi. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Rīga, Latvija, 90.-94.lpp. 

-    Zīverts K., Bukšāns E., Domkins A., Spulle U. (2009) Grīdas segumi ar uzlabotām fizikāli 
mehāniskām īpašībām no lapkoku koksnes. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 
Rīga, Latvija, 120.-124.lpp. 

-    Domkuns A., Būmanis K. (2009) Skujkoku zāģmateriālu vadlīnijas. – Izd. „Zaļās mājas”, 
Rīga. – 52 lpp. 

-  Skrupskis V. (2009) Latvijā ievesto orientētu skaidu plātņu īpašības // Žurnāls 
„Pārvaldnieks”, Nr.5, 2009. 

-    Skrupskis V., Kurdjukovs V. (2009) Mīksto lapu koku koksnes enerģētiskās vērtības // 
Žurnāls „Pārvaldnieks”, Nr.6, 2009.  
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15.pielikums 
 

Akadēmiskā personāla piedalīšanās konferencēs 
2005.-2009.g. 

 
2005.gads. 

 
1. Starptautiskajās konferencēs un semināros: 
 
- Tuherm H. Forest Policy and its realization in Latvia // Lekcijas 10 stundas 

Ziemeļkarēlijas Profesionālā augstskolā, starptautiskā semināra “Forestry in the Baltic Sea 
region”  ietvaros, Joensuu, Somija, 2005.gada 20.-25.februārī. 

- Tuherm H. Forest Policy development in Latvia // Starptautiskais seminārs “Forest Policy 
in the Baltic Sea region and Central Europe” Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu 
universitātes Dienvidzviedrijas filiālē, Alnarpā, 2005.gada 1.-3.martā. 

- Tuherm H. Forestry and wood processing in Latvia // Lekcijas 4 stundas un 2 dienas 
ekskursijas starptautiskās maģistrantūras programmas ‘’Sustainable Forestry in the South-
Baltic Sea region” klausītājiem, Jelgavā un Rīgā, 2005.gada 14.-16.martā.  

- Tuherm H. Forestry research in Latvia // 7th Nordic-Baltic Forum “Communication and 
cooperation in the Nordic_Baltic area”, Espoo, Somijā, 2005.gada 22.-23.septembrī.  

- Treimanis A. Advanced traditional methods of fiber surface layers – a powerful tool in 
research of lignocellulosis // International Conference on Wood Chemistry “Wood 
derrivate and agroindustrial waste valorisation”, L’Aquila (Italy), June 23-24, 2005. 

- Treimanis A. Fibre wall peeling and application of computerized methods // COST Action 
E41 Workshop. – Stockholm, November, 7-8, 2005. 

- Treimanis A., Grīnfelds U., Škute M. Augšanas apstākļu ietekme uz apses un priedes 
koku un sulfātcelulozes šķiedru īpašībām // Starptautiskā zinātniskā konference “Agrārās 
zinātnes attīstības problēmas ES vienotā telpā”. - Jelgava, 2005. 27.-28.maijā. 

- Treimanis A., Ozols A. Meža zinātne un koksnes tehnoloģijas // Starptautiskā zinātniskā 
konference “Agrārās zinātnes attīstības problēmas ES vienotā telpā” . - Jelgava, 2005. g. 
27.-28.maijā. 

- Treimanis A. Analytical methods in research of cellulose and polysaccharides at the 
Latvian State Institute of Wood Chemistry // Report at the COST Action E41 Workshop. - 
Barcelona, April 23-25, 2005. 

- Treimanis A., Kalio P. Characterisation of fine structure and properties of papermaking 
using new technologies // Report on a new project proposal, COST Technical committee 
FFP. – Lisbon (Portuga;), March 10-11, 2005.   

- Rocens K., Pakrastinsh L. Cable materials consumption depending on the geometrical 
parameters of hierarchic roof // The final Conference of COST Action C12 “Improvement 
of Buildings’ Structural Quality by New Technologies”, Austria, January 20-22, 2005. 

- Rocens K., Serdjuks D. Evaluation of behaviour of hybrid composite cable in the saddle-
shaped roof // The final Conference of COST Action C12 “Improvement of Buildings’ 
Structural Quality by New Technologies”, Austria, January 20-22, 2005. 

- Rocens K., Brauns J., Kreilis.J. Stability of steel-face sandwich panels under axial loading 
// International scientific conference “ Civil engineering’05”. Jelgava, May 26-27, 2005. 

- Rocens K., Brauns J. Deformability and strength of layered composite structure under 
mechanical and thermas loading // International scientific conference “Civil 
engineering’05”. Jelgava, May 26-27, 2005. 
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- Rocens K., Serdjuks D., Ozolins R. Influence of diagonal cables strengthening by the 
trusses on saddle-shaped roof rigidity // International scientific conference of RTU, Riga, 
October 13-15, 2005. 

- Pušinskis V., Spulle U., Rasmanis R. Statistical criteria of strength of wood pallet 
preparations // 5th Nordic-Baltic Agrometrics Teaching Conference, Otepää, Estonia, June 
15-17, 2005.  

- Pušinskis V., Spulle U., Hrols J., Dolacis J. Investigation of the quality of blanks of 
wooden pallets // 19th Scientific Conference of Wood Technology Faculty “Wood – 
material of the XXI-st century”, Warsaw Agricultural University, November 8-9, 2005.  

- Akerfelds I. IPPC 15 phytosanitary heat treatment (Certification of kilns and heat 
treatment) // 1st  European Drying group International Workshop, Hannover, May 4, 2005. 

- Būmanis K. Use of wood in construction – Present situation and challenges // Meewting 
of the Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, Riga, October 17-18, 
2005. 

 
2. Pārējās konferencēs un semināros: 
 
- H.Tuherms. Augstvērtīgu bērza sortimentu audzēšana un izvērtēšana, bērza koksnes un 

bērza saplākšņu fizikāli mehānisko īpašību pētījumi. – Seminārs par tirgus orientēto 
pētījumu programmu realizācijas rezultātiem AS “Latvijas Finieris”, 2004.gada 13.aprīlī. 

- Treimanis A. LZA jaunās nodaļas – lauksaimniecības un mežzinātnes nodaļas – darbības 
plāni // Ziņojums LZA kopsapulcē, 2005.g. 14.aprīlī. 

- Treimanis A. Koksnes biomasas ķīmiskās pārstrādes pamatvirzieni Latvijā un pasaulē // 
Ziņojums LZA LMZN nodaļas sēdē, 2005.g. 10.oktobrī. 

- Treimanis A. Koksnes biomasas ķīmiskās pārstrādes pamatvirzieni Latvijā un pasaulē // 
Ziņojums LZA ĶBMN nodaļas sēdē, 2005.g. 14.oktobrī. 

- Treimanis A. Koksnes biomasas ķīmiskās pārstrādes pamatvirzieni Latvijā un pasaulē // 
Ziņojums LZA Senāta , 2005.g. 18.oktobrī. 

-  Treimanis A. Koksnes ķīmiskā pārstrāde (Tehnoloģiju platformas Latvijas Stratēģisko 
pētījumu virzienu apakšnodaļa “Uz meža resursiem balstītās tehnoloģijas”) // Ziņojums 
rupniecības darbinieku sanāksmē, 2005.g. 5.oktobrī.  

- Domkins A. Uzņēmēji un inovācijas. Tehnoloģiskās platformas – starptautiska sadarbība 
mērķu sasniegšanai // Latvijas Darba devēju konfederācijas Biznesa un zinātnes forums 
“Inovācijas = Peļņa”, Rīgā, 2005.g.15.septembrī. 

- Domkins A. Zinātnes loma meža nozares attīstībā Zemgalē // Konference “Meža nozare 
Zemgalē, attīstības perspektīvas”, Jelgavā, 2005.gada 14.oktobrī. 

 
 

2006.gads. 
 

1. Starptautiskajās konferencēs un semināros: 
 
- Tuherms H., Ludvigsone-Rudzīte S. Development of Forest Industries in Latvia // Annual 

Conference of the Scandinavian Society of Forest Economics, Uppsala, Sweden, May 08-
10, 2006. 

- Tuherms H. Determination of Characteristic Bending Properties of Birch Plywood by EN 
Test Method // 2nd International Conference of Nordic-Baltic Network in Wood Material 
Science and Engineering, Stockholm, Sweden, October 30-31, 2006. 
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- Tuherms  H., Ludvigsone-Rudzīte S. Wood pricessing industries in Latvia // XXth 

International Conference “Research for Furniture Industry”, Poznań, Poland, November 
24-25, 2006. 

- Treimanis A., Grinfelds U., Skute M., Belkova L., Sulga G. State-of-art in paper and 
paperboard fibres recyclinhg in Latvia // International Eco-Balt 2006 Conference, May 
11-12, 2006. 

- Treimanis A., Grinfelds U., Skute M. Eucalyptus Kraft Pulp: Hydromechanical Peeling of 
Surface Fibre Wall Layers // COST Action E41 Workshop, Grenoble, France, April 12-
13, 2006.  

- Treimanis A. New technologies require advances analytical methods: investigation of pulp 
fibre surface compositios // Workshop “Molecular, nano, composite level research and 
biological re-engineering of plant cell wall composition – challenges moving towards new 
biorefineries”, Riga, May 22-24, 2006. 

- Treimanis A., Grinfelds U., Skute M., Gailis A., Zeps M. Comparative study of wood and 
pulp fibres abtained from natural forest and plantation aspen fibres // The 9th European 
Workshop on lignocellulosics and pulp, Vienna, Austria, August 27-30, 2006. 

- Treimanis A. Characterisation of fine structure of papermaking fibres // EU COST Action 
E54 1st Management Committee Meeting, Brussels, Belgium, December 18, 2006. 

- Bukšāns E. Detetrmination of wood material fire resistance // “Wood as building 
material”, International PhD Workshop, NTUU, Trondheim, Norway, May 2-4, 2006. 

- Bukšāns E. Ēku ugunsdrošība // International Eco-Balt 2006 Conference, May 11-12, 
2006. 

- Bukšāns E. Fire Protection of Wood Construction Materials in Latvia // 2nd International 
Conference of Nordic-Baltic Network in Wood Material Science and Engineering, 
Stockholm, Sweden, October 30-31, 2006. 

- Spulle U., Pušinskis V., Ošs J. Initial Research of Strength of the Wooden Pallets // 
Research for Rurak Development 2006, Jelgava, LLU, 17.-19. maijā 2006.gadā. 

- Spulle U., Pušinskis V. Research of Strength of Euro-pallets // The 5th International 
Symposium “Wood structure and properties 2006”, Slič-Sielnnica, Slovakia, September 3-
6, 2006. 

- Akerfelds I., Būmanis K., Kažociņš J., Spulle U. Country profile: Latvia // EU COST 
Action E53 Meeting, Sopron, Hungary, November 8-10, 2006. 

 
2. Pārējās konferencēs un semināros: 
 
- Tuherms H., Domkins A. Uzņēmumos nodarbinātajiem speciālistiem nepieciešamās 

kompetences un tālmācības elementu ieviešana pēcdiploma apmācībās // LLU Metodiskā 
konference, 27.janvārī 2006.gadā. 

- Treimanis A., Dauge K. Koksnes biomasas atlikumu plūsmas vadība Latvijā // Devitā 
Starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra”, Liepājā, 27.-28.aprīlī 
2006.gadā. 

- Klauss K. Klasteris kā konkurētspējas un attīstības instruments // LLU Meža fakultātes 
Zinātniski praktiskā konference “Zinātne un prakse nozares attīstībai”, Jelgavā, 15.-
16.martā 2006.gadā. 

- Rudzīte-Ludvigsone S. Inovācijas un to nozīme tautsaimniecībā // LLU Meža fakultātes 
Zinātniski praktiskā konference “Zinātne un prakse nozares attīstībai”, Jelgavā, 15.-
16.martā 2006.gadā. 

- Bāra G., Tuherms H. Meža zemes lietojuma veida maiņa – problemātika, zaudējumi, 
vērtības // LLU Meža fakultātes Zinātniski praktiskā konference “Zinātne un prakse 
nozares attīstībai”, Jelgavā, 15.-16.martā 2006.gadā. 
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- G.Priedkalns, V.Skrupskis, L.Līpiņš, A.Grīnfelds, A.Vasiļevskis. Koksnes izejvielu 
resursu un to izmantošanas efektivitātes novērtējums // LLU Meža fakultātes Zinātniski 
praktiskā konference “Zinātne un prakse nozares attīstībai”, Jelgavā, 15.-16.martā 
2006.gadā. 

- Akerfelds I., Kažociņš J. Termiski modificētas koksnes ražošanas iespējas Latvijā: 
koksnes īpašības, pielietojums un tirgus vērtējums // LLU Meža fakultātes Zinātniski 
praktiskā konference “Zinātne un prakse nozares attīstībai”, Jelgavā, 15.-16.martā 
2006.gadā. 

- Akerfelds I., Jurēvics A. Koksnes iepakojuma materiālu termiskās apstr;ades matemātiskā 
modeļa izstrāde // LLU Meža fakultātes Zinātniski praktiskā konference “Zinātne un 
prakse nozares attīstībai”, Jelgavā, 15.-16.martā 2006.gadā. 

- Akerfelds I., Rieksts-Riekstiņš R. Zāģmateriālu žāvēšanas kvalitāte Latvijas kokapstrādes 
uzņēmumos, tās atbilstība standartu prasībām un uzlabošanas iespējas // LLU Meža 
fakultātes Zinātniski praktiskā konference “Zinātne un prakse nozares attīstībai”, Jelgavā, 
15.-16.martā 2006.gadā. 

- Bukšāns E. Koksnes materiālu ugunsizturības noteikšana // LLU Meža fakultātes 
Zinātniski praktiskā konference “Zinātne un prakse nozares attīstībai”, Jelgavā, 15.-
16.martā 2006.gadā. 

- Priedkalns G., Kozuliņš V., Būmanis K. Latvijas kokzāģētavās ražoto tehnoloģisko šķeldu 
kvalitātes pētījumi // LLU Meža fakultātes Zinātniski praktiskā konference “Zinātne un 
prakse nozares attīstībai”, Jelgavā, 15.-16.martā 2006.gadā.  

- Skrupskis V., Maisiņš K. Saplākšņu aukstās līmēšanas problēmas // LLU Meža fakultātes 
Zinātniski praktiskā konference “Zinātne un prakse nozares attīstībai”, Jelgavā, 15.-
16.martā 2006.gadā. 

- Skrupskis V., Ošs J. Īpatnējais koksnes patēriņi tās pirmapstrādē // LLU Meža fakultātes 
Zinātniski praktiskā konference “Zinātne un prakse nozares attīstībai”, Jelgavā, 15.-
16.martā 2006.gadā. 

- Spulle U., Pušinskis V. Koka paliktņu stiprības sākotnējie pētījumi // LLU Meža 
fakultātes Zinātniski praktiskā konference “Zinātne un prakse nozares attīstībai”, Jelgavā, 
15.-16.martā 2006.gadā. 

- Ošs J. Koksnes resursu plūsmas scenāriju spēle // LLU Meža fakultātes Zinātniski 
praktiskā konference “Zinātne un prakse nozares attīstībai”, Jelgavā, 15.-16.martā 
2006.gadā. 

- Miončinskis U., Pušinskis V. Glabāšanas ilguma ietekme uz bērza koksnes stiprību // 
LLU Meža fakultātes Zinātniski praktiskā konference “Zinātne un prakse nozares 
attīstībai”, Jelgavā, 15.-16.martā 2006.gadā.   

 
2007.gads. 

 
1. Starptautiskajās konferencēs un semināros: 
 
-  Tuherm H. Use of Plywood in Furniture Industry // XXIIth Conference „Research for 

Furniture Industry”, 27 June 2008, Agricultural University, Poznan, Poland. 
-     Būmanis K., Domkins A. Input wood processing strategy // COST Action E44 onference 

"Regional interactions in the Forestry-Wood industry Chain" Workshop GHENT (BE), 16-
17 April 2007. 

-  Tuherm H., Zudrags K. Relationship of Birch (Betula Sp.) plywood bending properties 
determined according to the European standards EN 789 and EN 310 // International 
Scientific Conference „Research for Rural development’2007”, LLU, Jelgava.  
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- Akerfelds I., Kazocins J., Morozovs A.  Wood species impact on mechanical and 
hydrophobic properties of heat treated wood // International Panel products 
Symposium’’007, Cardiff, Wales, UK.  

-  Morozovs A., Akerfelds I., Buksans E. Influence of Wood modification on fire resistance 
and hydrophobic properties // The 3rd European conference of Wood modification, Cardiff, 
Wales, UK, 2007 

‐   Buksans E. Temperature distribution in wood floorings exposed to fire // International 
Scientific Conference „Research for Rural Development’ 2007”, May 17, 2007, LLU, 
Jelgava.  

‐   Buksans E., Morozovs A. Influence of wood moisture content to material reaction to fire 
// The 3rd meeting of the Nordic-Baltic Network in Wood Material Science and 
Engineering, Stockholm, Sweden.  

-  Domkins A., Ošs J. Simulation method for the wood resource flow analysis // COST 
Action E44 Conference "Modelling the Wood Chain: Forestry - Wood Industry - Wood 
Porducts Markets", September 17-19, 2007; 

-  Ošs J. Simulation method for the analyze of wood resource flow // International Scientific 
Conference "Research for Rural Development’2007", May 17, LLU, Jelgava. 

 
2. Pārējās konferencēs un semināros 
 
-  Domkins A. Inovācijas ražošanā un jaunu produktu attīstībā kā kokapstrādes uzņēmumu 

konkurētspējas iespēja” „Kokapstrādes industrijas attīstības perspektīvas Latvijā un 
Eiropā” 2007.gada 24. jūlijā, Jēkabpils rajona padome; 

-  Treimanis A. Advantages  and  drawbacks of the hydromechanical peeling method applied 
as a tool for fibre wall surface layers investigation // COST E41 Workshop “Functional 
groups and surface analysis of wood and fibres”, May 1-8, Rome, Italy; 

-  Treimanis A., Grinfelds U., Skute M.  Are the pulp fibre wall surface layers the most 
resistant ones towards bleaching? // The 4th Conference “Materials, chemicals and 
processes from agricultural and forest biomass”, May 8-10, 2007, Rome, Italy.     

 
 

2008.gads. 
 

1. Starptautiskajās konferencēs un semināros 
-   Tuherm H. Use of Plywood in Furniture Industry // XXIIth Conference “Research for 

Furniture Industry”, 27 June 2008, Agricultural University, Poznan, Poland. 
-   Ošs J. The Analysis of the Flow of Wood Resources // 4th Meeting of the Nordic-Baltic 

Netwoork   in Wood Material Science and Engineering, November 13-14, Riga, Latvia. 
-   Buksans E., Morozovs A.. Influence of Surface Coatings on Wood Material Reaction to 

Fire // 4th Meeting of the Nordic-Baltic Netwoork in Wood Material Science and 
Engineering, November 13-14, Riga, Latvia. 

-    Antons A. Comparision of the Physico-mechanical properties of the Wood of Wild Cherry 
(Prunus Avium. L) and some Deciduis tree species – Black Alder, Grey Alder and Hybrid 
Alder // 4th Meeting of the Nordic-Baltic Netwoork in Wood Material Science and 
Engineering, November 13-14, Riga, Latvia. 

-   Zudrags K., Ludvigsone-Rudzīte S.. Bending Properties of Special Lay-up Plywood // 4th 

Meeting of the Nordic-Baltic Netwoork in Wood Material Science and Engineering, 
November 13-14, Riga, Latvia. 
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-   Antons A. Peculiarities of the Pulsing Flow in Convective Drying of Pine Wood OLoose 
Model material applying the Pneumoimpulse Method // 4th Meeting of the Nordic-Baltic 
Netwoork in Wood Material Science and Engineering, November 13-14, Riga, Latvia. 

 
2. Pārējās konferencēs un semināros 

 
-  Tuherm H. Lapkoku koksnes kompleksi  pētījumi Valsts pētījuimu programmas  ietvaros // 

LLU Meža fakultātes zinātniski praktiskā konference „Zinātne un prakse nozares 
attīstībai”, Jelgava, 2008.gada 16.-17.aprīlī. 

- Miončinskis U. Baltalkšņa koksnes mehāniskās īpašības // LLU Meža fakultātes zinātniski 
praktiskā konference „Zinātne un prakse nozares attīstībai”, Jelgava, 2008.gada 16.-
17.aprīlī. 

-  Priedkalns G.,  Krasavcevs I.    Apaļkoksnes  patēriņa  analīze  Latvijas  kokapstrādes 
uzņēmumos // LLU Meža fakultātes zinātniski praktiskā konference „Zinātne un prakse 
nozares attīstībai”, Jelgava, 2008.gada 16.-17.aprīlī. 

-  Spulle U. Baltalkšņa koksnes paliktņu stiprības pētījumi // LLU Meža fakultātes zinātniski 
praktiskā konference „Zinātne un prakse nozares attīstībai”, Jelgava, 2008.gada 16.-
17.aprīlī. 

-  Kravalis J., Antons A., Dolacis J.   Birstošu materiālu žāvēšana pulsējošā gāzes plūsmā // 
LLU Meža fakultātes zinātniski praktiskā konference „Zinātne un prakse nozares 
attīstībai”, Jelgava, 2008.gada 16.-17.aprīlī. 

-  Kažociņš J. Lapu koku koksnes īpašību uzlabošana ar termisko modifikāciju // LLU Meža 
fakultātes zinātniski praktiskā konference „Zinātne un prakse nozares attīstībai”, Jelgava, 
2008.gada 16.-17.aprīlī. 

-  Sleņģis M.-E. Mīksto lapkoku koksnes frēzēšanas procesa likumsakarības // LLU Meža 
fakultātes zinātniski praktiskā konference „Zinātne un prakse nozares attīstībai”, Jelgava, 
2008.gada 16.-17.aprīlī. 

-  Kūliņš L., Dekšnis A., Cunskis J. Apses un baltalkšņu koksnes līmēšana pielietošanai  
sausos ekspluatācijas apstākļos // LLU Meža fakultātes zinātniski praktiskā konference 
„Zinātne un prakse nozares attīstībai”, Jelgava, 2008.gada 16.-17.aprīlī. 

-  Bukšāns E.  Koksnes  mitruma  ietekme  uz  ugunsreakcijas  parametriem // LLU Meža 
fakultātes zinātniski praktiskā konference „Zinātne un prakse nozares attīstībai”, Jelgava, 
2008.gada 16.-17.aprīlī. 

- Iejavs J.  Garumā  saaudzētas  mitras  apses  un  baltalkšņu koksnes līmējuma stiprības 
pētījumi // LLU Meža fakultātes zinātniski praktiskā konference „Zinātne un prakse 
nozares attīstībai”, Jelgava, 2008.gada 16.-17.aprīlī. 

- Zīverts K. Blīvinātas koksnes stabilizēšana ar termisko modifikāciju // LLU Meža fakultātes 
zinātniski praktiskā konference „Zinātne un prakse nozares attīstībai”, Jelgava, 2008.gada 
16.-17.aprīlī. 

-  A.Domkins. Mīksto lapkoku koksnes izmantošana tirgus pieprasītas produkcijas ražošanai 
// LLU Meža fakultātes zinātniski praktiskā konference „Zinātne un prakse nozares 
attīstībai”, Jelgava, 2008.gada 16.-17.aprīlī. 

- Būmanis K. Mīksto lapkoku koksnes pielietošana enerģētikā // LLU Meža fakultātes 
zinātniski praktiskā konference „Zinātne un prakse nozares attīstībai”, Jelgava, 2008.gada 
16.-17.aprīlī. 

-  Skrupskis V., Zudrags K., Svaļba M. Saplākšņu noturības pētījumi pret sēņu iedarbību // 
LLU Meža fakultātes zinātniski praktiskā konference „Zinātne un prakse nozares 
attīstībai”, Jelgava, 2008.gada 16.-17.aprīlī. 
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- S.Ludvigsone-Rudzīte, K.Zudrags. Saplāksnis LLU kokapstrādes studiju programmas 
studentu skatījumā // LLU Meža fakultātes zinātniski praktiskā konference „Zinātne un 
prakse nozares attīstībai”, Jelgava, 2008.gada 16.-17.aprīlī. 

- U.Ruks. Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana mēbeļu ražošanā // LLU Meža 
fakultātes zinātniski praktiskā konference „Zinātne un prakse nozares attīstībai”, Jelgava, 
2008.gada 16.-17.aprīlī. 

- A.Antons. Pulsējošās gaisa plūsmas struktūras izpēte pneimoimpulsa eksperimentālajā 
žāvēšanas iekārtā // LLU Meža fakultātes zinātniski praktiskā konference „Zinātne un 
prakse nozares attīstībai”, Jelgava, 2008.gada 16.-17.aprīlī. 

 
 

2009.gads. 
 

1. Starptautiskajās konferencēs un semināros 
 
-  Tuherm H., Tupčiauskas  R., Gravitis A., Veveris A. Self-binding fibreboard made of steam 

exploded wood. - 5th  meeting of the Nordic-Baltic Network in Wood Material Science and 
Engineering, Copenhagen, October 1-2, 2009.  

-  Greģe-Staltmane E. Meža vērtības noteikšana izmantojot Faustmana formulu. International 
conference „Reserch for rural development ’2009”, Jelgava, 20-22 maijs, 2009. 

-  Antons A., Dolacis J., Engelbrehts A., Kravalis J., Gerdt O. Convective drying of loose 
biomass material by the pneumoimpulse method. - European Biomass  Conference & 
Exhibition. Hamburg, Germany, 29/06- 3/07. 2009. 

-  Treimanis A., Grīnfelds U., Belkova L., Laka M., Vikele L., Skute M., Chernyavskaja A. 
Improvement of strength properties of recovered paper by creating new furnish 
compositions. The 5th International Conference “Italic 5”, Varenna, Italy. 

-  Zudrags K., Kalniņš K., Jekabsons G., Ozolins O. Bending properties of plywood I-core 
Sandwich panels. - The 5th meeting of the Nordic-Baltic Network in Wood Material 
Science and Engineering, Copenhagen, October 1-2, 2009. 

 
2. Pārējās konferencēs un semināros 
 

-    Tuherm H. Wood science and engineering studies at LUA. International Scientific 
Conference „Latvia University of Agriculture 70”, Jelgava, October 29, 2009. 

- Treimanis A., Belkova L. Microstructural changes in wood pulp fibres during the 
destruction process. International Conference „Baltic  Polymer Symposium”, 22-25 
September 2009, Ventspils, Latvia, 40. 

-    Antons A., Dolacis J., Engelbrehts A., Kravalis J. Birstošo biomateriālu žāvēšanas 
paņēmiens ar pneimoimpulsa metodi. 7. starptautiskā zinātniski praktiskā konference 
“Vide. Tehnoloģija. Resursi”, Rēzekne, 25.- 27. jūnijs 2009. 

- Domkins A., Spulle U. Challenges of integration on the international level of the 
Department of Wood Processing of Latvia University of Agriculture. International 
Scientific Conference „Latvia University of Agriculture 70”, Jelgava, October 29, 2009. 

- Treimanis A., Belkova L., Kapaca E. Comparison of papers produced from virgin and 
recycled fibres // International Conference „Baltic  Polymer Symposium”, 22-25 
September 2009, Ventspils, Latvia.  

- Treimanis A., Horste B., Grinfelds U., Skute M. Vikele L., Strength improvement of 
recoveed papers by using additives. International Conference „Baltic  Polymer 
Symposium”, 22-25 September 2009, Ventspils, Latvia. 
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16.pielikums 
 

Kokapstrādes katedras rīcībā esošās  
laboratorijas un laboratorijas iekārtas 

 
 

Laboratorijas / Iekārtas nosaukums 
 

 
Īss lietojuma raksturojums 

 

KOKSNES ZINĀTNES LABORATORIJA 
 

Mikroskops Leica MZ16 A Iespējams apskatīt koksnes mikrouzbūvi, 
koksnes kvalitātes mikrodefektus u.c. 
Mikroskopam ir divi objektīvi: Planapo 1x max. 
palielinājums 115x, darba attālums 55 mm, 
Planapo 2x max. palielinājums 230x darba 
attālums 15 mm. 
Kopējā palielinājuma iespējas no 7.1… 230 x. 
Ar mikroskopa motorizēto piedziņu, 
palielinājuma izmaiņas iespējams veikt ar rokas 
vadības, kājas vadības vai datora palīdzību.  
Komplektā ir digitālā foto kamera attēlu 
saglabāšanai datorā. Izšķirtspēja 5 Mega 
pikseļi. Attēlu saglabāšana formātos RAW; 
JPG; AVI for video. 
Attēla saglabāšana izmantojot datorprogrammu 
Leica IM 500. 
Attēla palielinājuma koriģēšanas un 
analizēšanas datorā izmantojot datorprogrammu 
Leica QWin ar koksnes mikrouzbūves, 
gadskārtu platuma, šūnu aizņemtā laukuma 
analizēšanas iespējām. 
Koriģētā attēla (formāts) A4 izdruka ar 
drukāšanas iekārtu HP photosmart 7260. 
Pētniecības darbu laikā telpā ir iespēja 
nodrošināt nepieciešamo mikroklimatu. 

Diega tālmērs “Walktax Haglöf” 
 Ultraskaņas elektroniskais tālmērs “DME 
Haglöf“ 
Mērlente apaļkoku diametra noteikšanai 
“TALMETER” 
Elektroniskais augstuma mērs “Haglöf” 
Vertex III Hypsometer 
Optiskais augstuma mērs 
Busole “DQL-1” 
Preslera svārpsts 
Digitālais dastmērs “Haglöf” 

Augošu koku mērīšanas instrumenti. 
 

Globālā pozicionēšanas sistēma (GPS) 
„Trimble Recon” 

Koordinātu precizēšana. 
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MATERIĀLU MEHĀNISKO RAKSTURLIELUMU TESTĒŠANAS LABORATORIJA

(Koksnes un koksnes materiālu zinātniskā laboratorija) 
 

Pārbaudes mašīna ZWICK Z/100 Fmax 
= 100 kN. 
 

Iespējams veikt mehānisko īpašību pārbaudes 
testus bezdefektu maza izmēra koksnes vai 
koksnes materiālu paraugiem atbilstoši 
normatīvajām prasībām. liela izmēra paraugiem 
ar garumu līdz 3,0 metriem, platumu un 
biezumu līdz 180 mm. Sektorā iespējams 
pārbaudīt konstrukciju kokmateriālus 
(zāģmateriālus), kā arī līmētus koka 
konstrukciju materiālus un savienojumus, 
nesošu konstrukciju elementus, logu sagataves, 
mēbeļu plātnes un cita veida izstrādājumus gan 
stiepes, gan spiedes testos. 
 

Pārbaudes mašīnas papildaprīkojums:  
- koksnes standartparaugu pārbaudi liecē 
un spiedē; 
- saplākšņu stiprības pārbaudes liecē un 
spiedē; 
- nesošām konstrukcijām paredzēto 
koksnes materiālu lieces, spiedes stiprības 
un elastības moduļa noteikšanu; 
- nesošām konstrukcijām paredzēto 
zāģmateriālu stiprību; 
- līmētas masīvkoka stiprības un elastības 
moduli; 
- garumā savienotu koksnes materiālu 
ķīļsavienojumu (lameļu) stiprības 
pārbaudes u.c 

 

 
INSTRON 600KN 

 
Iespējams veikt mehānisko īpašību pārbaudes 
testus liela izmēra garumā līdz 6 m koksnes vai 
koksnes materiāliem atbilstoši normatīvajām 
prasībām. Maksimālais iekārtas slogošanas 
spēks 600KN. Sektorā iespējams pārbaudīt 
konstrukciju kokmateriālus (zāģmateriālus), kā 
arī līmētus koka konstrukciju materiālus un 
savienojumus, nesošu konstrukciju elementus. 
 

Materiālu pārbaudes iekārta ZD 10/90  Zāģmateriālu ar l=3m robežstiprības un 
elastības moduļa noteikšanai statiskajā liecē. 

 
Pārbaudes mašīnas papildaprīkojums:  

- robežstiprības noteikšanai stiepē; 
- 3 kanālu datu transmiters; 
- datu reģistrēšanas iekārta; 
- ekstensometri 2 gab. 
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Klimatizācijas kamera Klima Systems Typ 
Dec 500 

Lai paraugu mehānisko īpašību rādītāji būtu 
savstarpēji salīdzināmi veic paraugu 
kondicionēšanu. Klimatizācijas kameras 
tilpums ½ m3 (standartparaudziņiem un 
mazajiem paraudziņiem) un klimatizācijas telpā 
garums 4 m, platums 2 m, tilpums 33 m3 
(pārbaudes paraugi), kurā tiek nodrošināts 
nepieciešamais gaisa relatīvais mitrums 65 ± 5 
% un gaisa temperatūra gaisa temperatūra 20 ± 
2 0C atbilstoši standarta prasībām.  
Testēšanas laikā telpā tiek nodrošināts 
mikroklimats, gaisa relatīvais mitrums 65 ± 5 % 
un gaisa temperatūra gaisa temperatūra 20 ± 2 
0C, paraugu mitruma uzturēšanai 12 ± 1 %. 
 

Elektroniskie svari Augstas precizitātes svari ar ierobežotu 
maksimālo slogošanas intervālu. 

Lineārās mērīšanas iekārtas Digitālie bīdmēri. 
Svari, atsvari  
Klimata uzturēšanas iekārta 
 

Nodrošina telpas relatīvo mitumu 60% ±5%, 
temperatūru 20 oC ±2 oC 

Saldēšanas kamera Elektrolux MF 20 Saldēšanas diapazons -5°C līdz - 35°C. Ciklisko 
līmes šuju stiprības pārbaužu veikšanai. 
Saldēšanas vajadzībām. 
 

LĪMĒTO KOKSNES MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU LABORATORIJA 
 

 
Hidrauliskā prese JOOS 
 

 
- plātņu garums x platums 600x600mm 
- max atvērums starp plātnēm 400 mm 
- max presēšanas spiediens 1500 kN 
- max toC 350 
Iespējams veikt dažādu plātņu materiālu 
līmēšanu dažādos režīmos. Režīmu maksimālās 
vērtības ierobežo hidrauliskās preses 
tehnoloģiskie parametri.  
Iespējams veikt līmju un režīmu pārbaudi 
atbilstoši standartiem. Presēšanas cikla dati tiek 
nolasīti un saglabāti, kā arī pieejami 
elektronisko tabulu veidā. Darbu veikšanas 
laikā tiek nodrošināts atbilstošs klimats. 

Klimata uzturēšanas iekārta 
 

Nodrošina telpas relatīvo mitumu 60% ±5%, 
temperatūru 20 oC ±2 oC 

Digitālais pH-metrs Greisinger 
GMH3530+GMHES 
 

pH skaitļa noteikšana no 0 līdz 14 
Precizitāte: ±0,01 pH pie ±0,50C 
Precizitāte: ±2%. 

 
Vārīšanas iekārta 
 

 
Temperatūras uzturēšanas diapazons no 30 līdz 
100 0C. 
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KOKSNES HIDROTERMISKĀS APSTRĀDES 

LABORATORIJA 
 

 
Koksnes žāvēšanas kameras „Memmert”, 3 
gab. 

 

 
Iekārtu maksimālā iestatāmā 

temperatūra - 220 ºC. Žāvēšanas kamera ir 
programmējama. Programmas sastādīšanu var 
veikt gan uz iekārtas, gan izmantojot personālo 
datoru. Kamerā iespējams veikt pakāpenisku 
temperatūras paaugstināšanu, uzturēšanu, 
ventilēšanu, periodisku šādu ciklu atkārtošanu, 
kā arī pakāpenisku atdzesēšanu līdz telpas 
temperatūrai. Izmantojot speciālu 
datorprogrammu CELSIUS 2000 iespējams 
vērot notiekošo procesu on – line režīmā, 
(žāvēšanas aģenta) parametru fiksēšanu datorā 
un veikt cikla izdrukas. 

Vakuuma žāvēšanas kamera „Memmert” 
 

 

Iekārtas maksimālā iestatāmā temperatūra  
- 160 ºC. Materiālu žāvēšana notiek vakuumā, 
kā arī iespējama izturēšana dažādās gāzu vidēs. 
Iekārta ir aprīkota ar vakuumsūkni ar kura 
palīdzību tiek panākts gaisa retinājums kamerā 
vai arī kamerā tiek ievadīta pārbaudē 
izmantojamā gāze. 

Laboratorijas šķeldu analizators 
 

SCAN-testu standartus izdevušas un iesaka 
Dānijas, Somijas, Norvēģijas un Zviedrijas 
vadošās celulozes, papīra un plātņu rūpniecības 
laboratorijas. 

Kokmateriālu žāvēšanas iekārta Laboratoriska kokmateriālu žāvēšanas iekārta 
Brunner. Vadība NARDI pilnībā automatizēta. 
Iekārtas tilpums 0,6m3. Iespējams precīzi veikt 
zāģmateriālu žāvēšanas procesus. 

Šķeldu analizators JWIIIA  
 

MATERIĀLU UGUNSIZTURĪBAS TESTĒŠANAS LABORATORIJA 
 

Plūsmas mērītājs ar sensoru Gaisa plūsmas ātruma mērīšana žāvēšanas 
iekārtas pneimosistēmā 

Digitālā fotokamera Olimpus  
Vienotā dedzināšanas iekārta (Single 
Burning Item, SBI).  
  
 
 

Vidēja lieluma paraugu ugunsizturības 
pārbaudei  
Vienotā sadedzināšanas iekārta (VSI) sastāv no 
pārbaudes telpas, pārbaudes aparāta (vagonetes, 
rāmja, degļiem), nosūcēja kapuces, dūmu 
savācēja un dūmvada, dūmu nosūcēja sistēmas 
un vispārēja rakstura mēriekārtas. 

Grīdas seguma dedzināšanas iekārtas 
komplekts 
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MĒBEĻU UN VIRSMAS APDARES TESTĒŠANAS 
LABORATORIJA 

 

Universālas mēbeļu testēšanas stends 
 

Stends aprīkots ar pneimatiku un automātiku, 
nodrošinot precīzu spēku iestatīšanu, ciklisku 
pārbaužu veikšanu, mehāniskās izturības un 
stabilitātes testu veikšanu. Mēbeļu stends viegli 
transformējams dažādu mēbeļu pārbaužu 
veikšanai. 

Fotospektrometrs Minolta Dažādu materiālu tumšuma pakāpes 
noteikšanai. 

Digitālais manometrs Greisinger GMH 
3110 

Spiediena noteikšanai. 

Dinamometrs Ahlborn FKA 0251 Mērinstrumentu kalibrēšanas iekārta. 
Pārklājuma biezuma mērītājs QuintSonic 
Pro 

Paredzēts dažādu pārklājuma biezuma 
noteikšanai. 

Virsmas raupjuma parametru mērītājs Mahr 
Pethometer 

Paredzēts dažādu materiālu virsmas raupjuma 
parametru noteikšanai. 

Kremlin apdares iekārta Paredzēta dažādu materiālu apdares klājuma 
veidošanai. 

Virsmas nodiluma mērierīce Taber Virsmas nodilumizturības testēšanas iekārta. 
Krāsu salīdzināšanas kamera Matshmaster  
Virsmas spīduma mērītājs PICOGLOSS  
Virsmas šķērsskrāpējumu testeris Multi-
Cross Cutter 

 

 
MEHATRONIKAS MĀCĪBU LABORATORIJA 

 

Mehatronikas laboratorijas iekārta Festo 
Didactic 

Automātikas stendi, ražošanas tehnoloģisko 
procesu modelēšanai. 

 
ZĀĢMATERIĀKLU MĀCĪBU LABORATORIJA 

 

Lentzāģmašīna ZDL 50H Paredzēta sagatavju izzāģēšanai no apaļkoka. 
Horizontālā urbmašīna  
Šķērsripzāģmašīna Zāģmateriālu garumošanai 
Termiskās modificēšanas iekārta  Paredzēta koksnes termiskajai modificēšanai, 

apmācībai. Daļēji automatizēta vadība. 
 

KOKSNES MEHĀNISKĀS APSTRĀDES MĀCĪBU 
LABORATORIJA 

 

Taisnošanas un biezumapstrādes mašīna Paraugu izgatavošanai. 
Elektrisko rokas instrumentu konsole ar 
barošanas bloku un skaidu nosūkšanas 
sistēmu 

Paraugu izgatavošanai. 

Frēzēšanas iekārta Paraugu izgatavošanai. 
Formātripzāģmašīna Paraugu izgatavošanai. 
Galdnieku lentzāģmašīna Paraugu izgatavošanai. 
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Svārstzāgis Festool PS 300 EQ-Plus Paraugu izgatavošanai. 
Leņķa ripzāģis Festool SYMMETRIC 70 E Paraugu izgatavošanai. 
Elektriskais skrūvgrieznis Festool CDD  Paraugu izgatavošanai. 
Pneimatiskā slīpmašīna Festool LEX 2 
150/7 

Paraugu izgatavošanai. 

Vertikālā plātņu prese.  
Tecīla  
Integrēta skaida nosūkšanas sistēma ar 
briketēšanas iekārtu 

 

 
METROLOĢIJAS SEKTORS 

 

Mērlente Bacho  
Diega tālmērs Haglof Walktax Metric  
Ģeogrāfiskās pozicionēšanas iekārta S/N 
Pathfinder 

 

Ultraskaņas elektroniskais tālmērs Haglof 
DME 

 

Mērlente koku diametra noteikšanai  
Elektroniskais augstuma mērs  
Optiskais augstuma mērs  
Busole  
Preslera svārpsts Izmanto augoša koka vecuma noteikšanai 
Digitālais dastmērs Izmanto koksnes krājas noteikšanai 
Digitālais bīdmērs Mahr  
Digitālais mikrometrs Mahr  
Digitālais lineārā pārvietojuma mērītājs  
Digitālais biezuma mērītājs  
Universālais leņķmērs   
Digitālais indikators Mahr  
Galamēru komplekts Koba 1057  
Digitālais indikators ar bāzi dziļuma 
mērīšanai 

 

Digitālie svari Sartorius  
Anemometrs Ahlborn FVA 915S Gaisa plūsmas ātruma noteikšanai 
Tahometrs Ahlborn FUA 9192 Rotācijas frekvences noteikšanai 
Vibrāciju mērīšanas iekārta Monitran VM 
110 

 

Luksmetrs Testo 545 Pagaismojuma noteikšanai 
Higrometrs Greisinger Relatīvā gaisa mitruma noteikšanai 
Skaņas līmeņa mērītājs Testo 815  
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17.pielikums 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Diploma  

un diploma pielikuma - sertifikāta 

paraugi 

 
( kopijas ) 
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 Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
 Meža fakultāte 

 Kokapstrādes katedra 
 Dobeles iela 41, Jelgava, LV-3001, LATVIJA 
 Tel: 63029184   Fax: 63010609 

 

 
2010.gada 8.jūnijā 
 
 

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra 
izpilddirektores v.i. I.ZaĜkalnei 

 

Par studiju programmas pašnovērtējuma ziĦojumu    
 
 
 Atbildot uz Jūsu vēstuli Nr. 3-2/115 no 28.05.2010 par konstatētām 
neprecizitātēm un nepilnībām doktora studiju programmas „Koksnes 
materiāli un tehnoloăijas” pašnovērtējuma ziĦojumā, paskaidroju, ka 
papildus iesniegtajos materiālos ir izdarīti precizējumi, kas konstatēti 
pašnovērtējuma ziĦojuma sākotnējā ekspertīzē. 
1. Izlabota kĜūda, kas pieĜauta iesniegumā studiju programmas akreditācijai 

– doktora studiju programmas nosaukums ir „Koksnes materiāli un 
tehnoloăijas”. 

2. Precizētā iesniegumā norādīts nepilna laika studiju ilgums – 4 gadi. 
3. Iesniegumā studiju programmas akreditācijai precizētas studiju 

programmas īstenošanas formas – pilna laika klātienes studijas un 
nepilna laika neklātienes studijas. 

4. Pievienota vienošanās, kas apliecina, ka studiju programmas likvidācijas 
gadījumā studējošiem tiks nodrošināta iespēja turpināt izglītības ieguvi 
citā studiju programmā. 

 
Pielikumā: 

1. Precizētais iesniegums doktora studiju programmas akreditācijai. 
2. Vienošanās par iespējām turpināt studijas programmas likvidācijas 

gadījumā. 
 
Doktora studiju programmas 
„Koksnes materiāli un tehnoloăijas” direktors                         Henns Tuherms  
 
 
Henn Tuherm 
29470561 
Henn.Tuherm@llu.lv 

 



Vienošanās 
 

 
Jelgavā         
 2010.gada 7.jūnijā 
 

 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reă.Nr.90000041898, juridiskā adrese: 

Jelgava, Lielā iela 2, zinātĦu prorektora Pētera Rivžas personā un doktora studijas 
programmas „Mežzinātne” (LR IKK – 51623) direktora profesora Imanta Liepas un 
„Koksnes materiāli un tehnoloăijas” (LR IKK – 51543) direktora Henna Tuherma 
personās no otras puses noslēdz vienošanos par sekojošu:  

 
Gadījumā, ja tiks pārtraukta Latvijas Lauksaimniecības universitātes doktora 

studiju programma „Koksnes materiāli un tehnoloăijas” (LR IKK – 51543), doktora 
studiju programma „Mežzinātne” (LR IKK – 51623) nodrošinās minētajā studiju 
programmā studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi valsts akreditētā doktora 
studiju programmā „Mežzinātne”. 

 
Vienošanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža. 
 
 
 

 
Vienošanos paraksta: 

 
 
ZinātĦu prorektors                                                                               P.Rivža 
 
 
„Kosknes materiāli un tehnoloăijas”  
doktora studiju programmas direktors    H.Tuherms 
 
 
„Mežzinātnes” doktora studiju 
programmas direktors       I.Liepa 
 
 

 
 


	LluKoksMatTehnD10lv.pdf
	akreditācija_2010.pdf
	Pielikums_1
	Pielikums_2
	Pielikums_3
	Pielikums_4
	Pielikums_5
	Pielikums_6
	Pielikums_7
	Pielikums_8
	Pielikums_9
	Pielikums_10
	Pielikums_11
	Pielikums_12
	Pielikums_13
	Pielikums_14
	Pielikums_15
	Pielikums_16
	Pielikums_17

	AIKNC_atbilde-1.pdf

