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Ievads
LLU Lauksaimniecības fakultātes studiju programma „ Lauksaimniecība” nodrošina
akadēmiskās izglītības iegūšanu profesionālā, bakalaura, maăistra un doktora līmenī.
Visas studiju programmas ir akreditētas par ko liecina izsniegtie akreditācijas
dokumenti.
• Lauksaimniecības zinātĦu bakalaurs (studiju programma akreditēta līdz 2006.
gada 31. decembrim);
• Lauksaimniecības zinātĦu maăistrs (studiju programma akreditēta līdz 2006. gada
31. decembrim).
• otrā līmeĦa profesionālo izglītību agronoma kvalifikācijas iegūšanai ar
specializāciju laukkopība, vai dārzkopība, vai zootehnikā vai uzĦēmējdarbība
lauksaimniecībā (studiju programma akreditēta līdz 2006. gada 31. decembrim).
Latvijai, kĜūstot par pilntiesīgu Eiropas Savienības valsti, ir pavērušās jaunas iespējas
piesaistīt Eiropas līdzekĜus, lai sakārtotu un modernizētu lauku vidi un lauksaimniecisko
ražošanu. Lai piemērotos mūsdienu mainīgajiem apstākĜiem, ir jābūt zinošiem, gudriem
un komunikabliem. Latvija nav iedomājama bez laukiem un lauksaimniecības. Ir 21.
gadsimts un nozare kĜūst arvien modernāka. Tāpēc ir vajadzīgi jauni, svešvalodas un
informāciju tehnoloăijas zinoši lauksaimniecības speciālisti, un tādus sagatavo
Lauksaimniecības fakultātē. Tā ir vienīgā vieta Latvijā, kur akreditētā akadēmiskā vai
profesionālā studiju programmā, pilna vai nepilna laika studijās var iegūt augstāko
izglītību lauksaimniecībā.
Lauksaimniecības fakultātes misija:
 Veikt studiju, zinātnisko un konsultatīvo darbu, saskaĦā ar lauksaimniecības
nozares tendencēm Latvijā un pasaulē;
 Nodrošināt kvalificētu speciālistu sagatavošanu lauksaimniecības nozarei visos
trīs studiju līmeĦos: pamatstudijas, maăistrantūra un doktorantūra.
Studiju programmu pašnovērtējuma ziĦojumi ir apstiprināti LLU Senātā, izĦemot
2005./2006. studiju gadu, par kuru pašnovērtējuma ziĦojums tiks apstiprināts LLU
novembra Senāta sēdē.

1. Studiju programmu akreditācija
Bakalaura studiju programma „Lauksaimniecība”, Maăistra studiju programma
„Lauksaimniecība”
un
otrā
līmeĦa
profesionālā
studiju
programma
„Lauksaimniecība” akreditētas līdz 2006. gada 31. decembrim (skat. Studiju
programmu akreditācijas lapas).
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2. Licences studiju programmām
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā dokumenti studiju
programmu licencēšanai iesniegti 2006. gada aprīlī.
Jau saĦemtas licences: Bakalaura studiju programmai „Lauksaimniecība”,
Maăistra studiju programmai „Lauksaimniecība”, otrā līmeĦa profesionālā studiju
programmai „Hipoloăija” nepilna laika studijām, otrā līmeĦa profesionālā bakalaura
studiju programmai „UzĦēmējdarbība lauksaimniecība”.

3. Iespējamā studiju programmu likvidācija
Studiju programmu likvidācijas gadījumā, studiju programmā studējošiem būs
iespēja studijas turpināt bioloăijas zinātnēs Latvijas Universitātē Bioloăijas fakultātē,
bet uzĦēmējdarbības lauksaimniecībā specializācijas studentiem Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātē.
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4. Studiju programmu apraksts
Visu līmeĦu lauksaimniecības studiju programmas apstiprinātas LLU Senātā 1999.
gada 14. aprīlī, Senātā lēmums Nr. 279.
4.1. Studiju programma „ Lauksaimniecība” bakalaura akadēmiskā grāda
ieguvei
Studiju programma sagatavota tā, lai studentiem pēc 2. studiju gada būtu iespējas
izvēlēties specializācijas virzienu.
Specializācijas virzieni un to vadītāji:
Laukkopība – Andris BērziĦš
Dārzkopība – Ieva Žukauska
Zootehnika – Lilija Degola
Bakalaura studiju programma tiek piedāvāta tikai pilna laika studijām. Pēc studiju
programmas akreditācijas tajā ir izdarītas izmaiĦas, kas pamatā saistītas ar specializācijas
virziena izvēli. Akreditētā studiju programma bija sagatavotā tā, lai specializācijas
iespējas būtu studijās maăistrantūrā, taču lielākā daĜa absolventu neizvēlējās studijas, bet
uzsāka profesionālo karjeru un atzina, ka viĦiem pietrūkst profesionālo zināšanu. Tika
piedāvāti specializācijas studiju priekšmeti no nepilna laika studiju plāna. 2002. gadā
izveidots jauns zootehnikas specializācijas apakšvirziens Hipoloăija, programmas
vadītājs asociētais profesors G. Rozītis. Pateicoties tam, izdevās piesaistīt
studētgribētājus, jo interese par programmu bija krasi samazinājusies. Pirmos divus gadus
visu specializācijas virzienu studenti apgūst akadēmisko priekšmetu daĜu, bet 3. un 4.
studiju gados apgūst specializācijas studiju priekšmetus (4.1. tabula).
4.1.tabula
Speciālo priekšmetu daĜa
Studiju priekšmeti
Veterinārijas pamati *
Dzīvnieku vides higiēna*
Dzīvnieku ēdināšana*
Bioėīmija*
Biofizika
Zirgu anatomija un fizioloăija
Zirgu ăenētika, audzēšana un ciltsdarbs**
Dzemdniecība un ginekoloăija*
Zirgu ēdināšana**
Zirgu slimības
Jātnieku sporta sacensību tiesāšana
Jātnieku sports un menedžments
Ortopēdija un kalšana
Jātnieku sports ( fizkultūra )
Kopā
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2
1,5
4,5
3
3
6
5,5
2
3,5
4
4
4,5
2,5
3
53
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* - unificēti priekšmeti, notiek kopā ar zootehnikas specializācijas studentiem
** - daĜēji unificēti priekšmeti, notiek kopā ar zootehnikas specializācijas studentiem.
Studiju plāna A daĜa ir kopīga visiem specializācijas virzieniem: laukkopība,
dārzkopība, zootehnika un hipoloăija, kas nodrošina bakalaura programmas obligātās
daĜas apguvi 75 KP apjomā.
4.2. tabula
Studiju programmas standartizētā daĜa, kas nodrošina bakalaura grāda ieguvi
Nr. P.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Studiju priekšmets
Ėīmija
Matemātika
Fizika
Botānika
Zooloăija
Augu fizioloăija
Dzīvnieku anatomija un fizioloăija
Augsnes zinātne
Filozofija
Lopkopības zinātne
Ekoloăija
Pētījumu metodoloăija
Ekonomikas teorija
Bakalaura darbs
Valsts eksāmens

Apjoms KP
12
5
4
2
3
4
4
6
3
4
4
4
5
12
3

Sākotnēji bakalaura darba apjoms bija ieplānots 15 KP, tajā iekĜaujot arī valsts
eksāmenu. Pēc studentu protesta par divu pārbaudes darbu organizēšanu, vienam ko
kura neparedz kvantitatīvo vērtējumu, tas ir KP, LF dome pieĦēma lēmumu sadalīt
vērtējumu 2 daĜās: bakalaura darbs un VE.
Bakalaura darba realizācijai atvēlēts laiks 3. un 4. kursā, sadalot katrā no tiem darba
izpildes prioritātes – 3. kurss literatūras studijas un pētnieciskais darbs.
4 – kurss pētnieciskā darba turpinājums, rezultātu apkopojums un analīze, darba
aizstāvēšana katedrā un VEK.
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LF studiju plāns lauksaimniecības bakalaura grāda ieguvei Laukkopības spec .
Apjoms
Nr.

Kods

Studiju priekšmets

Pārbaude

audit

1.kurss
k.d.

1.sem.

2.kurss

2.sem.

1.sem.

3.kurss

2.sem.

1.sem.

4.kurss

2.sem.

1.sem.

2.sem.

KP
Akadēmiskie studiju priekšmeti - A daĜai
1

Mate2015

Matemātika I

I

2

2

Mate2002

Matemātika II

E

2

3

Mate2003

Matemātika II

k.d.

4

Ėīmi1012

Ėīmija

E

4

5

LauZ1007

Analīzes metodes lauksaimniecībā

E

2,5

6

Fizi2001

Fizika

E

2

7

LauZ2005

Radiobioloăija

I

2

8

Fizi2027

Agrometeoroloăija

I

2

9

LauZ4016

Dzīvnieku anatomija un fiziol.

E

4

4

10

Biol3005

Augu fizioloăija I

I

3

3

11

Biol3006

Augu fizioloăija II

E

2

12

Biol3008

Mikrobioloăija

I

2

13

Biol1010

Zooloăija

I

2

14

Biol1002

Botānika

E

2

15

InfT1010

Lietojumprogramatūra

I

2

16

Ekon1002

Ekonomikas teorija

E

1,5

2
2
1

1
4
2,5
2
2
2

2
2
2
2
2
1,5

17

Citi3002

Cilvēka aizsardzība

E

2

18

Filz1003

Ētika, estētika

I

1,5

2

19

Filz1001

Filozofija

E

1,5

20

VadZ4024

Vadzinības

I

1,5

21

Soci2001

Socioloăija

I

1,5

1,5

22

LauZ2030

Ekoloăija

2

1,5
1,5
1,5

E 2KP

vai

VidZ3006

Ekoloăija un vides aizsardzība

E

2

23

LauZ4109

Pētījumu metodika

I

3

24

LauZ4010

Pētījumu metodika

k.d.

25

LauZ4006

Ăenētika un selekcija

E

4

26

LauZ4082

Lopkopības zinātne

E

4

27

LauZ2007

Augsnes zinātne

E

5

28

LauZ2008

Augsnes zinātne

k.pr.

29

LauZ1010

Lauksaimniecības resursi

E

30

LauZ1016

Lauksaimniecības resursi

k.d.

31

ValoP031

Profesionālā angĜu valoda l/s I

I

2

32

ValoP032

Profesionālā angĜu valoda l/s II

E

2

1
4
4
5

1,5
5

1,5
5

1

70

A daĜas kopapjoms KP

3
1

1
2
2

4,5

17

14,5

17,5

13,5

2

4

2

4

Speciālie studiju priekšmeti B daĜa
33

LauZ3090

Biškopība

I

1,5

34

Ekon1009

Grāmatvedība

I

2
3

35

LauZ3053

Laukkopība

E

36

LauZ3052

Laukkopiba

k.d.

37

LauZ3010

Agroėīmija

E

38

LauZ3012

Agroėīmija

k.pr.

39

LauZ4029

Augu aizsardzība

E

40

LauZ4030

Augu aizsardzība

k.d.

41

LauZ3028

Entomoloăija

I

1,5
2
3
1

1

4

4
1,5

1,5

3

3
1

1

2

2
2

42

LauZ3031

Fitopatoloăija

I

2

43

LauZ4003

PĜavkopība

E

3

44

LauZ4115

PĜavkopība

k.d.

45

LauZ4001

Augkopība I

I

5,5

46

LauZ4002

Augkopība II

E

4

47

LauZ4008

Augkopība

3
1

k.pr.

1
5,5
4

1,5

1,5

48

LauZ3087

Dārzkopība

I

49

LauZ3024

Dārzkopība

k.d.

2

2

50

LauZ3005

Lauksaimn likumddošana

I

2

2

51

LauZ3117

Uzēmējdarbība lauksaimn.

E

2,5

2,5

k.d.

1

1

52

LauZ4170

UzĦēmējdarbība lauksaimn.

53

LauZ4097

Dzīvnieku ēdināšana

E

54

LauZ4098

Dzīvnieku ēdināšana

k.d.

55

LauZ4031

Lauksaimniecības mehanizācija

E

3

56

LauZ4020

Tirgzinība

I

2

2

57

Biol4002

Augu biotehnoloăija

I

2

2

58

LauZ4111

Zemes ierīcība

I

1,5

B daĜas apjoms KP

1,5

LauZ4110 Kvalifikācijas eks. laukkopībā

E

3

60

Bakalaura darbs

I;I;I;E

12

Prakses
62
63

Citi001
Lauz1002
LauZP001

1
3

1,5
9,5

0

2

14

1,5

2

0
12,5

18,5

9,5

3

3

4

3

10,5

1,5

I

0,5

0,5

Praktiskā lauku saimniecība

I

1

1

3

0

2

Praktisko iemaĦu apguve
Lauksaimniecības pamati

0

3,5

59

61

2
1

47

Brīvās izvēles priekšmeti - C daĜa

1,5

2

3

3

3

3
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LF studiju plāns lauksaimniecības bakalaura grāda ieguvei Dārzkopībs spec.
Nr.
p.k.

Kods

Studiju priekšmets

Studiju priekšmeti A daĜai
1 Mate2015
Matemātika I
2 Mate2002
Matemātika II
3 Mate2003
Matemātika III
4 Ėīmi1020
Ėīmija
5 LauZ1007
Analīzes metodes lauksaimn.
6 Fizi2001
Fizika
7 LauZ2005
Radiobioloăija
8 Fizi2027
Agrometeoroloăija
9 Lauz4016
Dzīvn.anat.un fizioloă.
10 BioL3005
Augu fizioloăija I
11 BioL3006
Augu fizioloăija II
12 BioL3008
Mikrobioloăija
13 BioL1010
Zooloăija
14 BioL1002
Botānika
15 InfT1010
Lietojumprogrmmatūra
16 Ekon1002
Ekonomokas teorija
17 Citi3002
Cilvēka aizsardzība
18 Filz1003
Ētika,estētika
19 Filz1001
Filozofija
20 VadZ4024
Vadzinības
21 Soci2001
Socioloăija*
22 LauZ2030
Ekoloăija
23 LauZ4109
Pētījumu metodika
24 LauZ4010
Pētījumu metodika
25 LauZ3022
Ăenētika un dārzaugu selekc.
26 LauZ3023
Ăenētika un dārzaugu selekc.
27 LauZ4082
Lopkopības zinātne
28 LauZ2007
Augsnes zinātne
29 LauZ2008
Augsnes zinātne
30 LauZ1010
Lauksaimiecības resursi
31 LauZ1016
Lauksaimiecības resursi
32 ValoPO31
Profesionālā angĜu valoda l/s
33 ValoPO32
Profesionālā angĜu valoda l/s
34 ValoP034
Profesionālā.vācu valoda l/s
35 ValoP035
Profesionālā.vācu valoda l/s
A daĜas kopapjoms KP
Speciālie studiju priekšmeti - B daĜa
36 LauZ3090
Biškopība
37 Ekon1009
Grāmatvedība
38 LauZ3053
Laukkopība
39 LauZ3052
Laukkopība
40 LauZ3010
Agroėīmija
41 LauZ3012
Agroėīmija
42 LauZ4029
Augu aizsardzība
43 LauZ4030
Augu aizsardzība
Entomolo
Entomoloăija
44 LauZ3028
45 LauZ3031
Fitopataloăija
46 LauZ3005
L/s likumdošana
47 LauZ4170
UzĦēmējd.lauksaimniecībā
48 LauZ4031
Lauksaimniecības mehaniz.
49 LauZ4004
Augkopība
50 LauZ4027
DaiĜdārzkopība
51 LauZ4024
AugĜkopība
52 LauZ4023
AugĜkopība
53 Lauz4021
DārzeĦkopība
54 LauZ4022
DārzeĦkopība
55 Lauz4028
Puėkopība
56 LauZ3102
Puėkopība
57 LauZ4159
Apstādījumi
58 LauZ4149
Apstādījumi
59 Biol4002
Augu biotehnoloăija
B daĜas apjoms KP
Brīvās izvēles priekšmeti - C daĜa
60 LauZ5073
Kvalifikācijas eks.dārzkopībā
61 LauZ4158
Bakalaura darbs
Mācību prakses
62 Citi001
Praktisko iemaĦu apguve
63 LauZ1002
Praktiskā lauku saimniecība
64 LauZPO01
Lauksaimniecības pamati
65 LauZPOO21 Agronomija
66 LauZP003
Dārzkopība
Kopā teorētiskais kurss ( A + B + C )
67 SpoZP001004 Sports I- IV
Pavisam kopā ieskaitot fizkultūru

Pārbaude Apjoms
audit.
KP
I
E
k.d.
E
E
E
I
i
E
I
E
I
I
E
I
E
E
I
E
I
I
I
k.d.
E
k.d.
E
E
k.pr.
E
k.d.
I
E
I
E

2
2

E
I;I;I;E
I
I

1.kurss
1.sem.

2.sem.

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

2.sem.

4.kurss
1.sem. 2.sem.

2
2
1

1
4
2,5
2
2
2
4
3
2
2
2
2
2
1,5
2
1,5
1,5
1,5
1,5

4
2,5
2
2
2
4
3
2
2
2
2
2
1,5
2
1,5
1,5
1,5
1,5

3

3
1

1
4

4
1

1
4
5

4
5
1,5

1,5
5
1

5
1

2
2
2
70

I
I
E
k.d.
E
k.pr.
E
k.d.
I
I
I
k.pr.
E
I
E
E
k.pr.
E
k.d.
E
k.d.
E
k.pr.
I

k.d.

2
2
2
4,5

17

14,5

1,5
2
3

17,5

13,5

2

4

2

1,5
2
3
1

1
4

4
.1,5
3
1

1,5
3
1
2
2
2

2
2
2
1,5

1,5

3
2
2
4

3
2
2
4
1,5
4
1

1,5
4
1
3

12,5
3

11,5

14

3
1
3
1,5
2
12,5

2

3
3

3

3
4

1
3
1,5
2
45
5.0
3
12
10,5
0,5
1

4

10

0

1,5
0,5
1

0

2

3

0
2

3

3
3

I

160
3
163

14,5
14,5

18,5
0,8
19,3

17,5
0,7
18,2

19,5
0,8
20,3

18,5
0,7
19,2
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3
21,5

21,5

23,5

19,5

21,5

21,5

23,5
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LF Studiju plāns lauksaimniecības zinātĦu bakalaura grāda ieguvei Zootehnikas specialitātē.
Nr.
Kods

p.k.

Studiju

Pār

priekšmets

baude

1.kurss

Apjoms
audit.

k.d

1.sem.

2.kurss

2.sem. 1.sem.

3.kurss

4.kurss

2.sem. 1.sem. 2.sem.

1.sem. 2.sem.

KP
Studiju priekšmeti - A daĜa
1

Mate2015

Matemātika I

I

2

2

Mate2002

Matemātika II

E

2

3

Mate2003

Matemātika II

k.d

2
2
1

1

4

Ėīmi1012

Ėīmija

E

4

5

LauZ1007

Analīzes metodes lauksaim.

E

2,5

6

Fizi2001

Fizika

E

2

7

LauZ2005

Radiobioloăija

I

2

2

8

Fizi2027

Agrometeoroloăija

I

2

2

4
2,5
2

9

LauZ4016

Dzīvnieku anatomija un fiziol.

E

4

4

10

Biol3005

Augu fizioloăija I

I

3

3

11

Biol3006

Augu fizioloăija II

E

2

12

Biol3008

Mikrobioloăija

I

2

13

Biol1010

Zooloăija

I

2

14

Biol1013

Zooloăija

k.d.

15

Biol1002

Botānika

E

2

2

16

Inf1010

Lietojumprogrammatūra

I

2

2

17

Ekom1002

Ekonomikas teorija

E

1,5

18

Citi3002

Cilvēka aizsardzība

E

2

19

Filz1003

Ētika, estētika

I

1,5

2
2
2
1

1

1,5
2
1,5

20

Filz1001

Filozofija

E

1,5

21

VadZ4024

Vadībzinības

I

1,5

22

Soci2001

Socioloăija

I

1,5

23

VidZ3006

Ekoloăija un vides aizsardzība

E

2

2

24

LauZ4109

Pētījumu metodika

I

3

3

25

LauZ4010

Pētījuma metodika

k.d.

26

LauZ4082

Lopkopības zinātne

E

4

27

LauZ2007

Augsnes zinātne

E

5
5

1,5

1

28

LauZ1010

Lauksaimniecības resursi

E

29

LauZ1016

Lauksaimniecības resursi

k.d.

30

ValoP031

Profesionālā angĜu valoda l/s I

I

2

31

ValoP032

Profesionālā angĜu valoda l/s II

E

2

A daĜas kopapjoms KP

1,5
1,5

4
5
5
1

66

1

1
2
2

4

18

14,5

16

13,5

2

2

4

Speciālie studiju priekšmeti - B daĜa
31

Ėīmi2008

Bioėīmija

E

3

32

Ekon1009

Grāmatvedība

I

2
3

33

LauZ4160

Govkopība

E

34

LauZ3047

Govkopība

k.d.

35

LauZ4093

Cūkkopība

E

36

LauZ4094

Cūkkopiba

k.d.

3
2
3
1,5

1,5

1,5

1,5

4

4

37

LauZ4104

Putnkopība

I

1,5

38

LauZ4106

Zirgkopība

I

2

2

39

LauZ3044

Aitkopība

I

1,5

1,5

6

40

LauZ3001

Lopbarības ražošana un vērtēšana

E

41

LauZ3105

Lopbarības ražošana un vērtēšana

k.d.

42

LauZ4095

Dzīvnieku ēdināšana

E

43

LauZ4096

Dzīvnieku ēdināšana

k.d.

44

Ekon2010

UzĦēmējdarbība

45

Ekon4021

UzĦēmējdarbība un likumdošana

46

LauZ3005

L/s likumdošana

I

2

47

LauZ4085

Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs

E

5

48

LauZ4087

Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs

k.d.

49

LauZ3049

Ăenētika

I

E

1,5

6
3

3

3

3
1,5

1,5

2,5

k.d.

2,5
1,5

1,5
2
5

1,5

1,5

2

2
3

50

LauZ4031

Lauksaimniecības mehaniz.

E

3

51

LauZ4019

Zoohigiēna

I

1,5

52

Vete4010

Dzemdniecība un ginekoloăija

E

2

53

LauZ3009

Veterinārijas pamati

E

2

B daĜas kopapjoms KP

46

Izvēles priekšmeti- C daĜa

9,5

54

LauZ4102

Kvalifikācijas eksāmens zootehnikā

E

3

55

LauZ4103

Bakalaura darbs

E

12

56

LauZP001

Lauksaimniecības pamati

I

3

57

LauZP020

Agronomija

I

3

58

LauZP013

Lopkopība

I

3

1,5
2
2
10,5

2
3

17
4

11

17,5

9

3

4

22,5

20

2,5
3
2

3

Mācību prakses

Kopā mācību prakses
SpoZP001-004 Sports I-IV(noSpoZP001-004)

3
3

9

Kopā KP
59

3

145,5
I

3

3
14,5

3

18

17,5

21

20,5

0,75

0,75

0,75

0,75
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No 2006./ 2007. studiju gada plānojam piemērot tikai viena veida valsts
pārbaudījumu, tas ir bakalaura darba izstrādi un aizstāvēšanu – 12 KP.
Priekšmetu bloki, kas ietverti studiju programmā ir apkopoti 4.3. tabulā. Atšėirības
KP apjomā saistītas ar specializācijas virzienu.
4.3.tabula
Priekšmetu bloki un to apjoms KP bakalaura studiju programma

A
B
C
D

Priekšmetu bloki
Obligātie studiju priekšmeti
Obligātie izvēles studiju priekšmeti
Brīvās izvēles studiju priekšmeti
Valsts eksāmens
Bakalaura darbs
Prakses
Kopā

KP
no 70 – 74,5
55 – 56,5
no 3,5 – 9
3
12
10,5
160

Brīvās izvēles daĜā studenti labprāt izvēlās piedāvātos liela apjoma blokus, kuru
apguve dot tiesības saĦemt attiecīgu sertifikātu:
Bioloăiskajā lauksaimniecība
Dārza dizains
Lauku tūrisms
Kopējais studiju priekšmetu apjoms 163 KP. Lai varētu nodrošināt studiju plānā
izvirzīto mērėu un uzdevumu sekmīgu īstenošanu, akadēmisko studiju priekšmetu daĜā
(A daĜa) ir iekĜauti akadēmiskie studiju priekšmeti ar kopējo apjomu no 70-74,5 KP.
IemaĦas zinātniski pētnieciskā darba veikšanai nodrošina bakalaura darba izstrāde – 12
KP.
Lai panāktu izvēlētā specializācijas virziena pilnīgāku apguvi un labāku praktisko
sagatavotību, ir palielināts KP apjoms plāna B daĜā par 24 KP. Studenta iespēja
specializēties savā izvēlētajā nākamās darbības virzienā tiek nodrošināta ar speciālajiem
un izvēles priekšmetiem.
Ar komplekso mācību prakšu palīdzību pirmajā, otrajā un trešajā kursos, tiek
panākta studiju teorētiskās daĜas saistība ar praksi. Studentiem studiju gaitā ir dota iespēja
stažēties ārzemēs, ko viĦi labprāt arī izmanto.
Studiju priekšmetu anotācijas apkopotas 2. pielikumā.
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4.2. Studiju programma „ Lauksaimniecība” maăistra akadēmiskā grāda
ieguvei
Akreditēta 2000. gada 6. aprīlī uz 6 gadiem
Programmas un apakšprogrammu vadītāji apstiprināti LLU Senāta sēdē 2006. gada 12.
aprīĜa sēdē, Lēmuma Nr. 5-176
Programmas vadītāja - asociētā profesore Biruta Bankina
apakšprogrammas un to vadītāji:
Laukkopība – Zinta Gaile
Dārzkopība – Mintauts ĀboliĦš
Zootehnika – Lilija Degola
UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā –Dzidra Kreišmane
LLU Senāts 2006. gada 8. martā apstiprināja jaunu Nolikumu par akadēmiskā maăistra
grāda iegūšanu un piešėiršanu Latvijas Lauksaimniecības universitātē (Lēmums Nr. 5169). Nolikums ievietots LLU mājas lapā WWW.llu.lv
Maăistrantūras studiju mērėis un uzdevumi pārskata periodā nav mainījušies.
Studiju programma nodrošina padziĜinātu zināšanu apguvi laukkopībā, dārzkopībā,
lopkopībā un uzĦēmējdarbībā lauksaimniecībā, kā arī zinātniski pētniecisko darbu
izvēlētajā specializācijas virzienā.
Laukkopības programmā ir iespēja specializēties augkopībā, pĜavkopībā, selekcijā,
augu aizsardzībā, augu biotehnoloăijā laukkopībā, agroėīmijā un augsnes zinātnē.
Dārzkopības programmā specializācija notiek dārzeĦkopībā, augĜkopībā,
daiĜdārzkopībā un biškopībā.
Lopkopības programmā – dzīvnieku audzēšanā, dzīvnieku ēdināšanā, selekcijā vai
lopbarības sagatavošanā. Zinātniskajai pētniecībai lopkopībā maăistranti izvēlas kādu no
lopkopības nozares jautājumiem par govju, cūku, zirgu, putnu vai citu dzīvnieku
audzēšanu un ēdināšanu.
UzĦēmējdarbības lauksaimniecībā maăistranti specializējas kādā no tradicionālās
vai netradicionālās lauksaimniecības virzieniem (piem. tūrisms), veic tirgus pētījumus,
ekonomikas aprēėinus vai izstrādā zinātniski pamatotus biznesa plānus uzĦēmumu
veidošanai vai kooperācijai.
Maăistrantūras studijas tiek realizētas pilna un nepilna laika studiju formā.
Studiju ilgums pilna laika studijas – 2 gadi
Studiju ilgums nepilna laika studijās – 3 gadi
Studiju apjoms 80KP
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4.4. tabula
Priekšmetu bloki un KP maăistra studiju programmā
A
B
C
D

Priekšmetu bloki
Obligātie studiju priekšmeti
Obligātie izvēles studiju priekšmeti
Brīvās izvēles studiju priekšmeti
Maăistra darbs
Kopā

KP
25-35
15-25
10-15
25
80

Maăistra studiju programma Ĝauj studentam izvēlēties no katra bloka specializācijas
virzienam piemērotākos studiju priekšmetus.
Lai nodrošinātu Profesionālo studiju programmu absolventiem tālākās studiju iespējas,
gatavojam licencēšanai Profesionālās augstākās izglītības maăistra studiju programmu
„Lauksaimniecība”, piešėiramais grāds – profesionālais maăistra grāds Lauksaimniecībā.
Programmā varēs studēt profesionālo studiju programmu absolventi. Pēc programmas
apguves absolventiem tālāk būs iespējas studēt doktorantūrā.
Maăistrantūras līmenī ir izveidojusies cieša sadarbība, BOVA programmas ietvaros,
starp Latvijas, Lietuvas un Igaunijas lauksaimniecības universitātēm. Tiek organizēta
maăistrantūras studentu apmācība „Agroekoloăijā”. No maăistrantūras studentiem kursos
piedalījās Ilze Šmite, Svetlana Gubska, Diāna Bauska, Guntis Čulba, Inese Leinberga.
Kursu apmācībā iesaistīta virkne LF akadēmiskā personāla:
Dz. Kreišmane, Dr. agr., asoc. profesore;
A. KārkliĦš, Dr. habil. agr., profesors
D. LapiĦš, Dr. habil. agr., profesors
M. Ausmane, Dr. agr., docente;
I. Turka, Dr. habil. agr., profesore;
B. Bankina, Dr. agr. asoc. profesore;
E. ŠeĜegovska, Mg.agr., lektore;
K. Kampuss, Dr. agr., docents u.c.
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LF Maăistrantūras laukkopības virziena studiju plāns
Nr..
p.k.

1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.
3.

Kods

Maăistrantūras laukkopības virziena studiju plāns
Studiju sadalījums
Priekšm.
I kurss
un studiju priekšmeti
apjoms
1.sem.
2.sem.
KP

Studiju priekšmeti [A daĜa]
25-35
Specialitātes vispārējie priekšmeti
10-20
ABAK 501
Lauksaimniecības bioloăija
3.0+1.5
E.k.d.
LAUK 501
Pētījumu metodoloăijas padziĜinātais kurss
3,0
LAUK 502
Lauksaimniecības sistēmu analīze
3.0+1,5
ABAK 502
Augsnes bioėīmija
3,0
ABAK 503
Ekofizioloăija
3,0
E
ABAK 511
KaitēkĜu apkarošanas ekoloăija
3,0
E
Speciālais kurss
15-20
AGRO 501
Augsnes ėīmija
3,0+1,5
E.k.d.
AGRO 506
Mēslošanas līdzekĜi un sistēmas
2,0+1,5
AGRO 507
Augsnes un augu analīze
3,0
LAUK 511
Laukkopības zinātniskie pamati
4,0+1,5
E.k.d.
LAUK 513
Lauksaimniecības sistēmas un augu sekas
4,0+1,5
AUGK 501
Augkopības bioloăiskā zinātne
3,0+1,5
E.k.d.
AUGK 502
Graudaugi un pākšaugi
4,0+1,5
E.k.d.
AUGK 503
BumbuĜaugi un sakĦaugi
3,0+1,5
AUGK 504
Šėiedraugi un eĜĜas augi
2,0+1,5
AUGK 511
PĜavkopības bioloăija
3,0+1,5
E.k.d.
AUGK 512
Zālāju ekosistēmas
3,0+1,5
E.k.d.
AUGK 514
Kultivētās pĜavas un ganības
3,0+1,5
ABAK 502
Integrētā augu aizsardzība
2,0+1,5
ABAK 504
KaitēkĜu apkarošana
3,0
ABAK 506
Augu patoloăija
4,0+1,5
ABAK 503
Agronomiskā biotehnoloăija
3,0+1,5
ABAK 504
Gēnu inženierija
2,0
E
ABAK 505
In vitro kultūras
2,0
ABAK 507
Šūnu pētniecības metodes
3,0
E
ABA 510
Biotransformācija
2,0
ABAK 511
Augu simbioze
2,0
Izvēles studiju priekšmeti [B daĜa], 15-25
tajā skaitā:
FILO 503
Zinātnes filozofija
2,0
E
VALO 501
Svešvalodas speckurss
2,0
Iesk.
E
MATE 503
Matemātikas metožu pielietošanas speckurss
2,0
E
Pētniecības prakse
4-14
Iesk.
Eksāmeni, ieskaites
Izvēles daĜa [nosaka katrai studiju programmai individuāli 5-10
Brīvā izvēle [C daĜa], tajā skaitā LLU centralizēts piedāvājums
IZMA 531
Psiholoăija
2,0
Iesk.
SOCI 501
Socioloăiskie pētījumi
2,0
Iesk.
FILO 506
Retorika
1,0
Iesk.
SOCI 509
Vadīšana [menedžments]
2,0-3,0
EK 509
Starptautiskie ekonomiskie sakari
2,0
INFO 213
Informātikas speckurss
3,0
Iesk.
AGRO 502
Kvartālăeoloăija un ăeomorfoloăija
2,0
E
AGRO 503
Augsnes morfoloăija un ăenēze
2,0
E
AGRO 505
Augsnes degradācija
2,0
AUGK 515
Zāles lopbarības sagatavošana
3,0+1,5
AUGK 516
Zālaugu sēklkopība
3,0
LAUK 512
Herbaloăija
4,0+1,5
Maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana
25
KOPĀ 80
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II kurss
1.sem.
2.sem.

E
E.k.d..
E

E.k.d.

E
E.k.d.

E.k.d.

E.k.d.

E.k.d.
E.k.d.
E
E.k.d.
E.k.d.
E
E

E

Iesk.

Iesk.
Iesk.

E
E.k.d.
E
E.k.d.
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LF Maăistrantūras dārzkopības virziena studiju plāns
Nr..
p.k.

1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.
3.

Kods

Maăistrantūras dārzkopības virziena studiju plāns
Studiju sadalījums
Priekšm.
I kurss
un studiju priekšmeti
apjoms
1.sem.
2.sem.
KP

Studiju priekšmeti [A daĜa]
25-35
Specialitātes vispārējie priekšmeti
10-20
ABAK 501
Lauksaimniecības bioloăija
3.0+1.5
E.k.d.
LAUK 501
Pētījumu metodoloăijas padziĜinātais kurss
3,0
E
LAUK 502
Lauksaimniecības sistēmu analīze
3.0+1,5
k.d..
ABAK 502
Augsnes bioėīmija
3,0
ABAK 511
KaitēkĜu apkarošanas ekoloăija
3,0
E
Speciālais kurss
15-20
DARZ 501
Dārzaugu botānika
2,0+1,5
E.k.d.
DARZ 502
Dārzaugu ekofizioloăija
2,0
E
DARZ 514
DārzeĦkopība atkl.laukā un segtajās platībās
4,0+1,5
DARZ 515
DārzeĦu sēklu ražošana
1,0
DARZ 510
Speciālā augĜkopība
2,0+1,5
E.k.d.
ABAK 504
DārzeĦu slimības un kaitēkĜi
1,0
ABAK 506
AugĜaugu slimības un kaitēkĜi
1,0
ABAK 507
KrāšĦumaugu slimības un kaitēkĜi
1,0
E
DARZ 520
Bišu bioloăija un ekoloăija
2,0+1,5
DARZ 521
Dravošana
2,0
E
DARZ 522
Bišu produktu ražošana
2,0
E
DARZ 523
Apiflora
2,0
E
AGRO 506
Mēslošanas līdzekĜi un sistēmas
2,0+1,5
AGRO 507
Augsnes un augu analīze
3,0
Izvēles studiju priekšmeti [B daĜa], 15-25
tajā skaitā:
FILO 503
Zinātnes filozofija
2,0
E
VALO 501
Svešvalodas speckurss
2,0
Iesk.
E
MATE 503
Matemātikas metožu pielietošanas speckurss
2,0
E
Pētniecības prakse
4-14
Iesk.
Eksāmeni, ieskaites
Izvēles daĜa [nosaka katrai studiju programmai individuāli 5-10
Brīvā izvēle [C daĜa], tajā skaitā LLU centralizēts piedāvājums
IZMA 531
Psiholoăija
2,0
Iesk.
SOCI 501
Socioloăiskie pētījumi
2,0
Iesk.
FILO 506
Retorika
1,0
Iesk.
SOCI 509
Vadīšana [menedžments]
2,0-3,0
EK 509
Starptautiskie ekonomiskie sakari
2,0
INFO 213
Informātikas speckurss
3,0
Iesk.
DARZ 511
Ogkopība
2,0+1,5
DARZ 512
Pomoloăija
2,0+1,5
DARZ 513
Kokaudzētavas
3,0+1,5
DARZ 503
Ornamentālā dendroloăija
2,0+1,5
E.k.d.
DARZ 504
Ziedu ražošana
2,0+1,5
E.k.d.
DARZ 505
ZaĜumsaimniecība
2,0+1,5
DARZ 506
Interjeraugi
2,o+1,5
DARZ 507
Dārzu arhitektūra
2,0+1,5
DARZ 508
Floristika
2,0+1,5
DARZ 524
Entomofilo augu apputeksnēšana
2,0+1,5
DARZ 525
Bišu selekcija
2,0+1,5
DARZ 526
Bišu slimības un kaitēkĜi
2,0+1,5
DARZ 527
Pētniecības metodes biškopībā
2,0+1,5
Maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana
25
KOPĀ 80
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II kurss
1.sem.
2.sem.

E.
E

E.k.d.
E
E
E
E.k.d.

E.k.d.
E

Iesk.

Iesk.
Iesk.
E.k.d.
E.k.d.
E.k.d.

E.k.d.
E.k.d.
E.k.d.
E.k.d.
E.k.d.
E.k.d.
E.k.d.
E.k.d.
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LF Maăistrantūras lopkopības virziena studiju plāns
Nr..
p.k.

1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.

3.

Kods

Maăistrantūras lopkopības virziena studiju plāns
Studiju sadalījums
Priekšm.
I kurss
un studiju priekšmeti
apjoms
1.sem. 2.sem.
KP

Studiju priekšmeti [A daĜa]
25-35
Specialitātes vispārējie priekšmeti
10-20
ABAK 501
Lauksaimniecības bioloăija
3.0+1.5
E.k.d.
LAUK 501
Pētījumu metodoloăijas padziĜinātais kurss
3,0
E
LAUK 502
Lauksaimniecības sistēmu analīze
3.0+1,5
DZIN 506
Ēdināšanas bioėīmija un fizioloăija
3,0
E
Speciālais kurss
15-20
DZIN 501
Lopbarības tehnoloăija un ekonomika
4,0+1,5
E.k.d.
DZIN 510
Imūnoăenētika un biotehnoloăija
2,0
E
DZIN 511
Ievads populāciju ăenētikā
2,0
E
DZIN 512
Kvantitatīvās ăenētikas pamati
2,0
E
DZIN 513
Govju audzēšana
2,0+1,5
E.k.d.
DZIN 514
Cūku audzēšana
2,0
DZIN 515
Zirgu audzēšana
2,0
DZIN 516
Aitu un kazu audzēšana
2,0
DZIN 505
Barības vielu apgāde
4,0+1,5
Izvēles studiju priekšmeti [B daĜa], 15-25
tajā skaitā:
FILO 503
Zinātnes filozofija
2,0
E
VALO 501
Svešvalodas speckurss
2,0
Iesk.
E
MATE 503
Matemātikas metožu pielietošanas speckurss
2,0
E
Pētniecības prakse
4-14
Iesk.
Eksāmeni, ieskaites
Izvēles daĜa [nosaka katrai studiju programmai 5-10
individuāli
DZIN 501
Barības vērtēšanas sistēmas
4,0
Brīvā izvēle [C daĜa], tajā skaitā LLU centralizēts piedāvājums
IZMA 531
Psiholoăija
2,0
Iesk.
SOCI 501
Socioloăiskie pētījumi
2,0
Iesk.
FILO 506
Retorika
1,0
Iesk.
SOCI 509
Vadīšana [menedžments]
2,0-3,0
EK 509
Starptautiskie ekonomiskie sakari
2,0
INFO 213
Informātikas speckurss
3,0
Iesk.
DZIN 504
Ēdināšanas tehnoloăija un režīms
4,0
DZIN 503
Bioregulatoru lietošana
4,0
E
DZIN 517
Putnu audzēšana
2,0
E
INFO 553
Matemātiskās metodes selekcijā
2,0
E
Maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana
25
KOPĀ 80
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II kurss
1.sem.
2.sem.

E.k.d..

E
E
E
E.k.d.

Iesk.

E

Iesk.
Iesk.
E
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LF Maăistrantūras uzĦēmējdarbības lauksaimniecībā virziena studiju plāns
Nr..
p.k.

1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.
3.

Kods

Maăistrantūras uzĦēmējdarbības lauksaimniecībā virziena studiju plāns
Studiju sadalījums
Priekšm.
I kurss
un studiju priekšmeti
apjoms
1.sem.
2.sem.
KP

Studiju priekšmeti [A daĜa]
25-35
Specialitātes vispārējie priekšmeti
10-20
ABAK 501
Lauksaimniecības bioloăija
3.0+1.5
E.k.d.
LAUK 501
Pētījumu metodoloăijas padziĜinātais kurss
3,0
LAUK 502
Lauksaimniecības sistēmu analīze
3.0+1,5
ABAK 502
Augsnes bioėīmija
3,0
ABAK 503
Ekofizioloăija
3,0
E
Speciālais kurss
15-20
LZM
Finansu vadīšana, investīcijas
3,0+1,5
iesk.
AGRO 509
Tirgzinība
2,0
AUGK 502
Agrārā politika un ES
2,0+1,5
E.k.d.
AUGK 525
L/s ražošanas ekonomika [ar specializāciju
6,0+1,5
dārzk.,laukk.,lopk., l/s uzĦ.d.]
SOCI 509
Vadīšana [ menedžments]
2,0-3,0
EK 509
Starptautiskie ekonomiskie sakari
2,0
EK
Kooperācija un saimn.pašpārvalde
3,0
EK
UzĦēmumu organizācija un plānošana
2,0
TF
Inženierserviss un agroserviss
2.0
Izvēles studiju priekšmeti [B daĜa], 15-25
tajā skaitā:
FILO 503
Zinātnes filozofija
2,0
E
VALO 501
Svešvalodas speckurss
2,0
Iesk.
E
MATE 503
Matemātikas metožu pielietošanas speckurss
2,0
E
Pētniecības prakse
4-14
Iesk.
Eksāmeni, ieskaites
Izvēles daĜa [nosaka katrai studiju programmai 5-10
individuāli
Brīvā izvēle [C daĜa], tajā skaitā LLU centralizēts piedāvājums
IZMA 531
Psiholoăija
2,0
Iesk.
SOCI 501
Socioloăiskie pētījumi
2,0
Iesk.
FILO 506
Retorika
1,0
Iesk.
INFO 201
Datu bāzes Access
3,0
iesk.
INFO 209
Internet lappušu veidošana
3,0
Iesk.
INFO 210
Grafiskais redaktors
3,0
Iesk.
INFO 211
Visual Basic
3,0
Iesk.
INFO 212
Anketu datorizēta apstrāde
3,0
Iesk.
INFO 213
Datorizēta projektu vadīšana
3,0
Iesk.
INFO 217
Statistisko datu apstrāde
3,0
Iesk.
EK
Lietvedība
2,0
iesk.
Maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana
25
KOPĀ 80

II kurss
1.sem.
2.sem
.

E
E.k.d..
E

E.k.d.
E.
iesk.

E.k.d.

iesk.
iesk.
iesk.
E.
E.

Iesk.

Iesk.
Iesk.

E
E.k.d.

Studiju priekšmetu anotācijas apkopotas 1. pielikumā.
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4.3. Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
„Lauksaimniecība” - IKK 42621
Akreditēta līdz 2006. gada decembrim
Iegūstamā kvalifikācija - agronoms ar specializāciju:
Laukkopība – vadītājs Andris BērziĦš
Dārzkopība – vadītāja Ieva Žukauska
Zootehnika – vadītāja Lilija Degola
UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā – vadītāja Dzidra Kreišmane
Pēcakreditācijas periodā būtiskas izmaiĦas studiju programmā nav izdarītas,
izĦemot specializācijas virzienu UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā, kuras saturs
pietuvināts profesionālā bakalaura studiju programmai. Priekšmetu bloki, kas ietverti
nepilna laika studiju programmā ir apkopoti 4.3. tabulā. Atšėirības KP apjomā
saistītas ar specializācijas virzienu.
4.5.tabula
Priekšmetu bloki un KP profesionālajā studiju programmā
1.
2.
3.
4.
5.
D

Priekšmetu bloki
Vispārizglītojošie studiju kursi
Nozares teorētiskie pamatkursi
Nozares profesionālās specializācijas
kursi
Brīvās izvēles studiju kursi
Prakse
VEK
Kopā

KP
26,5
48 – 54,5
42,5 – 46, 5
24,5-27*
9
3
160

* - tai skaitā arī izvēles profesionālā prakse
Otrā līmeĦa profesionālā studiju programma „Lauksaimniecība” agronoma kvalifikācijas
iegūšanai ar specializāciju laukkopībā, dārzkopībā un zootehnikā tiek realizētas tikai kā
nepilna laika studijas – 5 gadi. Lielākā daĜa šajā programmā studējošo strādā ar
auksaimniecisko ražošanu saistītos uzĦēmumos un realizēt profesionālo praksi 17 KP
apjomā ārpus viĦu darba vietas nav iespējams. Līdz ar to nepieciešamais studiju plānā
ietverto iemaĦu apguve mācību prakšu laikā ieplānota 9 KP apjomā. Studentiem, kuriem
nav praktiskās pieredzes lauksaimniecībā, ir dota iespēja brīvās izvēles studiju kursos
izvēlēties arī profesionālo praksi (LF Domes lēmums 22.05.2001.).
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Studiju plāns Laukkopības specialitātei - profesionālā programma
Nepilna laika studijas
Nr.
Apjoms
1.kurss
2.kurss
3.kurss
Kods
Studiju priekšmets
Pārbaude
p.k.
k.d.,
audit
1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem.
k.pr
1. Vispārizglītojošie studiju kursi
1
Biol2008 Biometrija
E
2
2
2
Biol2009 Biometrija
k.d.
1
1
3
Ėīmi1012 Ėīmija
E
4
4
4
Fizi2001
Fizika
E
2
2
5
InfT1010 Lietojumprogrammat.
I
2
2
6
Citi3002
Cilvēka aizsardzība
E
2
2
7
Filz1003
Ētika, estētika
I
1,5
1,5
8
Filz1001
Filozofija
E
1,5
1,5
9
Psih2008 Psiholoăija
E
1,5
1,5
10
VadZ4024 Vadzinības
1,5
1,5
11
Soci2001 Socioloăija
I
1,5
1,5
12
VidZ3006 Ekoloă. un vides aizsardz
E
2
2
13
ValoP031 Prof. angĜu val. lauks. I
I
2
2
14
ValoP032 Prof. angĜu val. lauks. II
E
2
2
1. daĜas kopapjoms
26.5
25,5
1
7
9
5
3,5
2
2. Nozares teorētiskie pamatkursi
15
LauZ2005 Radiobioloăija
I
2
2
16
Fizi2027
Agrometeoroloăija
I
2
2
17
LauZ4146 Dzīvnieku fizioloăija
I
2
2
18
Biol3005 Augu fizioloăija I
I
3
3
19
Biol3006 Augu fizioloăija II
E
2
2
20
Biol3008 Mikrobioloăija
I
2
2
21
Biol1010 Zooloăija
I
2
2
22
Biol1001 Botānika
E
2
2
23
Ekon1002 Ekonomikas teorija
E
1,5
1,5
24
LauZ4109 Pētījumu metodika
I
3
3
25
LauZ4010 Pētījumu metodika
k.d.
1
1
26
LauZ2007 Augsnes zinātne
E
5
5
27
LauZ2008 Augsnes zinātne
k.pr.
1,5
1,5
28
LauZ1010 Lauks. resursi
E
5
3
2
29
LauZ1016 Lauks. resursi
k.d.
1
1
30
LauZ3090 Biškopība
I
1,5
1,5
31
Ekon1009 Grāmatvedība
I
2
2
32
LauZ3087 Dārzkopība
I
2
33
LauZ3024 Dārzkopība
k.d.
1
34
LauZ3005 Lauks. Likumdošana
I
2
34
LauZ3117 UzĦēmējdarbība lauks.
E
2,5
35
LauZ4170 UzĦēmējdarbība lauks.
k.d.
1,5
36
LauZ4145 Patentzinība un standarti
I
1,5
37
LauZ4020 Tirgzinība
I
2
38
Biol4002 Augu biotehnoloăija
E
2
39
LauZ4111 Zemes ierīcība
I
1,5
2. daĜas koapjoms
54,5
48,5
6
5
7
5,5
3
9,5
8,5
3. Nozares profesionālās specializācijas kursi
40
LauZ3053 Laukkopība
E
3
3
41
LauZ3052 Laukkopība
k.pr.
1
1
42
LauZ3010 Agroėīmija
E
4
43
LauZ3012 Agroėīmija
k.pr.
1,5
44
LauZ4029 Augu aizsardzība
E
3
45
LauZ4030 Augu aizsardzība
k.d.
1
46
LauZ3028 Entomoloăija
I
2
47
LauZ3031 Fitopatoloăija
I
2
48
LauZ4003 PĜavkopība
E
3
49
LauZ4115 PĜavkopība
k.d.
1
50
LauZ4001 AugkopībaI
I
5,5
51
LauZ4002 AugkopībaII
E
4
52
LauZ4008 Augkopība
k.pr.
1,5
53
LauZ4006 Ăenētika un selekcija
E
4
54
LauZ4097 Dzīvnieku ēdināšana
I
2
55
LauZ4098 Dzīvnieku ēdināšana
k.d.
1
56
LauZ4031 Lauks. mehanizācija
E
3
3
3. daĜas kopapjoms
42.5
35,5
7
3
4
4. Brīvās izvēles studiju kursi
24,5
24,5
3
7
5
1,5
Mācību prakses
Mācību
prakses
9
9
3
3
LauZP001 Lauksaimn. pamati
I
3
3
LauZP021 Agronomija
I
3
3
LauZP017 Laukkopība
I
3
LauZ4110 Kvalifikācijas eks.
E
3
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4.kurss
1.sem.

5.kurss

2.sem.

1.sem. 2.sem.

2
1
2
2,5
1,5
1,5
2
2
7

4

1,5
1,5

3,5

4
1,5
3
1
2
2
3
1
5,5
4
1,5
4
2
1
9,5

12

8,5
6

5,5
2

3

3
3
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Studiju plāns Dārzkopības specialitātei - profesionālā programma
Nepilna laika studijas
Nr.
p.k.

Kods

Studiju priekšmets

Pārbaude

1. Vispārizglītojošie studiju kursi
1
Biol2008 Biometrija
2
Biol2009 Biometrija
3
Ėīmi1012 Ėīmija
4
Fizi2001 Fizika
5
InfT1010 Lietojumprogrammatūra
6
DatZ2036 Informātika
9
Citi3002
Cilvēka aizsardzība
10
Filz1003 Ētika,estētika
11
Filz1001 Filozofija
12
Psih2008 Psiholoăija
13
VadZ4024 Vadzinības
14
Soci2001 Socioloăija
15
VidZ3006 Ekoloă.un vides aizsardz.
16
GrāmatiĦā Ekoloăija
17
ValoP031 Prof.angĜu val.lauks.
18
ValoP032 Prof.angĜu val.lauks.
1. daĜas koapjoms KP
2. Nozares teorķtiskais pamatkurss
19
LauZ2005 Radiobioloăija
20
Fizi2027 Agrometeoroloăija
21
LauZ4146 Dzīvnieku fiziologīja
22
Biol3005 Augu fizioloăija I
23
Biol3006 Augu fizioloăija II
24
Biol3008 Mikrobioloăija
25
Biol1010 Zooloăija
26
Biol1001 Botānika
27
Ekon1002 Ekonomikas teorija
28
LauZ4109 Pētījumu metodika
29
Lau\z4010 Pētījumu metodika
30
Lau\z2007 Augsnes zinātne
31
LauZ2008 Augsnes zinātne
32
Lau\z1010 Lauks.resursi
33
LauZ1016 Lauks.resursi
34
LauZ3090 Biškopība
35
Ekon 1009 Grāmatvedība
36
Ekon2010 UzĦēmējdarbība
37
Ekon2011 UzĦēmējdarbība
38
LauZ3005 Lauks.likumd.
39
LauZ4145 Patentzinība un standarti
40
Biol4002 Augu biotehnoloăija
2. daĜas kopapjoms KP
3. Nozares profesionālās specializācijas kurss
41 LauZ3010 Agroėimija
42 LauZ3012 Agroėimija
43 LauZ4029 Augu aizsardzība
44 LauZ4030 Augu aizsardzība
45 LauZ3028 Entomoloăija
46 LauZ3031 Fitopataloăija
47 LauZ 3100 Dārzaugu selekcija
48 LauZ 3101 Dārzaugu selekcija
49 LauZ4031 Lauks.mehanizācija
50 LauZ3053 Laukkopība
51 LauZ3052 Laukkopība
52 LauZ4032 Augkopība
53 LauZ4153 DārzeĦkopība
54 LauZ4054 DārzeĦkopība
55 LauZ4022 DārzeĦkopība
56 LauZ4151 AugĜkopība
57 LauZ4152 AugĜkopība
58 LauZ4023 AugĜkopība
59 LauZ4027 DaiĜdārzkopība
60 LauZ4028 Puėkopība
61 LauZ3102 Puėkopība
62 LauZ4159 Apstādījumi
63 LauZ4149 Apstādījumi
3.daĜas kopapjoms KP

Apjoms
k.d.
k.pr

audit.
E
k.d.
E
E
I
I
E
I
E
E
I
I
E
E
I
E
26,5
I
I
I
I
E
I
I
E
E
I
k.d.
E
k.pr.
E
k.d.
I
I
E
k.pr.
I
I
E
48
E
k.pr.
E
k.d.
I
I
E
k.d.
E
E
k.d.
I
I
E
k.d.
I
E
k.pr.
E
E
k.d.
E
k.pr.
46,5

1.kurss

2

3.kurss

5.kurss

4
2
2
3
2
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
1

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

6,5

9

2
5

3,5

2

0

0

0

0

0

0

1,5
2
3,5

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

1
5

5
1,5

1,5
5

3
1

2
1

1,5
2
2,5

1,5
2
2,5
1,5
2

1,5
2
1,5
2
43

4.kurss

2
1

1
4
2
2
3
2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
25,5

2.kurss

1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem.

5

5

7

5,5

3

9,5

8,5

4

6

0

4
1,5

1,5
3

3
1

1
2
2
2

2
2
2
1

1
3
3

3
3
1

1
2
2
2

2
2
2
1

1
2
2

2
2
1,5
2

1,5
2
3

3
1

1
3
37

1,5
9,5

3

0

0

0

0
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13,5

10

8,5

3
1,5
7,5
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Studiju plāns Zootehnikas specialitātei - profesionālā programma
Nepilna laika studijas
Apjoms
1.kurss
2.kurss
3.kurss
4.kurss
5.kurss
Kods
Studiju priekšmets
Pārbaude
k.d., 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem.
Nr.p.k.
audit
1. Vispārizglītojošie studiju kursi
1
Biol2008 Biometrija
E
2
2
2
Biol2009 Biometrija
k.d.
1
1
Ėīmi1012 Ėīmija
E
4
4
3
4
Fizi2001 Fizika
E
2
2
5
InfT1010 Lietojumprogrammat.
I
2
2
6
Citi3002 Cilvēka aizsardzība
E
2
2
7
Filz1003 Ētika, estētika
I
1,5
1,5
8
Filz1001 Filozofija
E
1,5
1,5
9
Filz1018 Filozofija, ētika, estētika
E 3KP
E
1,5
1,5
1o
Psih2008 Psiholoăija
11
VadZ4024 Vadzinības
1,5
1,5
12
Psif2014 Lietišėā psih. un vad.
E 3 KP
13
Soci2001 Socioloăija
I
1,5
1,5
E
2
2
14
VidZ3006 Ekoloă. un vides aizsardz
15
ValoP031 Prof. angĜu val. lauks. I
I
2
2
16
ValoP032 Prof. angĜu val. lauks. II
E
2
2
26.5
25,5
1
1. daĜas kopapjoms
2. Nozares teorētiskie pamatkursi
17
LauZ2005 Radiobioloăija
I
2
2
18
Fizi2027 Agrometeoroloăija
I
2
2
19
LauZ4146 Dzīvnieku fizioloăija
I
2
2
20
Biol3005 Augu fizioloăija I
I
3
3
21
Biol3008 Mikrobioloăija
I
2
2
I
2
2
22
Biol1010 Zooloăija
23
Biol1001 Botānika
E
2
2
24
Ekon1002 Ekonomikas teorija
E
1,5
1,5
25
LauZ4109 Pētījumu metodika
I
3
3
k.d.
1
1
26
LauZ4010 Pētījumu metodika
27
LauZ1010 Lauks. resursi
E
5
3
2
28
LauZ1016 Lauks. resursi
k.d.
1
1
29
LauZ3090 Biškopība
I
1,5
1,5
30
Ekon1009 Grāmatvedība
I
2
2
E
3,5
3,5
31
LauZ4016 Dzīvnieku anat. un fiziol.
32
LauZ3050 Ăenētika
E
3,5
3,5
33
LauZ4013 UzĦēmējdarbība
E
4,5
4,5
k.pr.
1,5
1,5
34
LauZ4021 UzĦēmējdarbība
35
LauZ4145 Patentzinība un standarti
I
1,5
1,5
E
5,5
5,5
36
LauZ3048 Barības līdzekĜi
37
LauZ3108 Barības līdzekĜi
k.pr.
1,5
1,5
51,5
46,5
5
2. daĜas koapjoms
3. Nozares profesionālās specializācijas kursi
E
4,5
4,5
38
LauZ4088 Dzīvnieku audzēšana
39
LauZ4086 Dzīvnieku audzēšana
k.pr.
1,5
1,5
40
LauZ3046 Govkopība
E
4
4
k.pr.
1,5
1,5
41
LauZ3047 Govkopība
42
LauZ4093 Cūkkopība
E
4
4
43
LauZ4094 Cūkkopība
k.d.
1,5
1,5
44
LauZ4104 Putnkopība
I
1,5
1,5
k.d.
1
1
45
LauZ4105 Putnkopība
46
LauZ2027 Lopbarības ražošana
I
2
2
47
LauZ3107 Lopbarības ražošana
k.pr.
1,5
1,5
48
LauZ4164 Zirgkopība
I
2,5
2,5
I
1,5
1,5
49
LauZ3044 Aitkopība
50
LauZ3045 Aitkopība
k.d.
1
1
51
LauZ4147 Ciltsdarbs
I
2
2
52
LauZ4148 Ciltsdarbs
k.d.
1,5
1,5
53
LauZ4095 Dzīvnieku ēdināšanaE
3
3
54
LauZ4096 Dzīvnieku ēdināšanaE
k.d.
1,5
1,5
55
LauZ4031 Lauksaim. mehanizācija
E
3
3
56
LauZ4019 Zoohigiēna
I
1,5
1,5
57
Vete4010 Dzemdniecība un ginek.
E
2
2
58
LauZ4017 Veterinārijas pamati
E
2
2
3.daĜas kopapjoms
44.5
33,5
11
4. Brīvās izvēles studiju kursi, t.sk. prakse
25,5
2
2
4
4
2
2
4
5,5
Mācību prakses
9
9
3
3
3
59
LauZP001 Lauksaimn. pamati
I
3
3
60
LauZP020 Agronomija
I
3
3
61
LauZP013 Lopkopība
I
3
3
62
LauZ4102 Kvalifikācijas eks.
E 3KP
3
3
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Studiju plāns augstākās profesionālās izglītības bakalaura grāda ieguvei ar kvalifikāciju - agronoms
programmā UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā
2005.-2006.st.g.
Nr.
Priekšm.
1.kurss
2.kurss
3.kurss
4.kurss
p.k.
Kods
Studiju priekšmets
apjoms 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
Vispārizglītojošie studiju kursi
1
MATE 107
Matemātika
2
I
2
INFO139
Lietojumprogrammatūra
2
I
3
FILO 101
Filozofija
3
I
4
VALO 101
Profesionālā svešvaloda
1.5+2
I
E
5
SOCI 103
Vadzinības
1,5
I
6
SOCI 101
Socioloăija
1,5
I
7
VIDE 101
Ekoloăija un vides aizsardzība
2
E
8
AUGK 307
Agrārpolitika
3
I
9
DVID 304
Cilvēka aizsardzība
2
E
apjoms KP
20
Nozares teorētiskie kursi
10
INFO 113
Statistika
3+1
E
11
EKON 102
Makroeknomika
3
E
12
EKON 101
Mikroekonomika
3
I
E
13
GRAM 306 Grāmatvedība
3+1,5
E, kp
14
LAUK 323
Pētījumu metodoloăija
2
I
15
LAUK 318
Lauksaimniecības resursi
5+1
E,kd
16
ABIO 306
Augu un dzīvnieku bioloăija
3
E
Augsnes zinātne un agroėīmija 4+1
E,k.d.
17
AGRO 303
18
DARZ 304
Projektu vadīšana
2
I
19
DARZ 312
Patentzinība, standarti
1,5
I
20
AUGK 322
Finanses un investīcijas
2+1
I,k.d.
apjoms KP
36
Profesionālās specializācijas kursi
21
LTEH 112
Agroserviss
2
E
22
ARBU 120
Būvniecība laukos
2
I
23
AAIZ 325
Augu aizsardzība
3
E
24
MEZK 314
Mežsaimniecība
3
I
25
LAUK 317
Laukkopība
3+1
E,k.d.
26
DARZ 323
Dārzkopības prod.ražoš.,pārstr. 9+1
E(3),kd E(3)
I(3)
27
AUGK 306
Augkopības prod.ražoš.,pārstr. 9+2
E(5)
E(4)kpr
28
DZIN 311
Lopkopības prod.ražoš.,pārstr. 12+2
E(3),I(2) E(5)kpr
I(2)
29
AGRO 306
Tirgzinība
2
I
30
AUGK 323
UzĦēmējd. un L/s likumdošana 6+1,5
E(4)kpr I(2)
31
AGRO 305
Zemes ierīcība
1,5
I
apjoms KP
60
Brīvās izvēles kursi
32
DZIN 410
Bioloăiskā lauksaimniecība
16
33
DARZ 402
Dārzu dizains
12
34
AGRO 314
Lauku tūrisms
11
35
AGRO
Aktīvais tūrisms
1,5
36
SOCI
Līderisms
1
37
GRAM
NodokĜi un kredīts
2
38
PEDA
Lietišėā psiholoăija
1,5

39
40
41

apjoms KP
Bakalaura darbs, kval.eks.
Mācību prakses
AUGK 005
Lauksaimniecības pamati
AGRO 002
Agronomija
AGRO 003
UzĦēmējdarbība

6
12
9
3
3
20

160

I (2)

I(2)

I(2)

5.kurss
1.sem. 2.sem.
kontroles veids

I(2)

I
I
I

18,5

18,5

18

24,5
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Iegūt agronoma kvalifikāciju ar specializāciju UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā
piedāvājam pilna laika – 4 gadi un nepilna laika 5 gadi studijās. Minētās specializācijas
studiju programma atšėiras no visu citu specializācijas studiju programmām (4.6. tabula).
4.6.tabula
Priekšmetu bloki un KP profesionālajā studiju programmā ar specializāciju
UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā
1.
2.
3.
4.
5.
D

Priekšmetu bloki
Vispārizglītojošie studiju kursi
Nozares teorētiskie pamatkursi
Nozares profesionālās specializācijas
kursi
Brīvās izvēles studiju kursi
Prakse
VEK, bakalaura darbs
Kopā

KP
20
36
60
6
26
12
160

Studiju priekšmetu anotācijas apkopotas 3. pielikumā.
Profesionālās studiju programmas studenti ir vairākkārt pauduši vēlmi iegūt
bakalaura grādu. Fakultāte ir uzsākusi darbu pie profesionālā bakalaura studiju
programmas „Lauksaimniecība” izveides. Pēc licences saĦemšanas uzsāksim studentu
apmācību profesionālā bakalaura studiju programmā un pārtrauksim profesionālās
programmas realizāciju.
4.4. Studiju programmu salīdzinājums
Programmas salīdzinājums ar studiju programmām citās valstīs
Eiropas Savienības valstu universitāšu praksē ar lauksaimniecisko ražošanu
saistītās studiju programmas ir Ĝoti dažādi strukturizētas. Bieži vērojama tendence veidot
programmu kādā konkrētā lauksaimniecības apakšvirzienā. Var tikt veidotas arī plašāka
profila programmas, ja nepieciešams koncentrēt līdzekĜus dārgo lauksaimniecības studiju
programmu realizēšanai.
Pamatā augstskolas ir pieĦēmušas studiju procesa organizēšanai 3+2 gadu studiju
laiku. Trīs gadus veltot bakalaura studijām un tad studējot maăistrantūrā. LLU un
Lauksaimniecības fakultāte analizējot reālās studentu iespējas pēc 3 gadīgas bakalaura
studiju programmas uzsākt profesionālo karjeru, pagaidām paliek pie iepriekšējo gadu
varianta 4+2 studiju gadi. Studenti, kuri nevēlās studijas turpināt ir sagatavoti tā, lai būtu
gatavi darba tirgū piedāvāt sevi kā lauksaimniecības speciālistu.
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LF studiju programmās teorētiskā kursa kredītpunktu apjoms un to sadalījums
principā atbilst vairumam studiju programmām citās valstīs un tai pat laikā atspoguĜo
Latvijā pastāvošās tradīcijas.

5. Reklāma un informatīvie izdevumi par studiju iespējām
LLU Lauksaimniecības fakultātes studentiem un vidusskolniekiem ir 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 ceĜvedis.
Lauksaimniecības fakultāte vienojās ar Zemkopības ministriju par to, ka subsīdiju
nolikumā iestrādā sadaĜu par stipendijām jaunajiem topošajiem speciālistiem.
Par stipendiju piedāvājumu stāstam visos iespējamos lauksaimnieku saietos un sēdēs,
taču uzĦēmumus no pieprasījumu iesūtīšanas attur trīspusējā līguma slēgšana.
Lai palielinātu sabiedrības informētību par speciālistu nepieciešamību
lauksaimniecības specialitātēs ir sagatavots materiāls „Saimniekā”, „Agro Topā” un
jauniešu karjeras žurnālā „Mērėis”. Ir pilnībā pārveidots fakultātes informatīvais buklets..
Esam organizējuši 4. kursa studentu tikšanos ar potenciālajiem darba devējiem.
Katru gadu rīkojam AGRONOMU DIENAS. Šogad esam sagatavojuši plakātu par
studijām LF.
Jau trīs gadus, sadarbībā ar Stādu audzētāju asociāciju tiek rīkota „Latvijas stādu parāde”.
ZMC „Mušėi” katru gadu organizē un piedalās jātnieku sporta sacensībās, kuru laikā
plaši reklamējam par studiju programmām un studiju iespējām.

6. Studiju programmu perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts
interešu viedokĜa
Lauksaimniecība ir dabas zinātĦu un uzĦēmējdarbības sfēra. Latvijā vienīgi LLU
LF piedāvā visu līmeĦu augstāko izglītību lauksaimniecībā ar specializācijas iespējām
laukkopībā, dārzkopībā, zootehnikā un uzĦēmējdarbībā lauksaimniecībā. Izglītībai
minētajos specializācijas virzienos ir senas tradīcijas Latvijā, tā sekmē zinātnes,
izglītības, lauksaimnieciskās ražošanas, vides aizsardzības attīstību, kā arī jaunu
tehnoloăiju ieviešanu.
No Latvijas valsts interešu viedokĜa raugoties patreizējās studiju programmas un
studējošo finansēšanas sistēma nodrošina nepieciešamo speciālistu sagatavošanu
lauksaimniecības nozarei. Lauku jauniešu izglītošana palīdz stabilizēt sociālo un
ekonomisko situāciju laukos. Jauniešiem studiju laikā iegūtās zināšanas pēc beigšanas
Ĝauj sekmīgāk uzsākt profesionālo karjeru:
 pedagoăiskajā un zinātniskajā darbā;
 konsultatīvajā dienestā dažādos līmeĦos un struktūrās;
 lauksaimnieciskās produkcijas ražošanā dažāda veida un apjoma uzĦēmumos;
 lauksaimniecības produktu pirmapstrādes, uzglabāšanas un pārstrādes
uzĦēmumos;
 karantēnas un produkcijas kvalitātes novērtēšanas institūcijās;
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 vides aizsardzības institūcijās;
 valsts pašpārvaldē un pārvaldē;
 sabiedriskajā un politiskajā darbībā.
Lielai daĜai laukos dzīvojošo ir nepietiekams izglītības līmenis sekmīgam darbam,
tādēĜ jaunu, mūsdienīgi izglītotu speciālistu ieplūšana laukos ir būtiska.
6.1. Studiju programmu atbilstība akadēmiskās un profesionālās izglītības
standartam
6.1. tabula
Valsts akadēmiskās un profesionālās izglītības standarta prasību izpilde
Lauksaimniecības studiju programmās
Studiju programmas un to daĜas
1.
Bakalaura studiju programma
Obligātā daĜa
Bakalaura darbs
Obligātās izvēles daĜa
Brīvās izvēles daĜa
2.
Maăistra studiju programma
Maăistra darbs
Obligātā daĜa
3.
2. līmeĦa profesionālā studiju
programma
Vispārizglītojošie studiju kursi
Nozares teorētiskie pamatkursi
Brīvās izvēles kursi
* atkarībā no specializācijas virziena

Standarts (KP)
120 - 140
Ne mazāk kā 50
Ne mazāk kā 10
Ne mazāk kā 20
Nav noteikts
80
20
Ne mazāk kā 45
160

Programma (KP)
160
70 un vairāk
12
Līdz 55*
Līdz 10*
80
25
Līdz 50
160

20
36
Nav noteikts

Līdz 26
Līdz 47*
Līdz 27*

Pēc studiju programmas plānojuma, otrā līmeĦa studiju programma faktiski atbilst
profesionālā bakalaura standartam.
LLU Senāts katru gadu apstiprina budžeta vietas studiju programmām. Balstoties uz to,
ka pēdējo 3 gadu laikā fakultāte ir saskārusies ar problēmām grupu komplektācijā, ir
pieĦemts lēmums bakalaura studiju programmā uzĦemt -25
Maăistra studiju programmā – 20;
Otrā līmeĦa profesionālajā studiju programmā – 25 (specializācija UzĦēmējdarbība
lauksaimniecībā) budžeta studentus. Kopējais budžeta grupā uzĦemamo 1. kursa studentu
skaits 70.
Sakarā ar mazo interesi par lauksaimniecības programmām, kā arī studiju maksas
paaugstināšanu, nav reāla pamatojuma nākošajā akreditācija periodā plānot lielāku
budžeta studentu skaitu.
Lauksaimniecības studiju programmas nav populāras arī citās ES valstīs, par to liecina
gan augstskolu, gan fakultāšu nosaukumu maiĦa. Kā piemēram,
Igaunijas
lauksaimniecības universitāte.
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6.2. Darba devēju aptaujas rezultāti
Lai noskaidrotu, vai Latvijai vajadzīgi visu līmeĦu speciālisti lauksaimniecībā, 2005.
gadā par Zemkopības ministrijas piešėirtajiem līdzekĜiem veicām pētījumus.
Pētījuma mērėis – noskaidrot cik un kādi speciālisti ar augstāko lauksaimniecības
izglītību būs nepieciešami Latvijā tuvāko 5 līdz 10 gadu laikā. Pētījuma rezultāti apkopoti
pielikumā
Galvenie secinājumi:
1.1. Speciālistu skaits saimniecībās galvenokārt ir atkarīgs no saimniecības
specializācijas virziena.
1.2. Lielākais speciālistu skaits strādā un arī nākotnē būs vajadzīgs lopkopības un
dārzkopības saimniecībās.
1.3. Tuvāko 10 gadu laikā pensijas vecumu sasniegs ievērojams skaits agronomu un
zootehniėu, līdz ar to minēto speciālistu pieprasījums darba tirgū palielināsies.
1.4. Saimniecības vēlās, lai sagatavotie speciālisti būtu šaurākas specializācijas, kā,
piemēram, agronoms – speciālists augu aizsardzībā.
1.5. Steidzamā kārtā ir jārisina jautājums, kā motivēt jauniešus izvēlētie minētās
profesijas, lai nodrošinātu augošo pieprasījumu.

7. Studiju programmas novērtējums
7.1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi
7.1.1. Programmas mērėi
Mērėis - sagatavot teorētiski vispusīgi izglītotus lauksaimniecības speciālistus, kuri ir
spējīgi:
 Izmantot informāciju tehnoloăijas un mūsdienu zinātnes atziĦas nozares
ražošanas tehnoloăiju pilnveidošanai;
 Izprast ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas nozīmi un tās vienotību ar
apkārtējo vidi;
 Pastāvīgi apgūt nepieciešamās praktiskās iemaĦas konkrētā specializācijas
virzienā;
 Turpināt studijas maăistrantūrā un doktorantūrā.
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Specializācijas virziens:
Laukkopība
Studiju programmas mērėis - sagatavot speciālistus augu aizsardzībā, agroėīmijā,
selekcijā un sēklkopība, augkopībā, lopbarības ražošanā augkopības produkcijas
ražošanas organizācijā un agroservisā, konsultatīvajā darbā, kuri ir spējīgi novērtēt
nozares attiecīgo ražošanas tehnoloăiju materiāli tehnisko un ekonomisko atbilstību
izvirzītajam mērėim, izprast iegūtās produkcijas kvalitātes nozīmi, prast izmantot
patreizējās informātikas sfēras pakalpojumus, pielietot mūsdienu zinātnes atziĦas nozares
ražošanas tehnoloăiju pilnveidošanai, izprast ražošanas procesu un apkārtējās vides
vienotību ilgtspējīgā lauksaimnieciskajā ražošanā.
Dārzkopība
Studiju programmas mērėis - sagatavot teorētiski vispusīgi izglītotus
lauksaimniecības speciālistus dārzkopības nozarē, kuri ir spējīgi novērtēt nozares
attiecīgo ražošanas tehnoloăiju materiāli tehnisko un ekonomisko atbilstību izvirzītajam
mērėim, izprast iegūtās produkcijas kvalitātes sabiedrisko un ekoloăisko nozīmi, prast
izmantot patreizējās informātikas sfēras pakalpojumus, pielietot mūsdienu zinātnes
atziĦas nozares ražošanas tehnoloăiju pilnveidošanai, izprast ražošanas procesu un
apkārtējās vides vienotību ilgtspējīgā lauksaimnieciskajā ražošanā.
Absolventu darba lauks ir augĜkopības, dārzeĦkopības un puėkopības uzĦēmumi.
DziĜāka specializācija ir iespējama apstādījumu veidošanā, segto platību tehnoloăijās,
biškopībā, stādu un kokaudzētavu ierīkošanā, netradicionālo dārzaugu audzēšanā.
Dārzkopības nozares sūtība ir veidot mums apkārt skaistu un sakārtotu vidi.
Atjaunots kursa darbs “Laukkopībā” 1,0 KP apjomā. Izvēles studiju priekšmetu ‘Lauku
tūrisms’ blokā 1,0 KP apjomā iekĜauts studiju priekšmets ’Ainavu veidošana un
kopšana’.
Zootehnika
Studiju programmas mērėis - sagatavot speciālistus dzīvnieku audzēšanā un
selekcijā, dzīvnieku ēdināšanā, lopbarības sagatavošanā un vērtēšanā, lopbarības nozaru
ražošanas organizācijā un agroservisā, augstas kvalitātes lopkopības produktu ieguvē,
pirmapstrādē, uzglabāšanā un realizācijā.
Studiju programma dod plašas zināšanas govkopībā, cūkkopībā, aitkopībā, putnkopībā,
zirgkopībā un netradicionālo dzīvnieku audzēšanā. Speciālo priekšmetu apguvei
teorētisko pamatu veido zooloăija, ėīmija, dzīvnieku anatomija un fizioloăija, dzīvnieku
audzēšana un ciltsdarbs, barības līdzekĜi un dzīvnieku ēdināšana. Papildinot iepriekš
minēto ar zināšanām uzĦēmējdarbībā, informātikā un ekonomikā, speciālisti spēj izprast
ražošanas procesu un modernizēt to atbilstoši ilgtspējīgas lauksaimniecības nostādnēm.
Ar Senāta lēmumu no 2005. gada 8. jūnija Nr. 5- 114 ir apstiprināta otrā līmeĦa
profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Hipoloăija” nepilna laika
studijām. Studiju ilgums 2,5 gadi. KP 75. Ir saĦemta licence programmas
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uzsākšanai. Plānots studijas uzsākt 2006./2007. studiju gadā. Plānotais studentu
skaits – 15, studiju maksa LVL 500,-.
UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā
Studiju programmas mērėis – sagatavot plaša profila speciālistus, kuru studiju
laikā apgūtās zināšanas (makro un mikroekonomika, vadība un uzĦēmējdarbība,
lauksaimnieciskās ražošanas tehnoloăija u.c.) ir par pamatu savu uzĦēmumu veidošanai,
kā arī dažādu projektu sagatavošanai un realizācijai. Sagatavot speciālistus, kuri spēj
turpināt pašizglītošanos, patstāvīgi apgūt praktiskās iemaĦas, analizēt, vērtēt un
prognozēt situāciju nozarē, izstrādāt projektus, pieĦemt situācijai adekvātus lēmumus,
atrast alternatīvus risinājumus problēmsituācijās.
Absolventu karjeras iespējas saistītas ar lauksaimniecisko ražošanu, organizāciju,
plānošanu un vadību; produkcijas uzglabāšanu, pārstrādi un tirdzniecību; kooperācijas
organizāciju; kontroli un pārraudzību, vides plānošanu un aizsardzību, konsultatīvo
darbību saistītos vadošos amatos valsts iestādēs, pašvaldību uzĦēmumos, dažādās
komercstruktūrās, akciju sabiedrībās, privātuzĦēmumos un ārvalstu uzĦēmumos.
7.1.2. Programmas uzdevumi
Uzdevumi – dot studiju programmā plānotā teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas,
lai absolventi spētu sekmīgi darboties sekojošos virzienos:
 Pedagoăiskajā un zinātniskajā darbā;
 Konsultatīvajā dienestā;
 Lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes uzĦēmumos;
 Vides aizsardzības institūcijās;
 Valsts pašpārvaldē un pārvaldē
 Sabiedriskajā un politiskajā darbībā.
Iegūstamās izglītības vērtēšanas kritēriju pamatā ir studenta spējas:
• pielietot pamatkursa fundamentālo, humanitāro un ekonomisko studiju priekšmetos
iegūtās zināšanas lauksaimniecības tehnoloăiju analīzē un pilnveidošanā;
• izprast lauksaimniecības attīstības tendences Latvijā un pasaulē;
• kompleksi analizēt un profesionāli izvērtēt dažādus laukkopības tehnoloăijas
jautājumus, saistot ekonomiskos, sociālos, enerăētiskos un vides saglabāšanas
aspektus ar laukkopības tehnoloăiju pilnveidošanu.

7.2. Studiju programmas organizācija
7.2.1. Studiju programmas izmaiĦas
Bakalaura studiju programmā „Lauksaimniecība”, Maăistra studiju programmā
„Lauksaimniecība”, otrā līmeĦa profesionālajā studiju programmā „Lauksaimniecība” ar
specializāciju laukkopība, dārzkopība, zootehnika nav izdarītas izmaiĦas studiju
programmā, bet gan studiju priekšmetu apjomā un saturā.
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Turpretī otrā līmeĦa profesionālajā studiju programmā „Lauksaimniecība” ar
specializāciju uzĦēmējdarbība lauksaimniecībā, balstoties uz studentu priekšlikumiem un
darba devēju ieteikumiem, ir izdarītas būtiskas izmaiĦas, jo tā sagatavota atbilstoši
profesionālā bakalaura studiju programmas prasībām.
Balstoties uz to 2003. gada 12. martā ar LLU Senāta lēmumu Nr. 4-171
apstiprināta profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma
UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā.
Sagatavoti un LR Izglītības un Zinātnes ministrijas Augstākās izglītības un zinātnes
departamentam un Augstākās izglītības kvalitātes centram tika iesniegts pieteikums par
daĜēji mainītas studiju programmas atzīšanu par akreditētu uz akreditētās programmas
„Lauksaimniecība” ar specializāciju uzĦēmējdarbība lauksaimniecībā pamata.
SaĦemta licence Nr. 04056-16 profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
„UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā” IKK 4262100 realizēšanai. Sakarā ar to, ka nebija
iespējams pielīdzināt akreditētai studiju programmai tikai daĜu no tās, pielīdzināšanas
process nenotika. Lai gan studiju programmas saturs atbilst profesionālā bakalaura
studiju programmai, turpinām arī šajā specializācijas virzienā realizēt profesionālo studiju
programmu.
7.1. tabula
IzmaiĦas jaunizveidotajā profesionālās augstākās izglītības
bakalaura studiju programmā, KP
Nr.p.k
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. Ħēē
16.

Studiju priekšmets
Statistika
Matemātika, biometrija
Svešvaloda
Psiholoăija
Informātika
Mehanizācija
Būvniecība
Mežsaimniecība
Lietojumprogrammatūra
Grāmatvedība
Pētījumu metodoloăija
Finanses un investīcijas
Dārzkopības produkcijas ražošana
Lopkopības produkcijas ražošana
UzĦēmējdarbība
Prakse
IzmaiĦas kopā

Samazināts KP
daudzums
1
3
1
1,5
3
3
1,5
1

Palielināts KP
daudzums

13

2
1
2
1
2
3
1,5
17
29,5

Starpība starp akreditēto un jaunizveidoto programmu 42,5 KP vai 28 %
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7.2.2. Struktūrvienības atbilstība
Studiju programmu „Lauksaimniecība”realizē Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Lauksaimniecības fakultāte.
Lai, pie samazināta akadēmiskā personāla štata vietām to racionāli izmantotu, fakultātes
struktūra 2005./2006. studiju gadā tika kardināli mainīta.
No 01.09.2005. gada fakultātē ir 2 institūti, kas reăistrēti IZM zinātnisko institūciju
reăistrā 2005. gada 11. novembrī :
1. Augsnes un augu zinātĦu institūts, direktors profesors, Dr.habil. agr. A.
KārkliĦš (izveidots apvienojot Augsnes un agroėīmijas, Augu bioloăijas un aizsardzības,
Laukkopības katedras) reăistrācijas Nr. 321007.
2. Agrobiotehnoloăijas institūts, direktors profesors, Dr. agr. A. Adamovičs
(izveidots apvienojot Augkopības, Dārzkopības un Dzīvnieku zinātĦu katedras)
reăistrācijas Nr. 321010.
3. MPS „Pēterlauki”, direktore asoc. profesore Dz. Kreita
4. ZMC „Mušėi”., vadītājs asoc. profesors G. Rozītis
Izveidotās struktūrvienības ir spējīgas realizēt piedāvātās studiju programmas.

7.3. Studiju programmas praktiskā realizācija
7.3.1. Studiju metodes un formas
Studiju programma sastāv no atšėirīga satura studiju priekšmetiem un līdz ar to arī
pielietojamo apmācības metožu iespējām. Ja, piemēram, filozofijas, svešvalodu apguvei
nepieciešamas lekcijas un semināri, tad ėīmijas, fizikas, augsnes zinātnes augu
aizsardzības, dzīvnieku anatomijas un citu jau ar specializācijas virzienu saistīto studiju
priekšmetu apguve nav iedomājama bez praktisko un laboratorijas darbu iekĜaušanas
studiju plānā. Studiju plāns nodrošina savstarpēji pakārtotu priekšmetu apguves sistēmu,
kur viena priekšmeta apguves pamatā ir iepriekšējo sniegtā informācija. Šāds priekšmetu
plānojums nodrošina secīgu zināšanu apguvi. Studiju procesa organizācijas pamatā pilna
laika studentiem ir LLU centralizēts lekciju, laboratorijas un praktisko darbu plānojums.
Kursa darbu, referātu un bakalaura darba izstrāde ir būtiska patstāvīgā darba
sastāvdaĜa, to izpildes pamatā ir noteikts literatūras studiju un pētniecības darbs.
Nepilna laika studentiem divas reizes studiju gadā notiek 4 nedēĜu ilgas sesijas
pārskata lekcijām, saīsinātu laboratorijas un praktisko darbu veikšanai, konsultācijām un
gala pārbaudījumu kārtošanai. Nepilna laika studijas ir būtiska studiju forma, jo
finansiālā situācija lauksaimniecības uzĦēmumos bieži neĜauj studentiem studēt klātienē.
Šis studiju veids ir jāsaglabā, bet jāpārdomā sesiju garums, jo virkne darba devēju uzsver,
ka palaist savu darbinieku uz mēnesi ir Ĝoti sarežăīti. Jāizvērtē vai nebūtu lietderīgas 4
sesijas pa 2 nedēĜām.
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Pilna laika studentu apmācības procesā atsevišėos studiju priekšmetos esam
veidojuši blokus ar nolūku, noskaidrot, vai tāda tipa apmācība būs veiksmīga.
Iegūtā pieredze Ĝauj izdarīt secinājumus, ka neliela skaita studiju priekšmetu
apguve vienlaicīgi ar lielāku nedēĜas noslodzi mobilizē studentus. Ir iespējams pirms
plānotās sesijas nokārtot studiju priekšmeta pārbaudījumu. Tas vienlaicīgi ir viens. Nav
jāsadala sava uzmanība. Tajā pat laikā ir arī negatīvā puse. Ja students ir slims, vai kāda
cita iemesla dēĜ nav varējis būt kādu laiku uz studijām, viĦam minēto studiju priekšmetu
vairs nav iespējams konkrētajā studiju gadā nokārtot, sevišėi ja tajā ir laboratorijas darbi.
Tas savukārt ietekmē studenta iespējas saglabāt savu budžeta studenta statusu.
Patstāvīgā darba kontroles formas: regulāra laboratorijas un praktisko darbu
pārbaude, jautājumu izpratnes pārbaude semināros, kursa darbu un projektu izstrāde,
ieskaite vai eksāmens katra studiju priekšmeta noslēgumā, komplekso mācību prakšu
aizstāvēšana. Zināšanas tiek novērtētas 10 ballu sistēmā atbilstoši LLU Senātā
apstiprinātajiem kritērijiem.
Studijas notiek pēc kursu sistēmas, kur ieskaitīšana nākošajā kursā notiek pēc
iepriekšējā kursa studiju plāna apgūšanas.
Prakšu realizācijā aktīvi tiek izmantotas ZM apstiprinātās saimniecības (saraksts
publicēts LLKC mājas lapā WWW.LLKC.gov.).
7.3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju
darbu
Zinātnisko aktivitāšu vērtējums liecina, ka Lauksaimniecības fakultātes mācībspēki
Ĝoti aktīvi darbojas šajā virzienā. Katru gadu pavasarī tiek rīkota LLU, LLMZA un LF
kopējā Zinātniskā konference, kā arī Studentu zinātniskā konference.
Par to, ka LF mācībspēki un studenti ir aktīvi iesaistījušies zinātniskā darba izpētē, liecina
2005. gadā iegūtās vietas LLU struktūrvienību zinātnisko aktivitāšu vērtējumā:
1. vieta – Agrobiotehnoloăijas institūts
3. vieta –Augsnes un augu zinātĦu institūts.
7.2. tabula
Zinātnisko aktivitāšu vērtējums no 2002. līdz 2004. gadam
Katedra
DZIN
DARZ
ABIO
AUGK
LAUK
AGRO

2002. gads
punkti
vieta
63,58
2
107,3
15
78,7
4
37,54
1
77,35
3
95,92
9

2003. gads
punkti
vieta
48,91
2
91,55
9
77,73
6
43,75
1
73,59
4
108,52
16

2004. gads
punkti
vieta
51,59
2
88,51
7
80,47
6
48.02
1
79,11
5
117,66
19

Vadošie profesori:
Ināra Turka – augu aizsardzība
Dainis LapiĦš – laukkopība
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Aldis KārkliĦš – augsne un agroėīmija
Aleksandrs Adamovičs – augkopība
Jāzeps Sprūžs – lopkopība
Akadēmiskā personāla zinātniski pētnieciskā darbība analizēta 7.6.3. un 7.8.3.
nodaĜās.
Fakultātes akadēmiskais personāls izpilda virkni tirgus pētījumu projektus, kas Ĝauj
ieviest arī studiju priekšmetu programmās jaunākās atziĦas dažādu lauksaimniecības
procesu apmācība.
Ceram, ka abiem Lauksaimniecības fakultātes institūtiem būs iespējas saĦemt
atbilstošu bāzes finansējumu un tajos strādājošos varēs ievēlēt arī kā zinātniekus ar
atbilstošu algojumu. Tas uzlabos akadēmiskā personāla noslogojumu. Uzskatām,
ka pielietojot slodžu plānošanā esošo metodiku, fakultātē ir izveidojusies situācija,
ka pedagoăiskais darbs virknei mācībspēku ir jau uzskatāms par papildus, bet ne
pamatdarbu.
7.3.3. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajos projektos
Studiju priekšmeta „ Ievads specialitātē” apguves laikā pirmā kursa studenti tiek
iepazīstināti ar fakultātes struktūru, vadošajiem mācībspēkiem un to pētījumu virzieniem.
Pēc otrā kursa bakalaura studiju programmas studentiem ir jāizvēlas sava bakalaura darba
vadītājs un jāvienojas par bakalaura darba tēmu. Katru gadu LLU izdod studentu
zinātnisko darbu tēzes. Katrā fakultātē tiek rīkoti studentu zinātnisko darbu konkursi,
kuros studenti publiski prezentē savu pētniecisko darbu rezultātus. Labāko bakalaura un
maăistra darba autori minēti fakultātes pašnovērtējuma ziĦojumos. Par labākajiem
maăistra darbiem 2005./ 2006. studiju gadā atzīti:
 Regīna Rancāne„Golfa zāliena slimību epidemioloăijas pētījumi” vadītāja Dr.
agr., asoc. profesore Biruta Bankina
 Inguna Stunda „Piena ražošanas zootehniskā un ekonomiskā analīze Zemgales
reăiona saimniecībās” vadītāja Mg. agr., lektore Daina Jonkus
Katru gadu LLU un arī LF tiek rīkota studentu zinātnisko darbu konference. Šogad
studentu zinātnisko konferenci rīkojām kopīgu, nedalot pa sekcijām, kā tas bija
iepriekšējos gadus. Jāuzsver, ka studenti šādu konferences realizācijas veidu uzskatīja par
veiksmīgu, jo visus specializācijas virzienu studentiem bija iespēja uzzināt jaunāko arī
citās lauksaimniecības nozarēs. Labākie pētnieciskie darbi:
 Katrīna Zvaigznīte „Rīgas rajona Ropažu novada saimniecības „Lantes” zirgu
ganāmpulka vērtējums, darba vadītāja Mg. agr., lektore Daina Jonkus;
 Anda Grase „LapegĜu (Larix L.) šėirĦu potēšanas veidu vērtēšana”, darba
vadītāja Mg. paed., lektore Aija Dižagalve;
 Linda Blauduma „Trušu šėirĦu in to krustojumu salīdzinājums zemnieku
saimniecībā „Dālderi”, darba vadītājs, Dr. habil. Agr., profesors Jāzeps
Sprūžs.
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7.4. Vērtēšanas sistēma
Iegūto zināšanu pārbaudes īstenošana:
• zināšanas novērtē desmit ballu sistēmā, kur 10 - izcili, 9 - teicami, 8 - Ĝoti labi, 7 - labi,
6 - gandrīz labi, 5 - viduvēji, 4 - gandrīz viduvēji, 3 - slikti, 2 - Ĝoti slikti, 1 –
neapmierinoši;
• studiju plāns nodrošina savstarpēji pakārtotu studiju priekšmetu apguves sistēma, kur
viena studiju priekšmeta sekmīgas apgūšanas pamatā ir iepriekšējo sniegtā
informācija;
• regulāra patstāvīgā darba kontrole atsevišėu studiju priekšmetu apgūšanas procesā,
kontrolējot laboratorijas darbu izpildi, veicot jautājumu izpratnes pārbaudi semināros,
kā arī kursa darbu un projektu aizstāvēšanas laikā. Katra studiju priekšmeta noslēgumā
paredzēta ieskaite vai eksāmens. Ja studiju priekšmeta apgūšana plānota vairāku
semestru laikā, ieskaite jānokārto katra semestra beigās, bet eksāmens - pabeidzot
pilnu studiju priekšmeta programmu;
• 1., 2.,3. (neklātienē arī 4. kursa) nobeigumā ir kompleksās mācību prakses, kuras
ieskaita pēc to aizstāvēšanas.
• pretendējot uz agronoma kvalifikācijas ieguvi Laukkopības, Dārzkopības,
Zootehnikas un UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā specialitātēs studenti kārto
rakstisku Kvalifikācijas eksāmenu:
• pretendējot uz bakalaura grādu lauksaimniecībā studenti kārto rakstisku
Kvalifikācijas eksāmenu, izstrādā un aizstāv bakalaura darbu;
Pašnovērtējuma gaitā ir atzīts, ka zināšanu novērtējumā maz ir pielietots vērtējums
izcili (10 balles), kas liecina par lielākās studentu daĜas nespēju studiju laikā apgūt
zināšanas virs programmu prasību līmeĦa un arī par pasniedzēju daĜas augstajiem un
nevienādajiem prasību kritērijiem zināšanu vērtējumā. Par to, ka akadēmiskā personāla
prasības uzskata par augstām, liecina studentu aptaujas rezultāti, kur 11% nav apmierināti
ar izvirzītajām prasībā.

7.5. Studējošie
7.5.1. Studējošo skaits programmā
Pieprasījums pēc zinošiem, erudītiem lauksaimniecības speciālistiem arvien pieaug.
Taču situācija fakultātē kĜūst arvien sarežăītāka. Lauksaimniecības fakultātē piedāvātās
studiju programmas nav populāras jauniešu vidū. Tā 2005./2006. studiju gadā fakultātē
studijas uzsāka 54 studenti, no kuriem 28 akadēmiskā studiju programmā, bet 19
profesionālajā studiju programmā. Situācija, salīdzinot ar iepriekšējo gadu nedaudz
uzlabojās, taču studentu sagatavotība studijām un sekmes ir vājas, un jau pēc pirmā
studiju semestra bija liels studentu atbirums, sevišėi profesionālajā studiju programmā
(skat. 7.3. tab.).
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7.3. tabula
Studentu skaits pilna laika pamatstudijās
Kurss
1.
2.
3.
4.
Kopā

20.09.2001 20.09.2002.
.
112
125
107
99
96
109
63
90
378
423

20.09.2003.

20.09.2004.

83
121
94
93
391

45
111
84
61
301

20.09.2005
48
51
53
48
200

Kopējais studentu skaits LF fakultātē uzsākot 2005./ 2006. studiju gadu bija 200, kas ir
ap 1,5 reizes mazāk kā citus studiju gadus. Samazinājums, salīdzinot ar iepriekšējā
mērėprogrammā plānoto turpat par 50%.
Līdzīga situācija vērojama arī nepilna laika studijās, kur sākot ar 2003./2004.
studiju gadu studentu skaits visās studiju programmās samazinājās.
7.4. tabula
Studentu skaits nepilna laika pamatstudijās
Kurss 20.09.2001. 20.09.2002. 20.09.2003. 20.09.2004.
1.
115 + 95*
100 + 74*
86 + 43*
122
2.
75
68 + 78*
67 + 38*
82
3.
42
42 + 52*
81 + 57*
108
4.
56
26
44 + 39*
108
5.
28
40
31
77
Kopā
470
486
497
*UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā – Limbažu filiāle

20.09.2005.
55+36*+15**
49+28*
26+22*
37+34*
60+ 43*
405

** Zootehnika – Siguldas filiālē
Kopumā nepilna laika studentu skaits uzsākot 2005./2006. studiju gadu bija par 92
mazāks kā iepriekšējā gadā.
Lai piesaistītu jauniešus studiju programmas apguvei, nepilna laika studijas
piedāvājām ari filiālēs. Limbažu filiāli izveidojām 2001. gadā, reăistrācijas dokumentu
skat. pielikumā. Siguldas filiāle izveidota 2005. gadā, reăistrācijas dokumentu skat.
pielikumā.
LF izveidotajā Siguldas filiālē 2005./2006. studiju gadā studijas uzsāka 15 studenti, kuru
studiju maksa nespēj segt izmaksas studiju programmas realizācijai. Turpmāk ir jāpieĦem
lēmums studiju programmu realizāciju neuzsākt, ja studentu skaits 1. kursā nav vismaz
25.
Ar katru gadu mazāk studentu uzsāk studijas arī Limbažu filiālē, līdz ar to ir pamatotas
bažas, ka tuvāko 5 gadu laikā šeit būs jāpārtrauc studentu apmācība. Izeja varētu būt
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studiju maksas paaugstināšana. Tai būtu jāsasniedz 1/3 daĜa no budžetā ieskaitītā līdzekĜu
apjoma lauksaimniecības studentu apmācībai.
Sakarā ar profesionālu speciālistu pieprasījuma pieaugumu darba tirgū, Lauksaimniecības
fakultāte uzskata par mērėtiecīgu sagatavot un līdztekus akreditētai Augstākai
profesionālai studiju programmai „Lauksaimniecība” piedāvāt Profesionālās augstākās
izglītības bakalaura studiju programmu „Lauksaimniecība”, iegūstamais grāds –
profesionālais bakalaura grāds lauksaimniecībā: ar plašām specializācijas iespējām 4. vai
5. kursā un iegūstamo kvalifikāciju: vadītājs, vai agronoms, vai zootehniėis utt. atkarībā
no izvēlētās nozares praksē un bakalaura darba tematikas. Minētās programmas plānots
piedāvāt pilna (4 gadi) un nepilna laika (5 gadi) studijām.
Par galveno studiju programmas realizācijas vietu ir jāuzskata Jelgava.
Turpmākajos gados, Ħemot vērā demogrāfisko krīzi valstī, nav pamata plānot lielāku
uzĦemamo studentu skaitu LF pilna un nepilna laika studiju programmās.
7.5.2. Absolventu skaits
Absolventi 2004/2005. studiju gadā
Lauksaimniecības zinātĦu bakalaura lauksaimniecībā akadēmisko grādu apakšprogrammā
dārzkopība ieguvuši: 13
Lauksaimniecības zinātĦu bakalaura lauksaimniecībā akadēmisko grādu apakšprogrammā
laukkopība ieguvuši: 6
Lauksaimniecības zinātĦu bakalaura lauksaimniecībā akadēmisko grādu apakšprogrammā
zootehnika ieguvusi: 3
Augstākā profesionālā studiju programma
Agronoms ar specializāciju uzĦēmējdarbība lauksaimniecībā pēc pilna laika studijām
ieguvuši: 45, bet pēc nepilna laika studijām: 3.
Bakalaura darbus izstrādāja 37 studenti, iegūstot tiesības studēt maăistrantūrā.
Agronoms ar specializāciju laukkopībā ieguvuši: 10
Valsts eksāmenu komisija nolēma izsniegt atestātu par tiesībām turpināt studijas
maăistrantūrā: 4
Agronoms ar specializāciju dārzkopībā ieguvuši: 7
Valsts eksāmenu komisija nolēma izsniegt atestātu par tiesībām turpināt studijas
maăistrantūrā: 1
Agronoms ar specializāciju zootehnikā ieguvuši: 2
.
Absolventi 2003/2004. studiju gadā
Pamatstudiju absolventi:
Lauksaimniecības zinātĦu bakalaura lauksaimniecībā akadēmisko grādu apakšprogrammā
dārzkopība ieguvuši: 8
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Lauksaimniecības zinātĦu bakalaura lauksaimniecībā akadēmisko grādu apakšprogrammā
laukkopība ieguvuši: 2
Lauksaimniecības zinātĦu bakalaura lauksaimniecībā akadēmisko grādu apakšprogrammā
zootehnika ieguvusi: 1
Agronoms ar specializāciju laukkopībā ieguvuši: 10
Valsts eksāmenu komisija nolēma izsniegt atestātu par tiesībām turpināt studijas
maăistrantūrā: 4
Agronoms ar specializāciju dārzkopībā ieguvuši: 7
Valsts eksāmenu komisija nolēma izsniegt atestātu par tiesībām turpināt studijas
maăistrantūrā: 1
Agronoms ar specializāciju zootehnikā ieguvuši: 2
UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā absolvēja - 45 pilna laika studenti un 3 nepilna laika
studenti.
Valsts eksāmenu komisija nolēma izsniegt atestātu par tiesībām turpināt studijas
maăistrantūrā: 37
Absolventi 2002/2003. studiju gadā
Pamatstudiju programmu beidza – 71 absolvents, no tiem pilna laika - 45, bet
nepilna laika – 26
 Lauksaimniecības zinātĦu bakalauri – 6 zootehnikas specialitātē, 10
dārzkopībā un 5 laukkopībā.
 Kvalifikācija agronoms ar specializāciju uzĦēmējdarbība lauksaimniecībā
– 31 no kuriem bakalaura darbus rakstīja 12 studenti.
 Kvalifikācija agronoms ar specializāciju laukkopībā - 3
 Kvalifikācija agronoms ar specializāciju dārzkopībā – 13
 Kvalifikācija agronoms ar specializāciju zootehnikā – 4
Absolventi 2001./2002. studiju gadā

•
•
•
•
•
•

Pamatstudiju programmu 2002. gadā beiguši 54 absolventi, no tiem:
lauksaimniecības zinātĦu bakalauri lauksaimniecībā
22
kvalifikācija agronoms ar specializāciju uzĦēmējdarbība
lauksaimniecībā un tiesībām turpināt studijas maăistrantūrā
9
kvalifikācija agronoms ar specializāciju laukkopībā
6
kvalifikācija agronoms ar specializāciju dārzkopībā
4
kvalifikācija agronoms ar specializāciju zootehnikā
5
kvalifikācija agronoms ar specializāciju uzĦēmējdarbība
lauksaimniecībā
8
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Absolventi 2000./2001. studiju gadā
Pamatstudiju programmu beiguši 57 absolventi, 35 klātienē un 22 neklātienē, no tiem:
•
•
•
•
•

lauksaimniecības zinātĦu bakalauri 22, bet 2 bakalaura darbus aizstāvēja 2000. gada
absolventi;
kvalifikācija agronoms ar specializāciju uzĦēmējdarbība lauksaimniecībā
5
kvalifikācija agronoms ar specializāciju laukkopībā
9
kvalifikācija agronoms ar specializāciju dārzkopībā
13
kvalifikācija agronoms ar specializāciju zootehnikā
8.
Maăistra studiju absolventi:

2005./2006. studiju gadā aizstāvēti 7 maăistra darbi.
2004./2005. studiju gadā aizstāvēti 8 maăistra darbi.
2003./2004. studiju gadā aizstāvēti 9 maăistra darbi.
2002/2003. studiju gadā aizstāvētie 9 maăistra darbi.
2001./2002. studiju gadā aizstāvētie 8 maăistra darbi.
2000./2001. studiju gadā aizstāvētie 8 maăistra darbi.
Sīkāka informācija par absolventiem sniegta katra studiju gada pašnovērtējuma ziĦojumā
un apkopota 7.5. tabulā..
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7.5. tabula
Lauksaimniecības fakultātes absolventu skaits pēdējo 5 studiju gadu laikā
Absolvēšanas gads
Studiju programma un specializācija

laukkopība
dārzkopība
zootehnika
Kopā

uzĦēmējdarbība lauksaimniecībā
laukkopība
dārzkopība
zootehnika
Kopā

2000./2001.

2001./2002.

2002./2003.

2003./2004.

2004./2005.

Kopā

Iestājās 2005./2006. st.g.

6
13
3
22

33
52
15
100

2
16
10
28

73
1
8
3
85

169
31
45
22
267

9

8

42

22
3

15
4

x
14

Akadēmiskā studiju programma (pilna laika) ar
specializāciju
12
8
5
2
9
12
10
8
3
2
6
1
24
22
21
11
Profesionālā studiju programma (pilna un nepilna laika) ar
specializāciju
0
17
31
48
10
6
3
11
13
4
13
7
8
5
4
2
31
32
51
68

Maăistra studiju programma

8

Studentu skaits
Aizstāvēti promocijas darbi

36
0

8
9
Doktora studiju programma
33
24
5
2
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16

pilna laika
nepilna laika, tai
skaitā 38
96
Limbažu filiālē
20
4

pilna laika
nepilna laika
1 (Lopkopība)

7.5.3. Studējošo aptaujas rezultāti
Aptaujā piedalījās visu studiju programmu pēdējo kursu studenti. Aptaujas anketas
atgrieza – 25. Aptaujas mērėis bija noskaidrot studentu viedokli par studiju procesu,
mācībspēku kompetenci un prasībām, administrācijas darbu, nodrošinājumu ar literatūru,
dzīvi studentu viesnīcā
Kopumā rezultāti līdzīgi kā fakultātes absolventiem. Studijas LLU un LF apmierina
vairāk kā 80%. Vairāk kā 40% uzskata, ka jāpalielina praktisko darbu īpatsvars studiju
procesā. Fakultātes nosaukuma maiĦu neuzskata par aktuālu jautājumu. Iesaka studiju
prosesā vairāk iesaistīt jaunos pasniedzējus, iekĜaut studiju pogrammā jaunāko
tehnoloăiju apguvi, pastiprināt saikni ar studentiem. Ar pieejamo literatūru bibliotēkā ir
apmierinātu 88,9% no respondentiem. E studiju ieviešanu atbalsta 66,6%.
7.5.4. Absolventu aptaujas rezultāti
Aptauja veikta LLU LF Limbažu filiālē. No 2006. gada absolventiem, t.i. 47
aptaujā piedalījās 33 tas ir 70,2%. No tiem 75,7% bija sievietes un 24,3% vīrieši. Darba
vietas ir Ĝoti dažādas: 15,2% strādā zemnieku saimniecībās, 15,2% ir ierēdĦi, ir
pašvaldību, muitas, LAD dzīvības apdrošināšanas un citu iestāžu darbinieki. Tātad
studiju programmas izvēle pamatā ir saistīta ar studiju vietu, bet ne darba specifiku.
Kā liecina iegūtie rezultāti, tad uz jautājumiem, kas skāra filiāles nākotni, visi aptaujātie
uzskata, ka filiāles darbs jāturpina, ir apmierinātu ar studijām nedēĜas nogalēs, un
kopumā studijas Limbažos vērtē ar labi un teicami. Tikai 6,1% jeb 2 respondenti studijas
Limbažos vērtē kā apmierinošas.
Studiju programmas saturu un mācībspēku kompetenci aptaujātie novērtē Ĝoti
līdzīgi. Lielākā daĜa respondentu uzskata, ka mācībspēku zināšanas un pasniegšanas
metodika ir teicamas un labas, attieksme pret studentiem laba un prasības pamatotas.
Nodarbību klāstā 66,7% uzskata, ka nekas nav jāmaina, bet 27,3% uzskata, ka jāpalielina
praktisko nodarbību īpatsvars.
Uz jautājumiem par studiju darba plānošanu un administratīvo darbu jaušama
domu dalīšanās. Studiju nodarbību sarakstu sagatavošana un ievērošana 72,8% no
respondentiem apmierina, bet 24,2% neapmierina. Administrācijas darbs studiju darba
gaitā radušos problēmu risināšanā un pretenziju izskatīšanā novērtēts 39,4% gadījumos
kā labs, bet 27.3% gadījumos kā neapmierinošs. Ir jāveic papildus studentu aptaujas, lai
noskaidrotu, kas konkrēti studentus neapmierina administrācijas darbā.
Limbažu filiālē gadu gaitā ir izveidota neliela bibliotēka. Kā uzskata aptaujātie,
tad bibliotēkas personāls ir Ĝoti pretimnākošs, apmierina periodisko izdevumu klāsts par
lauksaimniecību, bet studiju literatūras pieejamība 45,5% gadījumos apmierina, bet
39,4% gadījumos neapmierina. Tas nozemē, ka jāpievērš lielāka uzmanība speciālās
literatūras iegādei filiāles vajadzībām. Tajā pat laikā tikai 15,1% no aptaujātajiem ir
izmantojis LLU bibliotēkas pakalpojumus. Tas daĜēji varētu būt izskaidrojams ar to, ka
visi filiāles studenti ir nodarbinātas personas, bet ar LLU bibliotēka svētdienās nestrādā.
Ar katru gadu studiju izmaksas palielinās. Tas skar arī filiāles. Sevišėi
sadārdzinās transporta izmaksas. Mācībspēku aizvešana un atvešana no Limbažiem,
studentu atvešana un aizvešana no Jelgavas nepieciešamo laboratorijas darbu izstrādei.
Līdz ar to ir skaidrs, ka jāpalielina studiju maksa, kas no 2006./2007. studiju gada ir
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noteikta LVL 450,- . Kā liecina aptaujas rezultāti, tad tādu studiju maksu būtu gatavi
maksāt tikai 18,2% no aptaujātajiem. Tātad varam plānot, ka ne tikai demogrāfiskā krīze,
bet arī studiju maksu paaugstināšana var ietekmēt studētgribētāju skaitu Limbažu filiālē.
Ar izvēlēto augstskolu ir apmierināti visi respondenti un kopumā studijas vērtē
atzinīgi.
Liela daĜa filiāles absolventi vēlās, lai LF piedāvā Limbažos arī profesionālo
maăistrantūru.

7.5.5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā varētu vērtēt no vairākiem
aspektiem.
1. Fakultātes un studiju programmu reklāma.
LLU un arī Lauksaimniecības fakultātes studentu pašpārvaldes darbā ir iesaistījušies
aktīvi jaunieši, kuri katru gadu organizē profesijas dienas „ Agronomu dienas”, kuru laikā
aktīvi reklamē savu specialitāti un attieksmi pret dažādām norisēm Latvijā.
Katru gadu, sadarbība ar studentiem tiek atjaunots informatīvais buklets par fakultāti.
Šogad esam sagatavojuši plakātu, kura izplatīšanā pa skolām ir iesaistījušies visu kursu
studenti. Studenti brauc arī uz aăitācijas pasākumiem skolās.
2. Studiju procesa un satura apspriešana.
Mēnesī divas reizes notiek grupu vecāko sapulces dekanātā, kuru laikā tiek risināti
gan studentus gan fakultātes akadēmisko personālu interesējošie jautājumi.
Studentu pārstāvniecība ir arī fakultātes Domē, fakultātes Mācību metodiskajā padomē,
LLU Senātā un Konventā, līdz ar to studenti ir informēti par norisēm gan LLU, gan
fakultātē.
3. Līdzdalība pētnieciskajā darbā.
Katru gadu aktīvākie studenti iesaistās studentu zinātniskās konferences darbā,
publiski prezentējot savu pētījumu rezultātus.
Maăistratūras studentu studiju plānā ir arī pedagoăiskā prakse, kuras laikā viĦi lasa
lekcijas un vada praktiskos darbus bakalaura un profesionālo studiju programmu
studentiem. Tādā veidā izveidojas laba sadarbība ar maăistra darba vadītājiem un
studentiem.

7.6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls
7.6.1. Akadēmiskā personāla skaits
Studiju procesa realizācijā ir iesaistīti LLU dažādu fakultāšu akadēmiskais personāls,
taču pamatā tie ir Lauksaimniecības fakultātes mācībspēki. Kopumā studiju programmu
realizācijā iesaistīti vairāk kā 70 LLU mācībspēki. Lauksaimniecības fakultātē
2005./2006. studiju gadā strādā 48 mācībspēki, no kuriem 28 ir ar doktora zinātnisko
grādu. Tas sastāda 58.3% no visiem fakultātē strādājošiem mācībspēkiem. Nākošajā
studiju gadā LF papildus būs nepieciešamas 2 docentu un vismaz 2 asociēto profesoru
vietas.
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4.4. tabula
Lauksaimniecības fakultātē strādājošo mācībspēku kvalifikācija
IeĦemamais amats
Profesors
Asociētais profesors
Docents
Lektors
Asistents
Kopā

Ar doktora grādu
5
11
9
2
1
28

Bez doktora grāda
0
2
2
11
5
20

Kopā
5
13
11
13
6
48

Sīkāku informāciju par akadēmisko personālu var apskatīt 7.7. tabulā.
No 48 mācībspēkiem, 11 mācībspēki bija vecāki par 61 gadu. Tas sastāda 22.9%.
Lielākais skaits mācībspēku fakultātē ir vecuma grupā no 36 līdz 50 gadiem, tas ir 17 jeb
35.4%.
No viesiem LF mācībspēkiem 62.5% ir sievietes. Tas izskaidrojams art to, ka arī studenti
fakultātē vairumā ir meitenes, kuras tālāk izvēlas studijas doktorantūrā un tālāk saista
savu karjeru ar LLU.
7.6.2. Akadēmiskā personāla atbilstība struktūrvienības mērėiem un
uzdevumiem
Studiju procesa organizēšanā ir iesaistītas visas LF struktūrvienības: Augsnes un
augu zinātnes institūts, Agrobiotehnoloăijas institūts, MPS „ Pēterlauki” un ZMC
„Mušėi”. Par studiju bāzi, ko LLU LF izmanto visu līmeĦu studiju programmas
īstenošanai, kalpo gan LLU struktūrvienības, gan arī sadarbības projekti ar zinātniskām
institūcijām Latvijā un ārzemēs. Programmas īstenošana veicina studiju un pētījumu
integrāciju universitātē un sekmē akadēmiskās dzīves pilnveidošanu.
Struktūrvienību akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās gan pedagoăiskajā, gan
pētnieciskajā darbā, par ko pārliecino1ši liecina pēdējo gadu laikā izdotās grāmatas un
zinātniskās publikācijas.
7.8. tabula
Publikācijas pēdējo 6 gadu laikā
Publikāciju
veids
grāmatas
raksti

Gadi
2000
2
73

2001
5
94

2002
4
88

Kopā
2003
7
109

2004
6
101

2005
4
63

28
528

Visu publikāciju saraksts dots 4. pielikumā.
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Līdzdalība starptautiskās programmās
Lauksaimniecības fakultātei ir sadarbības partneri daudzās Eiropas Savienības valstīs.
Sadarbība promocijas darbu izstrādē:
1.

Jānis Repsons, tēma: Determination o weeds in site – specific agriculture/ NezāĜu
noteikšana agrofitocenozēs precīzajā laukkopībā. Zin. vad. prof. D.LapiĦš un prof.
W.Kuhbauchs (Vācija). Tēmas izpildei par nezāĜu noteikšanu agrofitocenozēs precīzajā
laukkopībā noslēgts divpusējs līgums ar Bonnas universitātes Lauksaimniecības fakultāti
ERASMUS programmas ietvaros, papildus izdevumus sedz arī LR ZM Lauksaimniecības
atbalsta dienests.

2.

Jānis Kopmanis – sadarbība zinātniskā darba tēmas: “Herbicīdu samazinātu
devu ietekme uz vasaras miežu sējumu nezāĜainību un nezāĜu nākošo paaudzi”
eksperimentālās daĜas izpildē ar Dānijas lauksaimniecības zinātniski pētniecisko
institūtu. PC-P Weeds datorprogrammas modeĜu pārbaude Latvijas apstākĜos.
Sadarbības rezultātā izstrādāts un aizstāvēts promocijas darbs lauksaimniecības
zinātĦu doktora grāda ieguvei.

3.

Aigars Plūme. Tēma: Perforance criteria's elaboration of soil deep ploughing /
Augsnes dziĜirdināšanas efektivitātes kritēriju izstrāde. Sadarbība ar firmu AGROCOM
(Vācija) par GPS un specializēto datorprogrammu lietojumu laukkopības tehnoloăijās.
Piedalīšanās datorprogrammu apguves kursos 06.- 09.06. 2005.g., ko organizē firmas
Agrocom (Vācija) un KeskoAgro (Somija), iegūto iemaĦu realizēšana zinātniskajā darbā.
Paredzētas studijas Vācijā firmā Agrocom par GPS lietošanu augsnes apstrādes
tehnoloăiju diferencēšanā.

4.

Aigars OĜukalns - zinātniskā darba tēmas: “LatvāĦu izplatība un
ierobežošanas pamatojums Latvijā” sadarbība ar Baltijas valstu zinātniekiem
(doktorantūras laiks beidzās 2004.g.).

5.

Dace BārzdiĦa – zinātniskā darba tēmas izpildei (sadarbība ar LU Bioloăijas
institūtu un Lietuvas Zooveterinārās akadēmijas molokulārās ăenētikas laboratriju).

6.

Inga Moročko, - Augu un augsnes zinātĦu institūta doktorande, vienlaicīgi ir
Zviedrijas SLU doktorande un piedalās starptautiskā projekta realizācijā "The role
of endophytic and non-pathogenic Fusarium fungi in cropping systems", zinātniskā
vadītāja no Latvijas puses B. Bankina, no Zviedrijas puses prof. Jans Stenlids.
Projekta darbības laiks 2004-2006.
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7.7. tabula

Vārds, uzvārds
J. Sprūžs
A. Adamovičs
D. LapiĦš
A. KārkliĦš
I. Turka
J. Nudiens
G. Rozītis
I. Pilvere
I. Gulbe
I. AlsiĦa
R. Vucāns
Dz. Kreišmane
A. BērziĦš
B. Bankina
Dz. Kreita
Z. Gaile
M. ĀboliĦš
U. Osītis
A. Balode
A. Trūpa
E. Plīse
A. Kronberga
D. Kairiša
L. Degola
M. Ausmane

Dzimšanas
gads
10.12.1937.
13.04.1947.
24.08.1944.
06.02.1951.
12.03.1942.
23.04.1942.
26.12.1948.
03.03.1956.
06.10.1967.
26.07.1960.
23.08.1956.
21.03.1954.
22.04.1940.
23.06.1960.
04.10.1952.
07.02.1958.
03.04.1943.
06.03.1936.
02.09.1957.
27.12.1970.
09.10.1936.
25.06.1971.
29.07.1958.
17.05.1956.
26.01.1944.

LF mācībspēki pa vecuma grupām un dzimumiem
Vecuma grupa
Vecums,
līdz 35
no 36 līdz 50
no 51 līdz 60 no 61 līdz 65
gadi
gadiem
gadiem
gadiem
gadiem
69
59
x
62
x
55
x
64
x
64
x
58
x
50
x
39
x
46
x
50
x
52
x
66
46
x
54
x
48
x
63
x
70
49
x
36
x
70
34
x
48
x
50
x
62
x
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vecāki par 65
gadiem
x

x

x

x

I. Līpenīte
I. Žukauska
I. Rūvalds
G. Lināre
E. ŠeĜegovska
A. LiniĦa
R. Vītola
D. Jonkus
A. Pogulis
L. Dubova
A. BērziĦa
A. Dižgalve
K. Kampuss
M. Liepniece
I. Melngalvis
J. Livmanis
J. Kopmanis
A. Krauze
I. Lūse
I. KĜaviĦa
I. Januška
G. Bimšteine
A. Plūme
Kopā
%
Profesori
Asociētie
profesori
Docenti

21.05.1954.
02.10.1949.
26.06.1938.
18.07.1944.
22.03.1967.
27.04.1959.
01.03.1980.
27.01.1952.
15.08.1962.
11.10.1970.
28.02.1976.
22.06.1960.
01.10.1971.
27.07.1950.
24.02.1956.
21.04.1971.
10.09.1976.
10.06.1970.
10.06.1980.
20.12.1979.
14.08.1976.
09.05.1975.
26.01.1973.
48
100

52
57
68
62
39
47
26
54
44
36
30
46
35
56
50
35
30
36
26
27
30
31
33

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
11
22,9

17
35,4

9
18,8

6
12,5

5
10,4

5

0

0

2

2

1

13
11

0
1

6
4

3
2

2
2

2
2
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Lektori
Asistenti
Amats
Profesori
Asociētie
profesori
Docenti
Lektori
Asistenti
Kopā

13
6
Vīrieši
4
6
1
5
2
18

5
5
Dalījums pa dzimumiem
%
Sievietes
80
1
46,2
9,1
38,5
33,3
37,5

7
10
8
4
30
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2
0

0
0

%
20
53,8
90,9
61,5
66,7
62,5
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0
0

7.6. tabula
Agrobiotehnoloăijas institūta valdījumā vai lietošanā esošo telpu nodrošinājumu
(zinātniskās darbības veikšanai)
Telpa Nr., lietošanas mērėis
224.auditorija
227.auditorija
230. auditorija
233. auditorija
226. kabinets
228. kabinets
229. kabinets
230-1. kabinets
231.laboratorija
231-1. kabinets
231-2. kabinets
232. kabinets
16. laboratorija
16-1
16-2
218. auditorija
214. kabinets
213. kabinets
211. kabinets
209. kabinets
207. Dzīvnieku imunoăenētikas
laboratorija
202. Dzīvnieku imunoăenētikas
laboratorija
217. auditorija
216. kabinets
215. Kvantitatīvās ăenētikas
laboratorija
215. kabinets
212. auditorija
210. kabinets
208. kabinets
206. audotorija ar video aprīkoj.
205. kabinets
204. kabinets
203. kabinets

Vietu skaits;
personāls
28
18
14
28
prof. A.Adamovičs, lietvedeV.JemeĜjaĦenko
Vad.pētnieks V.AuziĦš
Asociētās profesores Dz.Kreišmane, I.Pilvere
Asoc.prof. Dz.Kreita, I.Gulbe, lektora v.i.
R.Vītola, Zin.līdzstr., Mag.agr. M.Katamadze
Laboratorija (atb. Z.Šuksta)
lietvede Z.Šuksta
Vad.pētn. A.Ruža
Vad.pētn. I.Belicka, doc. A.Kronberga,
asoc.prof.Z.Gaile, lietv.spec. D.BārzdiĦa
Graudu un sēklu mācību zinātniskā
laboratorijas vad., lektora v.i. A.LiniĦa,
Lietv.spec.M.Grase
64
Doc. L.Degola
Asoc.prof.G.Rozītis
Asist.I.KĜaviĦa
Doc. A.Trūpa
Lietv.spec.T.Špāka
Lietvede S.Strīėe
15

Platība, m2
51
41.5
36.5
49.7
17.7
14.9
17.2
29.9
48.4
10.5
15.5
21.5
74.8
26.5
35.6
73.5
16.9
18.9
23.9
55.3
71.6
30.1

22
Doc.D.Kairiša; lekt.D.Jonkus

35.0
18.6
36.8

Doc.Z.Grīslis

12.0
50.9
19.7

30
Asist.E.ŠeĜegovska
Asoc.prof.J.Nudiens
Lietv.spec.V.Ilmane; dokt.I.Jansons
16
Prof.J.Sprūžs
Prof.J.Latvietis
Prof.U.Osītis
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101. auditorija
103. auditorija
107. auditorija
109. Doktorantu un maăistrantu
zin. –pētn. lab.; Vizuālo praktisko
nodarbību telpa

108. kabinets
106.kabinets
105. kabinets
104. kabinets
102. kabinets
100. noliktava

50
40
32

58.3
58.0
51.5

14-20

39.5

Asoc.prof. M.ĀboliĦš
Lekt. A.Dižgalve,
Doc. A.Balode
Lietv.speciālistes L.Stabliniece,
M.Liepniece, R.Sausserde
Doc.v.i. I.Žukauska
Lekt. A.BērziĦa, K.Kampuss,
Asist.A.Krauze
Noliktava-sagatavotava
Strazdu iela 1.

Laboratorija
Siltumnīca

16.9
14.1
19.3
14.0
20.2
22.0
140
180

Agrobiotehnoloăijas institūta rīcībā ir nodotas telpas universitātes galvenajā mācību
korpusā Lielā ielā 2. un Strazdu ielā 1. Telpu kopējā platība ir 1172.8 m2 (neskaitot
telpas, kuras tiek izmantotas tikai studiju procesa nodrošināšanai – auditorijas, kā arī
koplietošanas telpas – gaiteĦi, vestibili, tualetes). Telpu sadalījums:
telpas eksperimentālā darba veikšanai (laboratorijas u.c.) - 503.3 m2;
telpas paraugu apstrādei, glabāšanai, materiālu, aprīkojuma uzglabāšanai – 22.0 m2;
akadēmiskā un palīgpersonāla darba telpas - 467.5 m2.
siltumnīca Strazdu ielā 1.
- 180 m2.
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7.8. tabula
ZiĦas par svarīgākajām zinātniskajām iekārtām Augsnes un augu zinātĦu institūtā
Iekārtas nosaukums
Analītiskie svari – 4 gab.
Elektroniskie svari, #V–1 mg, (120 g×1
mg)
Elektroniskie svari, V–200
Tehniskie svari (elektroniskie) – 4 gab.
Spektrofotometrs, „Multiscan”
Liesmas fotometrs
Jonomēri – 2 gab.
pH metrs, BASIC
pH metrs ar Vand kombinēto stikla
elektrodu
Fotoelektrokolorimetri – 2 gab.
Laboratorijas aprīkojums (karsēšanas
iekārtas, centrifūgas, kratītāji, trauki,
mērtrauki, dozatori, utt.).
Kjeltech (1 komplekts)
Augsnes mitruma mērītājs
Thetaprobe augsnes mitruma sensors
Penetrometrs Ejalkamf
Luksometrs
Saules radiācijas mērītājs
Psihrometrs
Iekārta Metpole „Hardi” meteodatu
automātiskai uztveršanai
Radiācijas detektors Gamma
Skeneris HP SkanJet 5470C
Skeneris LA 1600 ar pozicionēšanas
sistēmu
Datorprogrammas WIN RHIZO un WIN
FOLIA
GERMIN iQue 3600 GPS iekārta ar
AGROCOM programnodrošinājumu

Digitālie fotoaparāti Photosmart 850 un
Cannon EOS 300D.
Videokamera PANASONIC NV–R
GPS navigācijas sistēma, SP 24 MLR

Īss lietojama raksturojums

Analītiskā darba veikšanai augsnes un
augu paraugiem dažādu ėīmisko īpašību
noteikšanai.

Augsnes un augu fizioloăijas un ėīmisko
analīžu veikšanai.
Kopējā N noteikšana augsnē un augos
Ierīces, augsnes fizikālo īpašību mērīšanai
uz lauka un laboratorijā

Aprīkojums meteoroloăisko datu
reăistrācijai
Radioaktivitātes mērierīce.
Iekārtas un datorprogrammas augu sakĦu
un lapu digitālo attēlu iegūšanai un to
morfoloăiskai analīzei.
Globālās pozicionēšanas sistēma
koordinātu noteikšanai ražošanas
izmēăinājumos precīzās laukkopības
tehnoloăiju realizācijai un efektivitātes
noteikšanai.
Novērojumu fiksācijai dabā.
Novērojumu ăeogrāfiskai pozicionēšanai.
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Mikrodozators 4 kanālu, Elisa testa
veikšanai
Ekstraktors
Mazgājamā iekārta Elisa testa veikšanai,
Lab systems, 1500 µt
Inkubators vīrusu diagnostikai
Saldētava augu paraugu glabāšanai,
EU6323
Saldējamā kamera, universāla
Laboratorijas iekārta LBI–1 augu
fizioloăijas pētījumiem
Laminārais bokss, sterils
Laminārais bokss Bio 48
Maisītājs S20 ar papildaprīkojumu
Destilācijas aparāts Elix 3
Stereomikroskops ar digitālo fotokameru un
datorprogrammu nodrošinājumu
Mikroskops ar digitālo fotokameru un
datorprogrammu nodrošinājumu
Siltumnīca ar regulējamu mikroklimatu
Burkharta sporu ėērājs

Augu patogēnu diagnostikai.

Paraugu apskatīšani, fotografēšanai.

Indikatoraugu audzēšanai.
Iekārta, lai lauka apstākĜos noteiktu
patogēnu sporu lidošanu, kas nepieciešams
augu slimību epidemioloăijas pētījumiem.

Aprīkojums augšĦu pētīšanai uz lauka,
Dažādas ierīces un aprīkojums.
paraugu Ħemšanai un sagatavošanai
Datortehnika (27 vienības, t.sk. 3 portatīvie)
un atbilstošs programmnodrošinājums.
Informācijas ieguvei, datu apstrādei,
Pastāvīgs INTERNET pieslēgums 22
publikāciju gatavošanai.
datoriem.
Institūta zinātnieki izmanto Atomu absorbcijas spektrofotometru, kā arī analītisko
aparatūru, kas atrodas LLU Agronomisko analīžu zinātniskajā laboratorijā.
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4.5. tabula
ZiĦas par svarīgākajām zinātniskajām iekārtām Agrobiotehnoloăijas institūtā
Augkopības nodaĜas nodrošinājums
Graudu un sēklu mācību zinātniskajā
laboratorijā, iekārtas nosaukums, marka
Krišanas skaitĜa noteicējs, Falling number
1500
LipekĜa noteikšanas aparatūra: Glutomatic2100
Centrifuge-2015
Glutork 2020
Sedimentācijas vērtības (Zeleny indeksa)
noteikšanas aparatūra; Brabender Sedimat
Brabender:
a) dzirnavas,
b) motorizēts miksera statīvs
Automātiskais sēklu (graudu) skaitītājs,
Contador
Automātiskais sēklu-graudu šėirotājsfrakcionētājs, Sortimat-k
Paraugu tīrītājs ar dazādiem sietiem,
Sample cleaner MLN
Paraugu dalītājs, Rationel Koncervice
Elektroniskie svari; V-200
Elektroniskie svari V-200
Elektroniskie svari V-120
Elektroniskie svari V-2400
Elektroniskie svari V-1200
Elektroniskie svari Sartorius
Diedzējamie skapji (elektron. regulējamie)
5 gab.

Iekārtas izmantošanas veids
Nosaka krišanas skaitli kviešiem, rudziem
un tritikālei pēc Latvijas Valsts standarta
(LVS) - 274
Nosaka lipekĜa daudzumu un kvalitāti pēc
LVS-278

Kviešu graudu malšanai
Nosaka sedimentācijas vērtību kviešiem
pēc LVS ISO - 5529
Graudu un sēklu skaitīšanai, dažādiem
kultūraugiem: I un II grupas labībām,
pākšaugiem, stiebrzālēm, eĜĜas augiem
Sēklu un graudu
šėirošanai pēc izmēra
Graudu un sēklu tīrīšanai
Graudu un sēklu paraugu sadalīšanai
Graudu un miltu svēršanai
Graudu un miltu svēršana
Miltu un ėimikāliju svēršanai
Graudu un miltu svēršana
Graudu svēršanai
Graudu un kartupeĜu svēršanai
Sēklu diedzēšanai

Laboratorijas sietu komplekts; BML

Graudu sijāšanai pēc izmēra

Žāvējamais skapis ; HS 62 A

Graudu mitruma noteikšanai pēc standarta
metodes
Auzu graudu krāsas noteikšanai
Graudu samalšanai, lai varētu noteikt
krišanas skaitli un lipekli

Ultravioletā lampa; UVL
Dzirnavas; Laboratory Mill 3100 Perten
KartupeĜu cietes noteikšanas iekārta

KartupeĜu cietes noteikšanai, pēc īpatnējā
svara ūdenī.
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Graudu kvalitātes rādītāju noteicējs;
Infratec 1241

Lopkopības nodaĜas nodrošinājums
Iekārtas nosaukums
Saldētava 180 cm EU8214C
Centrifūga Cm – 6M
Centrifūga CM – 70 m
Televizors Samsung; videopleijers
Samsung
4 datori ar sekojošām programmām:
SPSS 8.for Windows Student Version
Statistical Data Analysis;
R 200 A Language and Environment
Copyright, 2004;
The R Development Core TeamMINITAB;
Data Analysis Software Release 7.2-Standart
Version; Zevs 10;
Audzēšanas programma piena govkopībā;
Seleks C&P 1.3 for Win’95, 98;
Cūkkopības selekcijas programma;
MTDFREML;
Statistiskā datu apstrādes programma;
VCE version beta 4.2.8 Eildert Groeneveld.

Nosaka šādus graudu kvalitātes rādītājus:
proteīnu, mitrumu, cieti, lipekli, Zeleny
indeksu, tilpummasu.
Rapsim nosaka: eĜĜu, mitrumu un
tilpummasu.ZirĦiem nosaka: proteīnu,
mitrumu un tilpummasu.
Iekārtas pielietojums
Dzīvnieku asins grupu noteikšanai

Mācību filmu demonstrēšanai
Doktorantu un maăistrantu zinātnisko
darbu izstrādei

Dārzkopības nodaĜas nodrošinājums
Iekārtas nosaukums
Bišu māšu instrumentālās apsēklošanas
aparāts
Kodoskops 3 M
Centrifūga ROTOFIX
L 295 faksa aparāts
Mikrometra mērtīklojums
Mikroskops Nikon SMZ-800 JP
Staru dalītājs, Beam Splitter
Objektīvs ED-PLAN 2X, Okulāri
palielinājums 30X
Nikon Eclipse 50i mikroskops
DS-5M-U1 digitālā kamera
ACER Travel Mate 4651 Lmi, Lucia Net

Iekārtas pielietojums
Tiek izmantots bišu selekcijai un
genofonda saglabāšanai
Medus kvalitātes pētījumiem
Medus kvalitātes pētījumiem

Varrozes apkarošanas preparātu pārbaude
Medus kvalitātes pētījumiem
specializēta programma fotoattēlu
apstrādei – Varrozes un saistīto vīrusu
slimību pētījumi
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Ledusskapis Electrolux ERB
3500X+CE235
Stropu grīdiĦu sildelementi varrozes
invāzijas ierobežošanai ar vadības bloku

Varrozi samazinošu dravošanas metožu
pārbaude

Mācību bāzes un pētījumu veikšanas vietas
Agrobiotehnoloăijas un Augsnes un augu zinātĦu institūtu zinātnieki zinātnisko
eksperimentu veikšanai un kā pētījumu bāzi izmanto sekojošus LLU īpašumus un
zinātniskos objektus:
1. SIA LLU MĀCĪBU PĒTĪJUMU SAIMNIECĪBA „VECAUCE”
MPS “Vecauce” ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes īpašums, kura
pastāvēšanu garantē un darbības virzienus nosaka Latvijas Republikas 1998.gadā
pieĦemtais likums “Par LLU MPS “Vecauce”.
No LLU MPS “Vecauce” Statūtiem; 1999.gads: LLU MPS “Vecauce” mērėis ir sekmēt
LLU zinātnisko, pedagoăisko un saimniecisko darbību.
Atrašanās vieta: Akadēmijas iela 11a, Auce, Dobeles rajons;
LLU MPS “Vecauce” 2005.gadā apsaimnieko 1796,7 ha zemes: pastāvīgā lietošanā
1608,7 ha, bet 188,0 ha zemes tiek nomāta, LIZ platība 1555,9 ha. Iekārtoti 3 stacionārie
izmēăinājumu lauki ar kopējo platību 68,5 ha, t.sk., 15 ha sertificēts bioloăiskais
izmēăinājumu lauks. Ja ir vajadzība, iespējams veikt izmēăinājumus un iekārtot
demonstrējumus arī citos laukos, ganībās, augĜu dārzos. Vecaucē nodarbojas ar piena un
gaĜas lopkopību: 2005.gadā kopējais liellopu skaits sasniedza 922, t.sk., 122 gaĜas šėirĦu
liellopi. Vidējais izslaukums no govs 2005. pārraudzības gadā – 6412 kg. Kopumā zemes
platības un dzīvnieku skaits ir pietiekoši efektīvai saimniekošanai, zinātnieku, doktorantu,
maăistrantu zinātniskiem pētījumiem un bakalauru studijām, demonstrējumu
organizēšanai un konsultatīvai darbībai.
Pēc LR likuma “Par LLU MPS “Vecauce”” pieĦemšanas saimniecības funkcijas,
uzdevumi un attīstības mērėi radikāli mainās. Saimniecība kĜuvusi un joprojām attīstās kā
daudzfunkcionāls lauksaimniecības izglītības un zinātnes centrs ar šādiem galvenajiem
darbības virzieniem:
1) LLU zinātnieku eksperimentālā bāze. Tiek risināti dažādi temati, galvenokārt
lauksaimniecības zinātnes nozares apakšnozarēs (Laukkopība, Lopkopība,
Dārzkopība, Lauksaimniecības inženierzinātnes) un veterinārmedicīnā. Pētījumos
iesaistījušies gan LLU docētāji, gan visu līmeĦu studējošie, gan LLU MPS “Vecauce”
speciālisti un strādājošie. “Vecaucē” tiek izstrādāti gan LZP sadarbības projekti, gan
granta tēmas, gan Zemkopības ministrijas un dažādu firmu pasūtījumi, kā arī tiek
veikti pētījumi Dr.agr. zinātniskā grāda iegūšanai. Notiek arī pētījumi starptautiskās
sadarbības projektu ietvaros. Tiek pieliktas visas pūles, lai modernizētu
materiāltehnisko bāzi lauka izmēăinājumu veikšanai.
2) Zinātnes atziĦu demonstrēšana, pārbaude ražošanas apstākĜos, ieviešana
ražošanā un reklamēšana. ĥemot vērā LLU MPS “Vecauce” apsaimniekošanā
esošo zemes platību, kā arī mājdzīvnieku ganāmpulkus (slaucamās govis – 332,
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specializēto gaĜas šėirĦu liellopi ~ 122), šī virziena izpilde ir labi iespējama. Galvenās
grūtības sagādā nepārtrauktā nepieciešamība atjaunot ražošanas tehnoloăijas, jo tas ir
finansu resursu ietilpīgs process. Saimniecībai kā valsts īpašumam nebija dota iespēja
izmantot SAPARD finansējumu. Tomēr – neskatoties uz pieminētajām grūtībām,
materiāltehniskā bāze katru gadu pamazām tiek atjaunota un papildināta.
3) Izstāžu un konkursu rīkošana. LLU MPS “Vecauce” ir piemērota vieta
lauksaimniecības reăionālo izstāžu rīkošanai, jo vienuviet ir iespējams izmantot gan
izstāžu halli, gan lauksaimniecības dzīvnieku demonstrēšanas laukumu, gan
demonstrēt lauka izmēăinājumu rezultātus un organizēt valsts arāju sacensības.
Reăionālās lauksaimniecības izstādes ar atzīstamiem panākumiem norisinājās katru
gadu no 1995.gada līdz 2001.gadam, bet turpmāk paredzēts tās rīkot reizi trijos gados,
no kuriem pirmais ir bija 2004.gads.
2. LLU LF MĀCĪBU PĒTĪJUMU SAIMNIECĪBA “PĒTERLAUKI”
Saimniecības uzdevums - Mācību un pētījumu saimniecības “Pēterlauki” galvenais
uzdevums ir izveidot materiāli tehnisko bāzi, lai radītu priekšnoteikumus LLU
Lauksaimniecības fakultātes zinātnieku lauka izmēăinājumu ierīkošanai un pētnieciskā
darba veikšanai lauksaimniecības zinātnes laukkopības apakšnozares augkopības,
agroėīmijas, laukkopības un pĜavkopības zinātĦu virzienos.
Atrašanās vieta: Jelgavas rajons, Platones pagasts “Pēterlauki”.
Nekustamais īpašums: Zeme – valsts īpašumā ierakstīta Zemes grāmatā uz ZM vārda
228 ha t.sk. izmēăinājumu ierīkošanai 50 ha.
Ēkas – Angārs, mašīnu novietne; graudu un sēklu pirmapstrādes punkts.
Tehniskais nodrošinājums: Saimniecība ir nodrošināta ar nepieciešamo
lauksaimniecības tehniku, lauksaimniecības mašīnām un inventāru, zinātniskā darba
veikšanai.
3. LLU LF ZIRGKOPĪBAS MĀCĪBU CENTRS “MUŠĖI”
Saimniecības prioritārais uzdevums:
1) Nodrošināt studentu praktisko apmācību priekšmetos “Zirgkopība”, “Zirgu
audzēšana”, “Zirgu un jātnieku sagatavošanas pamati”, “Jātnieku sports un
menedžments”, “Lopkopība” (VMF), “Fiziskā audzināšana” (Jātnieku sports).
2) Veikt zinātniskus pētījumus lauksaimniecības nozares lopkopības apakšnozares
virzienā “Zirgkopība”.
Atrašanās vieta: Jelgavas rajons, Ozolnieku novads, “Mušėi”.
Nekustamais īpašums : Zeme – valsts īpašumā ierakstīta Zemes grāmatā uz ZM
vārda 28,19 ha, no tiem 25 ha izmanto zirgu ganībām, 5 ha kā treniĦu laukumi.
Ēkas – Zirgu novietne – stallis 30 zirgiem, slēgtais angārs – manēža, barības šėūnis,
dienesta viesnīca, saimniecības ēka – pagrabs, šėūnīši, darbnīca, ūdens sūkĦu māja,
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aka, zirgu vasaras tipa novietnes 100 zirgiem, ārējā degvielas apgāde, ārējā
kanalizācija, ārējā ūdens vads.
Tehniskais nodrošinājums: saimniecība ir nodrošināta ar nepieciešamo tehniku,
lauksaimniecības mašīnām un inventāru.
4. LLU AGRONOMISKO ANALĪŽU ZINĀTNISKĀ LABORATORIJA
Darbības virzieni: (pielikums uz 2 lpp. un akreditācijas apliecība).
Atrašanās vieta: Lielā iela 2, Jelgava.
5. LLU LF AGROBIOTEHNOLOĂIJAS INSTITŪTA DĀRZAUGU
APILOĂIJAS ZINĀTNISKI-PĒTNIECISKĀ LABORATORIJA

UN

Uzdevumi: Zinātniski pētnieciskā darba veikšanai lauksaimniecības zinātnes
laukkopības apakšnozares dārzkopības virzienā.
Laboratorijā veic pētījumus: augĜaugu un dekoratīvo augu pavairošana un selekcija;
ārstniecības un aromātisko augu ăenētisko resursu saglabāšana, novērtēšana un
pasportizācija; dārzeĦu ăenētisko resursu saglabāšana; Latvijas vietējās medus bites
populācijas genofonda saglabāšana un instrumentālā apsēklošana
Atrašanās vieta: Strazdu 1, Jelgava.
Tehniskais nodrošinājums: zinātnisko pētījumu veikšanai ir aparatūras un iekārtas, kā
arī Rischel tipa siltumnīca - siltumnīcā veic pētījumus par dārzaugu veăetatīvām
pavairošanas metodēm un audzēšanas tehnoloăijām;
Bišu drava 90 saimes, kas izvietotas Strazdu ielā 1, saimniecībās ‘Zīles’, ‘BramaĦi’,
‘KārkliĦi’ un ’Gustes’ Jelgavas raj., arī Madonas un Liepājas rajonos.

7.6.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības
politika
Lai attīstītu sadarbību ar ārzemju augstskolām ir nepieciešams atjaunot
mācībspēku sastāvu, taču pie esošās slodžu plānošanas tas fakultātēm ar mazu studentu
skaitu nav iespējams, tāpēc uzskatam, ka mācībspēku slodžu plānošana jābalsta uz studiju
priekšmetu KP. Lielajām studentu plūsmām jāizstrādā pamatoti koeficienti.
Nav pieĦemams, tas, ka mācībspēks, kurš pasniedz vairākus studiju priekšmetus,
nevar izpildīt pilnu slodzi. Tāda plānošana noved pie mācībspēka darba kvalitātes
pasliktināšanās, jo nevar vienlīdz augstā kvalitāte pasniegt vairākus savā starpā
nesaistītus priekšmetus. Tādi aizrādījumi tika izteikti arī studiju programmu akreditācijas
laikā, taču situācija fakultātē ir pasliktinājusies, jo mācībspēku slodzes ar katru gadu
samazinās, taču studiju programmu apjoms no tā nav mainījies. Tāpat nav samazinājies
darbs pie studiju programmu veidošanas, taču cilvēkresursi fakultātē ir ierobežoti.
Pasākumi, kas veicinātu akadēmiskā personāla efektivitāti un ieinteresētību
• veikt slodžu plānošanas izmaiĦas LLU;
• iesaistīt daĜēju slodžu mācībspēkus darbā kā pētniekus, tādejādi nodrošinot
viĦiem darbu LLU,
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•
•

rast iespēju nodrošināt radošos atvaĜinājumus mācību grāmatu un studiju
metodisko līdzekĜu izstrādei;
rast iespēju finansēt grāmatu izdošanu un autora atalgojumu.

7.7. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums
Fakultātes studiju un pētnieciskā darba veikšanai tiek izmantoti dažādi finansējuma avoti:
• Valsts budžeta finansējums studiju procesam;
• Finansējums no fizisko un juridisko personu iemaksām (pilna laika maksas
studentu un nepilna laika studentu studiju maksa);
• Zinātniski pētniecisko darbu un līgumdarbu finansējums (daĜa no šiem līdzekĜiem
tiek atvēlēta materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai, pētnieku algām, dalībai
starptautiskās konferencēs);
• Zinātniskās infrastruktūras uzturēšanai paredzētais bāzes finansējums.
Jāatzīst, ka ievērojamu daĜu līdzekĜu fakultāte iegūst zinātnisko projektu izstrādes laikā,
ko iegulda laboratoriju, auditoriju un aprīkojuma modernizācijai.
Zinātnisko projektu finansējums 2005. gadā sastādīja vairāk kā 340 tūkstošus LVL (skat.
6. pielikumu).

7.8. Ārējie sakari
7.8.1. Sadarbība ar darba devējiem

Cieša sadarbība fakultātei izveidojusies ar:
Latvijas Republikas Zemkopības ministriju - dažādā veida darba grupās un
konsultatīvās padomēs
Lauksaimnieku nevalstiskām organizācijām – esam vai nu to biedri vai sniedzam
konsultācijas;
Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju dienestu - piedalāmies prakšu
saimniecību nolikuma pilnveidošanā un saimniecību atbilstības izvērtēšanā;
Žurnālu „Saimnieks”, „Agropols”, „Agrotops”, „Mērėis” redakcijām –
organizētas tikšanās ar lauksaimniecības produktu ražotājiem un izplatītājiem,
lai noskaidrotu savstarpējās sadarbības iespējas jauno speciālistu sagatavošanā
un lauksaimniecības izglītības popularizēšanā, panākta vienošanās par
fakultātē piedāvāto studiju programmu un iegūstamo profesiju apskata
sagatavošanu, diskusiju veidošanu ar veiksmīgākiem lauksaimniekiem.
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7.8.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs
Sadarbība ar augstskolām Latvijā ir ierobežota, jo neviena no augstskolām nepiedāvā
lauksaimniecības studiju programmas. Taču veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar LU
Bioloăijas fakultāti, kā arī ar LLU Ekonomikas fakultāti. Domājam, ka izveidojot
Agrobiotehnoloăijas studiju virzienu maăistrantūrā mūsu sadarbība būs vēl ciešāka.
Pašlaik minētā virziena programmas izstrādē un mācībspēku apmācībā ir iesaistījusies
ASV.
Starptautiskā sadarbība: SOKRATIS ERASMUS PROGRAMMĀ.
• Sadarbība ar Zviedrijas lauksaimniecības zinātĦu universitāti starptautiska
doktorandu kursa „Plant pathology” organizēšanā ar Baltijas un ZiemeĜvalstu
doktorandu piedalīšanos - kursu organizētāji no Zviedrijas puses prof.J. Yuen, no
Latvijas puses prof. Ināra Turka -2003. gada, augusts.
• Līgums ar Selekcijas institūtu (ICARDA), Sauso zemju valstu institūts – Sīrija.
• Izveidojusies sadarbība ar ASV vēstniecību par augu biotehnoloăijas attīstību
Latvijā.
• Turpinās sadarbība ar Upsalas universitāti par dažādu gaismas spektru ietekmi uz
augu augšanu un attīstību.
• NOVABA kursi Etnobotānikā. Norises laiks 2003.gada maijā.
ERASMUS programmas ietvaros sadarbojamies ar Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas,
Holandes, Vācijas, Norvēăijas, Grieėijas un Turcijas augstskolām.

7.8.3. Akadēmiskā personāla darbs ārvalstīs
Lauksaimniecības fakultātes mācībspēki piedalās dažādu kopprojektu realizācijā, lasot
lekcijas vai piedaloties konferencēs. ERASMUS programmas ietvaros M.ĀboliĦš,
K. Kampuss nolasīja lekciju kursu Nīderlandē, I. Žukauska – Somijā, Dz. Krišmane,
M.Ausmane – Lietuvā; D.LapiĦš – Vācijā, E. ŠeĜegovska – Dānijā un Norvēăijā. Liela
daĜa fakultātes darbinieku ir iesaistīti starptautisku projektu izstrādē.
Starptautiskā sadarbība zinātnes jomā
Augsnes un augu zinātĦu institūts
1. Projekts Augu barības elementu optimizācija (Managing Inputs of Nutrients to
Avoid Insufficient or Excess – MAINTAINE). Eiropas Komisijas finansēts projekts
PL 950231 INCO–COPERNICUS programmas ietvaros. Dalībnieki: ADAS
Zinātnes centrs Lielbritānijā (Mark Shepherd), AB–DLO Nīderlande (Hein ten
Berge), Zemkopības institūts Pulawy Polijā (Mariusz Fotyma), Augsnes Auglības
institūts Slovākijā (Radoslav Bujnovsky), Latvijas Lauksaimniecības universitāte
(Aldis KārkliĦš), Augkopības ZPI (Jan Klir) un Lauksaimniecības Pārraudzības
centrālais institūts (Pavel Cermak) Čehijā. Projekts veltīts ekoloăiski līdzsvarotas
mēslošanas līdzekĜu lietošanas ieteikumu izstrādei. Darbības laiks 1999. – 2001.
gadi.
2.
Līdzdalība (A. KārkliĦš) Eiropas Savienības AugšĦu kartes (mērogs 1:1000000)
izstrādē un informācijas sagatavošanai Eiropas Savienības AugšĦu Analītiskās datu
bāzes izveidei. Materiālu sagatavošana un aktualizācija par Latviju. Darbu
LLU Lauksaimniecības fakultātes studiju programmu akreditācijas dokumenti

62

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

koordinators Eiropā – Dr. L Montanarella, Eiropas Augsnes birojs (European Soil
Bureau). Izveidota jauna Latvijas AugšĦu karte, kas izgatavota digitālā formā
atbilstoši FAO rekomendētai metodikai, tai klāt pievienota atbilstoša datubāze.
Turpinās datu precizēšana, robežu harmonizācija ar kaimiĦvalstīm un otrās versijas
izveide. Publicētas divas datu bāzes versijas uz CD–ROM.
Līdzdalība projektā (A. KārkliĦš, J. Livmanis) par Centrālās un Austrumeiropas
valstu informācijas iekĜaušanu Pasaules AugšĦu un reljefa digitālajā datu bāzē
SOTER (Global and National Soils and Terrain Digital Databases), mērogs
1:2,500,000, kā arī pievienošanās SOVEUR projektam – "Centrālās un
Austrumeiropas valstu augšĦu un reljefa piesārĦojuma riska novērtējums"
(Assessment of Soil and Terrain Vulnerability to Pollution in Central and Eastern
Europe). Projektu realizē FAO un ISRIC – Starptautiskais Augsnes standartizācijas
un informācijas centrs (International Soil Reference and Information Centre).
Darbs turpinās, datu precizēšana, robežu harmonizācija. Publicēta uz CD–ROM.
Līdzdalība (A. KārkliĦš, R. Vucāns) Latvijas – Dānijas kopprojektā Mēslošanas
normatīvu attīstība (Improvement of the Fertilising Normative – especially
Manure Standards, Phase I1). Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības
atbalsta centrs, Agroėīmisko pētījumu centrs, Dānijas lauksaimniecības
konsultāciju centrs. 2000. – 2003. Normatīvi publicēti un tiek vēl papildināti.
Member of Network on Protected Soil in Central and Eastern European
Countries (Pro–Soil in CEEC Network). Since 2002. See Soil Science Journal of
the Romanian National Society of Soil Science, 2003, vol. 37, No. 1 – 2, P. 177 –
214. Politikas un metožu izstrāde augsnes degradācijas ierobežošanai.
Līdzdalība (A. KārkliĦš) Soil Atlas of Europe sastādīšanā publicēts 2005. gada
septembrī). Eiropas Augsnes biroja koordinēts projekts pēc Eiropas Komisijas
pasūtījuma.
Environmental Assessment of Soil for Monitoring. Projektā piedalās 36
institūcijas, koordinators – Cranfield University. Pašreiz notiek kontrakta slēgšana
ar ES. Projekta realizācijas termiĦš – 24 mēneši, iespējamais finansējums 19 tūkst.
Eiro (Institūta daĜa).
Geochemical and microbial processes in soil and aquifers and their influence
on Nordic groundwater quality (NOWAQ). Koordinators: Geological Survey of
Denmark and Greenland (GEUS). Pieteikts Nordic Research Board. 9 institūcijas,
kopējais budžets 900 000 NOK. Patreiz – projekta izvērtēšana.
Sadarbība ar Dānijas Lauksaimniecības zinātĦu institūtu. Kopējas publikācijas
(skat. 2005. gada publikācijas). Starptautisks projekts "Integrētās augu
aizsardzības metožu ieviešana Latvijā" (Dānijas – Baltijas valstu kopprojekts).
Danish – Baltic Decission Suport System for Integrated Pest management. (2002. –
2004.) Latvijas puses koordinatores I. Turka un B. Bankina. Papildus informācija:
http://www.planteinfo.dk/lt; http://www.ipm–baltic.dk/db.
Sadarbība ar Zviedrijas Lauksaimniecības zinātĦu universitāti, kopēji maăistrantu
un doktorantu kursi ar SIDAS un NJF finansējumu (3 projekti). Līdzdalība
starptautiskā projektā: “Sustainable use of natural resources / PD training
programme”. Apakštēma “Epidemiology of barley yellow dwarf virus (BYDV)”.
Izpildes laiks: 1999. – 2003. LLU – Zviedrijas lauksaimniecības zinātĦu
universitāte Upsalā. Finansējums doktoranda M. Bisnieka studijām. Vadītājs no
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Latvijas puses I. Turka. Projekts "The role of endophytic and non–pathogenic
Fusarium fungi in cropping systems", izpildītājs: Inga Moročko. Zinātniskā
vadītāja no Latvijas B. Bankina, no Zviedrijas puses prof. Jan Stenlid, 2004. –
2006.
Eksperta darbība: I. Turka, Eiropas Komisijā, Directorate F, Horizontal aspects
of rural development, F.1. Environment and forestry, “Coordination network on the
coexistence of genetically modified crops with conventional and organic
agriculture”
Eksperta darbība: A. KārkliĦš, Eiropas Vides Aăentūras (EVA) un Eiropas
Vides informācijas un novērojumu tīkla (European Environment Information and
Observation Network EIONET) nacionālais eksperts tēmai „Augsne”. Latvijas
Vides ministrijas vēstule Nr. 9–07/2888 no 06.07.2005. un LR Vides ministrijas
rīkojums Nr. 286 no 01.09.2005.
Starptautiskā kopprojekta “Lēmumu atbalsta sistēmu adaptācija integrētā
augu aizsardzībā nezāĜu apkarošanā” Lektors, Dr.agr. J. Kopmanis – Tēmas
nosaukums: “Herbicīdu samazinātu devu ietekme uz vasaras miežu sējumu
nezāĜainību un nezāĜu nākošo paaudzi” – doktoranta grants – D–40–Nr.45.
Neklātienes doktorante I. Vanaga. Sadarbība ar Igaunijas, Lietuvas, Dānijas
lauksaimniecības universitāšu un zinātnisko institūtu darbiniekiem EWRS (Eiropas
nezāĜu pētnieku asociācijas ietvaros), laboratorijas izmēăinājumu izpilde Dānijā,
kopīga pētījumu metodoloăijas izstrāde, datorprogrammas PCPW darba, piemērojot
to Latvijas apstākĜiem optimizācija.
Determination o weeds in site – specific agriculture, Zinātniskais vadītājs prof.
W. Kuhbauchs un D. LapiĦš. Doktorants Jānis Repsons. Tēmas izpildei par
nezāĜu noteikšanu agrofitocenozēs precīzajā laukkopībā noslēgts divpusējs līgums
ar Bonnas universitātes Lauksaimniecības fakultāti ERASMUS programmas
ietvaros, papildus izdevumus sedz arī LR ZM Lauksaimniecības atbalsta dienests.
Baltic Ecological Recyclling and Society (BERAS), Baltic Sea Region Interreg
3 B, Community Initiative Concerning Transnational Cooperation On Planning
2000 – 2006., Latvia University of Agriculture, Department of Field Manegement,
vadītājs: Arturs Granstedts, Zviedrija, līdzdalība izpildē prof. D. LapiĦš.
Līdzdalība starptautiskās Augsnes apstrādes pētnieku apvienības ISTRO
Baltijas reăiona ietvaros. ISTRO Baltijas reăiona organizācijas starptautiskā
semināra “ISTRO BALTIC STATES BRANCH SEMINAR 2003”, organizēšana
uz LLU bāzes 5. – 6. jūnijā 2003. g., Līdzdalība ar mutisko ziĦojumu un
demonstrējumiem uz lauka izmēăinājumu bāzes “Vecaucē” starptautiskā seminārā
“ISTRO BBALTIC STATES BRANCH SEMINAR 2003”, kas notika 5. – 6.jūnijā
Jelgavā. Piedalīšanās semināru Igaunijā un Lietuvā darbā.
Sadarbība ar firmu AGROCOM (Vācija) par GPS un specializēto
datorprogrammu lietojumu laukkopības tehnoloăijās. Semināru organizēšana kopā
ar KeskoAgro un datorprogrammu apguves kursi 06. – 09.06. 2005. g. (D. LapiĦš).
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Agrobiotehnoloăijas institūts
Augkopības nodaĜa
1. Izglītības programma organiskajā lauksaimniecībā Eiropas valstīs, (Leonardo da
Vinči), 2003. - 2006. Piedalās kopā ar Nīderlandes, BeĜăijas, Vācijas, Zviedrijas,
Ungārijas, Lielbritānijas, Somijas, Portugāles un Luksemburgas mācībspēkiem.
Izglītības programmas veidošana 3.līmenim saistībā ar augstākajiem (koledžas un
augstskolas) izglītības līmeĦiem. Vad. Profesors B.Timmers. Izpildītāja: Dr.agr.
Dz.Kreišmane.
2. Pieredzes un zināšanu nodošana profesionālās izglītības pilnveidošanai ekoloăiskās
lauksaimniecības jomā Baltijas valstīs (Leonardo da Vinči), Piedalās kopā ar Lietuvas
LU, Igaunijas LU, Vācijas Hohenheimas universitāti, 2004- 2006.g. Vad. Profesors
A.Motuzas. Izpildītāja:, Dr.agr. Dz.Kreišmane.
3. Ekoloăiskā lauksaimniecības metodes Baltijas valstīs kā līdzeklis Baltijas jūras
aizsardzībai un pamats sabiedrības ilgtspējai, (BERAS proj.), 2003.-2006. Piedalās
kopā ar Zviedrijas LU, Somijas LU, Igaunijas, Vācijas, Lietuvas un Polijas
lauksaimniecības zinātniekiem. Vad. Profesors A.Granstedts. Dr.agr. Dz.Kreišmane.
4. Bioloăisko produktu tirgus attīstība Baltijas un ZiemeĜvalstīs. Piedalās kopā ar
Lietuvas, Igaunijas, Dānijas, Norvēăijas, Zviedrijas un Somijas kolēăiem. Projektu
koordinē Dānijas lauksaimniecības un zivsaimniecības ministrija. Dr.agr.
Dz.Kreišmane.
5. LZP pasūtījumu projekta: “Konkurētspējīgu laukaugu šėirĦu veidošana un uzturošā
selekcija, izmantojot tradicionālās un biotehnoloăijas metodes” apakšprojekts
“Ziemas tritikāles selekcija”. Dr.agr. A.Kronberga. Izpildes laiks –2004.g.pārejošs.
6. LZP pasūtījumu projekta: “Konkurētspējīgu laukaugu šėirĦu veidošana un uzturošā
selekcija, izmantojot tradicionālās un biotehnoloăijas metodes” apakšprojekts
“Ziemas rudzu selekcija”. Dr.agr. A.Kronberga Izpildes laiks –2004.g.pārejošs.
7. Vadu starptautiskas sadarbības projektu – ar 1 Ukrainas kukurūzas selekcijas
kompāniju: ‘Preliminary testing of corn hybrids of “Company “Maize”, Ukraine in
Research and Study farm “Vecauce” of Latvia University of Agriculture, Latvia’
2002, 2003, 2004, 2005. Dr.agr. Z.Gaile.
8. LASER, Ministry of Agriculture, Nature Management & Fisheries Paying Agency
and HPA, Main Product Board for Arable Products (The Netherlands). PHARE
projekts 2003/004-979-03-01 “Lauksaimniecības produktu tirgus administrācijas
sistēmas izveide” Dr.oec. I.Pilvere.
9. TIKE, Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry in Finland.
TWINNING projekts LV/2005-IB/AF/01 “Adjustment to the requirement of the
Common Agricultural Policy reform and improvement of quality of underlying
statistics ”(prognozēts uzsākt tuvākajā laikā – līdz gada beigām). Dr.oec. I.Pilvere.
10. LASER, Ministry of Agriculture, Nature Management & Fisheries Paying Agency
and HPA, Main Product Board for Arable Products and DLG, Rural development
paying agency (The Netherlands TWINNING projekts – LV/2001/IB-AG-01
“Development of the Management Mechanisms of the Latvian Agriculture in Line
with the EU Common Agricultural Policy”(beidzās 2004.gada 30.novembrī). Dr.oec.
I.Pilvere.
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Dārzkopības nodaĜa
1. Socrates projekts “European Network for the Development of a European MSc
degree in Horticulture”, no 20. 12. 2004. g.
2. Socrates – Erasmus projekta līgums starp Hämes Polytehnic, Leppa, Somija, un LLU
LF Dārzkopības katedru "Studentu un pasniedzēju apmaiĦa", no 29.10.1999.g.,
Mag.paed. A. Dižgalve, Mag.paed. I. Žukauska (2004. g.).
3. Socrates-Erasmus projekta līgums starp Profesionālās izglītības universitāti, HAS
Den Bosch, Nīderlande un LLU LF Dārzkopības katedru "Studentu un pasniedzēju
apmaiĦa", laiks 2003.-2007. Dr.agr. M. ĀboliĦš, Dr.agr. K. Kampuss (2004. g.).
Lopkopības nodaĜa
1. Starptautiskais sadarbības līgums govju ăenētisko resursu izpētē un saglabāšanā.
Laiks: 2001-2005.g.LLU, Latvijas ZM. Ieteikumus izmanto ES un ZM. Dr.agr. Z.Grīslis.
1. Internationalization of the agricultural studies in Baltics. Laiks: 2001-2005.g.
TEMPUS JEP Nr.12069-91. Konferences un semināri atbilstoši ES prasībām. Dr.agr.
U.Osītis.
2. Sadarbības līgums ar ViĜĦas universitāti prof. V.Sirvidis. Fermentu preparāti.
SaĦemta autorapliecība (patents). Dr.habil.agr. J.Sprūžs.
3. Sadarbība ar Baltkrievijas lauksaimniecības institūtu. Prof.Serjakovs. Kazu selekcija.
Zivkopība. Dr.habil.agr. J.Sprūžs.
4. Ar Novgorodas Valsts universitāti prof. G.Vjaizenens. Smagie metāli, radionukleīdi
aitu gaĜā un kazu pienā. Dr.habil.agr. J.Sprūžs.

7.8.4. Ārvalstu vieslektoru skaits programmā
Fakultāte studiju procesā ārvalstu mācībspēkus pieaicina maăistra studijām, kas
saistītas ar kopējo studiju virzienu Agroekoloăija. Tās realizācijā iesaistīta virkne
mācībspēku no Igaunijas un Lietuvas.
Zirgkopības kursa apguvei bija pieaicināts vieslektors no Vācijas. Par darbu dzīvnieku
ăenētisko resursu saglabāšanas jomā, lasīja zinātniece Anik Eliot, no Francijas. Fakultātē
studējošo nelielais skaits uzskatāms par bremzējošu faktoru vieslektoru uzaicināšanai.
7.8.5. Studenti ārvalstīs
Doktorantūrā ārzemju augstskolās studē:
• IeviĦa Stūrīte - Oslo Lauksaimniecības universitāte, Norvēăija.
• Inga Moročko un Māris Bisenieks – Upsalas universitāte, Zviedrija.
• Dagnija Andersone – Leuven Katolyc University, BeĜăija.
Maăistrantūra:
 Vineta Locāne, Inga StrazdiĦa - Bingenas arodaugstskola, Vācija.
 Laila Dubova stažējās Chiao-Tung universitātē Taivānā no 05.10.2002. –
30.12.2002. Latvijas – Lietuvas – Taivānas sadarbības projekta ietvaros.
 Regīna rancāne, Jānis Krainis – studēja maăistrantūrā 3 mēnešus Somijā, Hame
Polytehnic institūtā
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Maăistra studiju programmas studente Ilze Šmite mācījās Grieėijā no 15.02. –
15.06. 2005. -The technological Educational Institute of Epirus.
Pamatstudiju Laukkopības studiju programmas students MārtiĦš Flaksis
Zviedrijā uz 2005./ 2006. studiju gadu - Swedish University of Agricultural
Sciences.

7.8.6. Ārvalstu studējošo skaits programmā
Lauksaimniecības fakultātē bieži viesojas dažādu ārvalstu studenti un
mācībspēki. 2005. gada vasarā fakultātē viesojās un ar studentiem un
mācībspēkiem tikās studenti no Vācijas un Dānijas. 2006. gadā ir izveidojusies
sadarbība ar Franciju Tulūzu.
Lauksaimniecības fakultātē pēdējo 5 gadu laikā ir studējuši 4 jaunieši no
ārvalstīm.
SOKRATIS ERASMUS programmas ietvaros
• Asociētā profesora M. ĀboliĦa vadībā Dimitrios Vagiannis no Grieėijas
studēja bioloăisko dārzkopību
•

Asociētā orofesora U. Osīša vadībā Hens mekking un Sander Stenveld,
studenti no Holandes apguva pieredzi piena lopkopībā Latvijā.

•

Docenta Z. GrīšĜa vadībā studente no Francijas izstrādāja savu maăistra
darbu par Latvijas zilo govju populāciju. Darbs veiksmīgi aizstāvēts.
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8. Studiju programmas „ Lauksaimniecība” attīstības plāns
Lai risinātu fakultātes attīstības jautājumus, periodiski tiek rīkotas diskusijas „ Prāta
vētra” kuras laikā tiek akcentētas galvenā problēmas un meklēti to risinājumi (skat. 7.
pielikumu).

Pašnovērtējums – SVID analīze
Stiprās puses
Iespējas
LLU LF ir vienīga augstskola, kurā
LLU LF ir tiesības lemt daudzus
piedāvā un realizē lauksaimniecības
ar fakultātes personālu, infrastruktūru un
studiju programmas no pamatstudijām
akadēmisko darbu saistītus jautājumus.
līdz doktorantūrai.
LF ir iesaistīta daudzu ar
LF akadēmiskais personāls ir kvalificēts
lauksaimniecisko ražošanu un
un kompetents piedāvāto studiju
pētniecību saistītu projektu izstrādē, kas
programmu realizācijai.
palīdz izveidot mūsdienīgāku studiju
Studijas LF ir saistītas ar zinātnisko
priekšmetu saturu un līdz ar to arī
pētniecību, jo fakultātei ir plaša
uzlabot studiju procesu.
sadarbība ar zinātniskiem institūtiem
Zinātnisko pētījumu projektu
Latvijā un Pasaulē,
finansējums dod iespēju modernizēt arī
LF lielu daĜu savu ienākumu gūst no
studiju procesam nepieciešamo materiāli
zinātniskajiem projektiem.
tehnisko bāzi.
LF ir izveidojusies cieša sadarbība ar
LF struktūrā esošās MPS „Pēterlauki” ,
LU, kura īsteno dabas zinātnes
ZMC „Mušėi” un mācību bāze „Vaives
programmas.
dzirnavas” dod iespēju kvalitatīvu
LF mācībspēki un zinātnieki ir aktīvi
prakšu organizācijai.
iesaistīti ZM komisiju darbā dažādu MK
Iespēja piedalīties ES SOKRATIS
noteikumu un normatīvo aktu izstrādē,
ERASMUS programmā, kas Ĝauj apgūt
kā arī aktīvi līdzdarbojas dažādu
ārzemju pieredzi.
sabiedrisko organizāciju darbā, tādejādi
Modernizējot materiāli tehnisko bāzi, un
ceĜot savu profesionālo kvalifikāciju.
piedāvājot jaunas studiju programmas,
aktīvāk piesaistīt studijām jauniešus gan
no Latvijas, gan ārzemēm.
Veidot profesionālās orientācijas darbu
vidusskolās, piesaistot Jauno zemnieku
klubu un darba devējus, kuri izjūt
kvalificētu speciālistu trūkumu
lauksaimniecības nozarē.
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Vājās puses
Nepietiekoša jaunu mācībspēku
iesaistīšana pedagoăiskajā darbā.
Tikai neliela daĜa fakultātes pasniedzēji
gatavo un piedāvā studiju kursus
svešvalodās.
Vāja sadarbība ar līdzīgām studiju
programmām ārvalstīs.
Maza studentu aktivitāte zinātniski
pētnieciskajā darbā.
Nepietiekošs bāzes finansējums
infrastruktūras uzturēšanai un
atjaunošanai.
Novecojusi materiāli tehniskā bāze.
Maz domāts par tālākizglītības un
kvalifikācijas celšanas kursu moduĜu
izveidi.

Draudi
Jauniešu nevēlēšanās savu dzīvi saistīt
ar lauksaimniecību un dzīvi laukos, līdz
ar to samazināts studētgribētāju skaits,
kas savukārt negatīvi ietekmēs LF
akadēmiskā personāla atjaunošanas
darbu, kā arī fakultātes materiāli
tehniskā bāzes atjaunošanu.
Demogrāfiskā krīze valstī rada draudus
pieprasītu, bet jauniešu vidū nepopulāru
studiju programmu realizācijai.
Konkurences palielināšanās.

Priekšlikumi situācijas uzlabošanai:
 Lai stimulētu lauksaimnieciskās izglītības nepieciešamību, jāsagatavo normatīvie
akti, kas paredz jaunu saimniecību veidošanu tikai personām ar lauksaimniecisko
izglītību (tas varētu būt aktuāli realizējot agrās pensionēšanās programmu
lauksaimniecībā), kā arī nodefinēt amatus, kuriem nepieciešama augstākā speciālā
lauksaimnieciskā izglītība.
 LLU jāizveido reklāmas nodaĜa, kas visa gada laikā plānotu un realizētu
informācijas apmaiĦu starp fakultātēm un skolām.
 Uzsākt sarunas ar ZM par bāzes finansējuma piešėiršanu Lauksaimniecības
fakultātei, lai tādejādi saglabātu fakultātes mācībspēku- zinātnieku potenciālu. Ja
tas netiks darīts, liela daĜa no jaunajiem, perspektīvajiem mācībspēkiem aizies uz
citām darbavietām. Fakultātes zinātnieki ir pieteikuši virkni projektu ZM
subsīdiju programmas ietvaros. Katru gadu šādā veidā ir izdevies uzlabot
materiāli tehnisko bāzi, jo tikai tad mēs reāli varēsim piedāvāt arvien
mūsdienīgākas studiju programmas, kā, piemēram, Maăistrantūras studiju
programmu Agrobiotehnoloăijā
No
fakultātes budžeta jāatvēl kaut neliels finansējums studiju programmu

vadītājiem, lai motivētu jauno programmu izstrādi.
 Nosakot mācībspēku slodzi ir jāĦem vērā iegūtais vērtējums zinātniskajā darbā.
Priekšlikumi LF darba kvalitātes uzlabošanai
1. Lauksaimniecības fakultātē piedāvāto studiju programmu reklāma un
aăitācijas darba pastiprināšana, aktīvāk tajā iesaistot darba devējus.
2. Zinātniskās infrastruktūras bāzes finansējuma izmantošana zinātniskā
personāla atalgojumam, tādejādi iesaistot fakultātes darbā jaunos
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zinātniekus, jo pedagoăiskais darbs, pie esošā studentu skaita, nevar
nodrošināt pilnu darba slodzi.
3. Mācībspēku sastāva atjaunošana – maăistrantu un doktorantu iesaistīšana
pedagoăiskajā darbā.
4. Studiju priekšmetu satura pilnveidošana, ievērojot darba tirgus un
zinātniskās pētniecības darba prasības un aktuālās problēmas.
5. Morāli un fiziski novecojošu datoru pakāpeniska nomaiĦa datorklasēs.
6. Vizuālo prezentācijas līdzekĜu pielietošana.
7. Studentu un darba devēju tikšanās – semināru organizēšana.
8. Aktivizēt studentu un maăistrantu iesaistīšanos starptautiskajās studentu
apmaiĦas programmās.
9. Aktivizēt studentu un maăistrantu iesaistīšanos zinātniskajā darbā un savu
pētījumu rezultātu popularizēšanā LLU studentu un maăistrantu
zinātniskajās konferencēs.
10. Pēc licences saĦemšanās, uzsākt profesionālās maăistra studiju programmas
„Lauksaimniecība” realizāciju.
11. Turpināt darbu pie profesionālās bakalaura studiju programmas
„Lauksaimniecība” izveides.
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9. Lauksaimniecības fakultātes studiju programmā iesaistīto mācībspēku saraksts
9.1. Akadēmiskās studiju programmas „Lauksaimniecība” īstenošanā iesaistītais personāls
N.p.
k.

Vārds, uzvārds

Kvalifikācija

Akadēmiskais
nosaukums

Pasniedzamais studiju priekšmets

Statuss LLU

1.

Līga Ramute

Mg.math.

Docente v.i.

Matemātika, Statistika

pamatdarbs

Santa Sīka

Bc.math.

Asistente v..i.

Lietojumprogrammatūra

pamatdarbs

3.

Līga Paura

Dr. agr.

Docente

Biometrija

pamatdarbs

4.

Māra Kūka

Dr. sc. ing.

Docente

Ėīmija, Bioėīmija

pamatdarbs

5.

Uldis Gross

Dr. phys.

Docents

Fizika

pamatdarbs

6.

Ilze Pelēce

Mg.

Lektore

Agrometeoroloăija

pamatdarbs

7.

Andris Gaters

Mg. art.

Lektora v.i.

Profesionālā angĜu valoda

pamatdarbs

8.

Anna Veidemane

Mg. paed.

Lektore

Profesionālā vācu valoda

pamatdarbs

9.

Silvija Poča

Mg. phil.

Lektore

Filozofija

pamatdarbs

10.

Leonards Leikums

Dr. phil.

Docents

Filozofija

pamatdarbs

11.

Dženita Rakicka

Bac. ek.

Asistente

Vadzinības

pamatdarbs

12.

Anita SkubiĜina

Mg. sc. soc.

Socioloăija

blakusdarbs

13.

Daina Kanaška

Dr. sc. ing.

Asistente v.i.
Docente v.i.

Cilvēka aizsardzība

blakusdarbs

14.

Jānis Švarcbahs

Dr. agr.

Ekoloăija un vides aizsardzība

pamatdarbs

2.

Asoc. prof.
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15.

Baiba Beikule

Mg.oec.

Lektore

Grāmatvedība

pamatdarbs

16.

Inguna Leibus

Mg. oec.

Lektore

Grāmatvedība

pamatdarbs

17.

Veronika Buăina

Dr. oec.

Profesore

Ekonomikas teorija

pamatdarbs

18.

Inga Straupe

Mg. agr.

Docente v.i.

Botānika

pamatdarbs

19.

Viesturs Šulcs

Dr. oec,

Profesors

Botānika

pamatdarbs

20.

Juris Priekulis

Dr. ing.

Profesors

Lauksaimniecības mehanizācija

pamatdarbs

21.

Dzidra Kreišmane

Dr. agr.

Asoc. prof.

Zāles lopbarības ražošana, Agrārpolitika

pamatdarbs

22.

Zinta Gaile

Dr. agr.

Asoc. prof.

Pētījumu metodika, Lauksaimniecības
resursi

pamatdarbs

23.

Dzintra Kreita

Mg. agr.

Asoc. prof.

Augkopība

pamatdarbs

24.

Anita AuziĦa

Dr. oec.

Docente

Lauksaimniecības uzĦēmējdarbība

pamatdarbs

25.

Ilze Upīte

Mg. oec.

Lektore

Lauksaimniecības likumdošana

pamatdarbs

26.

Rita Vītola

Mg. agr.

Lektore

Lauksaimniecības uzĦēmējdarbība un
likumdošana

blakusdarbs

27.

Inguna Gulbe

Dr. oec.

Asoc. prof.

Tirgzinība

blakusdarbs

28.

Aleksandrs Adamovičs

Dr. agr.

Profesors

PĜavkopība, Lopbarības ražošana un
vērtēšana,

pamatdarbs

29.

Arta Kronberga

Dr.agr.

Docente

Ăenētika un selekcija

blakusdarbs

30.

Ināra Turka

Dr. habil. agr.

Profesore

Augu aizsardzība, Bioloăiskā

pamatdarbs
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31.
32.
33.
34.
35.

Ina AlsiĦa
Biruta Bankina
Elga Plīse
Laila Dubova
Gunita Bimšteine

Dr. biol.

Asoc. prof.

Dr. biol.

Asoc. prof.

Dr. biol.

Docente

Mg. agr.
Dr. agr.

Lektore
Lektore

lauksaimniecība
Augu fizioloăija ,Augu biotehnoloăija,
Augu pavairošana
Fitopataloăija, Augu aizsardzība,
Bioloăiskā lauksaimniecība
Entomoloăija

pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs

Mikrobioloăija, Augu fizioloăija
Fitopatoloăija, Augu aizsardzība

pamatdarbs
pamatdarbs

36.

Andris BērziĦš

Dr. agr.

Asoc. Prof.

Laukkopība, Radiobioloăija,
Radioekoloăija

pamatdarbs

37.

Maija Ausmane

Dr. agr.

Docente

Laukkopība, Nezāles, to apkarošana,

pamatdarbs

38.

Dainis LapiĦš

Dr. agr.

Profesors

39.

Indulis Melngalvis

Mg. agr.

Lektors

40.

Aldis KārkliĦš

Dr. habil. agr.

Profesors

Augsnes zinātne, agroėīmija

pamatdarbs

41.

Roberts Vucāns

Dr. agr.

Asoc. Prof.

Analīzes metodes lauksaimniecībā

pamatdarbs

42.

Ināra Līpenīte

Dr. agr.

Docente

Augsnes zinātne, agroėīmija

pamatdarbs

43.

Aivars Pogulis

Mg. agr.

Lektors

Zemes ierīcība,
Lauku tūrisms

pamatdarbs

44.

Jānis Livmanis

Mg. agr.

Lektors

Agronomija - prakse

pamatdarbs

45.

Ilze Lūse

Mg. geol.

Asistente

Aktīvais tūrisms

pamatdarbs

Pētījuma metodoloăija, Laukkopība,
Ilgtspējīgas lauksaimniecības sistēmas
Lauksaimniecības pamati- prakse,
Bioloăiskā lauksaimniecība - prakse

pamatdarbs
pamatdarbs
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46.

Armands Krauze

Mg. agr.

Asistents

Biškopība, Patentzinības un standarti

blakusdarbs

47.

Mintauts ĀboliĦš

Dr. agr.

Asoc. prof.

Dārzkopība, Ăenētika un dārzaugu
selekcija, AugĜkopība

pamatdarbs

Mg. agr.

Asistente

Puėkopība, Dārzu dizains

pamatdarbs

Mg. ped.

Docente v.i.

DārzeĦkopība, Netradicionālā dārzkopība

pamatdarbs

Mg. agr.

Lektore

Puėkopība

pamatdarbs

48.
49.
50.

Antra BērziĦa
Ieva Žukauska
Marta Liepniece

51.

Kaspars Kampuss

Dr. agr.

Lektors

AugĜkopība

pamatdarbs

52.

Aija Dižgalve

Mg. ped.

Lektore

Apstādījumi, DaiĜdārzkopība

pamatdarbs

53.
54.
55.
56.
57.
58.

Antra Balode
Dace Keidāne
Gunārs Pētersons
Irēna Keidāne
Vita Antāne
Alberts Trubka

Dr. agr.
Mg. vet. med.
Dr. biol.
Mg. vet. med.
Dr. vet. med.
Dr. vet. med.

Docente
Asistente
Docents
Lektore
Asoc. prof.
Asoc. prof.

blakusdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs

59.

Lilija Degola

Dr. agr.

Docente

60.
61.
62.
63.

Daina Kairiša
Aiga Trūpa
Elita ŠeĜegovska
Daina Jonkus
Jānis Nudiens

Dr. agr.
Dr. agr.
Mg. agr.
Mg. agr.

Docente
Docente
Lektore
Lektore

Projektu vadīšana, Puėkopība
Dzīvnieku anatomija un fizioloăija
Zooloăija
Zoohigiēna
Ginekoloăija un dzemdniecība
Veterinārijas pamati
Cūkkopība, Dzīvnieku ēdināšana,
Lopkopības zinātne, Lopkopība - prakse
Govkopība, Aitkopība
Lopbarības ražošana un vērtēšana
Bioloăiskā lopkopība
Ăenētika

Dr. agr.

Asoc. prof.

Putnkopība

pamatdarbs

Jāzeps Sprūžs

Dr. habil. agr,

Profesors

Dīėsaimniecība, Netradicionālā lopkopība

pamatdarbs

64.
65.

pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs
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66.

Ziedonis Grīslis

Dr. agr.

Vadošais pētnieks

67.

Uldis Osītis

Dr. agr.

68.

Guntis Rozītis

Mg. agr.

Asoc. prof.
emeritus
Asoc. prof.

69.

Iveta KĜaviĦa

Mg. oec

Asistente v.i.

Dzīvnieku audzēšana, ciltsdarbs

pamatdarbs

Zirgu ēdināšana

pamatdarbs

Zirgkopība
Jātnieku sports un menedžments, Zirga un
jātnieka sagatavošana

pamatdarbs
pamatdarbs

Mācībspēku kvalifikācija – kopsavilkums
Kopējais mācībspēku skaits – 69
Kvalifikācija
Dr habil., Dr.
Mag.
Bez zinātniskā grāda

Skaits
39
28
2

% no kopējā studiju priekšmetu vadītāju skaita
56,5
40,6
2,9

Pamatdarbā strādā mācībspēki 62,
Darba savienošanā – 7

Apkopojumu sagatavoja

D. Kairiša
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9.2. Maăistrantūras studiju programmas „Lauksaimniecība” īstenošanā iesaistītais personāls
N.p.
k.

Vārds, uzvārds

Kvalifikācija

Akadēmiskais
nosaukums

Pasniedzamais studiju priekšmets

Statuss LLU

1.
2.

Sarmīte Bremze
Anna Veidemane

Dr.paed.
Mag.paed.

docente
lektore

Profesionālā angĜu valoda
Profesionālā vācu valoda

pamatdarbs
pamatdarbs

3.

Kārlis Lūsis

Dr. phil.

asoc. prof

Filozofija

pamatdarbs

4.
5.

Leonards Leikums
Dzidra Kreišmane

Dr. phil.
Dr. agr.

docents
asoc. prof.

Filozofija

pamatdarbs
pamatdarbs

6.

Zinta Gaile

Dr. agr.

asoc. prof.

Pētījumu metodika, Lauksaimniecības resursi

pamatdarbs

7.
8.
9.
10.
11.

Dzintra Kreita
Inguna Gulbe
Aleksandrs Adamovičs
Arta Kronberga
Ināra Turka

Mag.agr.
Dr. oec.
Dr. agr.
Dr.agr.
Dr. habil. agr.

Asoc. prof.
Asoc. prof.
profesors
docente
profesore

Augkopība,
Tirgzinība
PĜavkopība, Lopbarības ražošana un vērtēšana,
Ăenētika un selekcija
Augu aizsardzība, Bioloăiskā lauksaimniecība

pamatdarbs
blakusdarbs
pamatdarbs
blakusdarbs
pamatdarbs

12.

Ina AlsiĦa
Biruta Bankina

Dr. biol.

asoc. prof.

pamatdarbs

Dr.biol.

Asoc.prof.

Augu fizioloăija
Fitopataloăija, Augu aizsardzība, Dārzaugu
aizsardzība

Dr.biol.

docente

13.
14.

Elga Plīse

Entomoloăija

pamatdarbs
pamatdarbs

15.

Andris BērziĦš

Dr. agr.

Asociētais
profesors

Laukkopība, Radiobioloăija, Radioekoloăija

pamatdarbs

16.

Maija Ausmane

Dr.agr.

Docente

Zemkopība, Nezāles, to apkarošana,

pamatdarbs

17.

Dainis LapiĦš

Dr.agr.

Profesors

Pētījuma metodoloăija, Laukkopība,
Ilgtspējīgas lauksaimniecības sistēmas

pamatdarbs
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18.

Aldis KārkliĦš

Dr.habil.agr.

Profesors

Augsnes zinātne un agroėīmija

pamatdarbs

19.

Roberts Vucāns

Dr.agr.

Asociētais
profesors

20.

Ināra Līpenīte

Dr.agr.

docente

Augsnes zinātne un agroėīmija

pamatdarbs

21.

Armands Krauze

Mag.agr.

asistents

Biškopība

blakusdarbs

22.
23.
24.

Mintauts ĀboliĦš
Kaspars Kampuss
Antra Balode

Dr. agr.
Dr. agr.
Dr. agr.

asoc. prof.
Lektors
docente

Dārzkopība, Dārzaugu ăenētika un selekcija
AugĜkopība
Projektu vadīšana

pamatdarbs
pamatdarbs
blakusdarbs

25.

Lilija Degola

Dr. agr.

Docente

Cūku audzēšana

pamatdarbs

26.
27.
28.
29.

Daina Kairiša
Jānis Nudiens
Jāzeps Sprūžs
Ziedonis Grīslis

Dr.agr.
Dr.agr.
Dr. habil. agr,
Dr. agr.

Govju audzēšana, Aitu audzēšana
Putnu audzēšana
Dīėsaimniecība, Netradicionālā lopkopība
Kvantitatīvā ăenētika

pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs

30.

Uldis Osītis

Dr. agr.

L/ s dzīvnieku ēdināšana

pamatdarbs

31.

Guntis Rozītis

Mag. agr.

Docente
Asoc.prof.
Profesors
Vadošais pētnieks
Asociētais
profesors emeritus
Asociētais
profesors

Zirgu audzēšana

pamatdarbs

pamatdarbs
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Mācībspēku kvalifikācija – kopsavilkums
Kopējais mācībspēku skaits – 31
Kvalifikācija
Dr habil., Dr.
Mag.
Bez zinātniskā grāda

Skaits
27
4
0

% no kopējā studiju priekšmetu vadītāju skaita
87,1
12,9
0

Pamatdarbā strādā mācībspēki-27,
Darba savienošanā – 4

Apkopojumu sagatavoja

D. Kairiša
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9.3. Profesionālās studiju programmas „Lauksaimniecība” īstenošanā iesaistītais personāls
N.p.
k.

Vārds, uzvārds

Kvalifikācija

Akadēmiskais
nosaukums

Pasniedzamais studiju priekšmets

Statuss LLU

1.

Līga Ramute

Mg. math.

Docente v.i.

Statistika

pamatdarbs

Aivars Baumanis

Mg. math.

Lektora v.i.

Matemātika

pamatdarbs

3.

Santa Sīka

Bc. math.

Asistente v.i.

Lietojumprogrammatūra

pamatdarbs

4.

Andris Gaters

Mg. art.

Lektora v.i.

Profesionālā angĜu valoda

pamatdarbs

5.

Anna Veidemane
Silvija Poča

Mg. paed.
Mg. phil.

Lektore
Lektore

Profesionālā vācu valoda

pamatdarbs

Filozofija

pamatdarbs

7.
8.

J. Vuguls
Dženita Rakicka

Dr. phil.
Bc. ek.

Filozofija
Vadzinības

pamatdarbs
pamatdarbs

9.

I. Žukauskis

Dr. ing.

Docents
Asistente
Dr. hab. med.

Cilvēka aizsardzība

pamatdarbs

10.

Juris Jurēvics

Mg. silv.

Lektors

Cilvēka aizsardzība

pamatdarbs

11.

Anita SkubiĜina

Mg. sc. soc.

Asistente v.i.

Socioloăija

blakusdarbs

12.

Jānis Švarcbahs

Dr. agr.

Asoc. prof.

Ekoloăija un vides aizsardzība

pamatdarbs

Līga Švānberga

Mg. oec.

Lektore

Mikroekonomika, Makroekonomika

pamatdarbs

Skaidrīte Dzene

Mg. oec.

Lektore

Mikroekonomika, Makroekonomika

blakusdarbs

Inguna Leibus

Mg. oec.

Lektore

Grāmatvedība

pamatdarbs

2.

6.

13.
14.
15.
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16.

Veronika Buăina

Dr. oec.

Profesore

Ekonomikas teorija

pamatdarbs

17.

Inga Straupe

Mg. agr.

Docente v.i.

Botānika

pamatdarbs

18.

Viesturs Šulcs

Dr. oec,

Profesors

Botānika

pamatdarbs

19.

Maija ŽodziĦa

Mg. inž.

Lektore

Būvniecība laukos

pamatdarbs

20.

Kārlis Banis

Mežs. inž.

Lektors

Mežsaimniecība

blakusdarbs

21.

Juris Priekulis

Dr. ing.

Profesors

Lauksaimniecības mehanizācija,
Agroserviss

pamatdarbs

22.

Irīna Pilvere

Dr. oec.

Asociētā
profesore

Finanses un investīcijas

blakusdarbs

23.

Dzidra Kreišmane

Dr. agr.

Asoc. prof.

24.

Zinta Gaile

Dr. agr.

Asoc. prof.

25.

Dzintra Kreita

Mg. agr.

Asoc. prof.

26.

Aleksandrs Adamovičs

Dr. agr.

Profesors

27.

Arta Kronberga

Dr. agr.

28.

Rita Vītola

29.

Agrārpolitika

pamatdarbs

Pētījumu metodoloăija, Lauksaimniecības
resursi
Augkopības produktu ražošana un
pārstrāde
PĜavkopība, Lopbarības ražošana un
vērtēšana

pamatdarbs

Docente

Ăenētika un selekcija

blakusdarbs

Mg. agr.

Lektore

Lauksaimniecības uzĦēmējdarbība un
likumdošana,
UzĦēmējdarbība lauksaimniecība - prakse

blakusdarbs

Inguna Gulbe

Dr. oec.

Asoc. prof.

Tirgzinība

blakusdarbs

30.

Ināra Turka

Dr. habil. agr.

Profesore

31.

Ina AlsiĦa

Dr. biol.

Asoc. prof.
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Augu aizsardzība, Bioloăiskā
lauksaimniecība
Augu un dzīvnieku bioloăija, Augu
fizioloăija

pamatdarbs

pamatdarbs

pamatdarbs
pamatdarbs
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32.
33.
34.

Laila Dubova
Elga Plīse
Biruta Bankina

Mg. agr.

Lektore

Mikrobioloăija, Augu fizioloăija

pamatdarbs

Dr. biol.

Docente

Entomoloăija

pamatdarbs

Dr. biol.

Asoc. prof.

Gunita Bimšteine
35.

Dr. agr.

Asistente

Fitopataloăija, Augu aizsardzība
Fitopataloăija, Augu aizsardzība

pamatdarbs
pamatdarbs

36.

Maija Ausmane

Dr. agr.

Docente

Nezāles, to apkarošana,

37.

Andris BērziĦš

Dr. agr.

Asociētais
profesors

38.

Dainis LapiĦš

Dr. gr.

Profesors

Laukkopība, Radiobioloăija,
Radioekoloăija
Pētījumu metodoloăija, Laukkopība,
Ilgtspējīgas lauksaimniecības sistēmas

39.

Indulis Melngalvis

Mg. agr.

Lektors

40.

Aldis KārkliĦš

Dr. habil. agr.

Profesors

41.

Ināra Līpenīte

Dr. agr.

Docente

42.

Aivars Pogulis

Mg. agr.

Asistents

Zemes ierīcība, Lauku tūrisms

pamatdarbs

43.

Jānis Livmanis

Mg .agr.

Lektors

Augsnes zinātne, Agronomija - prakse

pamatdarbs

44.

Ilze Lūse

Mg. geol.

Asistente

Aktīvais tūrisms

pamatdarbs

45.

Armands Krauze

Mg. agr.

Asistents

Biškopība, Patentzinība un standarti

blakusdarbs

Asoc. prof.

Dārzkopība, Dārzaugu ăenētika un
selekcija, Dārzkopības produktu ražošana
un pārstrāde

pamatdarbs

46.

Mintauts ĀboliĦš

Dr. agr.
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Bioloăiskā lauksaimniecība - prakse
Augsnes zinātne, Agroėīmija, Augsnes
zinātne un agroėīmija
Augsnes zinātne, Agroėīmija, Augsnes
zinātne un agroėīmija

pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs
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47.

Antra BērziĦa

Mg. agr.

Asistente

48.

Ieva Žukauska

Mg. ped.

Docente

49.

Marta Liepniece

Mg. agr.

Asistente

50.

Kaspars Kampuss

Dr. agr.

Lektors

51.

Aija Dižgalve

Mg. ped.

Lektore

52.

Antra Balode

Dr. agr.

Docente

Projektu vadīšana

blakusdarbs

53.

Dace Keidāne

Mg. vet. med.

Asistente

Dzīvnieku anatomija un fizioloăija

pamatdarbs

54.

Gunārs Pētersons

Dr. biol.

Docents

Zooloăija

pamatdarbs

55.
56.
57.

Irēna Keidāne
Vita Antāne
Alberts Trubka

Mg. vet. med.
Dr. vet. med.
Dr. vet. med.

Lektore
Asoc. profesore
Asoc. profsors

pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs

58.

Lilija Degola

Dr. agr.

Docente

59.

Daina Kairiša

Dr. agr.

Docente

60.

Aiga Trūpa

Dr. agr.

Docente

61.

Elita ŠeĜegovska

Mg. agr.

Lektore

62.

Daina Jonkus

Mg. agr.

Lektore

63.

Jānis Nudiens

Dr. agr.

Asoc. profesors

Zoohigiēna
Ginekoloăija un dzemdniecība
Veterinārijas pamati
Cūkkopība, Dzīvnieku ēdināšana,
Dzīvnieku bioloăija, Lopkopības produktu
ražošana un pārstrāde
Govkopība, Aitkopība, Lopkopības
produktu ražošana un pārstrāde
Lopbarības ražošana un vērtēšana,
Lopkopības produktu ražošana un
pārstrāde
Bioloăiskā lopkopība
Ăenētika, Lopkopības produktu ražošana
un pārstrāde
Putnkopība, Lopkopības produktu ražošana
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Dārzu dizains
DārzeĦkopība, Dārzkopības produkcijas
ražošana un pārstrāde
Puėkopība, Bioloăiskā augkopība un
dārzkopība
AugĜkopība, Dārzkopības produktu
ražošana un pārstrāde
Apstādījumi, DaiĜdārzkopība, Dārzkopības
produktu ražošana un pārstrāde

pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs

pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs
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un pārstrāde
64.
65.

Jāzeps Sprūžs
Ziedonis Grīslis

Dr. habil. agr,
Dr. agr.

Profesors
Vadošais pētnieks

66.

Guntis Rozītis

Mg. agr.

Asoc. profesors

67.

Iveta KĜaviĦa

Mg. oec.

Asistente v.i.

68.
69.
70.
71.

Līga Paura
Māra Kūka
Uldis Gross
Ilze Pelēce

Dr. agr.
Dr. sc. ing.
Dr. phys.
Mg. ph.

Docente
Docente
Docents
Lektore

Mācībspēku kvalifikācija – kopsavilkums
Kopējais mācībspēku skaits – 71
Kvalifikācija
Skaits
Dr habil., Dr.
37
Mag.
31
Bez zinātniskā grāda
3

Dīėsaimniecība, Netradicionālā lopkopība
Dzīvnieku audzēšana, ciltsdarbs
Zirgkopība, Lopkopības produktu ražošana
un pārstrāde
Jātnieku sports un menedžments, Zirga un
jātnieka sagatavošana
Biometrija
Ėīmija, Bioėīmija
Fizika
Agrometeoroloăija

pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs

% no kopējā studiju priekšmetu vadītāju skaita
52,1
43,7
4,2

Pamatdarbā strādā mācībspēki -62
Darba savienošanā – 9.
Apkopojumu sagatavoja
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Apstiprināta LF domes sēdē 06.06.2006
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Lauksaimniecības fakultātes misija:
 Veikt studiju, zinātnisko un konsultatīvo darbu, saskaĦā ar lauksaimniecības nozares
tendencēm Latvijā un pasaulē;
 Nodrošināt kvalificētu speciālistu sagatavošanu lauksaimniecības nozarei visos trīs
studiju līmeĦos: pamatstudijas, maăistrantūra un doktorantūra.

LF struktūra
No 01.09.2005. gada fakultātē ir 2 institūti:

1. Augsnes un augu zinātĦu institūts, direktors profesors, Dr.habil. agr. A.
KārkliĦš (izveidots apvienojot Augsnes un agroėīmijas, Augu bioloăijas un
aizsardzības, Laukkopības katedras)
2. Agrobiotehnoloăijas institūts, direktors profesors, Dr. agr. A. Adamovičs
(izveidots apvienojot Augkopības, Dārzkopības un Dzīvnieku zinātĦu katedras)
3. MPS „Pēterlauki”, direktore asoc. profesore Dz. Kreita
4. ZMC „Mušėi”., vadītājs asoc. profesors G. Rozītis
Abi izveidotie institūti reăistrēti IZM zinātnisko institūciju reăistrā:
 Augsnes un augu zinātĦu institūts 2005. gada 11. novembrī ar reăistrācijas Nr.
321007
Agrobiotehnoloăijas
institūts 2005. gada 11. novembrī ar reăistrācijas Nr. 321010


Akreditētās studiju programmas Lauksaimniecības fakultātē
2. Bakalaura studiju programma “Lauksaimniecība” – IKK 4362100
3. Augstākā profesionālā studiju programma “Lauksaimniecība” – IKK 4262100,
kvalifikācijas iegūšanai – agronoms ar specializāciju:
• uzĦēmējdarbība lauksaimniecībā,
• laukkopība;
• dārzkopība;
• zootehnika.
4. Maăistra studiju programma “Lauksaimniecība” – IKK 4562100
5. Doktora studiju programma “Lauksaimniecība” – IKK 5162100

Studiju programmu mērėi un uzdevumi
Mērėis - sagatavot teorētiski vispusīgi izglītotus lauksaimniecības speciālistus, kuri ir
spējīgi:
 Izmantot informāciju tehnoloăijas un mūsdienu zinātnes atziĦas nozares
ražošanas tehnoloăiju pilnveidošanai;
 Izprast ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas nozīmi un tās vienotību ar
apkārtējo vidi;
 Pastāvīgi apgūt nepieciešamās praktiskās iemaĦas konkrētā specializācijas
virzienā.
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Uzdevumi – dot studiju programmā plānotā teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas, lai
absolventi spētu sekmīgi darboties sekojošos virzienos:
 Pedagoăiskajā un zinātniskajā darbā;
 Konsultatīvajā dienestā;
 Lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes uzĦēmumos;
 Vides aizsardzības institūcijās;
 Valsts pašpārvaldē un pārvaldē;
 Sabiedriskajā un politiskajā darbībā.
LLU Lauksaimniecības fakultātes attīstības
mērėprogramma
Studijas un zinātne
1.

Studiju programmas
un to attīstība

2.

Filiāles

3.

Zinātnisko
laboratoriju attīstība

4.

Zinātnisko
laboratoriju sadarbība

LF jāsaglabā abas – akadēmiskā un profesionālā.
Jāpiedāvā 1. līmeĦa augstākās profesionālās izglītības
studiju programmas. Jāveido jaunas profesionālā
bakalaura studiju programmas. Jāturpina darbs
mūzizglītības jomā, piemēram, kvalifikācijas celšana
ierēdĦiem un citiem lauksaimniecības speciālistiem.
Augstskolas kā universitātes līmeĦa pamat kritērijs –
doktorantūra tiek realizēta pēc akadēmiskās un
profesionālās maăistrantūras kursa apguves.
Saglabāt esošās, jaunas veidot tikai 1. līmeĦa
pieprasītajās studiju programmās uz filiālēs esošo
resursu bāzes. Apmācību filiālēs mācībspēkiem plānot
kopējā mācību slodzē. Filiāles saglabāt tik ilgi, cik ilgi
tās pašas sevi spēj finansiāli nodrošināt.
Modernizēt esošo laboratoriju aprīkojumu, lai studiju
procesā varētu izmantot mūsdienīgas darba metodes un
celtu zinātniskā darba iespējas. Iegādāt iekārtas, lai
varētu noteikt augsnes īpašības, kuras mūsdienās tiek
uzskatītas par nozīmīgām. Iekārtot molekulārās un
pilnveidot kvantitatīvās ăenētikas laboratoriju. Izveidot
jaunu „Dārzaugu kvalitātes kontroles laboratoriju”.
Agrobiotehnoloăijas institūtā izveidot dzīvnieku
ăenētisko resursu izpētes centru. Attīstīt Precīzās
lauksaimniecības zinātnes centra darbību /PLS ZC/
ietvaros.
Sēklzinību un graudu mācību zinātnisko laboratoriju
attīstīt tālāk par specializētu laboratoriju. Modernizēt
Apiloăijas laboratoriju Strazdu ielā.
Uz Lauksaimniecības fakultātes zinātnisko laboratoriju
bāzes izveidot jaunu LLU aăentūru „Agrovides
zinātniskais institūts”.
Izveidot starplaboratoriju apmaksas sistēmu par
sniegtajiem pakalpojumiem un analīzēm. Izveidot
īpašu sadarbības programmu ar LLU Agronomisko
analīžu laboratoriju, LLU aăentūru „Zemkopības
zinātniskais institūts” un „Biotehnoloăijas un
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5.

Akadēmiskais
personāls

6.

Maăistrantūras un
doktorantūras

7.

Ārvalstu studentu
piesaiste

veterinārmedicīnas zinātniskais institūts „Sigra”,
Dobeles DSIS, AS Pūres DIS, PTF Pārtikas
tehnoloăijas fakultātes un LU Bioloăijas institūta
zinātniskajām laboratorijām.
Zinātniskā sadarbība ar LLU LS mehanizācijas
institūtu, Zemes un ūdens institūtu, Aerofoto
ăeodēzijas laboratoriju, APC /agroėīmisko pētījumu
centru. Izmantot LLU MPS Vecauci”un MPS
“Pēterlauki” kā mācību un pētījumu bāzi. Rast
iespēju studentiem, mācībspēkiem un laboratoriju
vadītājiem
stažēties
ārvalstu
zinātniskajās
laboratorijās, apgūstot moderno laboratorijas iekārtu
ekspluatāciju, analīžu metodes, jo šobrīd esošajās
laboratorijās vairāk trūkst kvalificētu speciālistu, pat
ja tur ir iekārtas.
Katrā studiju un pētniecības virzienā nodrošināt
vismaz 6- 7 mācībspēkus, lai nezustu kopējā
institūta kapacitāte par atsevišėām darbības sfērām.
Darbs pie doktora disertācijām tiem, kuriem nav šī
grāda.
Akadēmiskā
personāla
atjaunošanai
nākošajos 3 gados nepieciešama vismaz viena jauna
doktora piesaiste katrā pētniecības virzienā. Katrā
lauksaimniecības zinātnes apakšnozares virzienā
plānot vienu Valsts profesora vietu. Nepieciešamas
štata vietas pētniekiem, lai zinātnisko darbu varētu
savienot ar pedagoăisko. Veicināt mācībspēku un
zinātnieku kvalifikācijas pilnveidi, ar mērėi sasniegt
LZP ekspertu kvalifikāciju. Veicināt LZP ekspertu
skaita palielināšanu attiecīgajās nozarēs. LLU
izveidot mācībspēku morālās un materiālās
stimulēšanas sistēmu. Iedibināt konkursu un
sagatavot to nolikumus „LLU gada docētājs” un
„LLU gada zinātnieks”.
Stimulēt studentu vēlmi uzsākt maăistra un doktora
studijas, kā arī sekmīgi tās beigt. LF izveidot arī
profesionālo maăistrantūras studiju programmu
paredzot pilna laika apmācībai vismaz 10 budžeta
vietas. Izveidot maăistrantu konsultantu programmu
konkrētās specialitātēs.
Saglabāt Promocijas padomi Laukkopības un
Lopkopības apakšnozarēs. Plānojam, ka 2006. gadā
promocijas darbus aizstāvēs D. Jonkus, I. Moročko,
M. Bisenieks, I. Vanaga, bet 2007. gadā J. Repsons,
I. Jansons, R. Zutere. Veidot profesionālo
maăistrantūras studiju programmu.
Maksas apmācību plūsmas veidošana profesionālā
bakalaura
pamatstudijās
un
profesionālajā
maăistrantūrā krievu valodā LR nepilsoĦiem (t.sk.
arī citu NVS valstu pārstāvjiem). Izveidot
priekšmetu moduĜus jeb kursu programmas
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svešvalodās (angĜu, krievu u.c.), ko piedāvāt
ārvalstu studentiem. Piesaistīt ar studentus apmaiĦas
programmās, orientējoties uz valstīm, kur trūkst
identiskas programmas vai kur būtu prestiži mācīties
ES, bet nav augsts ienākumu līmenis. Par Valsts
budžeta līdzekĜiem veicināt mācībspēku svešvalodu
apguvi.
8.

Studiju literatūra

9.

Vēlamais zinātnieku
skaits Institūtos

10. Sadarbība ar
Pēterlaukiem

11. Sadarbība ar Vecauci

Īpašumi
1. Mācību bāze
„Dāviddzirnavas”
2.

Strazdu iela 1

Veidot koncepciju, kā stimulēt mācību grāmatu un
līdzekĜu sagatavošanu un izdošanu, kā arī pēc tam
likumīgu tirgošanu. LLU redzējums par to, kas ir
primārs, vai mācību grāmata svešvalodā, bibliotēkā tikai
vienā eksemplārā, pērkot pašiem dārga, vai pašmāju
zinātnieku uzrakstīta, pieejama valsts valodā lielam
lasītāju lokam. Vai arī viss apmācības process tiks
balstīts uz konspektiem, drukātiem vai Internetā
ievietotiem.
Augsnes zinātnē un agroėīmijā – 1
Augu bioloăijā, biotehnoloăijā - 1
Augu aizsardzība, augu pataloăija - 1
Laukkopība – 1
Dārzkopība – 2
Augkopība - 2
Lopkopībā -2
Bioloăiskā lauksaimniecība- 1
LF esošo un no jauna veidoto augstskolas studiju
programmu un veiktā zinātniskā un konsultatīvā darba
nodrošināšanā .Studentu prakses augsnes zinātnē un
agroėīmijā (Celmāji). Aktivitātes PLS ZC bāzes
nostiprināšanā
LF esošo un no jauna veidoto augstskolas studiju
programmu un veiktā zinātniskā un konsultatīvā darba
nodrošināšanā .Studentu prakšu organizēšana

Jāmeklē iespējas bāzes sakārtošanai: ēkas
kapitālremonts, piebraucamais ceĜš, lai to arī turpmāk
var saglabāt kā studentu prakses vietu.
Jāsaglabā kā studiju un zinātniskā darba bāze. Ēkas
plānojums jau vēsturiski īpaši piemērots zinātnisko
darbu veikšanai. Piebūvei nepieciešams kapitālais
remonts.
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3.

Kalnciema 33

Vide
1. Darba vide

2.

Datorklases

3.

Akadēmiskā personāla
atslogošana no
nespecifisku
uzdevumu veikšanas

4.

Atpūtas iespējas

Lauzt līgumu ar patreizējo nomnieku, sakarā ar to, ka
uz šo brīdi mums nav kopīga sadarbības līguma, trūkst
ieinteresētības no nomnieka puses, kā arī pildīti esošā
līguma ar ZM nosacījumi. Iznomāt citam īpašniekam,
noslēdzot abpusēji izdevīgu, bet stingri definētu
līgumu, kas nodrošinātu ilglaicīgu pētījumu, studiju un
prakšu bāzi studentiem. Nomnieku varam izvēlēties no
tādu uzĦēmumu vidus, uz kuru bāzes mūsu studenti jau
tagad iziet prakses un kuri spētu šādu objektu
apsaimniekot

Saglabāt pašreizējo LF izvietojumu Pilī. Jāatrisina
ventilācijas problēma gan 1.stāvā, gan laboratorijā
cokolstāvā.
Nepieciešams
KONKRĒTS
un
PRECĪZS telpu attīstības un izmantošanas plāns
visā LLU un arī PILI. Sakārtot telpas atbilstoši
2005.gadā izstrādātajam darba drošības risku
vērtējumam
tajās
(optimālas
temperatūras
nodrošināšana ziemas periodā visās telpās).
Primārais apgaismojuma regulēšanas un ventilācijas
sakārtošana. Jāveido koncepcija par vienotu
auditoriju aprikošanu ar modernām iekārtām un to
apkalpošanu. Izveidot bezvadu datora tīkla
pieslēgumu auditorijās, lai studenti varētu izmantot
LLU lokālā un pasaules globālā (Interneta) tīkla
resursus.
Jāveido jauna moderna LF datorklase nodarbībām, kur
paredzēts izmantot specifiskas datorprogrammas:
tehnoloăiju plānošana un modelēšana visos speciālos
studiju priekšmetos, pētījumu metodikā un
metodoloăijā
Veidot pārdomātas un laiku taupošas informācijas
aprites shēmas, maksimāli izmantojot iekšējo LLU
datortīklu iespējas. Piemēri: telpu noslogojuma
plānojums, kas redzams datortīklā. Katedru, institūtu
vadītāju pieeja savas struktūrvienības darbinieku
datubāzei, kur redzams viss, algas, piemaksas,
atvaĜinājumi utt. Studentu reăistrs izvēles priekšmetos
un izskaust pašreizējo shēmu, ka sākoties izvēles
priekšmetiem, vēl joprojām notiek studentu kustība, kas
bieži vien saistīta ar to, ka vienlaicīgi ieplānoti 2
studenta izvēlētie studiju priekšmeti. Izveidot vienotu
LLU telpu reăistru. Atvieglot tehniskā personāla
izsaukšanas iespējas dažādu tehnisku traucējumu
novēršanai.
Tiem LLU darbiniekiem, kuri nostrādājuši LLU ne
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mazāk kā 15 gadus, veselības apdrošināšanu veikt
no budžeta.
5.

Informācijas aprites
uzlabošana
studējošiem

Sadarbība ar
1. Informatīvajā jomā

2.

Ministrijām

3.

Citām augstskolām
(Latvijā un ārzemēs)

4.

Firmām

4.

Zinātniski
pētnieciskajām
iestādēm
Starptautisko projektu
ietvaros (BOVA,
Erasmus u.c.)
Sadarbība ar Jelgavas
un citu rajonu
pašvaldībām

5.

6.

Skaidrot studentiem studiju normatīvo dokumentu
būtību un arī LLU iekšējās kārtības noteikumus. Visiem
pirmā kursa studentiem izsniegt nodrukātu Studiju
nolikumu. Datortīklā: visu LLU pasniedzēju telefonu,
E-adreses un pieĦemšanas laiku reăistrs.

Mājas lapas pilnveidošana un paplašināšana. Darbs
ar masu mēdijiem. Izveidot profesionālu institūciju,
kas nodarbosies ar regulāru LLU reklāmu. Izveidot
darba grupu, kas nodarbojas ar lauksaimniecības
fakultātes tēla veidošanu. Popularizēt LF
veiksmīgāko absolventu darbību lauksaimniecībā ar
LLU mājas lapas starpniecību. Veidot LF
Padomnieku domi no nozarē atzītiem veiksmīgiem
LF absolventiem. Izveidot LF Aizbildniecības
padomi.
Ar Izglītības un zinātnes, Zemkopības un Vides
ministrijām.
Sadarbības paplašināšana ar LU Bioloăijas institūta
Botānikas laboratoriju.
Sadarbība ar Bonnas, Hohensheimas un Ėīles
universitātēm PLS tehnoloăiju jautājumos
Pilnveidot un paplašināt sadarbību ar firmām, kuras
nodrošina lauksaimnieciskās ražošanas servisu,
konsultatīvā un zinātnisko pētījumu jomā. Aktīvāk
jāizmanto iespējas saĦemt stipendijas no
subsīdijām, sadarbībā ar potenciālo darba devēju.
Ar visiem Latvijā – par doto profilu.

Eiropas Augsnes birojs, BOVA u.c. Sadarbība ar
Lietuvas, Igaunijas lauksaimniecības universitātē,
Bonnas, Hohensheimas un Ėīles universitātēm
Sadarbība ar Zemgales attīstības aăentūru PLS atziĦu
ieviešanai. Sadarbība ar Burtnieku un Ozolnieku
vidusskolām.
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Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātes
Zirgkopības mācību centra”Mušėi” mērėprogramma
2006. – 2013.
Mērėis
Zirgkopības mācību centrs (ZMC) „ Mušėi“- kā studentu praktisko iemaĦu apguves,
mācību un pētījumu bāze (saimniecībi).
Situācijas apraksts
Atrašanās vieta
Jelgavas rajons, Ozolnieku novads, “Mušėi”.
Nekustamais īpašums
Zeme – valsts īpašumā ierakstīta Zemes grāmatā uz ZM vārda 28,19 ha.
Ēkas – Zirgu novietne – stallis 30 zirgiem, slēgtais angārs – manēža, barības šėūnis,
dienesta viesnīca, saimniecības ēka – pagrabs, šėūnīši, darbnīca, ūdens sūkĦu māja, aka,
zirgu vasaras tipa novietnes 100 zirgiem, ārējā degvielas apgāde, ārējā kanalizācija, ārējā
ūdens vads. Ārējais asfaltētais ceĜš.
Tehnika
Zirgkopības mācību centra rīcībā esošā tehnika ir stipri novecojusi un katru gadu
tiek izlietoti lieli naudas līdzekĜi tās remontam.
ZMC “Mušėi” īpašumā ir sekojoša tehnika:
- Kravas mašīnas (ZIL 130, 1977. gada izlaidums; GAZ 53 borta, 1988.g.).
- Automašīna (ISUZU TROOPER).
- Traktori (MTZ 80, 1977.g.; MTZ 80, 1986.g.; T25, 1978.g.; kombains JeĦisejs –
1200, 1988.g., Jumz – EO, 1985.g.);
Lauksaimniecības mašīnas
PĜaujmašīna, grābekĜi, siena savācējpiekabe, nažu ecēšas, kūtsmēslu ārdītājs,
kartupeĜu racējs, piekabes un pārējā lauksaimniecības tehnika.
Inventārs
Zirgu segli, iemaukti, zirgvilkmes inventārs – rati un ragavas, šėēršĜi, darbagaldi.
Zirgi
Zirgu sastāvs ZMC “Mušėi” mainās atkarībā no tekošā gadā piedzimušo kumeĜu
skaita. Pašreizējais zirgu skaits ir 25.
Patreiz ES subsīdijas saĦem 4 zirgi, no kuriem tiek atražoti arī kumeĜi.
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Nepieciešamības gadījumā LLU piederošo zirgu skaitu iespējams samazināt, dodot
iespēju stallī izmitināt studentu privātos zirgus uz dažādiem noteikumiem:
• par pilnu samaksu – nodrošinot zirgam vietu, kopšanu, barību;
• par daĜēju samaksu – mācību procesā izmantojot zirgu arī citiem studentiem;
• bez samaksas – students atmaksā īri ar savu darbu, strādājot LLU par minimālo algu,
un atĜauj izmantot zirgu arī citiem studentiem.
Cilvēku resursi
ZMC bāzē apkalpojošā sfērā un mācību procesa nodrošināšanā piedalās ir sekojošas
štata vietas: vadītājs, divi mācību meistari, treneris, trīs zirgkopēji, mehanizators, kalējs un
apkopējs.
Prioritārie uzdevumi
1. Mācību procesa nodrošināšana
 Lauksaimniecības fakultātes un Veterinārmedicīnas un citu fakultāšu studentu
praktiskā sagatavošana. Pēc studiju programmas Hipoloăija licenzēžanas, attīstīt ZMC
„Mušėi“ kā galveno bāzi programmas praktiskās daĜas realizēšanai.
 uzsākt darbu pie sertificētu jātnieku sporta treneru sagatavošanas.
2.

ZMC materiālo resursu nodrošināšana
Ēku atjaunošana, auditorijas un palīgtelpu izbūvēšana, apmācības procesā
nepieciešamā inventāra iegāde, zirgu ganāmpulka dažādošana.
 2006. gadā staĜĜa jumta remonts, ăērbtuvju un palīgtelpu izbūve staĜĜa otrajā stāvā,
specializētas kravas automašīnas un zirgu pārvadājamās piekabes iegāde un apkārtnes
labiekārtošana;
 2007. gadā zāles pĜaujmašīnas, grābekĜa un lopbarības rituĜu pacēlēja iegāde,
apkures sistēmas pārbūve, apmācības procesā nepieciešamā inventāra iegāde;
 2008. gadā auditorijas izbūve slēgtajā manēžā, kūtsmēslu ārdītāja un iekrāvēja
iegāde;
 2009. gadā kūtsmēslu glabātuves izbūve un traktora iegāde;
 2010. gadā staĜĜa un lopbarība glabātuves celtniecība.
 2011. gadā esošo ganību aploku rekonstrukcija un jaunu izbūve;
 2012. gadā dienesta viesnīcas remonts;
 2013. gadā apkures sistēmas pārbūve dienesta viesnīcā.
 2006. – 2013.gadam – zirgu ganāmpulka atjaunošana, palielinot zirgu ăenētiskajiem
resursiem atbilstošu zirgu skaitu.
3. Cilvēku resursu nodrošināšana
2006. – 2013.gadam kvalificētu speciālistu piesaiste darbam ZMC (treneri dažādās jātnieku
sporta disciplīnās, apkalpojošais personāls), esošā personāla kvalifikācijas paaugstināšana un
darba samaksas palielināšana.
4. Sadarbība ar citām organizācijām
2006. – 2008.gadam veidot kopprojektu ar Zemgales reăionālo attīstības centru par bērnu,
jauniešu un studentu sagatavošanu dažādās jātnieku sporta disciplīnās.
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Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātes
mācību un pētījumu saimniecības „Pēterlauki ”
mērėprogramma 2007. -2013. gadam

LLU LF mācību un pētījumu saimniecības “Pēterlauki” ir Lauksaimniecības fakultātes
struktūrvienība un realizē fakultātes intereses zinātniskajā un pētniecības darbā.
Saimniecības darbības un attīstības mērėis turpmākajam laika periodam ir līdzdalība
LF esošo un no jauna veidoto augstskolas studiju programmu un veiktā zinātniskā un
konsultatīvā darba nodrošināšanā.
MPS “Pēterlauki” uzdevums ir nodrošināt:
•
•
•
•

Atbilstošu aprīkojumu un bāzi zinātniskā darbam lauka izmēăinājumu ierīkošanai
Lauksaimniecības fakultātes zinātniekiem;
Vietu LLKC demonstrējošo izmēăinājumu ierīkošanai;
Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) pasūtījuma izpildi Augu šėirĦu
saimniecisko īpašību novērtēšanai (SĪN tests);
Ierīkot lauka izmēăinājumus augu aizsardzības līdzekĜu efektivitātes pārbaudei
(VSIA Augu aizsardzības un pētniecības centrs).

LLU mācību un pētījumu saimniecība “Pēterlauki” ir Latvijā vienīgā lauka
izmēăinājuma vieta uz Zemgales novadam tipiskām velēnu karbonātu augsnēm, aizĦem 220
ha lielu platību. Zeme reăistrēta uz ZM vārda, nodota LLU apsaimniekošanai un tā ir
Lauksaimniecības fakultātes struktūrvienība, kura kalpo kā bāze lauka izmēăinājumu
iekārtošanai Lauksaimniecības fakultātes zinātniekiem un mācību spēkiem.
Pēdējos gados nozīmīgākie darbības virzieni ir saistīti ar Valsts Augu aizsardzības dienesta
pasūtījumu par augu šėirĦu saimniecisko īpašību novērtēšanu un Valsts Augu aizsardzības un
pētniecības centra pasūtījumu par lauka izmēăinājumu ierīkošanu pesticīdu efektivitātes
pārbaudei Latvijas agroklimatiskajos apstākĜos. Saimniecība ir ilggadēja lauka
demonstrējumu izmēăinājumu ierīkošanas vieta LLKC. Tāpēc droši varam teikt, ka
lauksaimniecības speciālistiem un lauku saimniecību īpašniekiem šeit ir iespējams iegūt
pilnīgu informāciju par dažādu laukaugu šėirnēm, to atbilstību mūsu klimatiskajiem
apstākĜiem un augu aizsardzības līdzekĜu pielietošanas iespējām Latvijas agroklimatikajos
apstākĜos, papildus saĦemot, valstī vadošo zinātnieku konsultācijas.
Lai izmēăinājumu rezultāti (zinātniskos pētījumos, šėirĦu novērtēšanā un pesticīdu
pārbaudē) būtu objektīvi un starptautiski atzīti, pilnībā jāievēro izmēăinājumu metodika, kas
cieši saistīta ar augu maiĦas ievērošanu, izlīdzinošo sējumu uzturēšanu, augstas zemkopības
kultūras ievērošanu, atbilstoša pamatfona izveidošanu lauka izmēăinājumu izvietošanai.
LLU MPS “Pēterlauki” pēdējos gados no Valsts subsīdijām piesaistītie līdzekĜi ir
devuši iespēju ievērojami atjaunot pamata tehnoloăiju, radot priekšnoteikumus augkopības
produkcijas ražošanai, tādējādi nodrošinot finansu līdzekĜus uzdevumu izpildei, kuri netiek
finansēti no valsts budžeta. LīdzekĜu materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai nepietiek.
Saimniecībai kā budžeta iestādes struktūrvienībai nav bijis iespējams izmantot kredītus vai
SAPARD finansējumu, tāpēc arī turpmāk kā viena no iespējām ir subsīdiju izmantošana.
Ja arī turpmāk fakultātē esošie institūti plāno izmantot MPS, tad ir nepieciešama
modernizācija, esošās tehnikas atjaunošana, pilnveidošana, kur jāparedz konkrēts finansējums
pa attiecīgām pozīcijām.
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LF MPS “Pēterlauki” finansējuma projekts:
•

•
•

•

•

LF MPS “Pēterlauki” infrastruktūras uzturēšanai ( struktūrvienības vadītāja
alga, jāpmaksā vismaz Interneta pakalpojumi, viena telefona rēėins,
transporta izdevumi u.c.) jāparedz bāzes finansējums
lauksaimnieciskās ražošanas mainīgās izmaksas sedz no saimniecībā saražotās
produkcijas realizācijas ieĦēmumiem pēc ikgadējās apstiprinātās tāmes;
lauka izmēăinājumu ierīkošanu, kopšanu un citas apkalpojošās izmaksas sedz
no grantu un līgumdarbu tēmām, saskaĦā ar izstrādātiem projektiem un
vienošanos ar pasūtītāju;
studentu, maăistrantu un doktorantu ar lauka izmēăinājumiem saistītais darbs
un mācību prakšu izmaksas, kā arī izaudzēto uzskates materiālu izmaksas
jāfinansē no LF budžeta;
materiāli tehniskās bāzes atjaunošana un modernizācija, tātad pamatlīdzekĜu
iegāde, ir iespējama tikai izmantojot LLU budžetu un dažādas Valsts
investīciju programmas.

Saimniecībā vēlamās investīciju programmas īstenošanai līdz 2013. gadam ik
gadus jāpiesaista 50 –60 tūkstoši latu, Kopā 350 –420 tūkstoši latu.
Attīstību veicinošie faktori:
• LLU MPS „Pēterlauki ” ir ăeogrāfiski tuvu Jelgavas pilsētai, kur atrodas galvenie
pētījumu bāzes izmantotāji, un ir vienīgā Latvijā lauku izmēăinājumu vieta uz
Zemgales novadam tipiskām velēnu karbonātu augsnēm;
• LLU MPS „Pēterlauki ” ir pietiekamas zemes platības ar atbilstošu augu maiĦu lauka
izmēăinājumu ierīkošanai pasūtīto pētniecības projektu realizācijai un saimnieciskās
darbības nodrošināšanai;
• Šajā saimniecībā nepieciešamos lauka izmēăinājumus saviem pētniecības projektiem
ierīko Valstī vadošie zinātnieki (A. Ruža, A. Adamovičs, A. KārkliĦš, I. Līpenīte, R.
Vucāns, B. Bankina);
• LLU MPS „Pēterlauki ” ir ilggadēja LLKC demonstrējošo lauku izmēăinājumu
ierīkošanas vieta, līdz ar to Ĝoti atpazīstama Latvijas augkopju vidū ;
• Ir noslēgti ilgstoši līgumi ar Valsts Augu aizsardzības dienestu par Augu šėirĦu
saimniecisko īpašību pārbaudi (SĪN tests) un Valsts SIA Augu aizsardzības
pētniecības centru par lauka izmēăinājumu ierīkošanu nereăistrētu pesticīdu
efektivitātes pārbaudei ( LLU līgums uz 10 gadiem);
• Izmēăinājumos iegūtie laukaugu paraugi ir izejmateriāls turpmākiem pētījumiem un
arī līdzekĜu piesaistes projektiem (Agroėīmisko pētījumu zinātniskajai un Sēklu un
graudu laboratorijām)
• Pateicotie projekti uz ZM subsīdijām ir bijusi vienīgā iespēja nedaudz atjaunot
saimniecības materiāli tehnisko bāzi.
Attīstību kavējošie un riska faktori:
•

Neskaidrs MPS „Pēterlauki” statuss
Lauksaimniecības fakultātē;

LLU un arī kā struktūrvienībai
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•

Lauksaimnieciskās ražošanas un izmēăinājumu kvalitātes atkarība no gada
meteoroloăiskās situācijas (dažreiz tomēr patiesie rezultāti parādās tieši ekstrēmās
situācijās);

•

Nepietiekošs bāzes noslogojums pamatmisijas īstenošanā Lauksaimniecības
fakultātes studentu skaita samazināšanās dēĜ;

•

Netiek paredzēts un finansēts studentu mācību un zinātniskais darbs;

•

Zems darbinieku atalgojums pētnieciskajā darbā, līdz ar to grūti piesaistīt jaunus
speciālistus;

•

Dārga infrastruktūras uzturēšana, tai nav paredzēti līdzekĜi no LLU budžeta.

Par Valdekas pils kompleksa izmantošanu
Valdeka - Agrobiotehnoloăijas centrs
Lauksaimniecības uzdevums mūsdienās ir ne tikai nodrošināt efektīvu pārtikas un
tehnisko izejvielu ražošanu, bet arī dod ieguldījumu sabiedrības veselības, sociālajās
labklājības un vides sakoptības attīstībā. Pētījumu mērėi lauksaimniecībā ir uzturēt darba
ražības pieaugumu produkcijas ieguvē, radīt lielāku produktu dažādību, pilnvērtīgākas
primārās produkcijas pārstrādes tehnoloăijas, nodrošināt racionāla un veselīga uztura
piedāvājumu, samazināt ar pārtiku saistītu slimību risku, veicināt bioloăisko drošumu,
dzīvnieku labturības principus, lauku dabas un sociālās vides ilgtspējīgu attīstību, bioloăiskās
daudzveidības saglabāšanu. Prioritārie pētījumu virzieni dažādās valstīs un reăionos ir līdzīgi,
mainās tikai konkrētā reăiona specifisku atspoguĜojošie akcenti. Eiropas Savienības 7. Ietvara
prioritātēs iekĜauta Pārtika, Lauksaimniecība un Biotehnoloăija. Šo pētījumu mērėis ir
apvienot zinātniekus, ražotājus, kā arī citas ieinteresētās puses, lai, izmantojot modernās
pētījumu metodes, risinātu jaunās sociālās un ekonomiskās problēmas, apmierinātu
pieaugošās patērētāju prasības pēc drošākas, veselīgākas un augstākas kvalitātes pārtikas, kā
arī pēc ilgtspējīgas atjaunojamo bioresursu izmantošanas. Agrobiotehnoloăiju plānots iekĜaut
arī Latvijas ZinātĦu padomes prioritāro pētījumu virzienu sarakstā.
Ar agrobiotehnoloăiskajiem pētījumiem nodarbojas Latvijas Lauksaimniecības
universitātē un tās aăentūrās “Biotehnoloăijas un veterinārmedicīnas zinātniskajā institūtā
“Sigra”’’, Zemkopības zinātniskajā institūtā, mācību un pētījumu saimniecībā “Vecauce”. Lai
intensificētu šos pētījumus nepieciešams izveidot agrobiotehnoloăiju centru, kurā sasaistītos
gan šis nozares zinātniskie pētījumi, gan studentu apmācība. Sagatavotie speciālisti būs
nozarē konkurētspējīgi, kā arī veiks izglītojošo darbu dažādos Latvijas reăionos, tādējādi
paplašinot gan iedzīvotāju zināšanas biotehnoloăijas nozarē, gan arī piesaistot interesentus šai
strauji progresējošai nozarei.
Loăiska Agrobiotehnoloăijas centra izveide būtu Valdekā. Šeit blakus atrodas LLU
Augsnes un Augu zinātĦu institūta un Agrobiotehnoloăiju institūta laboratorijas un mācību
bāze Strazdu ielā.
Agrobiotehnoloăiju centrs iekĜausies Latvijas Lauksaimniecības universitātes esošajā
mācību un zinātniskajā kompleksā. Lai izveidotu šādu centru tika iesniegti šādi projekti;
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1. PHARE 2003 Ekonomiskās un sociālās Kohēzijas PASĀKUMI Latvijā„Inovatīvās
uzĦēmējdarbības un lietišėo pētījumu infrastruktūras attīstības veicināšana”
Agrobiotehnoloăiju un vides zinātnes tehnoloăiju parks
Projekta ietvaros tika paredzēts uzbūvēt, iekārtot un ar iekārtām aprīkot divas ēkas
iekĜaujot laboratorijas korpusus un biznesa centru. Plānots iekārtot: Molekulārās
bioloăijas laboratoriju; Kaitīgo organismu diagnostikas laboratoriju; Vides kvalitātes
laboratoriju; Graudu laboratoriju; Augu analīžu zinātniskā laboratoriju; Augu audu
kultūru laboratoriju. Laboratoriju ēkai blakus tiktu uzcelts dārzu centrs, kurā ierīkots
biznesa inkubators, dārzu, vides un apioloăijas centrs.
2. PHARE 2003 Ekonomiskās un sociālās Kohēzijas PASĀKUMI Latvijā „Investīcijas
dabas, vēstures un kultūras mantojuma attīstībā” Valdekas atjaunošana kā tūrisma
potenciāla pieauguma veicināšana.
Projekta ietvaros tika paredzēts izveidot Valdekas pili kā konferenču centru.
3. Eiropas Sociālais fonds Atklāta konkurss aktivitātē 3232 “Agrobiotehnoloăijas
augstākā līmeĦa studiju programmas izstrāde un aprobācija”
Projekta ietvaros tika paredzēts izveidot studiju programmu un tās materiālo
nodrošinājumu agrobiotehnoloăijā.
Diemžēl šie projekti netika finansēti.
2006. gada sākumā Eiropas Sociālais fonda Atklāta konkursa aktivitātē 3232 tika
sagatavots un iesniegts jauns projekts ”Biotehnoloăijas moduĜu pilnveidošana Latvijas
Lauksaimniecības universitātes studiju programmās”
Ar agrobiotehnoloăiju saistītajās nozarēs esošais un piesaistāmais zinātniskais
potenciāls izmantojams, lai mērėtiecīgi palīdzētu celt nozares konkurētspēju šādos ražošanas
posmos:
1) izmantojamo mikroorganismu, augu un dzīvnieku šėirĦu kvalitātes un efektivitātes
nodrošināšana;
Iespējamās aktivitātes/programmas:
Ăenētisko resursu kolekcijas, šėirĦu īpašību sertificēšanas pasākumi;
Stād- un sējmateriāla selekcijas darbs, zinātniski pamatotas metodes tā bioloăiskās
konkurētspējas palielināšanai.
2) dabas un sociālajai videi draudzīgu, bet ražošanā efektīvu audzēšanas tehnoloăiju
izstrāde, nozaru piedāvājuma daudzveidības attīstība;
Iespējamās aktivitātes/programmas:
Bioloăiskās lauksaimniecības zinātniskais atbalsts;
Lauksaimniecības un meža nozares piedāvājuma diversifikācija.
3) nozares primārās produkcijas kompleksas, lielu pievienoto vērtību nodrošinošas,
pārstrādes metožu izveide, produkcijas nekaitīguma, procesu drošuma, jaunu veselību
veicinošu izstrādājumu ieguves paĦēmienu izpēte;
Iespējamās aktivitātes/programmas:
Drošu, videi draudzīgu, kvalitatīvu un veselīgu pārtikas produktu inovatīvo tehnoloăiju
nodrošinājums visā pārtikas ėēdē ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstībai
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Apstiprināts LLU Senāta sēdē
2005. gada 9. novembrī

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lauksaimniecības fakultāte

Studiju programmu pašnovērtējuma ziĦojums par 2004./2005. studiju
gadu

1. Bakalaura studiju programma „Lauksaimniecība”
IKK 4362100
2. Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
„Lauksaimniecība” IKK 4262100
kvalifikācijas iegūšanai – agronoms ar specializāciju:
• uzĦēmējdarbība lauksaimniecībā,
• laukkopība;
• dārzkopība;
• zootehnika.
3. Akadēmiskā maăistra studiju programma „Lauksaimniecība” IKK
4562100
Jelgava - 2005
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1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi
Bakalaura studiju programma “Lauksaimniecība” – IKK 4362100
Akreditēta 06.04.2000. gadā uz 6 gadiem
Vadītāja - Daina Kairiša

Iegūstamā kvalifikācija
Pēc sekmīgas bakalaura studiju programmas apguves iegūst zinātnisko grādu
Lauksaimniecības zinātĦu bakalaurs – B.agr.
Mērėis - sagatavot teorētiski vispusīgi izglītotus lauksaimniecības speciālistus, kuri ir
spējīgi:
 Izmantot informāciju tehnoloăijas un mūsdienu zinātnes atziĦas nozares
ražošanas tehnoloăiju pilnveidošanai;
 Izprast ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas nozīmi un tās vienotību ar
apkārtējo vidi;
 Pastāvīgi apgūt nepieciešamās praktiskās iemaĦas konkrētā specializācijas
virzienā;
 Turpināt studijas maăistrantūrā un doktorantūrā.
Uzdevumi – dot studiju programmā plānotā teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas, lai
absolventi spētu sekmīgi darboties sekojošos virzienos:
 Pedagoăiskajā un zinātniskajā darbā;
 Konsultatīvajā dienestā;
 Lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes uzĦēmumos;
 Vides aizsardzības institūcijās;
 Valsts pašpārvaldē un pārvaldē
 Sabiedriskajā un politiskajā darbībā.
Specializācijas virzieni un to vadītāji:
Laukkopība - Andris BērziĦš
Dārzkopība – Ieva Žukauska
Zootehnika – Lilija Degola
Otrā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju programma

“Lauksaimniecība” – IKK 4462100
Akreditēta 06.04.2000. gadā uz 6 gadiem.
Iegūstamā kvalifikācija - agronoms ar specializāciju:
UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā – vadītāja Dzidra Kreišmane, t. 3005629
Laukkopība – vadītājs Andris BērziĦš, t. 3005632
Dārzkopība – vadītāja Ieva Žukauska, t. 3005677
Zootehnika – vadītāja Lilija Degola, t. 3005661
Programma ar specializāciju laukkopība, dārzkopība un zootehnika tiek realizēta tikai
nepilna laika studijās.
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Specializācijas virziens:
Laukkopība
Studiju programmas mērėis - sagatavot speciālistus augu aizsardzībā, agroėīmijā,
selekcijā un sēklkopība, augkopībā, lopbarības ražošanā augkopības produkcijas ražošanas
organizācijā un agroservisā, konsultatīvajā darbā, kuri ir spējīgi novērtēt nozares attiecīgo
ražošanas tehnoloăiju materiāli tehnisko un ekonomisko atbilstību izvirzītajam mērėim,
izprast iegūtās produkcijas kvalitātes nozīmi, prast izmantot patreizējās informātikas sfēras
pakalpojumus, pielietot mūsdienu zinātnes atziĦas nozares ražošanas tehnoloăiju
pilnveidošanai, izprast ražošanas procesu un apkārtējās vides vienotību ilgtspējīgā
lauksaimnieciskajā ražošanā.
Dārzkopība
Studiju programmas mērėis - sagatavot teorētiski vispusīgi izglītotus
lauksaimniecības speciālistus dārzkopības nozarē, kuri ir spējīgi novērtēt nozares attiecīgo
ražošanas tehnoloăiju materiāli tehnisko un ekonomisko atbilstību izvirzītajam mērėim,
izprast iegūtās produkcijas kvalitātes sabiedrisko un ekoloăisko nozīmi, prast izmantot
patreizējās informātikas sfēras pakalpojumus, pielietot mūsdienu zinātnes atziĦas nozares
ražošanas tehnoloăiju pilnveidošanai, izprast ražošanas procesu un apkārtējās vides vienotību
ilgtspējīgā lauksaimnieciskajā ražošanā.
Absolventu darba lauks ir augĜkopības, dārzeĦkopības un puėkopības uzĦēmumi.
DziĜāka specializācija ir iespējama apstādījumu veidošanā, segto platību tehnoloăijās,
biškopībā, stādu un kokaudzētavu ierīkošanā, netradicionālo dārzaugu audzēšanā.
Dārzkopības nozares sūtība ir veidot mums apkārt skaistu un sakārtotu vidi.
Atjaunots kursa darbs “Laukkopībā” 1,0 KP apjomā. Izvēles studiju priekšmetu ‘Lauku
tūrisms’ blokā 1,0 KP apjomā iekĜauts studiju priekšmets ’Ainavu veidošana un kopšana’.
Zootehnika
Studiju programmas mērėis - sagatavot speciālistus dzīvnieku audzēšanā un selekcijā,
dzīvnieku ēdināšanā, lopbarības sagatavošanā un vērtēšanā, lopbarības nozaru ražošanas
organizācijā un agroservisā, augstas kvalitātes lopkopības produktu ieguvē, pirmapstrādē,
uzglabāšanā un realizācijā.
Studiju programma dod plašas zināšanas govkopībā, cūkkopībā, aitkopībā, putnkopībā,
zirgkopībā un netradicionālo dzīvnieku audzēšanā. Speciālo priekšmetu apguvei teorētisko
pamatu veido zooloăija, ėīmija, dzīvnieku anatomija un fizioloăija, dzīvnieku audzēšana un
ciltsdarbs, barības līdzekĜi un dzīvnieku ēdināšana. Papildinot iepriekš minēto ar zināšanām
uzĦēmējdarbībā, informātikā un ekonomikā, speciālisti spēj izprast ražošanas procesu un
modernizēt to atbilstoši ilgtspējīgas lauksaimniecības nostādnēm.
Ir Senāta lēmums par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu
“Hipoloăija” nepilna laika studijām. Studiju ilgums 2,5 gadi. KP 75. Senāta lēmums
2005. gada 8. jūnijā Nr. 5- 114.
UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā
Studiju programmas mērėis – sagatavot plaša profila speciālistus, kuru studiju laikā
apgūtās zināšanas (makro un mikroekonomika, vadība un uzĦēmējdarbība, lauksaimnieciskās
ražošanas tehnoloăija u.c.) ir par pamatu savu uzĦēmumu veidošanai, kā arī dažādu projektu
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sagatavošanai un realizācijai. Sagatavot speciālistus, kuri spēj turpināt pašizglītošanos,
patstāvīgi apgūt praktiskās iemaĦas, analizēt, vērtēt un prognozēt situāciju nozarē, izstrādāt
projektus, pieĦemt situācijai adekvātus lēmumus, atrast alternatīvus risinājumus
problēmsituācijās.
Absolventu karjeras iespējas saistītas ar lauksaimniecisko ražošanu, organizāciju,
plānošanu un vadību; produkcijas uzglabāšanu, pārstrādi un tirdzniecību; kooperācijas
organizāciju; kontroli un pārraudzību, vides plānošanu un aizsardzību, konsultatīvo darbību
saistītos vadošos amatos valsts iestādēs, pašvaldību uzĦēmumos, dažādās komercstruktūrās,
akciju sabiedrībās, privātuzĦēmumos un ārvalstu uzĦēmumos.
Studiju virziena UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā iepriekšējā programmā veiktas
izmaiĦas un papildinājumi, balstoties uz studentu priekšlikumiem un darba devēju
ieteikumiem.
Balstoties uz to 2003. gada 12. martā ar LLU Senāta lēmumu Nr. 4-171 apstiprināta
profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma UzĦēmējdarbība
lauksaimniecībā.
Sagatavoti un LR Izglītības un Zinātnes ministrijas Augstākās izglītības un zinātnes
departamentam un Augstākās izglītības kvalitātes centram iesniegts pieteikums par daĜēji
mainītas studiju programmas atzīšanai par akreditētu uz akreditētās programmas
UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā pamata. SaĦemta licence Nr. 04056-16 profesionālās
augstākās izglītības studiju programmas „UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā” IKK 4262100
realizēšanai.
IzmaiĦas jaunizveidotajā profesionālās augstākās izglītības
bakalaura studiju programmā, KP
Nr.p.k
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. Ħēē
16.

Studiju priekšmets
Statistika
Matemātika, biometrija
Svešvaloda
Psiholoăija
Informātika
Mehanizācija
Būvniecība
Mežsaimniecība
Lietojumprogrammatūra
Grāmatvedība
Pētījumu metodoloăija
Finanses un investīcijas
Dārzkopības produkcijas ražošana
Lopkopības produkcijas ražošana
UzĦēmējdarbība
Prakse
IzmaiĦas kopā

Samazināts KP
daudzums
1
3
1
1,5
3
3
1,5
1

Palielināts KP
daudzums

13

2
1
2
1
2
3
1,5
17
29,5

Starpība starp esošo un jaunizveidoto programmu 42,5 KP vai 28 %
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Studentu skaits UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā studiju programmā uzsākot 2005/2006.
studiju gadu
kurss
1.
2.
3.
4.
Kopā

Pilna laika
Studentu skaits
16
23
29
32
100*

kurss
1.
2.
3.
4.
5.

Nepilna laika
Jelgava
Limbaži
19
36
17
28
20
22
14
34
17
43
87
163

kopā
54
45
42
48
60
250

3. Studiju programmas praktiskā realizācija
Daudzveidīgāka kĜūst lekciju pasniegšanas metodika, līdz ar to palielinās nepieciešamība pēc
tehniskā nodrošinājuma.
Dārzkopības studiju priekšmetos kvalitatīviem vizuāliem materiāliem ir svarīga loma
teorētiskās daĜas papildināšanā. Atsevišėas lekciju tēmas sagatavotas un tiek studentiem
prezentētas MS Power-point tehnikā (daiĜdārzkopība, dārzeĦkopība, netradicionālā
dārzkopība).
Katedrā iegādāts digitālais fotoaparāts un portatīvais dators, pieejami arī studentiem savu
izmēăinājumu materiālu fiksēšanai. Iekārtotas laboratorijas telpas (Strazdu ielā 1) studentu
zinātniskā darba veikšanai. Laboratorijā iespējams izmantot elektronisko mikroskopu,
detalizētām morfoloăiskām augu un bišu paraugu analīzēm.
Mācību praksēs aktīvāk tiek izmantotas ZM apstiprinātās saimniecības.

3.2. Programmas realizācijas resursu analīze
Mācībspēku kvalifikācijas celšana:
Aizstāvēti maăistra darbi:
IeĦemamais
Vārds,
uzvārds
amats
lektore
Rita
Vītola

Maăistra darba tēma
Ziemas kviešu šėirĦu īpatnības graudu
kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju veidošanā

Aizstāvēti promocijas darbi:
IeĦemamais
Vārds,
Promocijas darba tēma
uzvārds
amats
docente
Kvalitatīvas jēru gaĜas ieguves zinātniskais
Daina
pamatojums Latvijā
Kairiša
lektors
UpeĦu un jāĦogu (Ribes L.) ăenētisko resursu izpēte
Kaspars
Latvijā
Kampuss
lektors
Herbicīdu samazinātu devu ietekme uz vasaras miežu
Jānis
sējumu nezāĜainību un nezāĜu nākošo paaudzi
Kopmanis
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Celta kvalifikācija:
Profesors D. LapiĦš
Piedalīšanās firmas Väderstadt organizētajā seminārā Zviedrijā par sējas un augsnes apstrādes
tehnikas izmantošanas iespējām saistībā ar precīzo lauksaimniecību un GPS ( 19.06.—
01.07.2005.).
LF Laukkopības katedras mācībspēki un doktoranti
Piedalīšanās firmas AGROCOM (Vācija) organizētajā seminārā – apmācībās par precīzās
laukkopības tehnoloăiju ar GPS un sējumu stāvokĜa noteikšanas sensoru tehnoloăijām
lietojumu, izmantojot AgroMap programmatūru (AGRONET-NG / (06.06.-09.06.2005.)
Docente Ausmane M. un lektors Melngalvis I.
Partisipants at Cours "Agroenvironmental Measures in Sustainable Agriculture developed in
the frame of the project "Nordic-Baltic-Russian Academic Network in Agroecology", 06.12 10.12.2004., Latvia, LLU (Certificate).
Lektors Aivars Pogulis
2005. gadā uzsāktas studijas Vidzemes augstskolā profesionālā maăistra programmā
“Tūrisma stratēăiskā vadība”.
Asoc. prof. Roberts Vucāns
AngĜu valodas kursi (8 mēn.) Intermediate level mācību un konsultāciju centrā Līderis,
09.2004-06.2005, izsniegts sertifikāts
Profesore Ināra Turka un asist. Gunita Bimšteine
Potato pathogens in organic farming in Latvia//Abstracts of papers and posters. Bilbao,
Basque country (Spain), July 17-22. -694-695. Sertifikāts par semināru Turkai I. un
Bimšteinei G.
Profesore Ināra Turka
Co-existance of GMO in seeds and agricultyral production, Vīne, 22-23 februāris
2005.Kvalifikācijas celšana un informācija EK ekspertiem.- Eiropas Komisijas eksperte.
Organic food and Farming research in Europe, Brisele, Novembris, 26, 2004.Kvalifikācijas
celšana un informācija- Eiropas Komisijas eksperte
Profesors A.Adamovičs
Ėīna, Pekina, Ėīnas Lauksaimniecības universitāte, (Department of Plant Nutrition, College
of Resourses and Environmental Sciences, China Agricultural University, Beijing).
Stažēšanās tematika:: “Augu barošana”
Stažēšanās laiks 14.09.2005 – 22.09.2005. Iegūts sertifikāts
Īrija, Dublina, (Ireland. Department of Animal Science and Production, University College
Dublin, Belfield, Dublin 4.)
Stažēšanās tematika: “Zāles lopbarības ražošana un izmantošana dzīvnieku ēdināšanai”.
Stažēšanās laiks 22.06.2005 – 01.07.2005; Iegūts sertifikāts.
Asoc. prof. Dz.Kreita
Jelgavas Pieaugušo izglītības centrs; 160 stundas grāmatvedībā; 1.10.04.- 20.04.2005. gada
24. oktobris; Iegūts sertifikāts.
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Lektore, Mag.agr. A.LiniĦa
Kursi: “Agroenvironmental measures in Sustainable Agriculture”. Developed in the frame of
the project “Nordic-Baltic- Russian Academic Network in Agroecology” supported by
Nordic Council of Ministers; Kursu vieta: Latvia University of Agriculture. Laiks:
06.12.2004 – 10.12.2004; iegūts sertifikāts.
Asoc.prof. Z.Gaile
Darba vizīte - seminārs – kursi ASV, Viskonsīnā un Minesotā. 2004.g. 28.augusts –
5.septembris; iegūts sertifikāts.
Lektore Daina Jonkus
Sertifikāts par dalību starptautiskajā zinātniskajā konferencē “RESEARCH FOR RURAL
DEVELOPMENT 2004”.19-21. maijs.
Asoc. prof. Uldis Osītis
Dižona, Francija II Eiropas zirgu ēdināšanas kongress. 2004.g. 15.-17. janvāris.
Asistente Iveta KĜaviĦa
Sertifikāts par dalību seminārā Jelgavā “Equine Laminitis and Equine Nutrition” 2005.g. 4.-5.
martā.
Sertifikāts par piedalīšanos NOVA-BOVA un INTERROBO kursos Tartu “ACQUISITION
and Processing of Animal Physiological and Health Data”.
Asoc.prof. Guntis Rozītis
Nodibināta sabiedriska organizācija. Latvijas šėirnres zirgu audzētāju asociācijas valdes
priekšsēdētājs.
Kvalifikācijas celšanas kursi zirgu vērtēšanā Ozolniekos LLKC.
Docente Aiga Trūpa
Starptautisks seminārs “Bioloăiskā lopkopība Latvijā – problēmas un risinājumi” Jelgava
VMF, iegūts sertifikāts.
Lektore Elita ŠeĜegovska
Sertifikāts par piedalīšanos starptautiskā seminārā “Bioloăiskā lopkopība Latvijā – problēmas
un risinājumi” Jelgava, 04.03.2005.
Docente Lilija Degola
Sertifikāts par piedalīšanos starptautiskā seminārā “Bioloăiskā lopkopība Latvijā – problēmas
un risinājumi” Jelgava, 04.03.2005.
Docente Daina Kairiša –Starptautisks seminārs “Bioloăiskā lopkopība Latvijā – problēmas
un risinājumi” Jelgava VMF, iegūts sertifikāts.
Sertifikāts (Nr. 1087) par tiesībām nodarboties ar aitu pārraudzību, vērtēšanu un
kontrolnovārtēšanu Latvijas Republikā. Sertifikāts derīgs līdz 2010. gada 25. jūlijam.
3.2.1. Mācību grāmatas un metodiskie līdzekĜi:
SaĦēmuši atzinību LLU mācību grāmatu un metodisko līdzekĜu konkursā:
1. Bankina B., Turka I., Vimba E. u.c „Augu slimības”
2. Ruža A., Adamovičs A., BērziĦš A. u.c. „Augkopība”
3. BērziĦa Z., Kairiša D., Priekulis J. u.c. „Liellopu un cūku mītnes: tehnoloăija un
aprīkošana”
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4. Kreišmana Dz., ŠeĜegovska E., Žola I. „Rokasgrāmata bioloăiskajā lauksaimniecībā”
5. Plīse E. „Siltumnīcu kaitēkĜi un to ierobežošanas iespējas”
6. Sprūžs J. „Vēžu audzēšana”
Izdoti:
7. Osītis U. „Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā”
8. Trūpa A. „Proksimālās jeb zooanalīžu metodes lopbarības ėīmiskā sastāva
noteikšanai”.
3.2.2. Iegādātās laboratoriju iekārtas un biroja tehnika:
Nosaukums
Polikarbonāta plākšnu siltumnīca ar 6
boksiem
Saldētava EU 8214C
Zirgu asins grupu noteikšanas reaăentu
komplekts 600 zirgiem
Stereomikroskops ar digitālo fotokameru
Mikroskops ar digitālo fotokameru
Bokss patogēnu izolēšanai un audzēšanai
tīrkultūrās
Sporu ėērājs lauka apstākĜos
Programma Win RHIZO ap programmas
atslēgu
Programma Win FOLIA Pro ap programmas
atslēgu
Skeneris LA 1600 ar pozicionēšanas sistēmu
Dators P4 2-46 Hz 865.40GI
Monitors HP V7550 17” CRI

Finansējuma avots
ZM subsīdijas

Thetaprobe augsnes mitruma sensors 0-55%

Granta 05.1604.1 līdzekĜi

Amerikas Latviešu apvienības
Kleinberga fonda dāvinājuma
līdzekĜi

Granta 01.0762.1 līdzekĜi

Iegādātās iekārtas Ĝauj veikt padziĜinātus pētījumus saistībā ar augu patogēnu un kukaiĦu
bioloăijas īpatnību pētīšanu un diagnostiku.

Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā:
Katru gadu tiek rīkotas LLU, LLMZA un LF kopējā Zinātniskā konference, kā arī
Studentu zinātniskās konferences.
LF mācībspēki un studenti ir aktīvi iesaistījušies zinātniskā darba izpētē, par ko liecina
2004. gadā iegūtās vietas LLU 36 katedru zinātnisko aktivitāšu vērtējumā:
1. vieta –Augkopības katedra
2. vieta –Dzīvnieku zinātĦu katedra
5. vieta –Laukkopības katedra
6. vieta –Augu bioloăijas un aizsardzības katedra
7. vieta – Dārzkopības katedra
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Kā labākie studentu zinātnisko darbu konkursā atzīti:
Regīna Rancāne – darba tēma ”Izplatītākās zāliena slimības golfa laukumā”
Nauris KĜaviĦš – „Dažādu audzēšanas paĦēmienu ietekme uz bārbeĜu (Berberis) un
spireju (Spiraea) spraudeĦu attīstību”
Laila Krivašonoka – „Cēsu rajona zemnieku saimniecības „Kalnamuiža” limuzīnu
šėirnes gaĜas liellopu audzēšanas ekonomiskais vērtējums”
Ingūna Stunda – „Olu pārstrādes ekonomiskais izvērtējums”
Piedalāmies LLU ERASMUS programmas īstenošanā:
Studenti un pasniedzēji aktīvi iesaistās studentu un pasniedzēju starptautiskās apmaiĦas
ERASMUS programmās: M.ĀboliĦš, K. Kampuss ar lekciju kursu Nīderlandē, I.Žukauska Somijā.
Maăistra studiju programmas studente Ilze Šmite mācījās Grieėijā no 15.02. –15.06.
2005. -The technological Educational Institute of Epirus.
Pamatstudiju Laukkopības studiju programmas students MārtiĦš Flaksis Zviedrijā uz
2005./ 2006. studiju gadu - Swedish University of Agricultural Sciences.
U. Osīša vadībā 2 Holandes studenti apgūs pieredzi lopkopībā Latvijā.
Ir izveidojusies sadarbība BOVA programmas ietvaros, sadarbojoties Latvijas Lietuvas un
Igaunijas lauksaimniecības universitātēm. 2004./2005.studiju gadā ir notikuši 2 kursi
programmā „Agroekoloăija”.
2004.gada septembrī notika 9 dienu ilgs ievadkurss „Agroekoloăija Baltijas valstīs šodien”, kur
no Lauksaimniecības fakultātes piedalījās 4 maăistrantūras studenti, saĦemot 4 KP, bet
kursā „Agroekoloăija un ilgtspējīga lauksaimniecība”2004.gada novembrī piedalījās 6
studenti, saĦemot 4 KP.

3.4. Konferenču, semināru un citu zinātniski - metodisko pasākumu organizēšana:
LLU LF un LLMZA kopīgi rīkotā Zinātniskā konference- Lauksaimniecības zinātne praksei,
Jelgava, LLU 7 - 9. jūlijs, zinātnisko rakstu Agronomijas Vēstis Nr. 8. izdošana.
LLU Lauksaimniecības fakultātes Dzīvnieku zinātĦu katedra sadarbībā ar firmu Proventus
Farms plus, SIA organizēja semināru “Barības novērtēšana un proteīna ēdināšanas principi
ZiemeĜvalstīs un ASV. Govju slaukšanas roboti un piena lopkopība Zviedrijā. LLU 15. jūnijs.
Starptautiska semināra organizēšana „ LLU LF Dzīvnieku zinātĦu katedras, rīkotais seminārs
“Bioloăiskā lopkopība Latvijā – problēmas un risinājumi”, LLU 04. marts.
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BērziĦš A., LapiĦš D., Sprincina A., Ausmane M. OĜukalns A. Lauku dienas -seminārs
“LatvāĦu izplatības ierobežošanas iespējas un agroekonomiskais vērtējums dažādu zemju
izmantošanas platībās” Madonas rajona Barkavas pagasts, z/s “Grāvīši” 10.09.2004. 1400.
BērziĦš A., LapiĦš D., Melngalvis I., Sprincina A., Ausmane M. Karpenskis G. Lauku dienas
-seminārs “LatvāĦu izplatības ierobežošanas iespējas un agroekonomiskais vērtējums dažādu
zemju izmantošanas platībās” Rīgas rajons, Ėekavas pagasts. 17.09.2004. 1400.
BērziĦš A., LapiĦš D., Melngalvis I., Sprincina A., Ausmane M. RiekstiĦš A. Lauku dienas seminārs “LatvāĦu izplatības ierobežošanas iespējas un agroekonomiskais vērtējums dažādu
zemju izmantošanas platībās” Talsu rajons, ĂibuĜu pagasts, Pastende, 24.09.2004. 1400.
„Ražas svētki Vecaucē – 2004 – 2004.gada sezona dabas kaprīžu un Eiropas Savienības
kontekstā” – LLU MPS speciālistiem, LLU mācībspēkiem, darbiniekiem, studentiem,
Latvijas zinātniskās pētniecības iestāžu pētniekiem, sadarbības partneriem - 04.11.2004.
Stādu parāde 1-2.05.2004., Jelgava, pils parks
3.5. Sadarbība ar darba devēju
1. Sadarbība ar LLMZA zinātniskajām institūcijām un ražotāja firmām
(Lauksaimniecības tehnikas zinātnisko institūtu, LLU SIA MPS Vecauce,
LLU ūdens un Zemes zinātnisko institūtu, firmām Kesko Agro, AGROCOM,
Dobele Agra u.c. ZC, PriekuĜu SS, Stendes SS) izstrādājot un realizējot
precīzās laukkopības tehnoloăijas, veicot uz GPS un aerofoto bāzētu platību
karšu analīzi.
2. LR ZM uzdevumā asoc. prof. A.BērziĦš un prof. D.LapiĦš veic darbu pie
latvāĦu izplatības ierobežošanas optimizēšanas un ES atbalsta maksājumu
racionālas izmantošanas Nacionālās programmas latvāĦu apkarošanai darba
grupā. 25.08.2005. asoc. prof. A.BērziĦš piedalījās ar ziĦojumu “LatvāĦu
izplatības dinamika” Vides ministrijas rīkotajā apaĜā galda diskusijā “Nost ar
latvāĦiem.” Ar LR Vides ministrijas rīkojumu Nr 312 no 04.10.2005. asoc.
prof. A.BērziĦš ir Nacionālās programmas latvāĦu apkarošanai darba grupas
loceklis un uzsācis darbu pie programmas izstrādāšanas.
3. Sadarbība ar LLU SIA MPS Vecauce, firmu KESKO AGRO, AGROCOM
MPS Vecaucē izveidots Precīzās lauksaimniecības zinātniskais centrs, kura
darbības pamatmērėis: izstrādāt sistēmu zinātĦietilpīgu konsultāciju sniegšanai
realizējot precīzās laukkopības tehnoloăijas, veicot uz GPS bāzētu platību
karšu analīzi, ar šīs precīzās lauksaimniecības darba metodēm iepazīstinot
studentus, zemniekus un lauksaimniecības speciālistus.
4. Sadarbībā ar Latvijas Arāju organizāciju un ISTRO (Eiropas Augsnes
apstrādes izpētes asociāciju). Reăionālās lauksaimniecības izstādes “PriekuĜi
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2005” laikā noorganizētas LR Arāju sacensības. Par tiesnešiem piedalās LLU
LF studenti, maăistranti, doktorandi, mācībspēki.
5. LR ZM 2004. gadā izdevās realizēt stipendiju programmu, kurai līdzekĜi
atvālēti no Lauksaimniecības subsīdiju fonda. 2005. gadā šajā programmā
iesaistīti arī Veterinārmedicīnas un Lauku inženieru fakultātes studenti
6. Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centru –
Ozolniekos apstiprināti lauksaimniecības uzĦēmumi, kuros studenti var apgūt
specialitātei nepieciešamās praktiskās zināšanas. Pamatā visi LF studenti
praktisko pieredzi apgūst apstiprinātajās prakses saimniecībās
4.Vērtēšanas sistēma
Studentu zināšanas tiek novērtētas 10 ballu sistēmā, vairumā priekšmetos semestra laikā zināšanas
vērtē pēc kontroldarba atzīmēm. Atsevišėos gadījumos ir vērojama neregulāra zināšanu kontrole.
Traucējošs faktors ir jauniešu caurmērā zemais pamatzināšanu un pamatiemaĦu līmenis, tādēĜ
pirmajos divos gados ne visi studenti spēj sekmīgi pildīt studiju programmā izvirzītās prasības,
rezultātā veidojas liels parādnieku skaits, kā arī studijas pārtraukušo studentu skaits.
Studentiem kopumā ir zems pašdisciplinētības līmenis, kā rezultātā savlaicīgi netiek izpildīti
studiju uzdevumi. Tas izskaidrojams ar to, ka uzĦemšana Lauksaimniecības fakultātē nenotiek
konkursa kārtībā, līdz ar to nedarbojas spējīgāko jauniešu atlase.
Traucējošs faktors ir arī studentu sliktā finansiālā situācija, daĜai studentu ir jāapvieno darbs ar
studijām, kas negatīvi ietekmē studiju rezultātu.
5. Studenti
Absolventi un bakalaura darbu raksturojums 2004/2005. studiju gadā
Lauksaimniecības zinātĦu bakalaura lauksaimniecībā akadēmisko grādu apakšprogrammā
dārzkopība ieguvuši:13
Lauksaimniecības zinātĦu bakalaura lauksaimniecībā akadēmisko grādu apakšprogrammā
laukkopība ieguvuši: 6
Lauksaimniecības zinātĦu bakalaura lauksaimniecībā akadēmisko grādu apakšprogrammā
zootehnika ieguvusi: 3
Labākie bakalaura darbi
LF lauksaimniecības studiju programmā specializācijā – laukkopība
1.Gundega Dinaburga – „Augsnes pamatapstrādes minimalizācija labību augsekā”.
Darba zinātniskais vadītājs: Dr. agr., docente Maija Ausmane.
2. Oskars Balodis – „Vasaras rapša šėirĦu ražas un kvalitātes izpēte”. Darba
zinātniskais vadītājs: Dr. agr., asociētā profesore Zinta Gaile.
3. Raitis Mackevičs - „Ziemas rapša šėirĦu raža un kvalitātes izpēte”. Darba
zinātniskais vadītājs: Dr. agr., asociētā profesore Zinta Gaile.
4. Baiba Burduna – „Sojas šėirĦu un hibrīdu ražas un kvalitātes izpēte”. Darba
zinātniskais vadītājs: Dr. agr., asociētā profesore Zinta Gaile.
LF lauksaimniecības studiju programmā specializācijā – dārzkopība
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1. Vizma Janevica – „Vides apstākĜu ietekme uz bazilika (Ocimum basilicum) šėirĦu
sensoro kvalitāti”. Darba zinātniskais vadītājs: Mgr. paed., docente Ieva
Žukauska.
2. Laila Zēgnere – „Sīpolu ontoăenēzes regulēšanas iespējas”. Darba zinātniskais
vadītājs: Dr. biol., asociētā profesore Ina AlsiĦa.
LF lauksaimniecības studiju programmā specializācijā – zootehnika
1. Anna DevjatĦikova – „Latvijas šėirnes sporta zirgu ciltsvērtības noteikšana ar
BLUP metodi”. Darba zinātniskais vadītājs: Mgr. agr, asociētais profesors Guntis
Rozītis.
Agronoms ar specializāciju uzĦēmējdarbība lauksaimniecībā pēc pilna laika studijām
ieguvuši: 18, nepilna laika studijas – 13, bet Limbažu filiālē - 42.
Agronoms ar specializāciju laukkopībā ieguvuši: 1
Agronoms ar specializāciju dārzkopībā ieguvuši: 8
Agronoms ar specializāciju zootehnikā ieguvuši: 3
Labākie zinātniski pētnieciskie darbi Jelgavā:
1. Madara Pile –Dobeles rajona a/s „Agrofirmas Tērvete ” zāles lopbarības novērtējums, zin.
vad. Dr. agr. asoc. prof. Dzidra Kreišmane;
2. Oskars KĜava – Talsu rajona Vandzenes pagasta z/s „LaĦăi ” piensaimniecības nozares
analīze un attīstības perspektīvas, zin. vad. Mgr. agr. lekt. Daina Jonkus;
3. Ilze BērziĦa – AustersēĦu audzēšanas ekonomiskais izdevīgums, zin. vad. Mgr. paed. doc.
Ieva Žukauska.
Labākie zinātniski pētnieciskie darbi Lauksaimniecības fakultātes Limbažu nodaĜā:
1. Santa Rīdere –GaĜas liellopu audzēšanas iespējas z/s „Kalna- Pūces ”, zin. vad. Dr. agr.
doc. Daina Kairiša;
2. Melita Tidriėe – A/S „Limbažu piens” darbības analīze, zin. vad. Dr. agr. doc. Daina
Kairiša;
3. Dzintra Eizenberga – Ekonomiskais pamatojums vienmērīgam lopbarības
nodrošinājumam slaucamām govīm z/s„Robežnieki” , zin. vad. Dr. agr. asoc.
prof. Dzidra Kreišmane.
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Studentu skaits studiju programmās
Pilna laika pamatstudijās
Kurss

20.09.2001. 20.09.2002.

20.09.2003.

09.2004.

2005

1.

112

125

83

45

48

2.

107

99

121

111

51

3.

96

109

94

84

53

4.

63

90

93

61

48

Kopā

378

423

391

301

200

Kopējais studentu skaits LF fakultātē ir samazinājies par 101 studentu. Sevišėi kritiski
vērtējams 2004/2005. studiju gada sākums, kur 1. kursā iestājās par 48 studentiem mazāk kā
iepriekšējā studiju gadā. Kritiski samazinājusies interese arī par UzĦēmējdarbību
lauksaimniecībā – iestājās tikai 15 studenti 1. kursā. 2005. gada uzĦemšanas gaita bija
nedaudz sekmīgāka, jo 25 budžeta vietas akadēmiskajā studiju programmā izdevās
nokomplektēt, taču interese par UzĦēmējdarbību lauksaimniecībā ir zema. UzĦemti tikai 16
studenti.
Nepilna laika studijās studējošo skaits 2004./ 2005. studiju gadā nedaudz palielinājās,
salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu, par 11 studentiem, ko var izskaidrot ar sajukumu CE
kārtošanas noteikumos. Šogad uzĦemšanas gaita bija neveiksmīgāka, jo iestājās tikai 91
students, kas ir par 31 mazāk kā iepriekšējā gadā. Kopumā studentu skaits ir par 107 mazāks
kā iepriekšējā gadā.
Limbažu filiālē studēt gribētāju skaits bija līdzīgs kā iepriekšējā studiju gadā.
Nepilna laika pamatstudijās
Kurss

20.09.2001.

20.09.2002.

20.09.2003.

09.2004.

09.2005.

1.

88 + 75*

100 + 74*

86 + 43*

122

55+36*

2.

75 +60*

68 + 78*

67 + 38*

3.

42

42 + 52*

81 + 57*

108

26+22*

4.

55

26

44 + 39*

108

37+34*

5.

21

40

31

77

60+ 43*

Kopā

416

470

486

497

390

82

49+28*

*UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā – Limbažu filiāle
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Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai:
Tuvojoties studiju programmu akreditācijas beigu periodam, katram docētājam pārskatīt
un veikt vēlamos jauninājumus studiju programmās. Veikt studentu (4. kursu un
maăistrantu) aptauju vai diskusiju par vēlamajiem uzlabojumiem studiju procesā.
Jāizvērtē studiju priekšmetu pēctecības lietderība.
Ir nepieciešams veikt vispusīgu studiju programmas UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā
analīzi, iesaistot visas programmas īstenošanā ieinteresētās puses. Šobrīd programmai
nav izdalīti specializācijas virzieni, taču pilnveidojot programmu, būtu veidojami
specializācijas virzieni dažādiem uzĦēmējdarbības virzieniem laukos. Šādu vēlmi ir
izteikuši studenti un arī darba devēji sagaida speciālistus ar dziĜāku specializāciju.
Studiju programmā UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā ir jāveido kompleksa pieeja kursa
darbu izstrādē speciālajos priekšmetos ar mērėi, lai katrs nākošais kursa darbs ir kā
papildinājums iepriekšējam un gala rezultātā veidotos vienota izpratne par konkrētās
nozares vai darbības virziena situāciju un attīstības iespējām. Šim nolūkam ir
nepieciešams veikt priekšmetu programmu un kursa darba uzdevumu analīzi.
Jāpilnveido mācību prakšu norise, vienlaikus motivējot studentus prakses laikā pēc
iespējas pilnīgāk izzināt ražošanas procesu un uzĦēmējdarbības principus uzĦēmumos.
Individuālajām praksēm ražošanas uzĦēmumos ir lielāka vērība pievēršama prakšu vietu
atbilstības noteikšanai.
Programmā UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā izpildē iesaistīto mācībspēku kvalifikācijas
celšana, papildinot zināšanas ne tikai savā priekšmetā, bet ar uzĦēmējdarbību kopumā
saistītās jomās, t.sk. meklējot iespējas gūt pieredzi praktiskajā ražošanā.
Turpināt darbu pie nepilna laika studiju programmas “ Hipoloăija” licencēšanas.
Profesionālās Maăistrantūras programmas “ Lauksaimniecība” izstrāde. Pamatojums –
katru gadu fakultāti beidz ap 15 nepilna laika studenti, kuri vēlētos studēt nepilna laika
profesionālajā maăistrantūrā.
Materiāli tehniskās bāzes straujā novecošanās noved pie ierobežotas laboratorijas darbu
un pētniecisko darbu izstrādes.
Pamatā pamatlīdzekĜu atjaunošanās notiek pateicoties līgumdarbu naudas piesaistei, jo
budžeta līdzekĜi, sakarā ar straujo studentu skaita samazinājumu ir Ĝoti nelieli. Jāstrādā
pie fakultāte reklāmas.
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Maăistra studiju programma „Lauksaimniecība”
IKK 4562100
Akreditēta 2000. gada 6. aprīlī uz 6 gadiem
Programmas vadītāja - asociētā profesore Biruta Bankina
apakšprogrammas un to vadītāji:
Laukkopība – Zinta Gaile
Dārzkopība – Mintauts ĀboliĦš
Zootehnika – Lilija Degola
UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā –Dzidra Kreišmane
Studiju programma nodrošina padziĜinātu zināšanu apguvi laukkopībā, dārzkopībā,
lopkopībā un uzĦēmējdarbībā lauksaimniecībā, kā arī zinātniski pētniecisko darbu
izvēlētajā specializācijas virzienā.
Laukkopības programmā ir iespēja specializēties augkopībā, pĜavkopībā, selekcijā,
augu aizsardzībā, augu biotehnoloăijā laukkopībā, agroėīmijā un augsnes zinātnē.
Dārzkopības programmā specializācija notiek dārzeĦkopībā, augĜkopībā,
daiĜdārzkopībā un biškopībā.
Lopkopības programmā – dzīvnieku audzēšanā, dzīvnieku ēdināšanā, selekcijā vai
lopbarības sagatavošanā. Zinātniskajai pētniecībai lopkopībā maăistranti izvēlas kādu no
lopkopības nozares jautājumiem par govju, cūku, zirgu, putnu vai citu dzīvnieku
audzēšanu un ēdināšanu.
UzĦēmējdarbības lauksaimniecībā maăistranti specializējas kādā no tradicionālās
vai netradicionālās lauksaimniecības virzieniem (piem. tūrisms), veic tirgus pētījumus,
ekonomikas aprēėinus vai izstrādā zinātniski pamatotus biznesa plānus uzĦēmumu
veidošanai vai kooperācijai.
Maăistrantūras studiju programma studējošo skaits 2005./2006. studiju gadā
Kurss

Pilna laika

Nepilna laika

I
II
III

19
26
45

3
5
2
10

KOPĀ
PAVISAM KOPĀ - 55

2004./2005. studiju gadā aizstāvēti 8 maăistra darbi:
Dārzkopība:
Anita Anševica „Kvalitatīvo un kvantitatīvo rādītāju dinamika vīnogu (Vitis spp)
nogatavošanās laikā”. Darba zinātniskais vadītājs: asoc. prof., Dr. agr. M. ĀboliĦš
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Andris BāliĦš „Arbūzu un meloĦu audzēšanas iespējas atklāta lauka apstākĜos Tukuma
un Cēsu rajonos. Darba zinātniskais vadītājs: asoc. prof., Dr. biol. I. AlsiĦa.
Laukkopība:
1. Rita Vītola „Ziemas kviešu šėirĦu īpatnības graudu kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju
veidošanā”. Darba zinātniskais vadītājs: asoc. prof., Dr. agr. Z. Gaile.
2. Jaroslavs Orbidāns „Augsnes granulometriskā sastāva noteikšanas metožu
salīdzinājums”. Darba zinātniskais vadītājs: prof., Dr. habil. agr. A. KārkliĦš.
Aina Kokare „Ziemas rudzu šėirĦu raksturojums un graudu kvalitātes stabilitāte
nogatavošanās periodā”. Darba zinātniskais vadītājs: prof., Dr. habil. agr. A. Ruža.
Lopkopība:
Laine Orbidāne „Braucamā tipa zirgu darba spēju vērtēšanas metodes un indeksa
izstrāde”. Darba zinātniskais vadītājs: asoc. prof., Mgr. agr. G. Rozītis.
UzĦēmējdarība lauksaimniecībā:
Inga Leite „SlāpekĜa mēslojuma ietekme uz vasaras rapša ražu un kvalitāti”. Darba
zinātniskais vadītājs: asoc. prof., Mgr. agr. Dz. Kreita.
Inga Muižniece „Slaucamo govju ilgmūžība, to ietekmējošo faktoru pētījumi LLU MPC
„Vecauce” ganāmpulkā”. Darba zinātniskais vadītājs: Doc., Dr. agr. D.Kairiša
Labākie maăistra darbi:
Rita Vītola „Ziemas kviešu šėirĦu īpatnības graudu kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju
veidošanā”. Darba zinātniskais vadītājs: asoc. prof., Dr. agr. Z. Gaile.
Aina Kokare „Ziemas rudzu šėirĦu raksturojums un graudu kvalitātes stabilitāte
nogatavošanās periodā”. Darba zinātniskais vadītājs: prof., Dr. habil. agr. A. Ruža.
Laine Orbidāne „Braucamā tipa zirgu darba spēju vērtēšanas metodes un indeksa
izstrāde”. Darba zinātniskais vadītājs: asoc. prof., Mgr. agr. G. Rozītis.
Inga Muižniece „Slaucamo govju ilgmūžība, to ietekmējošo faktoru pētījumi LLU MPC
„Vecauce” ganāmpulkā”. Darba zinātniskais vadītājs: Doc., Dr. agr. D.Kairiša
2. k. maăistrante Regīna Rancāne piedalījās Baltijas valstu XVI mikologu un lihenologu
simpozija organizēšanā, kas notika 2005. gada septembrī Cēsīs, un šī simpozija
zinātniskajā darbā ar stenda ziĦojumu „The most important turf grass diseases”.
Maăistru eksāmenu komisijas (MEK) galvenie slēdzieni
1. Maăistru darbu tēmas ir aktuālas un to izpildījums - kvalitatīvs.
2. Visu labāko darbu autoriem ieteica studijas turpināt doktorantūrā.
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Absolventu darba vietas:
Anita Anševica – SIA LLKC Aizkraukles birojs
Andris BāliĦš - doktorantūra
Inga Leite – LAD ZiemeĜvidzemes RLP
Inga Muižniece – LAD Zemgales RLP
Laine Orbidāne – Latvijas šėirnes zirgu audzētāju asociācija, LLU LF
Jaroslavs Orbidāns- Kesko Agro
Rita Vītola - LLU LF
Aina Kokare - VBZU PriekuĜu selekcijas stacija.
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Apstiprināts LLU Senāta sēdē
2004. gada 10. novembrī

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lauksaimniecības fakultāte

Studiju programmu pašnovērtējuma ziĦojums par 2003./2004.
studiju gadu

1. Bakalaura studiju programma „Lauksaimniecība” IKK
4362100
2. Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju
programma „Lauksaimniecība” IKK 4262100
kvalifikācijas iegūšanai – agronoms ar specializāciju:
• uzĦēmējdarbība lauksaimniecībā,
• laukkopība;
• dārzkopība;
• zootehnika.
3.Akadēmiskā Maăistra studiju programma „Lauksaimniecība” IKK
4562100

Jelgava – 2004
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1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi
Bakalaura studiju programma “Lauksaimniecība” – IKK 4362100
Akreditēta 06.04.2000.gadā uz 6 gadiem

Iegūstamā kvalifikācija
Pēc sekmīgas bakalaura studiju programmas apguves iegūst zinātnisko grādu
Lauksaimniecības zinātĦu bakalaurs – B.agr.
Mērėis - sagatavot teorētiski vispusīgi izglītotus lauksaimniecības speciālistus, kuri ir
spējīgi:
• Izmantot informāciju tehnoloăijas un mūsdienu zinātnes atziĦas nozares
ražošanas tehnoloăiju pilnveidošanai;
• Izprast ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas nozīmi un tās vienotību ar
apkārtējo vidi;
• Pastāvīgi apgūt nepieciešamās praktiskās iemaĦas konkrētā specializācijas
virzienā;
• Turpināt studijas maăistrantūrā un doktorantūrā.
Uzdevumi – dot studiju programmā plānotā teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas,
lai absolventi spētu sekmīgi darboties sekojošos virzienos:
 Pedagoăiskajā un zinātniskajā darbā;
 Konsultatīvajā dienestā;
 Lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes uzĦēmumos;
 Vides aizsardzības institūcijās;
 Valsts pašpārvaldē un pārvaldē
 Sabiedriskajā un politiskajā darbībā.

2.Studiju programmas attīstība
2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā
Studiju plānā
Pamatstudiju plāni apskatītajā laika posmā nav mainīti.
Pamatojoties uz studentu iebildumiem par to, ka viĦiem ir 2 gala pārbaudījumi:
kvalifikācijas eksāmens un bakalaura darbs, bet vērtējums KP tikai par bakalaura darbu,
fakultātes domē pieĦēma lēmumu izdalīt atsevišėi abus pārbaudes veidus. Līdz ar to,
samazinot bakalaura darba apjomu no 15 uz 12 KP, atvēlot 3 KP valsts eksāmenam.
Pārakraditācijas gaitā paredzot tikai vienu gala pārbaudījumu – bakalaura darbu.
Studenti labprāt izvēlās piedāvātos liela apjoma blokus, kuru apguve dot tiesības saĦemt
attiecīgu sertifikātu, tas ir Bioloăiskajā lauksaimniecība, Dārza dizains un Lauku
tūrisms.
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2.2. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam
Tās atbilstību nodrošina studiju programmas daĜu apjoms un saturs.
Bakalaura darba apjoms - 12 KP un līdz ar to studiju programmas standartizētā daĜa
sasniegusi 72 KP apjomu.
Studiju programmas standartizētā daĜa 72 KP apjomā Lauksaimniecības zinātĦu bakalaura grāda ieguvei

1. Ėīmija
2. Matemātika
Fizika
Botānika
Zooloăija
Augu fizioloăija
Dzīvnieku anatomija un fizioloăija
Augsnes zinātne
Filozofija
Lopkopības zinātne
Ekoloăija
Pētījumu metodoloăija
Ekonomikas teorija
Bakalaura darbs

12 KP
5 KP
4 KP
2 KP
3 KP
4 KP
4 KP
6 KP
3 KP
4 KP
4 KP
4 KP
5 KP
12 KP

2.3. IzmaiĦas studiju programmas realizācijā



Studentu patstāvīgā darba nodrošināšana un regulāra kontrole.
Bakalaura darba realizācijai doti 3. un 4. kurss, sadalot katrā no tiem darba
izpildes prioritātes – 3. kurss literatūras studijas un pētnieciskais darbs.
4- kurss pētnieciskā darba turpinājums, rezultātu apkopojums un analīze, darba
aizstāvēšana katedrā un VEK.
Augstākā profesionālā studiju programma “Lauksaimniecība” –
IKK 4262100, kvalifikācijas iegūšanai – agronoms ar specializāciju:
 uzĦēmējdarbība lauksaimniecībā,
 laukkopība;
 dārzkopība;
 zootehnika.
Akreditēta 06.04.2000. gadā uz 6 gadiem.

Programma ar specializāciju laukkopība, dārzkopība un zootehnika tiek realizēta tikai
nepilna laika studijās. Analizējot studiju programmu saturu LF mācību padome izdarīja
secinājumu, ka tā ir pietuvināta bakalaura studiju programmai un ieteica arī nepilna laika
studentiem piedāvāt bakalaura studiju programmu. Lielākā daĜa studentu, kuri studē
nepilna laika studiju programmā ir izteikuši vēlmi studēt bakalaura studiju programmā.
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UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā
Studiju virziena UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā iepriekšējā programmā
veiktas izmaiĦas un papildinājumi, balstoties uz studentu priekšlikumiem un darba devēju
ieteikumiem.
Balstoties uz to 2003. gada 12. martā ar LLU Senāta lēmumu Nr. 4-171
apstiprināta profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma
UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā.
Sagatavoti un LR Izglītības un Zinātnes ministrijas Augstākās izglītības un zinātnes
departamentam un Augstākās izglītības kvalitātes centram iesniegts pieteikums par daĜēji
mainītas studiju programmas atzīšanai par akreditētu uz akreditētās programmas
UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā pamata (skat. pielikumus). Individuālais novērtētāja
ziĦojums par Latvijas Lauksaimniecības universitātes pieteikuma daĜēji mainītas studiju
programmas atzīšanai par akreditētu
uz akreditētas programmas pamata
Vērtētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultātes
profesors Juris Saulītis

Piesakāmā programma:

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
studiju programmas „UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā”
(kods 45621)

Piešėiramā kvalifikācija
un grāds:
Piesakāmajā programmā:
Kvalifikācija – agronoma kvalifikācija ar specializāciju
uzĦēmējdarbība lauksaimniecībā
Grāds – profesionālais bakalaura grāds uzĦēmējdarbība
lauksaimniecībā
Akreditētājā programmā:
Profesionālā programma „Lauksaimniecība” piešėir
lauksaimnieka kvalifikāciju ar specializāciju
uzĦēmējdarbība lauksaimniecībā.
Kvalifikācija – agronoms ar specializāciju uzĦēmējdarbība
lauksaimniecībā ar tiesībām turpināt studijas maăistrantūrā
Grāds – nav paredzēts
Iepazīstoties ar LLU pieteikumu un situāciju LLU agronomijas fakultātē var izdarīt
sekojošus secinājumus:
– Veiktās izmaiĦas programmā nodrošina tās realizāciju atbilstoši MK
noteikumiem Nr. 481 par otrā līmeĦa profesionālo izglītību valsts standartu.
Programmā iekĜauta mācību prakse 26 KP apjomā un profesionālās
specializācijas kursi (160 KP) un izpildīti pārējie nosacījumi.
– LLU un fakultātes mācībspēku kvalifikācija spēj nodrošināt programmas
realizāciju.
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–

LLU un fakultātes materiāli – tehniskā bāze spēj nodrošināt mācību
procesu un daĜēji arī mācību praksi.

Priekšlikumi:
– Studiju programmā ieteicams iekĜaut sociālo zinātĦu priekšmetus, tuvinot tos
tiešam programmas mērėim.
– Būtu vēlams atdalīt uzĦēmumu ekonomiku no likumdošanas, kaut reālā
uzĦēmumu funkcionēšana ir saistīta ar likumdošanu.
–
Brīvajā izvēles sadaĜā būtu iekĜaujami arī vadības un ekonomikas
priekšmeti.
Rekomendācija:
Fakultātes, programmas un universitātes vadībai būtu jāsaskaĦo iesniegtie
Akreditācijas komisijai dokumenti, lai tie būtu adekvāti, jo iesniegtajos
dokumentos ir zināmas atšėirības.
19.06.04.
Prof. J. Saulītis
Rekomendācijas ir Ħemtas vērā un atšėirības novērstas.
Studentu skaits UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā studiju programmā uzsākot
2004/2005 studiju gadu
Pilna laika
kurss
Studentu skaits
1.
15
2.
77
3.
42
4.
46

Nepilna laika
kurss
Jelgava
Limbaži
kopā
1.
31
43
74
2.
27
38
65
3.
27
57
84
4.
9
39
48
5.
8
8
kopā
208
102
177
279
Pavisam Lauksaimniecības fakultātes profesionālajā studiju programmā
UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā studē - 487 studenti.

1. līmeĦa augstākā profesionālā studiju programma – Zootehnika (41621)
Ir saĦemta licence 1. līmeĦa augstākās profesionālās studiju programmas – Zootehnika
realizācijai. Licences termiĦš – 2006. gada 13. februāris. Studējošo minētajā programmā
nav, tāpēc pārtraucam šīs programmas realizāciju LLU un piedāvājam to Višėu
Lauksaimniecības skolai – koledžai.
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3. IzmaiĦas studiju programmas praktiskā realizācijā:
3.1. Pasniegšanas metodes
Teorētiskā kursa apguvē izmanto videomateriālus un citus uzskates līdzekĜus.
DaĜu praktisko darbu realizē kā lietišėās spēles, uzdevumus veido kā
problēmsituācijas, veicinot komandas darbu.
• Palielināts praktisko un individuālo darbu apjoms, sagatavojot seminārus un
diskusijas.
•
•

3.2. Programmas realizācijas resursu analīze:
Iegādātās laboratoriju iekārtas un biroja tehnika:
Nosaukums
Procesors PC Quorum Celeron
Monitors TC099: HP V 7550
Dators P4 2-46 Hz 865.40GB
Monitors HP V7550 17” CRT
Printeris PH Photosmart 7260
Programma Win RHIZO ar programmas
atslēgu
Programma Win FOLIA Pro ar programmas
atslēgu
Skeneris LA 1600 ar pozicionēšanas sistēmu
Autoklāvs
Ūdens dejonizators
Datorrs
Siltumnīca
Datortīkla izveidošana Strazdu 1
Datorkomplekts Quorum P42.4GH
Monitors 170S4FB/17M
Procesors PC Quorum Pentium 4M
PH metrs (OAKTON pH 1100Series)
Garudu un sēklu analizētājs – INFRATEX
GRAIN ANALYZER 1241
Slēgtā manēža zirgu treniĦiem
Monitors hp 7550
Slēgtais angārs – manēža

Finansējuma avots
Grants 01.0762.1
“-“
“-“
“-“
“-“
Kleinberga Fonds
“-“
“-“
ZM subsīdijas
ZM subsīdijas
LZP granta tēmas līdzekĜi
( ZM subsīdijas)
( LF budžeta līdzekĜi).

ZM subsīdijas
ZM subsīdijas

PĜaujmašīna “Husquarna”
Elektriskie svari BH-300

TOP 04-06
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Bišu stropu ziemas korpusi - 50 gab

no tēmas par genofondu
saglabāšanu
Bišu stropu grīdiĦas - 40 gab
no tēmas par genofondu
saglabāšanu
Dārzkopības katedras mācību-pētījumu bāzes no LLU budžeta līdzekĜiem
telpu grupas kapitālais remonts.
Ir sagatavotas un publicētas virkne mācību grāmatas un mācību metodiskie līdzekĜi. Kā
mācību grāmatu un mācību līdzekĜu konkursa laureāti nominēti:
3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā:
Studentu iesaistīšana zinātniski pētnieciskajā darbā:
LF mācībspēki un studenti ir aktīvi iesaistījušies zinātniskā darba izpētē, par ko liecina
2003. gadā iegūtās vietas LLU katedru zinātnisko aktivitāšu vērtējumā:
1. vieta –Augkopības katedra
2. vieta –Dzīvnieku zinātĦu katedra
4. vieta –Laukkopības katedra
6. vieta –Augu bioloăijas un aizsardzības katedra
Starptautiskā sadarbība
Maăistrantūra:
1. Aigars LegzdiĦš – nezāĜu apkarošanas un citu tehnoloăisko pasākumu
agroekonomiska pamatojuma modeĜu izpēte maăistra zinātniskā darba un zemnieku
konsultatīvā dienesta (LLKC) vajadzībām ES valstīs.
2. Līga Posipaiko – jaunāko laukkopības un lopkopības tehnoloăiju iespēju izpēte ASV,
sadarbojoties ar Mičiganas universitāti un stažējoties Mičiganas štata fermā.
3. Vineta Locāne, Inga StrazdiĦa - Bingenas arodaugstskola, Vācija.
• Laila Dubova stažējās Chiao-Tung universitātē Taivānā no 05.10.2002. –
30.12.2002. Latvijas – Lietuvas – Taivānas sadarbības projekta ietvaros.
• Starptautiskā sadarbība: ERASMUS PROGRAMMĀ.
• Sadarbība ar Zviedrijas lauksaimniecības zinātĦu universitāti starptautiska
doktorandu kursa „Plant pathology” organizēšanā ar Baltijas un ZiemeĜvalstu
doktorandu piedalīšanos - kursu organizētāji no Zviedrijas puses prof.J. Yuen, no
Latvijas puses prof. Ināra Turka -2003. gada, augusts.
• Līgums ar Selekcijas institūtu (ICARDA), Sauso zemju valstu institūts – Sīrija.
• Izveidojusies sadarbība ar ASV vēstniecību par augu biotehnoloăijas attīstību
Latvijā.
• Turpinās sadarbība ar Upsalas universitāti par dažādu gaismas spektru ietekmi uz
augu augšanu un attīstību.
• NOVABA kursi Etnobotānikā.
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3.5. Sadarbība ar darba devēju
Sadarbība ar:
• Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas attiecīgo nozaru speciālistiem;
• Latvijas Republikas Satiksmes ministriju;
• LLMZA Lauksaimniecības nodaĜu un zinātniski pētnieciskajām iestādēm Latvijā;
• Kompānijām – „Jumītis”, un „Flora Magica”;
• Koksnes Ėīmijas zinātniski pētniecisko institūtu;
• Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centru – Ozolniekos;
• Līdzdalība nozaru asociācijās un biedrībās.
Sadarbības līgumi ar:
• LLKC par lauka izmēăinājumu – demonstrējumu ierīkošanu, Lauka dienu
organizēšanu;
PriekuĜu
un Stendes selekcijas stacijām par izaudzēto šėirĦu ‘Malva’, ‘Klinta’
•
un ‘Otto’ (Moda) pavairošanu;
• Zemnieku saimniecību īpašniekiem Jelgavas, Dobeles, Tukuma un
Aizkraukles rajonos par jauno šėirĦu ieviešanu ražošanā;
• A/s Pūres DIS, stādaudzētavu „Dimzas”, Āptiekas”, z/s ěīči”, SIA „MauriĦš”;
• Valsts Augu aizsardzības dienestu par:
augu šėirĦu saimniecisko īpašību novērtēšanu 10 gadu darba periodam;
lauka izmēăinājumu ierīkošanu pesticīdu efektivitātes pārbaudei uz 5
gadiem.
Organizātās onferences, semināri un lauku dienas:
LLU LF un LLMZA kopīgi rīkotā Zinātniskā konference- Lauksaimniecības
zinātne
praksei, Jelgava, LLU 5 - 6. februāris, zinātnisko rakstu Agronomijas Vēstis Nr. 6.
izdošana
Starptautiska konferences organizēšana „Kultūraugiem kaitīgo organismu
epidemioloăijas aspekti” 2004. gada 26.-28. augusts. Dalībnieki no Latvijas, Igaunijas,
Lietuvas, Zviedrijas, Čehijas, Polijas, zinātnisko rakstu Agronomijas Vēstis Nr. 7.
izdošana
Istro Baltic States Branch Seminar 2003. at the Latvia University of Agriculture Jelgava,
5-6 June 2003.
LLU LF Dzīvnieku zinātĦu katedras, Latvijas Aitu audzētāju asociācijas un LLKC
rīkotais starptautiskais seminārs Aitkopības attīstības perspektīvas Eiropas Savienībā,
Jelgava, 27. novembris 2003. gads (dalībnieki no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas,
Polijas).LR ZM departamentiem izstrādājot metodiskos norādījumus par: augu maiĦas un
augseku plānošanas metodoloăiskajiem principiem; organiskā mēslojuma lietošanu
saistībā ar LR MK noteikumiem par smakām.
LR ZM veicot papildus eksperimentālo darbību latvāĦu izplatības ierobežošanas
optimizēšanai un ES atbalsta maksājumu racionālai izmantošanai.
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LR ZM uzdevumā lauka dienu semināru organizēšana latvāĦa izplatības ierobežošanas
agronomisko un ekonomisko jautājumu izklāstam Madonas, Rīgas un Talsu rajonos.
Sadarbība ar LLMZA zinātniskajām institūcijām (Ulbrokas ZC, PriekuĜu SS, Stendes SS,
LLU MPS Vecauce ) izstrādājot un realizējot precīzās laukkopības tehnoloăijas, veicot uz
GPS bāzētu platību karšu analīzi.
Sadarbība ar firmu KESKO AGRO izstrādājot un realizējot precīzās laukkopības
tehnoloăijas, veicot uz GPS bāzētu platību karšu analīzi, ar šīs precīzās lauksaimniecības
darba metodēm iepazīstinot LLMZA locekĜus, kā arī LF studentus- bakalaura un maăistra
zinātniskā darba izpildītājus.
Sadarbība ar firmu Regent instrument (Kanāda) un visām LLMZA sistēmā ietilpstošajām
selekcijas stacijām un zinātnes centriem, apgūstot datorprogrammu WinFOLIA un
WinRHIZO lietošanu zinātniskajā darbā.
Sadarbībā ar Latvijas Arāju organizāciju un ISTRO (Eiropas Augsnes apstrādes izpētes
asociāciju). Reăionālās lauksaimniecības izstādes Vecauce 2004 laikā noorganizētas LR
Arāju sacensības. Par tiesnešiem piedalās LLU LF studenti, maăistranti, doktoradi,
mācībspēki.
Latvijas Arāju organizācija. “2003.gada Latvijas arāju sacensību organizēšana”, 2003.g.
12.-13 jūlijs.
Zinātnisks seminārs “Ražas svētki Vecauce-2003”, Vecauce, 2003.g. 6.novembris.
Seminārs- izstāde “Tik balts un kluss aust Ziemassvētku rīts” 15. – 18. 12. 2003. LLU
Dārzkopības katedra
Lauku dienas – semināri sadarbībā ar LLKC zemnieku un speciālistu apmācībai, kopā - 4
Stādu parāde 2-3.05.2004., Jelgava, pils parks
Aromātisko augu kolekcijas ierīkošana, Vecauce V-VI 2004.
Reăionālās lauksaimniecības izstādes Vecauce 2004 „Latvijas lauku dažādība” norises
organizēšana
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Maăistra studiju programma „Lauksaimniecība”- IKK 4562100
Akreditēta 06.04.2000.gadā uz 6 gadiem.
Maăistra studiju programma “Lauksaimniecība” IKK 46621 2004./2005. studiju
gadā maăistratūrā studē:
Kurss

Pilna laika

Nepilna laika

I
II
III

29
28
57

5
4
3
12

KOPĀ
PAVISAM KOPĀ - 69

2003./2004. studiju gadā aizstāvēti 9 maăistra darbi.
Maăistra studiju priekšmetos, specializācijai “UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā”,
uzlabojusies un pilnveidojusies dažu studiju priekšmetu pasniegšana. Šeit jāatzīmē
asociētās profesores Dr.oec. Irinas Pilveres pasniegtie priekšmeti “Finanšu vadīšana” –
4,5 KP un “Lauksaimniecības ražošanas ekonomika” – 7,5 KP.
Maăistru darbi
UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā:
1. Gatis LegzdiĦš. „LatvāĦu ierobežošanas efektivitātes agroekoloăiskais
vērtējums”. Darba zinātniskais vadītājs: asoc. prof., Dr. agr. A. BērziĦš.
2. Aigars Plūme. „KartupeĜu audzētāju kooperācijas optimizācija galda
kartupeĜu realizācijā un uzglabāšanā”. Darba zinātniskais vadītājs: prof., Dr.
agr. D. LapiĦš.
3. Artūrs Ošenieks. „CūkgaĜas ieguves ekonomiskais vērtējums pilnā un dalītā
ražošanas ciklā”. Darba zinātniskais vadītājs: doc., Dr. agr. L. Degola.
Laukkopībā:
1. Inga Neimane. „Labību sējumu nezāĜainības analīze Kurzemes un Zemgales
saimniecībās”. Darba zinātniskais vadītājs: prof., Dr. agr. D. LapiĦš.
2. Līga Posipaiko. „SlāpekĜa, fosfora un kālija bilances pētījumi augsekas
posmā”. Darba zinātniskais vadītājs: doc., Dr. agr. M. Ausmane.
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Dārzkopībā:
1. Aivis Skreiveris. „Gaismas kvantitatīvā un kvalitatīvā sastāva ietekme uz
saldo piparu augšanu juvenālajā periodā”. Darba zinātniskais vadītājs: asoc.
prof., Dr. biol. I. AlsiĦa.
2. Anta Sparinska. „Rogosa tipa rožu pavairošana ar zālainajiem spraudeĦiem,
izmantojot in vitro kultūru”. Darba zinātniskais vadītājs: asoc. prof., Dr. biol.
I. AlsiĦa.
Lopkopībā:
1. Evita Pridāne. „Specializēto gaĜas šėirĦu liellopu eksterjera pazīmju
vērtējums un savstarpējo sakarību analīze LLU m.p.s. „Vecauce””. Darba
zinātniskais vadītājs: doc., Mag. agr. D. Kairiša.
2. Ilze Sauleskalna. „Barības līdzekĜu enerăētiskās vērtības novērtēšana, lietojot
in vitro analīzes metodi”. Darba zinātniskais vadītājs: asoc. prof. U. Osītis.
Labākie maăistra darbi
1. Evita Pridāne. „Specializēto gaĜas šėirĦu liellopu eksterjera pazīmju vērtējums
un savstarpējo sakarību analīze LLU m.p.s. „Vecauce””. Darba zinātniskais
vadītājs: doc., Mag. agr. D. Kairiša.
2. Ilze Sauleskalna. „Barības līdzekĜu enerăētiskās vērtības novērtēšana, lietojot
in vitro analīzes metodi”. Darba zinātniskais vadītājs: asoc. prof. U. Osītis.
Maăistru eksāmenu komisijas (MEK) galvenie slēdzieni
1. Visu maăistru darbu tēmas ir aktuālas.
2. Evitai Pridānei un Ilzei Sauleskalnai ieteica studijas turpināt doktorantūrā.
Absolventu darba iespējas
Gatis LegzdiĦš – LLKC Augkopības nodaĜas vadītājs.
Aigars Plūme – strādā savā zemnieku saimniecībā, veidos zemnieku saimniecību
kooperatīvu.
Artūrs Ošenieks – Jelgavas KULK ekonomists.
Inga Neimane – strādā Datu apstrādes centrā.
Līga Posipaiko – LLU asistente.
Aivis Skreiveris – strādā savā saimniecībā.
Anta Sparinska – galvenā redaktore „Dārza pasaule”.
Evita Pridāne – studēs LLU doktorantūrā.
Ilze Sauleskalna – strādā kompānijā Baltic Food.
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5. Studenti
Absolventi un bakalaura darbu raksturojums 2003/2004. studiju gadā
Pamatstudiju absolventi:
Lauksaimniecības zinātĦu bakalaura
apakšprogrammā dārzkopība ieguvuši:8

lauksaimniecībā

akadēmisko

grādu

Lauksaimniecības zinātĦu bakalaura
apakšprogrammā laukkopība ieguvuši: 2

lauksaimniecībā

akadēmisko

grādu

Lauksaimniecības zinātĦu bakalaura
apakšprogrammā zootehnika ieguvusi: 1

lauksaimniecībā

akadēmisko

grādu

Labākie bakalaura darbi
1. Regīna Rancāne "Izplatītākās zāliena slimības golfa laukumos", darba zinātniskā
vadītāja Dr. biol., asoc. profesore Biruta Bankina
2. Elīna Stāvause "KrūmmelleĦu šėirĦu pavairošana ar lapainajiem spraudeĦiem",
darba zinātniskā vadītāja Mag agr., asistente Marta Liepniece.
3. Dzintra Junge” Eksterjera vērtēšanas metožu salīdzinājums Latvijas zirgiem”. Darba
zinātniskais vadītājs Dzīvnieku zinātĦu katedras Mag. agr ., asoc.prof. G. Rozītis.
VEK slēdziens
Pozitīvi vērtējams tas, ka:
•
•
•

ir labas teorētiskās zināšanas;
bakalaura darbu datu apstrādei izmantotas datorprogrammas;
uzlabojies darbu noformējums.

Aktualitātes:
•

•

•

jāpastiprina bakalaura darbu kompleksais risinājums, organiski apvienojot
tehnoloăiskos, ekonomiskos un ekoloăiskos aspektus un dodot to mūsdienu
aktualitāšu kontekstā;
jāpilnveido uzĦēmējdarbības lauksaimniecībā specialitātes studentu noslēguma
darba uzdevumi, lai to izstrāde loăiski iekĜautu radošu un zinātnisku pieeju
jautājumu risināšanā;
darba vadītājam un katedrai jāpievērš lielāka uzmanība darbu ekspertīzē pirms to
nodošanas VEK.
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Augstākā profesionālā studiju programma
Agronoms ar specializāciju uzĦēmējdarbība lauksaimniecībā pēc pilna laika
studijām ieguvuši: 45
Pēc nepilna laika studijām: 3
Valsts eksāmenu komisija nolēma izsniegt atestātu par tiesībām turpināt studijas
maăistrantūrā: 37
Agronoms ar specializāciju laukkopībā ieguvuši: 10
Valsts eksāmenu komisija nolēma izsniegt atestātu par tiesībām turpināt studijas
maăistrantūrā: 4
Agronoms ar specializāciju dārzkopībā ieguvuši: 7
Valsts eksāmenu komisija nolēma izsniegt atestātu par tiesībām turpināt studijas
maăistrantūrā: 1
Agronoms ar specializāciju zootehnikā ieguvuši: 2
UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā absolvēja - 45 pilna laika studenti un 3 nepilna laika
studenti.
Bakalaura darbus izstrādāja 37 studenti, iegūstot tiesības studēt maăistratūrā.
Labākie bakalaura darbi:
Ingūna Stunda – „Olu pārstrādes ražotnes darbības ekonomiskais izvērtējums”, zin. vad.
Dr. agr., asoc. prof. Jānis Nudiens
Viesturs Linters – „Strausu audzēšanas iespējas Latvijā”, zin. vad. Dr. agr., asoc. prof.
Jānis Nudiens
Laila Krivašonoka – „Cēsu rajona z/s „Kalnamuiža” Limuzīnas šėirnes gaĜas liellopu
audzēšanas ekonomiskais vērtējums, zin. vad. Mag. agr. doc. Daina
Kairiša
Liene RomaĦenko – SIA MPS „Vecauce” cūkkopības ražošanas finansu rādītāju
aprēėināšana un analīze, zin. vad. Dr. agr. doc. Lilija Degola.
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Studentu skaits studiju programmās
Pilna laika pamatstudijās
Kurss

20.09.
2000.

20.09.2001.

20.09.2002.

20.09.2003.

09.2004.

1.

120

112

125

83

45

2.

109

107

99

121

111

3.

90

96

109

94

84

4.

65

63

90

93

61

Kopā

384

378

423

391

301

Kopējais studentu skaits LF fakultātē ir samazinājies par 90. Sevišėi kritiski
vērtējams 2004/2005. studiju gada sākums, kur 1. kursā iestājās par 49 studentiem
mazāk kā iepriekšējā studiju gadā. Kritiski samazinājusies interese arī par
UzĦēmējdarbību lauksaimniecībā – iestājās tikai 15 studenti 1. kursā.
Nepilna laika pamatstudijās
Kurss

20.09.2000.

20.09.2001.

20.09.2002.

20.09.2003.

09.2004.

1.

107 + 80*

88 + 75*

100 + 74*

86 + 43*

122

2.

53

75 +60*

68 + 78*

67 + 38*

82

3.

63

42

42 + 52*

81 + 57*

108

4.

30

55

26

44 + 39*

108

5.

28

21

40

31

77

Kopā

361

416

470

486

497

*UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā – Limbažu filiāle
Nepilna laika studijās studējošo skaits ir nedaudz palielinājies, salīdzinot ar iepriekšējo
studiju gadu, par 11 studentiem, ko var izskaidrot ar sajukumu CE kārtošanas
noteikumos.
Limbažu filiālē studēt gribētāju skaits bija līdzīgs kā iepriekšējā studiju gadā.
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Problēmas studiju programmu realizācijā:
Praktiski nav piemērotu telpu specifisku laboratorijas darbu veikšanai, kuros
nepieciešama paraugu sagatavošana, mikroskopi, augu, sēklu, medus, bišu paraugi un
atbilstošs inventārs.
• Auditorijās problēmas rada nepiemērotie apgaismojuma apstākĜi - nepilnīgs
apgaismojums lekciju pierakstam, sēklu, herbāriju apskatei, bet pārāk spilgts attēlu
demonstrējumiem.
• Neapmierinošs nodrošinājums ar mācību literatūru.
•

Limbažu filiālē:
•
•
•
•
•

Izteikts mācību literatūras trūkums.
Uzskates līdzekĜu trūkums.
Problēmas ar lielām auditorijām (virs 30 vietām ).
Telpu aprīkojums, kas labs skolēniem nevienmēr apmierina studentu prasības.
Nepieciešams uzlabot materiāli tehnisko bāzi:
 Grafprojektori;
 Lasītavas telpas aprīkojums.

Studiju priekšmetu pasniedzējiem jāsagatavo un jāiesniedz lasītavā mācību līdzekĜi.
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Apstiprināts LLU Senāta sēdē
2003. gada 12. novembrī

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lauksaimniecības fakultāte

Studiju programmu pašnovērtējuma ziĦojums par 2002./2003.
studiju gadu

Bakalaura studiju programma “Lauksaimniecība” – IKK 44621
Profesionālo studiju programma “Lauksaimniecība” –
IKK 45621, kvalifikācijas iegūšanai – agronoms ar specializāciju:
 uzĦēmējdarbība lauksaimniecībā,
 laukkopība;
 dārzkopība;
 zootehnika.
3.Maăistra studiju programma

“Lauksaimniecība” – IKK 46621

Jelgava – 2003
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1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi
Bakalaura studiju programma “Lauksaimniecība” – IKK 44621
Akreditēta 06.04.2000.gadā uz 6 gadiem

Iegūstamā kvalifikācija
Pēc sekmīgas bakalaura studiju programmas apguves iegūst zinātnisko grādu
Lauksaimniecības zinātĦu bakalaurs – B.agr.
Mērėis - sagatavot teorētiski vispusīgi izglītotus lauksaimniecības speciālistus, kuri ir
spējīgi:
a. Izmantot informāciju tehnoloăijas un mūsdienu zinātnes atziĦas nozares
ražošanas tehnoloăiju pilnveidošanai;
b. Izprast ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas nozīmi un tās vienotību
ar apkārtējo vidi;
c. Pastāvīgi apgūt nepieciešamās praktiskās iemaĦas konkrētā
specializācijas virzienā;
d. Turpināt studijas maăistrantūrā un doktorantūrā.
Uzdevumi – dot studiju programmā plānotā teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas,
lai absolventi spētu sekmīgi darboties sekojošos virzienos:
 Pedagoăiskajā un zinātniskajā darbā;
 Konsultatīvajā dienestā;
 Lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes uzĦēmumos;
 Vides aizsardzības institūcijās;
 Valsts pašpārvaldē un pārvaldē
 Sabiedriskajā un politiskajā darbībā.

2. Studiju programmas attīstība
2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā
Studiju programmā
Uz akreditētās bakalaura studiju programmas, specializācija Zootehnika, bāzes
sagatavotā programma ar virzienu Hipoloăija iesniegta izvērtēšanai Zemkopības un
Izglītības un zinātnes ministrijās.
SaĦemts vērtējums un ieteikumi no profesionālām organizācijām programmas
pilnveidošanai.
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Zootehnikas specializācijas virzienā 2003/2004. studiju gadā studē 10 – pirmā un 12 –
otrā kursa studenti. Specializācijas virzienu Hipoloăija plānots uzsākt 2004/2005. studiju
gadā.
Studiju plānā
Studiju plāna A daĜa ir kopīga laukkopības, dārzkopības, zootehnikas un
hipoloăijas virzieniem. Tā nodrošina bakalaura studiju programmas bakalaura
standartizētās daĜas apguvi.
Pamatstudiju plāni apskatītajā laika posmā nav mainīti.
Ir palielināts bakalaura darba apjoms no 10 uz 15 KP.
Studenti labprāt izvēlās piedāvātos liela apjoma blokus, kuru apguve dot tiesības saĦemt
attiecīgu sertifikātu.
2002/2003. studiju gadā sertifikātu Bioloăiskajā lauksaimniecībā saĦēma – 14, Dārza
dizainā – 8, bet Lauku tūrismā – 11 absolventi.

2.2. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam
Tās atbilstību nodrošina studiju programmas daĜu apjoms un saturs.
Ir palielināts bakalaura darba apjoms līdz 15 KP un līdz ar to studiju programmas
standartizētā daĜa sasniegusi 75 KP apjomu.
Studiju programmas standartizētā daĜa 75 KP apjomā Lauksaimniecības zinātĦu bakalaura grāda ieguvei

1. Ėīmija
2. Matemātika
3. Fizika
4. Botānika
5. Zooloăija
6. Augu fizioloăija
7. Dzīvnieku anatomija un fizioloăija
8. Augsnes zinātne
9. Filozofija
10. Lopkopības zinātne
11. Ekoloăija
12. Pētījumu metodoloăija
13. Ekonomikas teorija
14. Bakalaura darbs

12 KP
5 KP
4 KP
2 KP
3 KP
4 KP
4 KP
6 KP
3 KP
4 KP
4 KP
4 KP
5 KP
15 KP

2.3. IzmaiĦas studiju programmas realizācijā



Studentu patstāvīgā darba nodrošināšana un regulāra kontrole.
Bakalaura darba realizācijai doti 3. un 4. kurss, sadalot katrā no tiem darba
izpildes prioritātes – 3. kurss literatūras studijas un pētnieciskais darbs.
4- kurss pētnieciskā darba turpinājums, rezultātu apkopojums un analīze, darba
aizstāvēšana katedrā un VEK.
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Augstākā profesionālā studiju programma “Lauksaimniecība” – IKK 45621,
kvalifikācijas iegūšanai – agronoms ar specializāciju:
 uzĦēmējdarbība lauksaimniecībā,
 laukkopība;
 dārzkopība;
 zootehnika.
Akreditēta 06.04.2000. gadā uz 6 gadiem.
Programma ar specializāciju laukkopība, dārzkopība un zootehnika tiek realizēta tikai
nepilna laika studijās. Analizējot studiju programmu saturu LF mācību padome izdarīja
secinājumu, ka tā ir pietuvināta bakalaura studiju programmai un ieteica arī nepilna laika
studentiem piedāvāt bakalaura studiju programmu. Lielākā daĜa studentu, kuri studē
nepilna laika studiju programmā ir izteikuši vēlmi studēt bakalaura studiju programmā.

UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā
Studiju virziena UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā iepriekšējā programmā
veiktas izmaiĦas un papildinājumi, balstoties uz studentu priekšlikumiem un darba devēju
ieteikumiem.
Balstoties uz to 2003. gada 12. martā ar LLU Senāta lēmumu Nr. 4-171
apstiprināta profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma
UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā.
Pēc LR augstākās izglītības un zinātnes departamenta un augstākās izglītības
kvalitātes centra ierosinājuma LLU Lauksaimniecības fakultātē tiek izskatīts jautājums
par 2002. gada 16. maijā apstiprinātā profesiju standarta PS 0070 UzĦēmumu un iestāžu
vadītājs pielāgošanu mūsu apstiprinātajam studiju plānam.
Gatavojam LR Izglītības un Zinātnes ministrijas Augstākās izglītības un zinātnes
departamentam un Augstākās izglītības kvalitātes centram pieteikumu par daĜēji mainītas
studiju programmas atzīšanai par akreditētu uz akreditētās programmas UzĦēmējdarbība
lauksaimniecībā pamata.
2002/2003. st. g. akreditēto studiju programmu
UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā absolvēja - 18 pilna laika studenti un 13 nepilna laika
studenti.
Bakalaura darbus izstrādāja 11 pilna laika un 1 nepilna laika students, iegūstot tiesības
studēt maăistratūrā.
Bakalaura darbu tēmas pa galvenajiem studiju programmas virzieniem sadalījās sekojoši:
lopkopība – 8, dārzkopība –1, augkopība –3.
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Studentu skaits UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā studiju programmā uzsākot
2003/2004 studiju gadu
Pilna laika
kurss
Studentu skaits
1.
43
2.
77
3.
42
4.
46
kopā

208

kurss
1.
2.
3.
4.
5.

Nepilna laika
Jelgava
Limbaži
31
43
27
38
27
57
9
39
8
102
177

kopā
74
65
84
48
8
279

Pavisam Lauksaimniecības fakultātes profesionālajā studiju programmā
UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā studē - 487 studenti.
1. līmeĦa augstākā profesionālā studiju programma – Zootehnika (41621)
Ir saĦemta licence 1. līmeĦa augstākās profesionālās studiju programmas – Zootehnika
realizācijai. Licences termiĦš – 2006. gada 13. februāris. Studējošo skaits – 3 kursā 10
studenti, no kuriem 50% vēlās studēt 2. līmeĦa profesionālajā studiju programmā.

3. IzmaiĦas studiju programmas praktiskā realizācijā:
3.1. Pasniegšanas metodes
•
•

•
•
•
•

Teorētiskā kursa apguvē izmanto videomateriālus un citus uzskates līdzekĜus.
Uzsākta lekciju lasīšana studiju priekšmetos „Augsnes zinātne un agroėīmija” un
„Augsnes zinātne” izmantojot multimediju projektoru, savākts nepieciešamais
vizuālais materiāls.
Sagatavots materiāls multimediju projektora izmantošanai studiju priekšmetam
„Agroėīmija”.
Lekcijās ietvertas aktuālākās problēmas praksē, saistībā ar zinātnes atziĦām. DaĜu
lekciju veido kā aktīvās lekcijas, iesaistot tēmas diskusijā studentus.
DaĜu praktisko darbu realizē kā lietišėās spēles, uzdevumus veido kā
problēmsituācijas, veicinot komandas darbu.
Palielināts praktisko un individuālo darbu apjoms, sagatavojot seminārus un
diskusijas.
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3.2. Programmas realizācijas resursu analīze:
Ir sagatavotas un publicētas virkne mācību grāmatas un mācību metodiskie līdzekĜi. Kā
mācību grāmatu un mācību līdzekĜu konkursa laureāti nominēti:
• LapiĦš D., Kažotnieks J. “Laukkopība”
• Drochner W., S. Baranauskas s., Kulpys J., Osītis U., Kairiša D., Jonkus D.
“Lopkopības tehnoloăijas terminu vārdnīca”.
• Turka I., Plīse E. “AugĜu koku un ogulāju kaitēkĜi”.
• Plīse E. “Noliktavu kaitēkĜi un to apkarošana”.
• Osītis U . “Govju ēdināšana”.
Ar BASF pārstāvniecības Latvijā, Kemira Grow How firmas un Latvijas EĜĜas augu
audzētāju un pārstrādātāju asociācijas „Latvijas rapsis” atbalstu izdota brošūra
“Rapša slimības” (B. Bankina, I. Priekule).
Uzlabota materiāli tehniskā bāze, taču tā vēl arvien neapmierina pieaugošās
vajadzības.
Iegādāti :
• aparatūra Agrofizikas laboratorijas pilnveidošanai par Amerikas Latviešu
Apvienības Kleinberga Fonda dāvinājuma līdzekĜiem:
SaĦemšanas Aparatūras nosaukums
Skaits, Aparatūras
datums
gab.
cena ,Ls
(ar PVN)
SIA DATOKOM
12.11.2002
Kopētājs CANON NP-6512 (A4, 12 lapas
1
566,0
min)
12.11.2002
Canon Toner NPG-11 6012/6212/6512/6612 1
28,00
SIA “AMETEO”
29.01.2003
Lauka elektroniskie svari Kern VP-150-K50 1
461,04
(150kg±50g)
2
483,71
29.01.2003.
Elektroniskie laboratorijas svari Kern 44033 (200 g ±0,01g)
29.01.2003.
Lauka elektroniskie svari Kern TB – 15K – 1
498,82
0,5 (15kg±0,5 g)
29.01.2003.
Elektroniskie laboratorijas svari Kern EG1
786,02
300-3M (300g± 0,001g)
20.02.2003
Gamma scout radiācijas detektors
2
721,99
20.02.2003.
Gaismas plūsmas mērītājs 3000
3
69,77
SIA DATAKOM
17.03.2003.
PC Quorum Celeron 1.8 GHz Intel
1
340,00
D845GERG2L 40GB 256MB
17.03.2003.
IBM G97 19 Monitor 0,26mm, 1600x1200
1
229,00
@75Hz, TCO-95,Stealth Black
17.03.2003.
Microsoft Windows XP Professional
1
115,00
Latvian OEM
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17.03.2003.
17.03.2003.
17.03.2003.
27.03.2003.
11.04.2003.
27.06.2003
27.06.2003
27.06.2003
27.06.2003

•
•
•
•
•
•
•

Office XP Pro Enterprise Win 32 Latvian
OPL NL AE
Tildes Birojs 2002 CD OEM
PQI Slim 128MB USB 1.1. Flash Disk
hp photosmart 850 digital camera
HP Digital Camera Accessoty Kit DSCA 20
SD256M-RE Viking 256MB SD Secure
Digital Memory Storage Card
50022779 NEC CD-RW Drive NR-9300
48x24x48 IDE
TK-USB NERO 5,5 sotware for NEC CDRW Drives
FPT-A-16-US.NC PQI in 1 USB Flash
Reader built in 16 Mb Flash Disk
Kopā:

1

49,00

1
2
1
1
1

59,00
66,08
430,00
35,00
61,0

1

40,00

1

5,00

1

19,00
5063,43

3 jauni datori, grāfa projektors, atjaunoti herbāriji un uzskates materiāli;
jauns mikroskops un ultravioleto staru kamera – sēklu patogēnu identifikācijai,
(līdzekĜi no LM pasūtījuma darba);
pH – metrs, (Biškopības biedrībā, kuras materiāli tehnisko bāzi izmanto gan
Dārzkopības katedras mācībspēki, gan studenti – dators, kopētājs, fakss);
123. auditorijā pieliktas žalūzijas un kvalitatīvs ekrāns. Telpa pilnībā noderīga
multimediju projektora pielietošanai, 126. auditorijā pielikts kvalitatīvs ekrāns;
jonomērs un nokomplektēts ar pH un NO3 jonu elektrodiem;
mācību bāzē „Dāviddzirnavas” turpināti labiekārtošanas darbi;
uzsākta Zirgu imunoăenētiskā laboratorijas iekārtošana, ir iegādāti: ultra
centrifuga , šeikers, 2 mikropipetes, analīžu plates, aglutinācijas stobriĦi.

MPS “Pēterlauki” no Valts subsīdiju līdzekĜiem 2003.gadā iegādāts:
Ls 6000.-vērtībā;
• augsnes apstrādes agregāts – Vaderstad – 6020;
15. Paraugu – produkcijas un strādnieku pārvadāšanai iegādāts – pasažieru –
kravas mikroautobuss VW transporter no LLU budžeta līdzekĜiem.

3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā:
Lauksaimniecības fakultātes mācībspēki ir iesaistītu daudzu zinātnisko tēmu
izstrādē, par ko liecina 2002. gadā iegūtās vietas LLU katedru zinātnisko aktivitāšu
vērtējumā:
1. vieta – Augkopības katedra;
2. vieta – Dzīvnieku zinātĦu katedra;
3. vieta – Laukkopības katedra;
4. vieta - Augu bioloăijas un aizsardzības katedra.
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Studentu zinātniskās konferences materiāliem iesniegti un publicēti – 19 studentu darbi
(tēzes), bet konferencē piedalījās 35 studenti.
Studentu zinātnisko darbu konkursā 2 bakalaura darbi novērtēti ar naudas prēmiju.
Autori : Evita Pridāne un Kristīne Spuda.

3.4. Starptautiskā sadarbība
Maăistrantūra:
 Vineta Locāne, Inga StrazdiĦa - Bingenas arodaugstskola, Vācija.
 Laila Dubova stažējās Chiao-Tung universitātē Taivānā no 05.10.2002. –
30.12.2002. Latvijas – Lietuvas – Taivānas sadarbības projekta ietvaros.
• Starptautiskā sadarbība: ERASMUS PROGRAMMĀ.
• Sadarbība ar Zviedrijas lauksaimniecības zinātĦu universitāti starptautiska
doktorandu kursa „Plant pathology” organizēšanā ar Baltijas un ZiemeĜvalstu
doktorandu piedalīšanos - kursu organizētāji no Zviedrijas puses prof.J. Yuen, no
Latvijas puses prof. Ināra Turka -2003. gada, augusts.
• Līgums ar Selekcijas institūtu (ICARDA), Sauso zemju valstu institūts – Sīrija.
• Izveidojusies sadarbība ar ASV vēstniecību par augu biotehnoloăijas attīstību
Latvijā.
• Turpinās sadarbība ar Upsalas universitāti par dažādu gaismas spektru ietekmi uz
augu augšanu un attīstību.
• NOVABA kursi Etnobotānikā. Norises laiks 2003.gada maijā.
3.5. Sadarbība ar darba devēju
Sadarbība ar:
• Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas attiecīgo nozaru speciālistiem;
• Latvijas Republikas Satiksmes ministriju;
• LLMZA Lauksaimniecības nodaĜu un zinātniski pētnieciskajām iestādēm Latvijā;
• Kompānijām – „Jumītis”, un „Flora Magica”;
• Koksnes Ėīmijas zinātniski pētniecisko institūtu;
• Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centru – Ozolniekos;
• Līdzdalība nozaru asociācijās un biedrībās.
Sadarbības līgumi ar:
• LLKC par lauka izmēăinājumu – demonstrējumu ierīkošanu, Lauka dienu
organizēšanu;
• PriekuĜu un Stendes selekcijas stacijām par izaudzēto šėirĦu ‘Malva’, ‘Klinta’
un ‘Otto’ (Moda) pavairošanu;
• Zemnieku saimniecību īpašniekiem Jelgavas, Dobeles, Tukuma un
Aizkraukles rajonos par jauno šėirĦu ieviešanu ražošanā;
• A/s Pūres DIS, stādaudzētavu „Dimzas”, Āptiekas”, z/s ěīči”, SIA „MauriĦš”;
• Valsts Augu aizsardzības dienestu par:
augu šėirĦu saimniecisko īpašību novērtēšanu 10 gadu darba periodam;
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lauka izmēăinājumu ierīkošanu pesticīdu efektivitātes pārbaudei uz 5 gadiem.

Studenti
Absolventi un bakalaura darbu raksturojums 2002/2003. studiju gadā
Pamatstudiju programmu beidza – 71 absolvents, no tiem pilna laika - 45, bet nepilna
laika – 26
Lauksaimniecības zinātĦu bakalauri – 6 zootehnikas specialitātē, 10 dārzkopībā un 5
laukkopībā.
Kvalifikācija agronoms ar specializāciju uzĦēmējdarbība lauksaimniecībā – 31 no kuriem
bakalaura darbus rakstīja 12 studenti.
Kvalifikācija agronoms ar specializāciju laukkopībā - 3
Kvalifikācija agronoms ar specializāciju dārzkopībā – 13
Kvalifikācija agronoms ar specializāciju zootehnikā – 4
Kvalifikācijas eksāmenu rezultāti
Kvalifikācijas eksāmenu kārtoja – 45 pilna laika un – 26 nepilna laika studenti.
Teicamu novērtējumu saĦēma – 16% no kopējā studentu skaita, Ĝoti labs novērtējums –
33%, labs – 22% , gandrīz labs – 15%, viduvējs – 13%, bet gandrīz viduvējs – 1
studentam jeb 1 %.
Labāks vērtējums nepilna laika studentiem, no kuriem 62% saĦēma teicamu un Ĝoti labu
vērtējumu (pilna laika studentiem minētais vērtējums 40% gadījumos.
Bakalaura zinātnisko darbu aizstāvēšanas rezultāti
Bakalaura zinātnisko darbu aizstāvēja – 33 studenti, no tiem – 12 uzĦēmējdarbība
lauksaimniecībā, ar mērėi turpināt studijas maăistrantūrā.
Labākie bakalaura darbi
Laine Kazaka - SavvaĜas zirgu “Konik Polski” ganāmpulka atražošanas īpatnības.
Jaroslavs Orbidāns – Latvijas augšĦu diagnostika atbilstoši starptautiski rekomendētai
metodikai.
Aija Čonka – GalviĦkāpostu audzēšanas tehniskā un ekonomiskā efektivitāte pēc sēklu
un dēstu apstrādes ar pieskares un sistēmas kodnēm un insekticīdiem.
Irita Tobīsa - Datorprogrammas NEGFRY izmantošana kartupeĜu lakstu puves attīstības
prognozēšanai.
Agnese Pinka – Apputeksnēšanas saderība saldo ėiršu šėirnēm.
UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā:
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Aleksandrs Budrevičs - Zemnieku saimniecības “Audzes” attīstības plāns nutriju
audzēšanā.
Sanita Zīdere – Lauku tūrisma modeĜsaimniecības izveide RaĦėu pagastā.
VEK slēdziens
Pozitīvi vērtējams tas, ka:
• ir labas teorētiskās zināšanas;
• bakalaura darbu datu apstrādei izmantotas datorprogrammas;
• uzlabojies darbu noformējums
Aktualitātes:
• jāpastiprina bakalaura darbu kompleksais risinājums, organiski apvienojot
tehnoloăiskos, ekonomiskos un ekoloăiskos aspektus un dodot to mūsdienu
aktualitāšu kontekstā;
• jāpilnveido uzĦēmējdarbības lauksaimniecībā specialitātes studentu noslēguma
darba uzdevumi, lai to izstrāde loăiski iekĜautu radošu un zinātnisku pieeju
jautājumu risināšanā;
• darba vadītājam un katedrai jāpievērš lielāka uzmanība darbu ekspertīzē pirms to
nodošanas VEK.
Studentu skaits studiju programmās
Pilna laika pamatstudijās
Kurss

20.09.2000.

20.09.2001.

20.09.2002.

20.09.2003.

1.

120

112

125

83

2.

109

107

99

121

3.

90

96

109

94

4.

65

63

90

93

Kopā

384

378

423

391

Kopējais studentu skaits LF fakultātē ir samazinājies par 32. Sevišėi kritiski
vērtējams 2003/2004. studiju gada sākums, kur 1. kursā iestājās par 42 studentiem
mazāk kā iepriekšējā studiju gadā. Ir samazinājusies interese arī par UzĦēmējdarbību
lauksaimniecībā.
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Nepilna laika pamatstudijās
Kurss

20.09.2000.

20.09.2001.

20.09.2002.

20.09.2003.

1.

107 + 80*

88 + 75*

100 + 74*

86 + 43*

2.

53

75 +60*

68 + 78*

67 + 38*

3.

63

42

42 + 52*

81 + 57*

4.

30

55

26

44 + 39*

5.

28

21

40

31

Kopā

361

416

470

486

*UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā – Limbažu filiāle
Arī nepilna laika studijās studējošo skaits ir samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējo studiju
gadu, par 45 studentiem.
Limbažu filiālē studēt gribētāju skaits bija par 31 mazāks kā iepriekšējā studiju gadā.
Turpmāk līdzīgu iespēju studēt pa sestdienām vajadzētu dot LLU, bet ne atsevišėos
rajonos, jo Limbažos studē studenti arī no Kurzemes un citiem reăioniem.
Problēmas studiju programmu realizācijā:
Praktiski nav piemērotu telpu specifisku laboratorijas darbu veikšanai, kuros
nepieciešama paraugu sagatavošana, mikroskopi, augu, sēklu, medus, bišu paraugi un
atbilstošs inventārs.
• Auditorijās problēmas rada nepiemērotie apgaismojuma apstākĜi - nepilnīgs
apgaismojums lekciju pierakstam, sēklu, herbāriju apskatei, bet pārāk spilgts attēlu
demonstrējumiem.
• Neapmierinošs nodrošinājums ar mācību literatūru.
•

Limbažu filiālē:
•
•
•
•
•

Mācību literatūras trūkums.
Uzskates līdzekĜu trūkums.
Problēmas ar lielām auditorijām (virs 30 vietām ).
Telpu aprīkojums, kas labs skolēniem nevienmēr apmierina studentu prasības.
Nepieciešams uzlabot materiāli tehnisko bāzi:
 Grafprojektori;
 Lasītavas telpas aprīkojums.

Studiju priekšmetu pasniedzējiem jāsagatavo un jāiesniedz lasītavā mācību līdzekĜi.
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Maăistra studiju programma „Lauksaimniecība”- IKK 46621
Akreditēta 2000. gada 6. aprīlī uz 6 gadiem.
Programma pilnveidota atbilstoši LLU maăistrantūras studiju programmai (studiju
programmas pielikumā).
2003/2004. studiju gadā maăistrantūrā studē
Kurss
I
II
III
Kopā

Pilna laika
25
35
60
Pavisam

Nepilna laika
6
2
4
12
72

2002/2003. studiju gadā aizstāvētie 9 maăistra darbi.
Labākie maăistra darbi:
Māra Bleidere – Vasaras kviešu šėirĦu kvantitatīvo pazīmju savstarpējās attiecības un to
izmantošana selekcijas procesā.
Imants Jansons - Dažādas izcelsmes cūku kautėermeĦu un gaĜas kvalitātes rādītāju
analīze.
Ligija OzoliĦa - Latvijas zirgu šėirnes ăenealoăisko līniju un radniecīgo grupu
salīdzinājums pēc pēcnācēju kvalitātes.
LLU Lauksaimniecības fakultātē strādājošā akadēmiskā personāla raksturojums
Amati

Skaits

%

Profesors
Asociētais profesors
Docents
Lektors
Asistents
Kopā

7
11
17
9
10
54

13
20
31
17
19
100

Zinātniskie un
akadēmiskie grādi
Dr. habil.
Dr.
Maă.
Profesionālā
kvalifikācija
Kopā

Skaits

%

7
24
21
2

13
44
39
4

54

100

Salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu ir samazinājies profesoru, bet palielinājies
asociēto profesoru skaits. Tāpat ir palielinājies docentu, lektoru, bet samazinājies
asistentu skaits, kas saistīts ar jaunu mācībspēku pieaicināšanu un kvalifikācijas
paaugstināšanu.

LLU Lauksaimniecības fakultātes studiju programmu akreditācijas dokumenti

143

Studiju programmas pasniedzēju personāla kvalifikācijas celšana:
1. Erudītu nozares speciālistu pieaicināšana
•
•
•

Ingūna Gulbe - Dr. oec., doc.
Irīna Pilvere - Dr. oec., doc.
Juris Jakobi - lektors.

2. Pasniedzēju kvalifikācijas celšana
•
•
•
•
•

Elita ŠeĜegovska- ievēlēta par lektori;
Laila Dubova – ievēlēta par lektori;
Daiga OboĜeviča – ievēlēta par lektori;
Indulis Melngalvis – ievēlēts par lektoru;
Aivars Pogulis - aizstāvēts maăistra grāds, ievēlēts par lektoru.

Bakalaura, maăistra un promocijas darbu vadīšanā vēl iesaistīti 2 zinātĦu doktori.
Studentu zinātniskie darbi pamatā ir saistīti ar darbu vadītāju zinātniskajiem projektiem.
Problēmas:
 Maz pretendentu uz studijām – nav konkursa;
 Neliels absolventu skaits;
 Maza stipendija, kas sekmē studentu tieksmi meklēt papildus darbu kā
rezultātā daudzi nevar iekĜauties paredzētajā studiju laikā. (Lietuvā
maăistrantu stipendijas 2 reizes lielākas);
 Katedrās tikai neliels skaits maăistrantu iesaistīti līgumprojektos un
līgumtēmās.
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Apstiprināts LLU Senāta sēdē
2002. gada 13. novembrī

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lauksaimniecības fakultāte

Studiju programmu pašnovērtējuma ziĦojums par
2001./2002.studiju gadu

1. Bakalaura studiju programma “Lauksaimniecība” – IKK 44621
2. Profesionālā studiju programma “Lauksaimniecība” IKK 44621
kvalifikācijas agronoms iegūšanai ar specializāciju:
• uzĦēmējdarbība lauksaimniecībā, vai
• laukkopība, vai
• dārzkopība, vai
• zootehnika.
3. Maăistra studiju programma “Lauksaimniecība” IKK 46621

Jelgava – 2002
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1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi.
Bakalaura studiju programma “Lauksaimniecība” – IKK 44621
Akreditēta 06.04.2000. uz 6 gadiem
Iegūstamā kvalifikācija.
Pēc bakalaura studiju programmas sekmīgas apguves iegūst zinātnisko grādu
Lauksaimniecības zinātĦu bakalaurs lauksaimniecībā – B.agr.
Mērėis – sagatavot teorētiski vispusīgi izglītotus lauksaimniecības speciālistus, kuri ir
spējīgi:
• prast izmantot patreizējās informātikas sfēras pakalpojumus un
pielietot mūsdienu zinātnes atziĦas nozares ražošanas tehnoloăiju pilnveidošanai;
• izprast ražošanas procesu un apkārtējās vides vienotību ilgtspējīgā
lauksaimnieciskajā ražošanā;
• turpināt studijas maăistrantūrā un pašizglītoties;
• spēt novērtēt nozares attiecīgo ražošanas tehnoloăiju materiāli tehnisko
un ekonomisko atbilstību izvirzītajam mērėim;
• izprast iegūtās produkcijas kvalitātes sabiedrisko un ekoloăisko nozīmi
un prast noteikt šos rādītājus;
• patstāvīgi apgūt praktiskās iemaĦas specializējoties kādā ar
lauksaimniecisko ražošanu saistītā nozarē.
Uzdevumi – dot studiju programmā paredzētās teorētiskās zināšanas un praktiskās
iemaĦas, lai absolventi spētu sekmīgi darboties sekojošos virzienos:
• pedagoăiskajā un zinātniskajā darbā;
• konsultatīvajā dienestā dažādos līmeĦos un struktūrās;
• lauksaimnieciskās produkcijas ražošanā dažāda veida un apjoma uzĦēmumos;
• lauksaimniecības produktu pirmapstrādes, uzglabāšanas un pārstrādes
uzĦēmumos;
• karantēnas un produkcijas kvalitātes novērtēšanas institūcijās;
• vides aizsardzības institūcijās;
• valsts pašpārvaldē un pārvaldē;
• sabiedriskajā un politiskajā darbībā.

2. Studiju programmas attīstība
2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā
Studiju programmā:
- izveidots jauns specializācijas virziens Hipoloăija – maksas programma;
Studiju programma nodrošina lauksaimniecības zinātĦu bakalaura grāda ieguvi un
hipologa specializāciju. 1. un 2. studiju gados studenti kopā ar laukkopības,
zootehnikas un dārzkopības specializāciju studentiem apgūst akadēmisko priekšmetu
daĜu, bet 3. un 4.studiju gados specializējas hipoloăijā.
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Speciālo priekšmetu daĜa
Studiju priekšmeti
Veterinārijas pamati *
Dzīvnieku vides higiēna*
Dzīvnieku ēdināšana*
Bioėīmija*
Biofizika
Zirgu anatomija un fizioloăija
Zirgu ăenētika, audzēšana un ciltsdarbs**
Dzemdniecība un ginekoloăija*
Zirgu ēdināšana**
Zirgu slimības
Jātnieku sporta sacensību tiesāšana
Jātnieku sports un menedžments
Ortopēdija un kalšana
Jātnieku sports ( fizkultūra )
Kopā

KP
2
1,5
4,5
3
3
6
5,5
2
3,5
4
4
4,5
2,5
3
53

* - unificēti priekšmeti, notiek kopā ar zootehnikas specializācijas studentiem
** - daĜēji unificēti priekšmeti, notiek kopā ar zootehnikas specializācijas studentiem.
Studiju plānā:
Studiju plāna A daĜa ir kopīga specializācijas virzieniem laukkopība,
dārzkopība, zootehnika un hipoloăija.
Nodrošina bakalaura programmas obligātās daĜas apguvi 70 KP apjomā
Kopējais studiju priekšmetu apjoms 162,5 KP. Lai varētu nodrošināt studiju plānā
izvirzīto mērėu un uzdevumu sekmīgu īstenošanu, akadēmisko studiju priekšmetu
daĜā (A daĜa) ir iekĜauti akadēmiskie studiju priekšmeti ar kopējo apjomu 77,5 KP.
IemaĦas zinātniski pētnieciskā darba veikšanai nodrošina bakalaura darba izstrāde –
10 KP.
Lai panāktu izvēlētā specializācijas virziena pilnīgāku apguvi un labāku praktisko
sagatavotību, ir palielināts KP apjoms plāna B daĜā par 24 KP. Studenta iespēja
specializēties savā izvēlētajā nākamās darbības virzienā tiek nodrošināta ar
speciālajiem un izvēles priekšmetiem.
Ar komplekso mācību prakšu palīdzību pirmajā, otrajā un trešajā kursos
(kopējais apjoms 9 KP) tiek panākta studiju teorētiskās daĜas saistība ar praksi.
Studentiem studiju gaitā ir dota iespēja stažēties ārzemēs.
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Studiju priekšmetu apjoms studiju plānā.
Studiju plāna daĜas

KP
2000.gadā

%

Akadēmiskie studiju priekšmeti ( A daĜa )

83

Speciālie studiju priekšmeti ( B daĜa )

IzmaiĦas
KP

%

52

77,5

48

32

20

56

34

Izvēles priekšmeti ( C daĜa )

26

16

10

6

Bakalaura darbs

10

6

10

6

Mācību prakses

9

6

9

6

160

100

162,5

100

Kopā
No kopējām 195 studiju nedēĜām:

teorētiskām studijām kopā ir 126 nedēĜas ( 65 % ), tajā skaitā 6.nedēĜas bakalaura
darba izstrādei,
individuālajām studijām un pārbaudījumiem 27 nedēĜas ( 14 % ),
mācību praksēm 9 nedēĜas ( 6 % ) un
brīvlaikam 33 nedēĜas ( 17 % ).
Studiju programmā ir mazināts neliela apjoma priekšmetu īpatsvars.
Piem. Agrofizikas kurss ( apvienota fizika, radiobioloăija un agrometeoroloăija),
Filozofija ( apvienota filozofija, ētika un estētika ).
Uz priekšmeta Lauksaimniecības pamati
bāzes izveidots priekšmets
Lauksaimniecības resursi – 6 KP (iesk. kursa darbu ), kas Ĝauj studentiem apzināt
Latvijas dabas un ražošanas resursus.
Pilnveidota prakšu realizācija, palielinot prakšu apjomu ražošanas apstākĜos 3.kursā.
Arī studiju plānu B daĜā ir samazināts mazā apjoma priekšmetu apjoms, daĜēji
panākta priekšmetu unifikācija lekciju daĜai:
•

Laukkopības un pētījumu metodikas priekšmetos lekcijas lasa visiem
specializācijas virzieniem kopā, praktisko darbu tematika atšėiras;
• Izveidots saskaĦots augkopības priekšmetu bloks ar 8,5 KP un ăenētikas,
selekcijas un sēklkopības bloks ar 5 KP laukkopības specialitātes studentiem;
• Izveidots saskaĦots augu aizsardzības priekšmetu bloks ar 8 KP – laukkopības un
dārzkopības specialitāšu studentiem;
• Izveidots uzĦēmējdarbības un l/s likumdošanas priekšmets visu specializācijas
virzieniem ar 6 KP;
• Izveidoti priekšmetu bloki dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs ar 8,5 KP un
lopbarības ražošana un vērtēšana ar 9 KP zootehnikas specializācijai, u.c.
Studiju programmu C daĜa (izvēle) ir izveidoti liela apjoma izvēles bloki, t.sk.
specializēta prakse 3 KP apjomā.
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BIOLOĂISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA
Izvēles kursu un prakses koordinatore asist. E. ŠeĜegovska. 21 KP, prakse 3 KP.
Sertifikācijas eksāmens. Izvēles. Lauksaimniecības fakultātes visu specialitāšu, kā arī
EF, PTF un LIF studentiem; augstākā profesionālā izvēles studiju programma.
Ilgtspējīgās lauksaimniecības sistēmas, to teorētiskais pamatojums un attīstības
perspektīvas. Bioloăiskā lauksaimniecība kā sabalansēta, videi draudzīga,
neatjaunojamo resursu taupoša un dabas daudzveidību saudzējoša saimniekošanas
metode. Bioloăiskās lauksaimniecības (BL) nozaru: augkopības, dārzkopības un
lopkopības tehnoloăiju specifika. Bioloăiskās lauksaimniecības uzĦēmumu
sertificēšanas sistēma. BL iegūtās produkcijas uzglabāšana, pārstrāde un realizācija.
Mācību ekskursijas un prakse BL uzĦēmumos.
Izvēles studiju kursu apgūšanas mērėis
Dot studentiem iespēju līdztekus pamatstudiju programmai noklausīties šo izvēles
priekšmetu bloku un papildus diplomam saĦemt sertifikātu par bioloăiskās
lauksaimniecības teorētiskā un praktiskā kursa apgūšanu. Nodrošināt Latvijas
tautsaimniecību, tajā skaitā lauksaimniecības konsultāciju dienestus, ar speciālistiem
BL augkopības, dārzkopības un lopkopības produktu ražošanā, pārstrādē un
realizācijā. Sekmēt uzĦēmējdarbības formu attīstību, kas izmanto jaunāko vidi
saudzējošo tehnoloăiju iespējas.
Sniegt iespēju apgūt šos izvēles studiju kursus arī LLKC tālākizglītības kursu
klausītājiem.
Izvēles priekšmetu blokā ievērota pakārtotība:
ABIO 407 Bioloăiskās lauksaimniecības pamati 4 KP - 5. semestrī (atb. I. Turka)
t.sk. Ekoloăiska rakstura problēmas BLS 1,0 KP (I. Turka);
Augsnes bioloăija 2,0 KP (V. Klāsens);
Bioloăiskās augu aizsardzības pamati 1,0 KP (I. Turka)
LAUK 410 Ilgtspējīgas lauksaimniecības sistēmas 4 KP - 6. semestrī (atb. D. LapiĦš)
t.sk. Ilgtspējīgās lauksaimniecības teorija 1,0 KP (D. LapiĦš);
BLS sertificēšana un likumdošana 1,0 KP (D. OboĜeviča);
BLS produkcijas ekonomikas un tirgus pamati 1,0 KP (D. Kreišmane);
BLS produkcijas pārstrāde 1,0 KP (I. Ciproviča)
AGRO
Bioloăiskā augkopība un dārzkopība 4 KP - 7. semestrī (2002./2003.st.g.)
t.sk. Planētu ritmi, augsnes auglības atražošana 1,0 KP;
Augkopības nozaru specifika 1,5 KP (D. LapiĦš);
Bioloăiskā dārzkopība, augĜkopība 1,0 KP (I. Žukauska);
Bioloăiskā sēklaudzēšana 0,5 KP (Z. Gaile)
DZIN
Bioloăiskā lopkopība 4 KP - 8. semestrī (2002./2003.st.g.), atb. E. ŠeĜegovska
t.sk. Dzīvnieku audzēšana, ēdināšana 2,0 KP (E. ŠeĜegovska, D. Kairiša);
Veterinārija, veterinārā farmakoloăija, 1,0 KP (A. Jakovskis);
Biškopība 1,0 KP (A. Krauze)
LAUK
Prakse, 3 KP (atb. D. OboĜeviča)
t.sk. mācību ekskursijas………………… ………… 1 KP
individuālā prakse ……………………………..2 KP
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Izvēles blokā iekĜautie studiju priekšmeti sedz studiju plānā paredzēto izvēles
priekšmetu KP apjomu.
Izvēles bloka studiju priekšmetu ietvaros, saskaĦojot ar priekšmeta vadītāju, ir
iespējama atsevišėu tēmu pielīdzināšana saskaĦā ar iepriekš apgūto pamatstudiju
programmu.
Izvēles studiju kursu struktūra, studiju priekšmetu pakārtotība, saistība ar citiem
studiju priekšmetiem
Studiju laikā students apgūst obligātos un izvēles priekšmetus, kuri veido saturam
atbilstošu kursu BL teorētiskā pamata un praktisko iemaĦu apguvei.
Pierakstīšanās uz izvēles bloku kursu programmā notiek no 15.02. līdz 15.03.2001.
Nodarbību plānošana notiek saskaĦojot studentu grupas un mācībspēka vēlmes.
Nodarbības izvēles priekšmetā tiek plānotas, ja grupas lielums ir ne mazāk kā 10
studentu.
Mācību prakses.
Pēc 6. semestra jānokārto mācību prakse, kuras apjoms: 1 nedēĜa mācību ekskursijas
un vismaz 2 nedēĜas individuālā prakse. Individuālo praksi iespējams veikt gan
Latvijas, gan ārvalstu bioloăiskajās saimniecībās. Prakses vadītājam ir iespēja
nodrošināt studentus ar praktizēšanās vietām. Prakse tiek ieskaitīta pēc prakses
atskaites iesniegšanas un aizstāvēšanas.
Patstāvīgais darbs
Patstāvīgās literatūras studijas, kolokviju sagatavošana ( neklātienes studentiem ),
referātu izstrādāšana saskaĦā ar atsevišėu izvēles kursu studiju priekšmetu
programmu prasībām.

Lauku tūrisms
Kursa kopapjoms 25 KP
Studiju laikā students apgūst obligātos un izvēles priekšmetus, kuri veido saturam
atbilstošu kursu Lauku tūrisms teorētiskā pamata un praktisko iemaĦu apguvei. Kursa
apguves rezultātā students saĦem apliecību un sekmju izrakstu.
Kursa saturu veido šādi priekšmeti:
Obligātie studiju priekšmeti pamatkursā (A):
Lauksaimniecības resursi
5 KP
Ekoloăija
Psiholoăija un vadīšana

2 KP
3 KP

Speciālās izvēles priekšmeti pamatkursā (B):
Finanses un investīcijas
2 KP
Izvēles priekšmeti (C):
Latvijas daba un kultūrvēsture
5 KP
( Latvijas dabas pieminekĜi

2.0; Latvijas kultūrvēsture

2.0;

Etnogrāfija

1.0)
Tūrisma organizācija un serviss
5 KP
( Tūrisma organizācija - 1.0; Pakalpojumi(serviss) - 2.0; Tūrisma veidi - 2.0 )
Prakse
3 KP
Mērėa auditorija:
Lauksaimniecības fakultātes visu specialitāšu studenti, LLU citu fakultāšu studenti,
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Dārzu dizains ( maksas kurss )
Teorētiskais kursa apjoms 15 KP (C daĜa) un 11,5 KP (B daĜa), prakse 5 KP.
Studiju laikā students apgūst speciālās izvēles priekšmetus (B) un izvēles priekšmetus
(C), kuri veido saturam atbilstošu kursu Dārza dizaina teorētiskā pamata un praktisko
iemaĦu apguvei. Kursa apguves rezultātā students saĦem sertifikātu un sekmju
izrakstu.
Kursa saturu veido šādi priekšmeti:
Speciālās izvēles priekšmeti pamatkursā (B):
• Apstādījumi
4,5 KP
• Puėkopība
4 KP
• DaiĜdārzkopība
3 KP
Izvēles priekšmeti (C), kas ir jāapgūst obligāti, lai iegūtu sertifikātu:
• Ainavas mācība
5 KP
- Dārzu mākslas vēsture
• Dizaina struktūras
5 KP
• KrāšĦumaugi
5 KP
- Arboretrums (stādaudzētavas)
- Kvalitātes menedžments
Mērėa auditorija:
LLU Lauksaimniecības fakultātes Dārzkopības specialitātes studenti;
LLU Lauksaimniecības fakultātes pārējo specialitāšu studenti, papildus apgūstot B
daĜu;
LLU citu fakultāšu studenti, kuri ir ieinteresēti un sekmīgi apgūst piedāvāto
programmu.
Kursa mērėis: iegūt zināšanas un prasmes apstādījumu ierīkošanā, projektēšanā un
kopšanā, prast izvēlēties krāšĦumaugus veidojot dārzu dizainu.

Pārraudzība un virspārraudzība (piena lopkopībā)
(zootehnikas specialitātes studentiem )
Teorētiskā kursa apjoms 20 KP, prakse 3 KP.
Studiju laikā students apgūst obligātos un izvēles priekšmetus, kuri veido saturam
atbilstošu kursu Pārraudzība un virspārraudzība teorētiskā pamata un iemaĦu
apguvei. Kursa apguves rezultātā students saĦem apliecību, kas ir pamats sertifikāta
izsniegšanai ZM izveidotā sertifikācijas komisijā.
Kursa saturu veido sekojoši priekšmeti :
Obligātie studiju priekšmeti pamatkursā (A):
LAUK 309
VFIZ 303

Lauksaimniecības resursi
Dzīvnieku anatomija un fizioloăija

6 KP
6,0
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Speciālās izvēles priekšmeti pamatkursā(B):
Dzīvnieku ăenētika, audzēšana, ciltsdarbs 8,5 KP
Lopbarības ražošana un vērtēšana
9,0 KP
Dzīvnieku ēdināšana
4,5 KP
Lauksaimniecības mehanizācija
3,0 KP
Zoohigiēna
1,5 KP
Govkopība
Veterinārijas pamati
Ginekoloăija un dzemdniecība

4,5 KP
2 KP
2 KP

Izvēles priekšmeti (C):
Individuālā prakse piena pārraudzībā
Kopā

3,0 KP *
38,0

*- Studiju priekšmeta apjoms, kas saistīts ar piena lopkopību.
1. Prakse jānostrādā studenta izvēlētā laikā un saimniecībā, sertificēta pārrauga
vadībā.
2. Par prakses gaitu jāiesniedz atskaite un tā jāaizstāv komisijas klātbūtnē.
3. Pēc apgūta teorētiskā un praktiskā kursa jānokārto eksāmens. Pēc veiksmīgas
eksāmena nokārtošanas studenti saĦem apliecību par kursu beigšanu.
4. Apliecība par kursu beigšanu sertifikāta saĦemšanai derīga tikai kopā ar
Lauksaimnieciskās izglītības diploma kopiju.
Dzīvnieku vērtēšana un kontrolnovērtēšana (aitkopībā)
(Zootehnikas specialitātes studentiem )
Teorētiskā kursa kopapjoms 10 KP, prakse 3 KP.
Studiju laikā students apgūst obligātos un izvēles priekšmetus, kuri veido saturam
atbilstošu kursu Dzīvnieku vērtēšana un kontrolnovērtēšana teorētiskā pamata un
iemaĦu apguvei. Kursa apguves rezultātā students saĦem apliecību, kas ir pamats
sertifikāta izsniegšanai ZM izveidotā sertifikācijas komisijā.
Kursa saturu veido sekojoši priekšmeti :
Obligātie studiju priekšmeti pamatkursā (A):
Dzīvnieku anatomija un fizioloăija

4,0 KP

Speciālās izvēles priekšmeti pamatkursā(B):
Dzīvnieku ăenētika, audzēšana, ciltsdarbs
Dzīvnieku ēdināšana
Zoohigiēna

7,0 KP
3,0 KP
1,5 KP

Aitkopība
Veterinārijas pamati
Ginekoloăija un dzemdniecība

1,5 KP
2,0 KP
2,0 KP
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Izvēles priekšmeti (C)
Individuālā prakse aitu vērtēšanā
Kopā

3,0 KP
24,0 KP

KD – Ieskaita dzīvnieku vērtēšanas un kontrolnovērtēšanas kursa apjomā, ja tas
saistīts ar aitu vērtēšanu.
1. Prakse jānostrādā studenta izvēlētā laikā un saimniecībā, sertificēta dzīvnieku
vērtētāja vadībā. Par prakses gaitu jāiesniedz atskaite un tā jāaizstāv komisijas
klātbūtnē.
2. Pēc apgūta teorētiskā un praktiskā kursa jānokārto eksāmens. Pēc veiksmīgas
eksāmena nokārtošanas studenti saĦem apliecību par kursu beigšanu.
3. Apliecība par kursu beigšanu sertifikāta saĦemšanai derīga tikai kopā ar
Lauksaimnieciskās izglītības zootehnikas specializācijas diploma kopiju.
Atbilstoši studenta vēlmēm Dzīvnieku zinātĦu katedra katedra piedāvā līdzīgas
programmas:
Dzīvnieku vērtēšana un kontrolnovērtēšana (zirgkopībā) 12,5 KP, prakse 3 KP
Dzīvnieku vērtēšana un kontrolnovērtēšana (cūkkopībā) 13,5 KP, prakse 3 KP
Dzīvnieku vērtēšana un kontrolnovērtēšana (govkopībā)
12,5 KP, prakse 3 KP
Augu bioloăijas un aizsardzības katedra piedāvā izvēles kursu Augu aizsardzība.
Izvēles kursu apguves rezultātā studentiem ir iespēja saĦemt apliecību, kura ir derīga
attiecīgā sertifikāta ieguvei sertifikācijas komisijā. Šī mērėa īstenošanai notiek
sadarbība ar ražotāju organizācijām un LLKC.

2.2. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam.
Atbilstību nodrošina studiju programmas daĜu apjoms un saturs.
Studiju programmas standartizētā ( obligātā ) daĜa 70 KP apjomā
Lauksaimniecības zinātĦu bakalaura grāda ieguvei
1. Ėīmija
12 KP
2. Matemātika
5 KP
3. Fizika
4 KP
4. Botānika
2 KP
5. Zooloăija
3 KP
6. Augu fizioloăija
4 KP
7. Dzīvnieku anatomija un fizioloăija
4 KP
8. Augsnes zinātne
6 KP
9. Filozofija
3 KP
10. Lopkopības zinātne
4 KP
11. Ekoloăija
4 KP
12. Pētījumu metodoloăija
4 KP
13. Ekonomikas teorija
5 KP
14. Bakalaura darbs
10 KP
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Šāds standarts atbilst LR Augstākās Izglītības Padomes izstrādātajam nolikumam
“ Latvijas bakalaura akadēmiskā grāda studiju programmas standarts”, kur ir noteikts,
ka studiju programmas apguve 70 KP apjomā garantē iespēju turpināt studijas
atbilstošās zinātnes nozares maăistrantūrā jebkurā Latvijas augstskolā.
Lauksaimniecības fakultātē apstiprinātajā studiju plānā akadēmisko studiju
priekšmetu daĜā kredītpunktu apjoms ir lielāks. Tas ir saistīts ar to, ka LLU ir vienīgā
augstskola lauksaimniecības zinātnes pēctecības nodrošinājumam ar augsti
kvalificētiem speciālistiem, tādēĜ ir nepieciešams pastiprināt tādu priekšmetu apguvi
kā svešvaloda, informātika un ėīmija.

2.3. IzmaiĦas studiju programmas realizācijā
•
•

•

Ir izvērtēts praktisko un laboratorijas darbu īpatsvars speciālajos priekšmetos un
veiktas nepieciešamās korekcijas nodarbību plānošanā.
Nozīmīgākais darbs ir studentu patstāvīgā darba nodrošināšana un kontroles
mehānisma izveide. Visos speciālajos priekšmetos ir panākta noteikta kārtība
kontroldarbu un citu kontroles veidu veikšanai, tā nodrošinot regulāru darbu
semestra laikā. Katedrās pie ziĦojumu stendiem ir izvietota informācija par
studentu patstāvīgā darba rezultātiem.
Pēc LF metodiskās komisijas ieteikuma LF Domē ir apstiprināti bakalaura darba
izstrādes nosacījumi, sadalot tā izpildei paredzēto laiku 3. un 4. studiju gados šādā
secībā:
- 5.semestrī – 2 KP, tā izpildei paredzēta bakalaura darba metodikas izstrāde,
darba uzdevuma sastādīšana un apstiprināšana, pētījumu uzsākšana;
- 6. semestrī – 2 KP, literatūras izpēte un pētījumu turpināšana;
- 7. semestrī – 2 KP, literatūras apskata noformēšana un aizstāvēšana katedrā
un pētījumu turpināšana un rezultātu apkopošana;
-8. semestrī – 2 KP, pētījumu rezultātu apkopošana, darba galīgā
noformēšana, aizstāvēšana katedrā un VEK.

Augstākā profesionālā studiju programma
“Lauksaimniecība” IKK 44621
Akreditēta 06.04.2000. uz 6 gadiem
kvalifikācijas agronoms iegūšanai ar specializāciju:
• uzĦēmējdarbība lauksaimniecībā, vai
• laukkopība, vai
• dārzkopība, vai
• zootehnika.
Specializācijas virzieniem laukkopība, dārzkopība un zootehnika izmaiĦas studiju
plānā nav notikušas. Šīs programmas apgūst nepilna laika studenti.
Studiju virzienam UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā studiju programma ir
pārveidota par profesionālā bakalaura programmu – notiek dokumentācijas kārtošana.
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LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES
SENĀTA LĒMUMS
Jelgavā
13.martā

2002.gada

Par profesionālās augstākās
izglītības bakalaura studiju programmu
Pamatojoties uz Lauksaimniecības fakultātes dekānes ziĦojumu, LLU Mācību
padomes 2002.gada 27.februāra lēmumu un 2001.gada 20.novembra LR Ministru
kabineta noteikumiem Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās
izglītības valsts standartu”, Senāts nolemj:
1. Apstiprināt sekojošas izmaiĦas profesionālās augstākās izglītības studiju
programmā “Lauksaimniecība“ ar specializāciju UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā:
a) iepriekš minēto programmu turpmāk saukt - profesionālā augstākā
bakalaura studiju programma “Lauksaimniecība” ar specializāciju
“UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā”;
b) profesionālajā augstākajā bakalaura studiju programmā 1 KP atbilst 1
prakses nedēĜai.
2. Pēc veiktām izmaiĦām un pamatojoties uz LR Ministru kabineta noteikumiem
Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”
profesionālajā augstākajā bakalaura studiju programmā “Lauksaimniecība”
absolventiem piešėirt agronoma kvalifikāciju ar specializāciju UzĦēmējdarbība
lauksaimniecībā un profesionālo lauksaimniecības bakalaura grādu.
•

ir izstrādāts profesijas standarts, saskaĦots ar profesionālo organizāciju
PROFESIJAS STANDARTS

Profesija

UzĦēmējdarbības speciālists

Kvalifikācijas līmenis

5

Nodarbinātības apraksts: Organizē un vada lauksaimniecisko ražošanu, pārstrādi,
tirdzniecību. Organizē un vada kooperāciju. Veic lauksaimniecības resursu
izmantošanas plānošanu, saglabāšanu un aizsardzību. Strādā kontroles un
pārraudzības dienestos, valsts pašpārvaldes un pārvaldes institūcijās. Analizē
lauku problēmas kopumā, konsultē laukos iespējamo uzĦēmējdarbības veidu
tehnoloăiskajos pamatos. Sastāda projektu pieteikumus un vada projektus.
Sniedz konsultācijas Latvijas un ES lauku un lauksaimniecības politikas
īstenošanas jautājumos.
Izstrādes gads

2002
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Pienākumi un uzdevumi
Uzdevumi
Pienākumi
Lauksaimnieciskās
• izpētīt uzĦēmējdarbības iespējas tirgus apstākĜos;
ražošanas plānošana • orientēties iespējamo uzĦēmējdarbības veidu tehnoloăiskajos
un vadīšana
pamatos;
• prast izvērtēt lauksaimnieciskajai darbībai nepieciešamos vai
piejamos resursus;
• plānot un vadīt iespējamo uzĦēmējdarbību;
• izstrādāt un vadīt projektus.
Lauksaimnieciskās
• orientēties valsts politikā un likumdošanā attiecībā uz laukiem;
ražošanas
• prast saskatīt problēmas, formulēt tās un pieteikt idejas;
organizēšana
• prast pielietot un izvērtēt lauksaimnieciskās ražošanas tehnoloăijas;
• orientēties uzĦēmējdarbību regulējošos normatīvajos aktos;
• analizēt lauksaimniecības nozaru izdevīgumu.
UzĦēmuma darbības • novērtēt uzĦēmuma konkurētspēju;
analīze
• orientēties ekonomiskajā situācijā un attīstības tendencēs;
• aprēėināt un novērtēt uzĦēmuma saimnieciskās darbības rādītājus;
• sastādīt uzĦēmuma finansu plūsmas plānu;
• novērtēt konkrēta uzĦēmuma riska faktorus un izvērtēt pasākumus
riska mazināšanai;
• orientēties un prast izmantot vadības grāmatvedības iespējas.
Lauksaimniecības
• orientēties kooperācijas organizēšanā un vadībā;
produktu
• zināt produktu uzglabāšanas noteikumus;
un • izvērtēt un salīdzināt pārstrādes tehnoloăijas.
uzglabāšanas
pārstrādes
organizācija
Konsultatīvais darbs • sniegt konsultācijas lauku attīstības un lauksaimniecības
jautājumos;
• sniegt konsultācijas lauksaimniecības produkcijas kvalitātes
paaugstināšanā;
• izvērtēt dažādus saimniekošanas modeĜus;
• sagatavot projektu pieteikumus un vadīt projektus;
• prast sastādīt biznesa plānus;
• orientēties ES lauku politikā un tās īstenošanas metodēs.
Tirdzniecības
• orientēties Latvijas un ES valstu tirgus politikā;
organizēšana
• prast izvērtēt piedāvāto preču un pakalpojumu klāstu;
(lauks.
produkcija, • zināt preču kvalitātes noteikšanas kritērijus.
lauks.
nepieciešamās
iekārtas, materiāli)

Lauksaimniecības
•
resursu
attīstības
plānošana
un •
aizsardzība
Sabiedriskā
un •
politiskā darbība
•
•

novērtēt vides faktoru nozīmi ilgtspējīgā lauku attīstībā, to
sabalansēšanu ar cilvēka darbības sfērām;
saskatīt un analizēt lauku problēmas no ekonomiskā, sociālā un
ekoloăiskā aspekta.
prast sastādīt analītiskus pārskatus, anotācijas par situāciju laukos
un lauksaimniecībā kopumā;
organizēt diskusijas un seminārus;
piedalīties valsts pašpārvaldes un pārvaldes institūcijās.
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Nodrošināt
darba •
vides
un
dabas •
aizsardzības prasību •
izpildi
•
•
•
Starptautiskā
darbība

•

zināt darba vides nodrošināšanas likumus un noteikumus;
ievērot noteikumus par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību;
zināt un ievērot elektrodrošības pamatus;
novērst veselībai kaitīgos apstākĜus darba vietā;
zināt un ievērot dabas aizsardzības noteikumus uzĦēmējdarbības
objektos;
zināt un ievērot dabas aizsardzības noteikumus ėimikāliju,
medikamentu un citu kaitīgu vielu glabāšanā.
pieteikt un prast īstenot starptautiskus projektus;
piedalīties starptautiskos projektos.

Prasmes
Speciālās prasmes profesijā
• plānot
un
organizēt
uzĦēmējdarbību;
• veikt
grāmatvedības
aprēėinus;
• pētīt pieprasījumu, analizēt
un
izmantot
iegūto
informāciju;
• veikt produkcijas kvalitātes
saglabāšanas pasākumus;
• izmantot
speciālās
datorprogrammas;
• izmantot
svešvalodas
profesionālajā darbībā;
• veikt
informācijas
meklēšanu, atlasi, apstrādi
un apkopošanu;
• plānot
un
analizēt
saimnieciskās darbības,
• izstrādāt un vadīt projektus;
• noteikt darbības prioritātes
un
sadalīt
veicamos
uzdevumos;
• nodrošināt
uzĦēmuma
sanitāri higiēnisko prasību
ievērošanu.

Kopīgās prasmes nozarē
• sadarboties ar klientiem;
• dokumentēt saimniecisko
darbību;
• apkopot
un
analizēt
saimnieciskās
darbības
rezultātus;
• sagatavot saimnieciskās
darbības
pārskata
dokumentus;
• veikt
saimniecisko
grāmatvedības
darbību
uzskaiti;
• analizēt finansu darbību;
• analizēt tirgus situāciju;
• nodrošināt
projektu
izpildi;
• dibināt
un
uzturēt
attiecības ar sadarbības
partneriem;
• veikt
ikdienas
darba
procesu;
• lietot biroja tehniku;
• veidot
uzĦēmuma
prestižu.
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Vispārējās prasmes/spējas
• prast komunicēt;
• prast strādāt komandā;
• spēt patstāvīgi plānot
darba izpildi noteiktā
termiĦā;
• noformēt un prezentēt
sava vai grupas darba
rezultātus;
• pārliecināt citus un
argumentēt
savu
viedokli;
• lietot
modernas
tehnoloăijas
informācijas
ieguvē,
apstrādē un analīzē;
• ievērot
profesionālās
ētikas principus;
• ievērot darba higiēnas
un
darba
drošības
prasības;
• ievērot
komercinformācijas
konfidencialitāti;
• ievērot LR likumdošanu;
• prast argumentēt un
aizstāvēt savu viedokli;
• ievērot
un
risināt
konflikta situācijas.
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Zināšanas
Zināšanas
Priekšstats

Zināšanu līmenis
Izpratne

Pielietošana

Matemātika,biometrija, informātika
Filozofija
Profesionālā svešvaloda
Statistika
Agrārpolitika
Psiholoăija un vadīšana
Cilvēka aizsardzība
Makro- un mikroekonomika
Socioloăija
Ekoloăija
Augu un dzīvnieku bioloăija
Lauksaimniecības resursi
Patentzinība un standarti
Lauks. mehanizācija un agroserviss
Būvniecība laukos
Grāmatvedība
Finanses un investīcijas
Augu aizsardzība
Augsne un agroėīmija
Mežsaimniecība
Laukkopība
Zemes ierīcība
Projektu vadīšana
UzĦēmējdarbība un likumdošana
Augkopības prod. ražoš., pārstrāde
Dārzkopības prod. raž., pārstrāde
Lopkopības prod. raž., pārstrāde
Tirgzinība
Pētījumu metodika

Darba vidi raksturojošie īpašie faktori:
•
•
•
•

organizatoriskie - darbs tiek veikts individuāli vai grupās, vai vadot zemākas
kvalifikācijas darbiniekus;
fiziskie - darbs telpās vai lauka apstākĜos;
ėīmiskie - darbs ar minerālmēsliem, medikamentiem un augu aizsardzības
līdzekĜiem;
mehāniskie - darbs ar lauksaimniecības tehniku.

Īpašas prasības atsevišėu uzdevumu veikšanai:



apliecība par tiesībām iegādāties agroėimikālijas;
traktorista un autovadītāja tiesības.
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Limbažu nodaĜa
Studiju programmā uzĦēmējdarbība lauksaimniecībā studijas notiek studijas
Limbažu nodaĜā. 2002./2003.studiju gadā 3 kursos studē 180 studenti. Darbs notiek
sestdienās. Mācībspēki no LLU brauc lasīt lekcijas un vadīt praktiskās nodarbības, kā
arī pieĦemt ieskaites un eksāmenus uz Limbažiem. Studenti Limbažu nodaĜā ir
motivēti studijām. No uzĦemtajiem 80 studentiem līdz 3.kursam studijas ir
pārtraukuši 15, bet no 2.kursa atskaitīti ir 10 studenti no uzĦemtiem 80.
Nepieciešamības gadījumā studenti atsevišėās sestdienās brauc veikt laboratorijas
darbus uz Jelgavu.
Vasarā neklātienes studentiem notiek arī mācību prakse MPS Vecauce vai citās
saimniecībās.
Trūkumi pamatstudiju programmu realizācijā:
-

studenti pārtrauc izvēles kursu un priekšmetu apguvi, sastopoties ar prasībām;
studiju programmu A daĜā vēl sastopami maza apjoma priekšmeti;
problēmas nodrošināt pilnvērtīgu studentu patstāvīgo darbu;
studiju materiālu un literatūras nepietiekamība;
nepietiekama studentu piesaiste pētnieciskajam darbam vasaras periodā;
nepietiekama materiāli tehniskā bāze.

3. IzmaiĦas studiju programmas praktiskā realizācijā
3.1. Pasniegšanas metodes
Speciālajos priekšmetos ir sagatavoti patstāvīgā darba uzdevumi.
Katedrās praktisko nodarbību laikā arvien plašāk tiek ieviests grupu darbs
Piem.: priekšmetos DārzeĦkopība, augkopība, agrārpolitika, laukkopība, pētījumu
metodika, u.c.

3.2. Programmas realizācijas resursu analīze
-

ir izdotas mācību grāmatas augkopībā un laukkopībā, mācību materiāli augu
aizsardzībā, entomoloăijā, dzīvnieku ēdināšanā, metodiskie norādījumi studiju
darbu izpildei un noformēšanai, u.c.

Resursu pilnveide:
-

-

Agrofizikas laboratorijas izveide. Laboratorijā ir iespēja veikt laboratorijas darbus
augsnes fizikā, radiobioloăijā un agrometeoroloăijā;
ir veikta rekonstrukcija Augsnes un agroėīmijas katedrā. Laboratorijas un
praktisko darbu telpas ir iekārtotas atbilstošu studiju darbu veikšanai. Ir iekārtots
augšĦu muzejs, kuru studentu izmanto priekšmeta augsnes zinātne studijām;
Sēklzinību laboratorijas papildināšana. Laboratorijā studenti veic darbus
sēklzinībās, nosakot sēklu kvalitātes rādītājus. Ir iespēja pēc Eiropā atzītām
metodēm veikt pētījumus bakalaura, maăistra darbu izstrādei un zinātniski
pētnieciskajam darbam;
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-

-

-

Agronomisko analīžu laboratorijas darba pilnveidošana. Tā ir izveidota par
starpkatedru laboratoriju, kurā tiek veikti visas ėīmiskās analīzes analītiskajā
ėīmijā, agroėīmijā un zooanalīzes, kā arī bakalaura darbu izstrādei nepieciešamās
analīzes;
dārzkopības praktisko studiju bāzes pilnveidošana. Ir uzcelta siltumnīca, iekārtots
kolekciju dārzs, studentiem Strazdu ielā 1 ir iespēja izstrādāt zinātniskos darbus
dārzkopībā;
MPS “Pēterlauki” darbības jomas paplašināšana, materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana. Ir uzcelta graudu kalte, nopirkts kombains un pilnveidota materiālā
bāze pētījumu veikšanai. MPS funkcijas ir papildinātas ar šėirĦu salīdzināšanas
darbu, kas Ĝauj pilnveidot studentu praktisko apmācību.

3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā:
-

-

priekšrocība – LF mācībspēki pilda lielu skaitu pētnieciskā darba tēmas. Tie veic
pētījumus visās svarīgākajās lauksaimniecības nozarēs, LLU zinātnisko aktivitāšu
kopvērtējumā katedras ik gadus ir vadošajās vietās.
2001. gadā 1.vietu ieguva Augkopības, 2.vietu Dzīvnieku zinātĦu, bet 4.vietu
Augu bioloăijas un aizsardzības katedra.
Tas nodrošina iespēju arī studentu pētnieciskajam darbam.
bakalaura un maăistra darbi ir saistīti ar vadītāja zinātniskā darba tēmu.

3.4. Starptautiskā sadarbība.
2001.gadā 2 studentes bakalaura programmā Veinštefanas augstskolā Vācijā
2002.gadā 2 studentes maăistra programmā Bonnas universitātē Vācijā
2001. – 2002.gadā 2 doktoranti ( D. SiĜėe un M. Bisenieks ) Upsalas universitātē
Zviedrijā (dzīvnieku ēdināšana un augu aizsardzība).
Mācībspēku aktīvai līdzdalībai dažādās starptautiskās un Eiropas mēroga konferencēs
un semināros ir būtiska nozīme studiju procesa pilnveidē. Daži piemēri:
•
•
•

Asociētā profesore Ina AlsiĦa guva pieredzi studiju kursa augu biotehnoloăijā
pasniegšanā Newcastle universitātē Anglijā.
Tai pašā universitātē docente D.Kreišmane iepazinās ar bioloăiskās
lauksaimniecības studiju kursa īstenošanu.
Profesore I.Turka un docente D.Kreišmane ir bioloăiskās lauksaimniecības
ekspertes Latvijā un pārstāv tās intereses Briselē.

3.5. Sadarbība ar darba devējiem
•
•

Regulāras LF mācībspēku lekcijas LLKC konsultantiem un zemniekiem;
Līdzdalība nozaru asociācijās un Lauksaimniecības organizāciju sadarbības
padomē
( A.Krauze – Biškopības biedrības prezidents, D. Kairiša – Aitu audzētāju
apvienības valdē, D.Kreišmane – Bioloăiskās lauksaimniecības organizāciju
apvienības prezidente, G.Rozītis – Zirgkopibas biedrības un Latvijas jātnieku
sporta federācijas valdes loceklis, u.t.t. )
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•
•

Regulāras firmu pārstāvju lekcijas studentiem ( herbaloăijā, laukkopībā, u.c. );
Sadarbība ar Zemkopības ministrijas attiecīgo nozaru speciālistiem likumdošanas
izstrādes un citās jomās.

Studenti
Absolventi un bakalaura darbu raksturojums 2001. gadā
Pamatstudiju programmu beiguši 57 absolventi, 35 klātienē un 22 neklātienē, no tiem:
•
•
•
•
•

lauksaimniecības zinātĦu bakalauri 22, bet 2 bakalaura darbus aizstāvēja 2000.
gada absolventi;
kvalifikācija agronoms ar specializāciju uzĦēmējdarbība lauksaimniecībā
5;
kvalifikācija agronoms ar specializāciju laukkopībā
9;
kvalifikācija agronoms ar specializāciju dārzkopībā
13;
kvalifikācija agronoms ar specializāciju zootehnikā
8

Absolventi un bakalaura darbu raksturojums 2002.gadā
Pamatstudiju programmu 2002. gadā beiguši 54 absolventi, no tiem:
•
•
•
•
•
•

lauksaimniecības zinātĦu bakalauri lauksaimniecībā
kvalifikācija agronoms ar specializāciju uzĦēmējdarbība
lauksaimniecībā un tiesībām turpināt studijas maăistrantūrā
kvalifikācija agronoms ar specializāciju laukkopībā
kvalifikācija agronoms ar specializāciju dārzkopībā
kvalifikācija agronoms ar specializāciju zootehnikā
kvalifikācija agronoms ar specializāciju uzĦēmējdarbība
lauksaimniecībā

22;
9;
6;
4;
5;
8

Kvalifikācijas eksāmenu rezultāti
Pabeidzot pilnu teorētisko kursu 47 dārzkopības, laukkopības, zootehnikas un
uzĦēmējdarbības lauksaimniecībā specialitāšu studenti kārtoja Kvalifikācijas
eksāmenu. Izcilu novērtējumu saĦēma pilna laika studente Sigita Vecpūle, teicamu
zināšanu novērtējumu saĦēma 15 % no kopējā studentu skaita, Ĝoti labs zināšanu
novērtējums bija 38 %, labs 21 %, gandrīz labi – 21 %, bet viduvēju vērtējumu
saĦēma 1 students.
Bakalaura zinātnisko darbu aizstāvēšanas rezultāti
Bakalaura zinātniskos darbus aizstāvēja 31 students, t.sk. 7 studenti, kuri
2001. gadā ieguva agronoma kvalifikāciju. Teicamu novērtējumu saĦēma 3 studenti,
Ĝoti labi - 9, labi - 14, gandrīz labi - 3, bet viduvēji 2 studenti.
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Labākie bakalaura darbi
Maira Marga: Paipalu olu un gaĜas ražošanas biznesa plāns un tā ekonomiskais
vērtējums. Darba zinātniskā vadītāja Dzīvnieku zinātĦu katedras docente Lilija
Degola.
Gatis LegzdiĦš: Ilgtspējīga augĜkopības uzĦēmuma izveidošana un darbība Eiropas
Savienības kopējā tirgus apstākĜos. Darba zinātniskais vadītājs Dārzkopības katedras
lektors Kaspars Kampuss.
Līga Kronberga: Griėu audzēšanas agroekoloăiskais un ekonomiskais pamatojums.
Darba zinātniskā vadītāja Augkopības katedras docente Dzintra Kreita.
VEK pozitīvie slēdzieni:
1. Bakalaura darbos ir vērojama vēlme analizēt Latvijas lauksaimniecībai aktuālas
tēmas.
2. Absolventu zināšanu līmenis kopumā atbilst izvirzītajām prasībām un ir labs.
3. Ir pietiekama bāze pētījumu veikšanai bakalaura darba izstrādei.
4. Atzīstama ir studentu zinātnisko konferenču un savlaicīgas bakalaura darbu
priekšaizstāvēšanas organizēšana katedrās.
5. Viena Valsts eksāmenu komisija visiem specializāciju virzieniem Ĝauj vispusīgi
novērtēt studentu zināšanas.
VEK atzīmētie trūkumi:
Atsevišėos gadījumos netiek izmantota vienota terminoloăija un pētījumu metodika.
1. Dažkārt neprecīzi formulēts darba mērėis.
2. Atsevišėos darbos vērojama paviršība un sasteigtība.
3. DaĜai bakalauru trūkst publiskas uzstāšanās prakses, kas kavē pārliecinoši izklāstīt
darba rezultātus.
4. Viengadīgi zinātniskie pētījumi ir nepietiekoši objektīvu un ticamu rezultātu
sasniegšanai.
Studentu skaits studiju programmās
Pilna laika pamatstudijās
Kurss

20.09.2000.

20.02.2001.

20.09.2002.

1.

120

112

125

2.

109

107

99

3.

90

96

109

4.

65

63

90

Kopā

384

378

423
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Nepilna laika pamatstudijās
Kurss

20.09.2000.

20.09.2001.

14.09.2002.

1.

107 + 80 *

88 + 75*

100 + 74 *

2.

53

75 +60*

68 + 78 *

3.

63

42

42 + 52 *

4.

30

55

26

5.

28

21

40

Kopā

361

416

470

*- studē Limbažu nodaĜā
UzĦemto studentu skaits
Studiju gads

2001.
2002.

Par valsts
finansējumu
92
90

Konkursa koeficients pamatstudijās

Pamatstudijas
Par daĜēju
Nepilna laika
maksu
4
151
19
112
2001.gadā
2002.gadā

Maăistrantūra

19
25

1,71
1,59

Tālākas izglītošanās iespējas savā izvēlētajā specialitātē.
Bakalaura zinātniskais grāds dod iespēju turpināt studijas maăistrantūrā
Lauksaimniecības un citās bioloăiskā virziena fakultātēs Latvijā vai citu valstu
augstskolās. LLU Ekonomikas fakultātē studijas maăistrantūrā var turpināt pēc
papildus prasību izpildes.
Arī pēc profesionālo studiju programmas apguves iegūtā agronoma kvalifikācija ar
studiju kopapjomu 160 KP, pieĜauj iespēju pēc papildus akadēmisko studiju
priekšmetu apgūšanas, bakalaura darba izpildes un sekmīgas aizstāvēšanas iegūt
lauksaimniecības bakalaura zinātnisko grādu. Papildus studiju priekšmetu kursa
apjoms – 40 KP. Bakalaura darba izpildi studentam ir iespējas sākt jau trešajā studiju
gadā augstākās profesionālās izglītības pamatstudiju laikā.
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Nolikums par profesionālo un akadēmisko studiju plānu starpības izlīdzināšanu,
pretendējot uz bakalaura grāda ieguvi.
Apstiprināts LF Mācību metodiskajā komisijā
1998.gada 12.oktobrī.
Profesionālās augstākās izglītības diploma ieguvei ir apgūti vismaz 160 KP. Lai
profesionālo studiju programmu pielīdzinātu akadēmiskajai ir papildus prasības, kas
noteiktas 26.11.1997 LLU Mācību padomes lēmumā Nr. 56 “Par LLU. studiju
programmu realizāciju 1997./98. un 1998./99.studiju gadu absolventiem”.
Kārtību, kādā veicama priekšmetu apguve, nosaka 08.04.1998. LLU Senāta lēmums Nr.
229 “ Par eksternāta studijām LLU “.
Profesionālās studiju programmas studentiem, kuri vēlas iegūt bakalaura grādu un
turpināt akadēmiskās studijas maăistrantūrā, izvēle izdarāma 3. kursa sākumā, lai
savlaicīgi varētu sākt bakalaura darba izpildi. Pirms papildus studiju priekšmetu
apgūšanas attiecīgajā institūtā jāiesniedz papildstudiju individuālais darba plāns un
jāizdara iemaksa atbilstoši eksterna studiju samaksas kārtībai. Individuālos darba plānus
apstiprina LF dekāne.
Studiju programmu pielīdzināšanai nepieciešamo akadēmisko studiju priekšmetu
sarakstu veido priekšmetu bloki, tajā skaitā arī izvēles iespējas.
LLU Lauksaimniecības fakultātes akadēmiskā personāla raksturojums
Amati
profesors
asociētais
profesors
docents
lektors

Skaits

%

9
9

18
18

15
5

29
10

Zin. un akad.
grādi
Dr. habil.
Dr.

Skaits

%

6
23

12
45

18
4

35
8

Mag.
Profesionālā
kvalifikācija

asistents
13
25
100
100
KOPĀ
51
KOPĀ
51
Bakalaura studiju programmas nodrošināšanā no visa akadēmiskā personāla kopskaita ir
iesaistīti 57 % zinātĦu habilitētie doktori un doktori.

Maăistra studiju programma “Lauksaimniecība” – IKK 46621

Akreditēta 06.04.2000. uz 6 gadiem
-

programma pilnveidota atbilstoši izmaiĦām LLU maăistrantūras studiju programmai;.
akcentēta programmas speciālā daĜa, palielinot tās apjomu par 10 KP;
izveidots priekšmets Sistēmu analīze, kas ir cieši saistīts ar maăistranta zinātniskā
darba tēmu.
Problēma:
Zema rezultativitāte
Nepietiekama studentu saistība ar katedru.
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PIELIKUMI
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1. pielikums

Maăistrantūras studiju kursu anotācijas
VISPĀRĒJIE PRIEKŠMETI LF MAĂISTRANTŪRĀ
Lauksaimniecības bioloăija 4 KP. Ina AlsiĦa, Dr. biol., asoc. prof.
Priekšmets sniedz zināšanas par bioloăiskajiem procesiem kā lauksaimnieciskās
ražošanas un vides saglabāšanas pamatu. Apskata šūnas un organismus kā atklātas
sistēmas un to enerăijas maiĦas procesiem. Fermentu darbības regulācija.
Mikroorganismu fizioloăiskā daudzveidība un to pielietošanas iespējas
biotehnoloăijas metodēs. Bioloăiskie procesi biocenozēs
Lauksaimniecības bioloăija 3 KP. Ina AlsiĦa, Dr. biol., asoc. prof.
Studiju priekšmets dos iespēju studentam izprast dažādu stresoru ietekmi uz
organismu, skaidros to izraisīto bojājumu ietekmi uz fizioloăiskajiem procesiem, šo
bojājumu samazināšanas iespējas un reparācijas mehānismus
Agroekoloăija 4 KP Ināra Turka, Dr. habil. agr.,prof., Biruta Bankina, Dr. biol.,
asoc. prof.
Agroekoloăijā kā multidisciplinārā priekšmetā aplūko vispārējus jautājumus par
lauksaimniecībā nozīmīgu organismu dzīves vidi un agroekoloăiskām sistēmām.
Speciālajā daĜā analizē biocenotiskās attiecības starp šo organismu grupām dažādās
agroekoloăiskās sistēmās.
Agroekoloăijas kurss konceptuāli ietver integrētas ekoloăijas un visu pārtikas
ražošanas veidu un sistēmu studijas, kuras bez ekoloăijas izpratnes aplūko arī
ekonomiskās un sociālās dimensijas.
Pētījumu metodoloăija 3 KP Dainis LapiĦš, Dr. agr., profesors
Jāpgūst zinātniskā darba pamatmetodes un biometrijas lietojuma rezultātu
profesionālā interpretācija. Jāveic eksperimenta, iegūto rezultātu novērtēšanas
plānošana; daudzfaktoru analīzes rezultātu profesionālā interpretācija. Jāapgūst sakaru
izpētes metodes starp pazīmēm un rezultātu attēlošana maăistra darbā, zinātnes
projektu sastādīšana, maăistra darba noformēšana.
Lauksaimniecības sistēmu analīze 4,5 KP Dainis LapiĦš, Dr. agr., profesors
Galvenais mērėis: apgūt vispārējā sistēmu teorijas principus, analīzes pamatus saistība
ar savu zinātĦu nozari. Vērtēt sistēmas, to definīcijas, un analīzes priekšnoteikumus,
savstarpējo sakaru skaidrošanas variantus. Jāapgūst analīzes pamatmetodes: indukcija,
dedukcija, izomerizācija, polimerizācija, to būtība, loăiskās funkcijas. Laiks un tā
pārveides. Sistēmu modelēšanas pamatprincipi.
SPECIĀLAIS KURSS
Laukkopības virziens
Augu patoloăija 6 KP Biruta Bankina, Dr. biol., asoc. prof.
Priekšmeta mērėis ir padziĜināti apgūt augu slimību cēloĦus, to ierosinātāju
bioloăiskās īpatnības un sistemātiku. Tiek studēti patogenitātes un rezistences
mehānismi, vides ietekme uz šiem procesiem, epidēmiju izcelšanos un attīstību.
Problēmas un zinātniskās pētniecības metodes augu patoloăijā Latvijā un pasaulē.
Slimību izplatība un ekonomiskā nozīme Latvijā
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Agronomiskā biotehnoloăija 4,5 Ina AlsiĦa, Dr. biol., asoc. prof.
Priekšmetā apgūst zināšanas par biotehnoloăiskās metodēm, kuras pielieto
lauksaimnieciskās ražošanas pilnveidošanai. Apskata fotosintēzes produktu
biotransformācijas iespējas. Augu šūnu un audu kultūras augu mikropavairošanā un
produkcijas ieguvei. Gēnu inženierijas sasniegumi un problēmas. Biotehnoloăisko
metožu bioenerăētika, perspektīvas un problēmas
Gēnu inženierija 2 KP. Ina AlsiĦa, Dr. biol., asoc. prof.
Studijas dos priekšstatu par genoma molekulāro organizāciju, tā izmaiĦas iespējām,
ētiskajiem un ekoloăiskajiem aspektiem
In vitro kultūras 2 KP Ina AlsiĦa, Dr. biol., asoc. prof.
Priekšmeta studijas dos iespējas gan teorētiski, gan praktiski apgūt augu kultivēšanu
sterilos apstākĜos, kā arī veikt manipulācijas ar in vitro kultūrām.
Integrētā augu aizsardzība 4,5 KP Ināra Turka, Dr. habil. agr.,prof.
Integrētās augu aizsardzības būtība un lietošanas iespējas, kas balstās uz ėīmisko un
bioloăisko augu aizsardzības līdzekĜu iedarbības spektru un mehānismu. Ăenētiski
modificēto kultūraugu tehnoloăijas, Augu aizsardzības līdzekĜu izvēles ekonomiskie
nosacījumi. Kaitīgo organismu monitorings un lēmuma pieĦemšana par apstrādes
nepieciešamību ir būtiskas metodes sastāvdaĜas maăistra studiju kursā
KaitēkĜu bioloăija 3 KP Ināra Turka, Dr. habil. agr.,prof.
Sniedz zināšanas par sarežăītājām biocenotiskajām attiecībām starp kaitīgajiem un
derīgajiem dzīvniekiem primārās un sekundārās biocenozēs. Apskata kultūraugu
kaitēkĜu vietu agroekoloăiskajās sistēmās. Raksturo gradoloăisko ciklu un kultūraugu
kaitēkĜu savairošanās dinamiku. KaitēkĜu kaitīguma sliekšĦu, to noteikšana un
pielietošanas pamatprincipi augu aizsardzībā. Savairošanās prognozēšana.
Šūnu pētīšanas metodes 3 KP Ina AlsiĦa, Dr. biol., asoc. prof.
Studiju priekšmeta mērėis ir dod priekšstatu par dažādām šūnu analīžu metodēm, par
konkrētu savienojumu noteikšanas iespējām un bioloăiskā materiāla kompleksām
analīzēm. Studiju laikā varēs praktiski apgūt arī dažādas aparatūras pielietošanu
Augsnes ėīmija 3 KP, Aldis KārkliĦš, Dr. habil. agr., profesors
Augsnes fāzu un elementsastāvs. SāĜi, to šėīdība un izplatība augsnē. ApmaiĦas
procesi, to raksturojums un likumsakarības. Galveno ėīmisko elementu savienojumi
augsnē, transformācijas, dinamika, ietekme uz augsnes īpašībām. Augsnes minerālie
un organiskie oglekĜa savienojumi, trūdvielas. Oksidēšanās – reducēšanās procesi
augsnē. Mikroelementi un augsnes ėīmiskā piesārĦošana.
Mēslošanas līdzekĜi un sistēmas 2 KP, Aldis KārkliĦš, Dr. habil. agr., profesors
PadziĜinātas studijas par mēslošanas līdzekĜu lietošanu, to izejvielām, ražošanas un
lietošanas ekonomiskiem un ekoloăiskiem aspektiem. Mēslošanas sistēmas
plānošanas zinātniskie pamati.
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Augsnes un augu analīze 3 KP, Aldis KārkliĦš, Dr. habil. agr., profesors
Augsnes un augu ėīmiskās analīzes mērėis un datu izmantošana. Analizējamā parauga
ieguve un sagatavošana. Analizējamā šėīduma ieguve. Elementu koncentrācijas
kvantitatīvā noteikšana analizējamos šėīdumos. Analīžu kĜūdas un to novēršanas
pasākumi. Laboratoriju organizācija, plānojums un aprīkojums. Laboratoriju
atestācija, akreditācija un interkalibrācija. Darba drošība un sanitārija.
Laukkopības zinātniskie pamati 1,5 KP Dainis LapiĦš, Dr. agr., profesors
Apgūst matemātiski pamatotu laukkopības zinātnes pētniecības objektu un metožu
izvēli, pamatelementu izmaiĦu prognozi, skaidro sakarības starp augsnes
granulometrisko sastāvu, blīvumu, sakārtas blīvumu, kopporainību un trūdvielu
saturu. Pamatojoties uz literatūras studijām vai eksperimentiem pēta jaunākās atziĦas
par iespējām pilnveidot augsnes apstrādes tehnoloăijas un nezāĜu apkarošanu.
Lauksaimniecības sistēmas un augsekas, 4 KP Dainis LapiĦš, Dr. agr., profesors
Mērėis: apgūt zinātnisko pētījumu rezultātus ilggadīgos augseku stacionāros.
Agrofitocenožu produktivitātes stabilitātes cēloĦi. Augseku agroekonomiskā un
agroekoloăiskā novērtējuma kritēriji. Augseku organizācijas formu salīdzinājums.
Lauksaimniecības sistēmu ilgtspējīguma kritēriji. Bioloăiskās lauksaimniecības
sistēmas. Likumdošanas un normatīvo aktu nozīme lauksaimniecības sistēmu
plānošanā.
Augkopības bioloăiskie pamati 3 KP, Zinta Gaile, Dr. agr., asoc. profesore
Augkopības vieta un loma lauksaimniecības kopējā struktūrā. Augkopības attīstības
perspektīvas. Laukaugu ražu ietekmējošie agroekoloăiskie faktori. Ražu līmeĦi.
Saules radiācija, FAR, sējumu apgaismojums. Potenciālās ražas aprēėināšana.
Produktīvais ūdens, tā patēriĦš. Fotosintezējošā virsma, fotosintētiskais potenciāls.
Augkopības produkcijas enerăētiskais vērtējums. Ražas komponenti. Sēkla.
Graudaugi un pārkšaugi 4 KP Zinta Gaile, Dr. agr., asoc. profesore
Graudaugu un pākšaugu tautsaimnieciskā nozīme, bioloăiskās īpašības, graudu un
sēklu ėīmiskais sastāvs un kvalitāte. Ražas un tās kvalitātes veidošanās īpatnības un
ražas izmantošana. Agroekoloăisko faktoru ietekme uz augšanu, attīstību un ražas
veidošanos. Agrotehniskie pasākumi dažādu labību sugu un šėirĦu ekonomiski
pamatotu ražu iegūšanai.
BumbuĜaugi un sakĦaugi 3 KP Zinta Gaile, Dr. agr., asoc. profesore
SakĦaugu (cukurbiešu, lopbarības biešu, kāĜu, turnepšu, burkānu) un bumbuĜaugu
(kartupeĜu, topinambūra) bioloăija. Ekoloăisko faktoru ietekme uz sakĦaugu un
bumbuĜaugu ražas veidošanos, ėīmiskā sastāva izmaiĦām ražā un tās kvalitāti.
Audzēšanas, novākšanas, uzglabāšanas paĦēmieni un to savstarpējs novērtējums.
Atšėirīgo sugu audzēšanas ekonomiskais vērtējums, sēklaudzēšanas paĦēmieni un
sistēma.
BumbuĜaugi un sakĦaugi 3 KP Zinta Gaile, Dr. agr., asoc. profesore
SakĦaugu (cukurbiešu, lopbarības biešu, kāĜu, turnepšu, burkānu) un bumbuĜaugu
(kartupeĜu, topinambūra) bioloăija. Ekoloăisko faktoru ietekme uz sakĦaugu un
bumbuĜaugu ražas veidošanos, ėīmiskā sastāva izmaiĦām ražā un tās kvalitāti.
Audzēšanas, novākšanas, uzglabāšanas paĦēmieni un to savstarpējs novērtējums.
Atšėirīgo sugu audzēšanas ekonomiskais vērtējums, sēklaudzēšanas paĦēmieni un
sistēma.
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Zālāju ekosistēmas 3 KP Aleksandrs Adamovičs, Dr. agr., profesors
Zālāju ekosistēmu pamatfunkcijas, to autotrofie un heterotrofie komponenti. Zālāju
ekosistēmu komponentu raksturojums. Zālāju fitocenožu organizācija. Zālāju
attiecību pamatformas fitocenozēs. Zālāju fitocenožu struktūra, to ietekmējošie
faktori. Komponentu dinamika zālāju ekosistēmās. Zālāju fitocenožu sezonālās un
gadskārtējās izmaiĦas. Augu kopu maiĦa. Antropogēno faktoru ietekme uz zālājiem.
PĜavkopības bioekoloăiskie pamati 3 KP Aleksandrs Adamovičs, Dr. agr.,
profesors
Zālāju produktivitātes veidošanas bioekoloăiskie nosacījumi, to zinātniskais
pamatojums. Bioloăiskie stresi, to veidi un novēršanas iespejas. Mitruma,
temperatūras, gaismas un minerālās barošānās elementu ekoloăiskā nozīme zālaugu
attīstībā un produktīvo zelmeĦu veidošanā. Edafiskie faktori zālaugu attīstībā, to
regulēšanas iespējas.
Kultivētās pĜavas un ganības 3 KP Aleksandrs Adamovičs, Dr. agr., profesors
Zālāju loma stabilas lopbarības bāzes veidošanā. Dabisko zālāju uzlabošanas veidi.
Sēto zālāju ierīkošanas, mēslosanas, izmantošanas, kopšanas pasākumu kopums.
Zālāju zelmeĦu veidošanas likumsakarības, to pamatojums. Zālaugos un augu kopās
notiekošo fizioloăisko un bioėīmisko izmaiĦu būtība, kas notiek cilvēka
saimnieciskās darbības rezultātā.
Kaitīgo organismu bioloăija Biruta Bankina, Dr. biol., asoc. prof., Ināra Turka,
Dr. habil. agr.,prof.
Priekšmets sastāv no divām daĜām -- laukaugu vai dārzaugu (augĜu koki, ogulāji,
dārzeĦi, krāšĦumaugi, ieskaitot jaunintroducētos) slimību epidemioloăija; 2) laukaugu
vai dārzaugu (augĜu koki, ogulāji, dārzeĦi, krāšĦumaugi, ieskaitot jaunintroducētos)
kaitēkĜu bioloăija
Dārzkopības virziens
Dārzaugu botānika 2 + 1,5 Mintauts ĀboliĦš, Dr. agr., asociētais profesors
Studiju priekšmeta mērėis ir izprast dārzaugu vietu pasaules augu valsts sistēmā,
noskaidrot dārzeĦu, augĜu, ogu un krāšĦumaugu korektu klasifikāciju. Apgūt
dārzaugu anatomiskās un morfoloăiskās īpatnības saistībā ar to saimniecisku
izmantošanu.
DārzeĦkopība atklātā laukā un segtajās platībās 4 + 1,5 Ieva Žukavska, Mag.
Paed., docente
Priekšmeta mērėis ir gūt izpratni par dārzeĦos notiekošo bioloăisko procesu
savstarpējo sakarību un atkarību no sugas,šėirnes, augu fenoloăiskās fāzes, un
apkārtējās vides apstākĜiem, par dārzeĦu produkcijas ražotāja lomu šo procesu
optimizācijā. Rast zinātniski pamatotu priekšstatu par mūsdienīgu tehnoloăiju
ieviešanu, sekmējot dārzeĦkopības attīstību.
Speciālā augĜkopība 2 KP Mintauts ĀboliĦš, Dr. agr., asociētais profesors
Izzināt augĜkopības struktūru un ăeogrāfiski - saimniecisko dislokāciju globālā
skatījumā. Apgūt galveno, dažādos klimatisko zonu apstākĜos audzējamo speciālo
augĜu kultūru sastāvu, to bioloăisko īpatnību saistību ar audzēšanas pamatprincipiem.
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Bišu bioloăija un ekoloăija 2 KP Mintauts ĀboliĦš, Dr. agr., asociētais profesors
Medus bite entomofaunas sistēmā. Bites anatomija un fizioloăija, indivīda un bišu
saimes dzīve saistībā ar ekoloăiskajiem apstākĜiem; apstākĜu prasības noteiktu
fizioloăisku vajadzību nodrošināšanai.
Dravošana 2 KP Mintauts ĀboliĦš, Dr. agr., asociētais profesors
Nodarbošanās ar bitēm bišu ražoto produktu vai ziedaugu apputeksnēšanās nolūkā.
Dravošanas vēsture. Dravas novietne un struktūra. Bišu turēšana dravā. Stacionāras
un pārvietojamas dravas, tām piemēroti stropi un inventārs. Jauni virzieni dravošanā
ar panesbitēm un pārvadājamos paviljonos.
Bišu produktu ražošana 2 KP Mintauts ĀboliĦš, Dr. agr., asociētais profesors
Uzturā, medicīnā un rūpniecībā nozīmīgi bišu produkti: medus, vasks, propoliss,
ziedputekšĦi, peru pieniĦš, bišu inde, to nozīmība, ražošanas nepieciešamības
pamatojums. Bišu produktu ražošana pasaulē, Latvijā, perspektīves ražošanas
attīstīšanai. Noteiktu bišu produktu ražošana. Produkcijas novērtēšana un kvalitātes
pārbaude.
Apiflora 2 KP Mintauts ĀboliĦš, Dr. agr., asociētais profesors
Bišu un augu mijattiecības dabiskajās cenozēs un lauksaimnieciskajā ražošanā. Augi bišu dzīves vides un barības nodrošinātāji. Entomofīlija, bites ziedaugu
apputeksnēšanā. Biškopībai nozīmīgākie augi, to audzēšana. Nektāra producēšanas
fizioloăija.
Mēslošanas līdzekĜi un sistēmas 2 KP, Aldis KārkliĦš, Dr. habil. agr., profesors
PadziĜinātas studijas par mēslošanas līdzekĜu lietošanu, to izejvielām, ražošanas un
lietošanas ekonomiskiem un ekoloăiskiem aspektiem. Mēslošanas sistēmas
plānošanas zinātniskie pamati.
Augsnes un augu analīze 3 KP, Aldis KārkliĦš, Dr. habil. agr., profesors
Augsnes un augu ėīmiskās analīzes mērėis un datu izmantošana. Analizējamā parauga
ieguve un sagatavošana. Analizējamā šėīduma ieguve. Elementu koncentrācijas
kvantitatīvā noteikšana analizējamos šėīdumos. Analīžu kĜūdas un to novēršanas
pasākumi. Laboratoriju organizācija, plānojums un aprīkojums. Laboratoriju
atestācija, akreditācija un interkalibrācija. Darba drošība un sanitārija.
Kaitīgo organismu bioloăija Biruta Bankina, Dr. biol., asoc. prof., Ināra Turka,
Dr. habil. agr.,prof.
Priekšmets sastāv no divām daĜām -- laukaugu vai dārzaugu (augĜu koki, ogulāji,
dārzeĦi, krāšĦumaugi, ieskaitot jaunintroducētos) slimību epidemioloăija; 2) laukaugu
vai dārzaugu (augĜu koki, ogulāji, dārzeĦi, krāšĦumaugi, ieskaitot jaunintroducētos)
kaitēkĜu bioloăija

LLU Lauksaimniecības fakultātes studiju programmu akreditācijas dokumenti

172

Lopkopības virziens
Kursa nosaukums

Lopbarības tehnoloăija un ekonomika

Kredītpunkti

1.5

Kursa anotācija
Nozīmīga vieta lopkopības produkcijas ražošanā ir produktīvas barības līdzekĜu
sagatavošanas tehnoloăija, tāpēc kursa darbā izmantojama Latvijas lauku saimniecībās
lietotā zaĜmasas novākšanas un konservēšanas pieredze, labas skābbarības, skābsiena un
siena gatavošanas paĦēmieni .Attiecīgo barības līdzekĜu sagatavošanas naudas izteiksmē
novērtējamā kā šī pasākuma ekonomiskais pamatojums.
Kursa nosaukums

Barības vielu apgāde

Kredītpunkti

1.5

Kursa anotācija
Kursa darba izstrādāšanai nepieciešams literatūras studijas, lai salīdzinātu bijušās, esošās un
iespējamā perspektīvā prognozējamās barības vielu vajadzības normas. Kursa darba izstrādē
ieteicams lietot Agronomisko analīžu zinātniskajā laboratorijā iegūtos konkrētas
saimniecības, rajona vai kopumā visas Latvijas barības līdzekĜu analīžu datus.
Kursa nosaukums

Kvantitatīvās ăenētikas pamati

Kursa anotācija
Kursa darbā analizē vienu no pamatkursā aplūkojamajām tēmām izmantojot tam reālu
dzīvnieku konkrētus datus. Tematu izvēlas students un saskaĦo to ar priekšmeta
pasniedzēju. Darba metodikā norāda datu apjomu, kādu izmantos pētījumā, izvēlēto
algoritmu aprakstu un izvēlēto datu apstrādes programmatūru kursa darba uzdevumu.
Kursa nosaukums

Matemātiskās metodes selekcijā

Kredītpunkti

1.5

Kursa anotācija
Kursa darbā izvēlas padziĜinātai izpētei vienu no priekšmeta tematiem. Darba izstrādei
analizē zinātnisko literatūru, kur attiecīgā metode pielietota pētījumā un pagatavo darba
analītisko apskatu. Izvēlas konkrētu dzīvnieku datus, kuru apstrādes rezultāti veidos kursa
darba pētījumu rezultātus. Analizē datus, pagatavo secinājumus un priekšlikumus
audzēšanas praksei.
Ēdināšanas tehnoloăija un režīms
Kredītpunkti

1.5

Kursa anotācija
Paredzēts apgūt zināšanas par dzīvnieku ēdināšanas un dzirdināšanas režīmu veidojošiem
elementiem un to vietu lopkopības produktu ražošanas tehnoloăijā. Ēdināšanas un
dzirdināšanas biežuma, barības konsistences, ēdināšanas un dzirdināšanas veidu ( iekārt),
ūdens temperatūras un higiēnas, nobarošanas ilguma un citu ēdināšanas režīma elementu
ietekme uz barības vielu izmantošanos.
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Kursa nosaukums

Govju audzēšana

Kredītpunkti

1.5

Kursa anotācija
Kursa darbā analizē vienu no pamatkursā aplūkojamajām tēmām izmantojot tam
reālu dzīvnieku konkrētus datus. Tematu izvēlas students un saskaĦo to ar
priekšmeta pasniedzēju. Darba metodikā norāda datu apjomu, kādu izmantos
pētījumā, izvēlēto algoritmu aprakstu un izvēlēto datu apstrādes programmatūru.
Noformē kursa darba uzdevumu.
Kursa nosaukums

Cūku audzēšana

Kredītpunkti

1.5

Kursa anotācija
Kursa darba izstrāde cūku selekcijā un tās realizācijas metodēs, kvantitatīvās un
kvalitatīvās pazīmēs, novērtēšanā, mātes un tēva šėirĦu pilnveidošanā (tīraudzēšana
un izmantošana hibridizācijas procesā), vaislas cūku ciltsvērtības noteikšanā un
ražotspēju pārbaudē, audzēšanas programmu izstrādē un realizācijā.
Kursa nosaukums

Zirgu audzēšana

Kredītpunkti

1.5

Kursa anotācija
Kursa darba izstrāde zirgu selekcijā un tās realizācijas metodēs, izlases pazīmju
izvēlē zirgkopībā, zirgu vērtēšanas metodēs, eksterjera vērtēšanā, ėermeĦa uzbūves
kontrolē un mērījumu noteikšanā.
Aitu un kazu audzēšana
Kredītpunkti

1.5

Kursa anotācija
Kursa darbā analizē vienu no pamatkursā aplūkojamām tēmām izmantojot tam reālu
dzīvnieku konkrētus datus. Tematu izvēlas students un saskaĦo to ar priekšmeta
pasniedzēju. Darba metodikā norāda datu apjomu, kādu izmantos pētījumā, izvēlēto
algoritmu aprakstu un izvēlēto datu apstrādes programmatūru. Noformē kursa darba
uzdevumu.
Putnu audzēšana
Kredītpunkti

1.5

Kursa anotācija
Maăistrantūras studenti kursa darba ietvaros izstrādās konkrētās saimniecības
mājputnu produktivitātes novērtējumu. Atsevišėas tēmas balstīsies uz mājputnu
ēdināšanu, jaunu barības sastāvdaĜu izmantošanu turēšanas apstākĜiem: novietojumu
uz platības vienību, apgaismojumu, pakaišu un gaisa kvalitāti, kā arī putnu
izmantošanas laika analīzi.
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UZĥĒMĒJDARBĪBAS LAUKSAIMNIECĪBĀ VIRZIENS
Finansu vadīšana, investīcijas 3,3 KP Irīna Pilvere, Dr. oekon., asociētā
profesore
Lauksaimniecības atbalsta iespējas, veidi, apjomi, avoti, virzieni, nosacījumi un
administrēšanas noteikumi ir dinamiski procesi, ko ietekmē nacionālā likumdošana,
makroekonomiskā attīstība valstī, Pasaules tirdzniecības organizācijas (PTO)
Lauksaimniecības līguma un citu PTO līgumu nosacījumi, Eiropas Savienības Kopējā
l-s politika (KLP) un katras valsts iestāšanās sarunu rezultāti.
Agrārā politika un ES 2.0+1.5 Dzidra Kreišmane, Dr. agr., asociētā profesore
Agrārās politikas institucionālie pamati. Globalizācijas ietekme. Starptautiskās
attiecības. Ekonomiskie instrumenti agrārās politikas veidošanā. Lauksaimniecības
politikas instrumenti. Cenu politika, ietekmējošie faktori. Agrāro politiku veidojošās
personas, institūcijas, finansējums. Lauksaimniecības struktūrpolitika. Atbalsta veidi,
mehānisms, ietekme uz lauksaimniecības attīstību un tirgu.
Lauksaimnieciskās ražošanas ekonomika 7,5 KP Irīna Pilvere, Dr. oekon.,
asociētā profesore
Ekonomikas teorija iepazīstina maăistrantus ar ekonomikas jēdzieniem, definīcijām
un darbības principiem, dodot iespēju orientēties un saprast tirgus funkcionēšanas
principus. Lai spētu vienoti novērtēt lauksaimniecības sektoru Latvijā un salīdzināt to
ar citu ES valstu lauksaimniecību raksturojošiem rādītājiem, tiek izmantoti statistiskie
un ekonomiskie rādītāji par šo nozari.
Vadībzinības 3 KP Zalāne
Vadībzinības ir specifiska zinātnes nozare, kas apskata dažādu organizāciju vadīšanas,
pārkvalificēšanas procesu, Ĝauj labāk izprast vadītāja darbu un tā nozīmību
organizāciju kvalitatīvā un rezultatīvā darbā. Vadīšana un pārvaldīšana ir universāls
sabiedrības atribūts un cilvēkam nākas tajā Ħemt aktīvu līdzdalību. Sabiedrisko
attiecību nozīme organizācijas vadīšanas darbā.
Kooperācija un saimnieciskā pašpārvalde 2 KP
Studenti padziĜina zināšanas kooperācijā un saimnieciskā pašpārvaldē: izprot to
būtību un jēdzienus, tiesisko un normatīvo bāzi; kooperācijas virzienus; kooperatīvo
sabiedrību dibināšanu, darbību un pārvaldi.
IEROBEŽOTĀ IZVĒLE
Zinātnes filozofija 2 KP Leikums
Zinātnes filozofija dod ieskatu zinātnes darbības mehānismā, zinātniskās izziĦas
procesā, palīdz orientēties zinātnes attīstības likumsakarībās un problēmās. Kursā
studenti iegūst metodoloăiskas zināšanas, kas nepieciešamas zinātniski pētnieciskajā
darbā.
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AngĜu valoda maăistrantūrā 2 KP Skrupska
Maăistranti iegūst iemaĦas darbā ar profesionālo un zinātnisko literatūru angĜu
valodā. Veicot maăistra līmeĦa pētījumus, tas Ĝauj dziĜāk un plašāk iedziĜināties
problēmas risinājumā, apgūt nepieciešamās teorētisko un empīrisko pētījumu metodes
un to izmantošanu zinātniskā darba izstrādē.
Vācu valoda maăistrantūrā 2 KP Veidemane
Maăistranti iegūst iemaĦas darbā ar profesionālo un zinātnisko literatūru vācu valodā.
Veicot maăistra līmeĦa pētījumus, tas Ĝauj dziĜāk un plašāk iedziĜināties problēmas
risinājumā, apgūt nepieciešamās teorētisko un empīrisko pētījumu metodes un to
izmantošanu zinātniskā darba izstrādē.
Matemātikas metožu pielietojumi 2 KP Paura
SkaitĜa jēdziena evolūcija. Konstanti un mainīgi lielumi. Funkcionāla un stohastiska
sakarība. Notikumu un varbūtību algebra. Diskrētu un nepārtrauktu gadījuma lielumu
teorētiskie sadalījumi. Viendimensijas paraugkopu statistiskā analīze. Izlases metode.
Statistiskās hipotēzes. Korelācija un regresija.

BRĪVĀ IZVĒLE
Lietišėā psiholoăija 2 KP Vanovska
Kompetence lietišėajā psiholoăijā nepieciešama,lai sekmīgi veidotu darbības mērėiem
un uzdevumiem atbilstošu komandu, vadītu to un strādātu tajā, kā arī strādātu ar
klientiem, risinātu personīgās problēmas un sadarbotos ar psiholoăijas speciālistiem.
Programma ietver šādas patstāvīgas daĜas: attīstības psiholoăija, mijiedarbību analīze,
socionika, ăimenes psiholoăija.
Socioloăiskie pētījumi 2 KP DūmiĦa
Kursa mērėis – apgūt socioloăiskās izpētes metodes. Iepazīstināt studentus ar
empīrsiku socioloăisku pētījumu, ar galvenajām socioloăiskās informācijas iegūšanas
metodēm – kvantitatīvu un kvalitatīvu datu iegūšanas paĦēmieniem, to apkopošanu,
apstrādi un analīzi.
Retorika 2 KP Apsīte
Studenti iegūst zināšanas par komunikācijas, saziĦas un retorikas procesiem, apgūst
publiskas uzstāšanās sagatavošanas metodiku, analizē publiskas runas. Īpaša
uzmanība tiek pievērsta prezentācijas un lietišėo sarunu organizācijai.
Vadībzinības 3 KP Zalāne
Vadībzinības ir specifiska zinātnes nozare, kas apskata dažādu organizāciju vadīšanas,
pārkvalificēšanas procesu, Ĝauj labāk izprast vadītāja darbu un tā nozīmību
organizāciju kvalitatīvā un rezultatīvā darbā. Vadīšana un pārvaldīšana ir universāls
sabiedrības atribūts un cilvēkam nākas tajā Ħemt aktīvu līdzdalību. Sabiedrisko
attiecību nozīme organizācijas vadīšanas darbā.
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Starptautiskie ekonomiskie sakari 2 KP Ancāns
Maăistranti padziĜina zināšanas par starptautisko ekonomisko sakaru daudzveidību,
mūsdienu globalizācijas procesiem, apgūst starptautiskās tirdzniecības teorijas,
iepazīstās ar starptautiskās tirdzniecības līgumiem, transporta operācijām,
apdrošināšanu, valūtas sistēmām,starptautiskās tirdzniecības politiku,PTO funkcijas
un darbības principus, muitas procedūras un dokumentus,ES integrāciju.
Datorizēta projektu vadīšana 3 KP
Studiju priekšmeta mērėis ir padziĜināt teorētiskās zināšanas projektu vadīšanā,
izmantojot projekta vadīšanas datorprogrammu MS Project. Priekšmets ietver
projekta pamatkoncepcijas izstrādi, kā arī tā realizācijas uzraudzības, izmaksu
kalkulācijas un rezultātu novērtējuma procesu.
Anketu datorizēta apstrāde 3 KP
Studenti apgūst padziĜināti informācijas analīzes metodes, kas plaši pazīstamas
socioloăijā, projicējot to pielietošanas iespējas datorizētā analīzē ar datorprogrammu
SPSS. Priekšmets papildina zināšanas ar kvantitatīvajām metodēm iegūta pētījuma
rezultātu sekmīgai analīzei un prezentācijai, aizstāvot maăistra darbu.
Statistisko datu analīzes sistēmas 3 KP
Studenti apgūst hipotēžu pārbaudi, statistisko testu pareizu izmantošanu, kontingences
tabulas. Studentiem tiek sniegts ieskats prognozēšanas pamatmetodēs, laika rindu
analīzē, daudzfaktoru regresijā un korelācijā, un to pielietojumā izvēlētās specialitātes
pētījumos.
Augsnes morfoloăija un ăenēze 2 KP Aldis KārkliĦš, Dr. habil. agr., profesors
Augsnes morfoloăiskās pazīmes, to raksturojums un diagnostiskā nozīme. Augsnes
mikrouzbūves raksturojums - skelets, plazma, poras, agregāti, organiskā viela, utt.
AugšĦu paraugu ievākšana un sagatavošana morfoloăiskajiem pētījumiem.
Elementārie augsnes veidošanās procesi. Galveno augsnes veidotāju faktoru un
procesu ietekme uz augsnes diagnostiskiem horizontiem.
Augsnes degradācija 2 KP Aldis KārkliĦš, Dr. habil. agr., profes
Augsnes degradācijas priekšmetā maăistranti papildina zināšanas par daudziem
nevēlamiem augsnes auglības zaudēšanas procesiem. Jāizstudē augsnes degradācijas
būtība un problēma Latvijā un pasaulē. Degradācijas veidi, to raksturojums,
veicinošie faktori. Ietekme uz augsnes auglību un ekosistēmu. Ierobežošanas iespējas.
Augsnes rekultivācijas galvenie paĦēmieni, metodes.
Zāles lopbarības sagatavošana 3 KP Aleksandrs Adamovičs, Dr. agr., profesors
Zālaugu racionālas izmantošanas teorētiskais pamatojums. Zāles pĜaušana,
apvītināšana un žāvēšana. Bioėīmiskie procesi zālaugos pēc to nopĜaušanas, to
regulēšanas iespējas. Siena, skābsiena, skābbarības sagatavošanas tehnoloăijas,
tehnoloăisko operāciju izvēles pamatojums. Zāles lopbarības uzglabāšana un
novērtēšana. Zāles lopbarības valsts standarti.
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Zālaugu sēklkopība 3 KP Aleksandrs Adamovičs, Dr. agr., profesors
Zālaugu ziedēšanas un apaugĜošanas bioloăija. Zālaugu sēklu uzbūve. Sēklu
bioloăiskās pilnvērtības rādītāji. Zālaugu selekcija. Zālaugu sēklaudzēšanas
tehnoloăija. Sēklu lauku novākšana. Sēklu kaltēšana, tīrīšana, šėirošana. Sēklu
glabāšana. Zālaugu sēklu valsts standarti. Sēklkopības ekonomika.
Herbaloăija 4 KP Dainis LapiĦš, Dr. agr., profesors
Maăistranti iegūst zināšanas par augu dzīves faktoru izmaiĦu prognozi, modelējot
kultūraugu audzēšanas tehnoloăiju. Studē nezāĜu apkarošanas evolūciju, nezāĜu
bioloăisko īpatnību izmantošanu to ierobežošanā. NezāĜu apkarošanas
agroekonomiskās efektivitātes vērtējuma dažādu kritēriju pielietošanu un
salīdzināšanu. Palielinātās sējumu nezāĜainības cēloĦus Latvijā.
Ogkopība 2 + 1,5 KP Mintauts ĀboliĦš, Dr. agr., asociētais profesors
Studenti izzin ogkopības īpašo vietu augĜu un ogu produkcijas ražošanā, galveno ogu
kultūru botānisko un pomoloăisko sastāvu saistībā ar ekoloăiskiem apstākĜiem un
izmantojamām audzēšanas tehnoloăijām.
Pomoloăija 2 KP 2 + 1,5 KP Mintauts ĀboliĦš, Dr. agr., asociētais profesors
Studiju priekšmeta mērėis ir izprast šėirĦu sastāva daudzveidību, izzināt galvenās
vēsturiskās un mūsdienu izmantotās pomoloăiskās sistēmas augĜaugu šėirĦu, to
selekcijas izejas formu aprakstīšanā un klasificēšanā.
Kokaudzētavas 2 + 1,5 KP Mintauts ĀboliĦš, Dr. agr., asociētais profesors
Priekšmeta mērėis ir izzināt augĜaugu stādaudzēšanas bioloăiskos un saimnieciskos
nosacījumus, zinātniski pamatot ăeneratīvi un veăetatīvi vairotu augĜaugu stādu
izaudzēšanas procesu dažādu pielietoto tehnoloăiju apstākĜos. Iegūt prasmi prognozēt
koku (krūmu) bioloăiskos un saimnieciskos raksturlielumus dārzā saistībā ar dārza
stādīšanā izmantoto stādmateriālu.
Dendroloăija 2 + 1,5 KP Mintauts ĀboliĦš, Dr. agr., asociētais profesors
Priekšmeta mērėis ir izzināt un izprast augu valsts sistēmu, atrast koku un krūmu
vietu augstāko augu sabiedrībā. Izprast dendrofloras pārstāvju lomu dažādos
dārzkopības pielietojamības virzienos.
Ziedu ražošana 2 + 1,5 KP Mintauts ĀboliĦš, Dr. agr., asociētais profesors
Studiju priekšmeta mērėis ir izzināt ziedu lomu un nozīmību tautas dzīvē. Izprast
likumsakarības starp ziedaugu dzīvi un krāšĦu ziedēšanu. Meklēt optimālus
risinājumus ziedu produkcijas nodrošināšanai kalendārā gada gaitā.
Interjeraugi 2 + 1,5 KP Mintauts ĀboliĦš, Dr. agr., asociētais profesors
Studiju priekšmeta mērėis ir izzināt galveno audzējamo interjeraugu botānisko un
šėirĦu sastāvu, to audzēšanas īpatnības un izmantojamību dažādās interjera
noformēšanas situācijās.
ZaĜumsaimniecība 2 + 1,5 KP Mintauts ĀboliĦš, Dr. agr., asociētais profesors
Studenti apgūst zaĜumsaimniecības lomu ekosistēmā, kas saistīta ar daiĜdārzkopības
un apstādījumu nozares problēmu un risinājumu jautājumu izpēti, zaĜumsaimniecības
loma lauku apvidos un apdzīvotās vietās, tās vēsturiskā attīstība
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Dārzu arhitektūra 2 + 1,5 KP Mintauts ĀboliĦš, Dr. agr., asociētais profesors
Priekšmeta mērėis ir iemācīties saskatīt un prast atšėirt utilitāro un daiĜo dažāda
rakstura dārzos. Apgūt zināšanas un prasmi praktiskā un krāšĦā dārza veidola
radīšanā, tā iekĜaušanā kopējā ainavā, nostiprināt un zinātniski padziĜināt iepriekšējā
studiju līmenī apgūto zināšanu kopumu līdz līmenim, kas Ĝautu to mācīt citiem.
Floristika 2 + 1,5 KP Mintauts ĀboliĦš, Dr. agr., asociētais profesors
Studiju priekšmeta apgūšanas mērėis ir izzināt floristikas kā mākslas un zinātnes
nozares struktūru un vietu daiĜdārzkopībā, apgūt modernās metodes un atziĦas
krāšĦumaugu un ziedu kārtošanas dizainā.
Bišu selekcija 2 + 1,5 KP Mintauts ĀboliĦš, Dr. agr., asociētais profesors
Bišu selekcijas ăenētiskie pamati, iedzimtība un mainība. Modifikatīvā mainība
ontoăenēzē. Bišu selekcijas metodes, selekcija bišu māšu audzēšanā un bišu saimju
pavairošanas procesā. Instrumentālā bišu māšu apsēklošana. Bišu saimju un bišu māšu
vērtēšana, audzēšana.
Bišu slimības un kaitēkĜi 2 + 1,5 KP Mintauts ĀboliĦš, Dr. agr., asociētais
profesors
Bišu saimes veselība - augstas produktivitātes nosacījums. Izplatītākās bišu slimības,
to izpausmes formas un postīgums. Slimību apkarošanas metodes, līdzekĜi. Bišu
parazīti un kaitēkĜi, to apkatrošanas metodes. Profilaktiskie pasākumi dravā pret bišu
slimībām un kaitēkĜiem. Sanitārijas normas dravā.
Pētniecības metodes biškopībā 2 + 1,5 KP Mintauts ĀboliĦš, Dr. agr., asociētais
profesors
Mūsdienu biškopības zinātnē aktuālas, konkrētas ar bišu pētniecību saistītas tēmas
padziĜināta izpēte un analīze. Jaunākās atziĦas pasaulē. Situācijas analīze Latvijā, tās
devums konkrētās tēmas izpētē. Pielietojums praksē.
Projektu vadīšanas pamati 2+1.5 KP Antra Balode Dr. agr., docente
Basics of Project Management
Kursa mērėis ir dot pamatzināšanas par projektu plānošanas un vadīšanas principiem,
dažādu risku ietekmes noteikšanu uz projekta realizācijas gaitu. Studenti iegūst
teorētiskās un praktiskās zināšanas projektu sagatavošanā, kā arī iemaĦas strādāt
komandā.
Puėkopība 2+1.5 KP Antra Balode Dr. agr., docente
Floriculture
Kursa mērėis ir sniegt mūsdienīgas zināšanas par puėu kultūru daudzveidību un apgūt
jautājumus, kas saistīti ar nozīmīgāko puėu kultūru introdukciju un selekciju. Studenti
iepazīst puėu kultūru ekoloăiskās prasības un ekoloăisko faktoru savstarpējo
mijiedarbību, kā arī iemaĦas puėu identificēšanā un izpētē. Mērėa sasniegšanai
studenti klausās lekcijas, uzstājas semināros, diskusijās un piedalās praktiskās
nodarbībās.

LLU Lauksaimniecības fakultātes studiju programmu akreditācijas dokumenti

179

Ziedu ražošana 2+1.5 KP Antra Balode Dr. agr., docente
Flower Production
Kursa mērėis ir veidot padziĜinātu izpratni par ziedu ražošanas likumsakarībām un apgūt
mūsdienīgas zināšanas par tehnoloăiskajiem procesiem ziedu ražošanā. Studenti iepazīt
dažādu ziedu kultūru audzēšanas nosacījumus un atšėirības, veic tirgus izpēti.
Dārzu arhitektūra 2+1.5 KP Antra Balode Dr. agr., docente
Garden Architecture
Kursa mērėis ir padziĜināt un nostiprināt studentu zināšanas par dārzu mākslu, tās
pirmsākumiem, dažādiem dārzu un parku stiliem. Studenti iegūst zināšanas par
apstādījumos izmatojamo mazo arhitektūras formu izvēli un iekĜaušanu kopējā
kompozīcijā.
Praktiskā dendroloăija 2+1.5 KP Antra Balode Dr. agr., docente
Practical Dendrology
Kursa mērėis ir iepazīstināt ar kokaugu introdukcijas un selekcijas vēsturi, introducēto
augu izcelsmi, introdukcijas un aklimatizācijas pētījumiem Latvijā un pasaulē. Izzināt un
izprast praktiskajā dendroloăijā nozīmīgākos kokaugus, to dekoratīvo vērtību.
Interjeraugi (Telpaugi) 2+1.5 KP Antra Balode Dr. agr., docente
Interior Plants
Kursa mērėis ir iepazīt galveno audzējamo interjeraugu botānisko un šėirĦu sastāvu, to
audzēšanas īpatnības. Dot studentiem zināšanas par augiem kā telpiskās kompozīcijas
elementiem, kā arī apgūt kompozīciju un interjera noformēšanu.
Inovācijas lauksaimniecībā 3 KP Antra Balode Dr. agr., docente
Innovation in Agriculture
Kursa mērėis ir veidot izpratni par jaunām ražošanas metodēm un tehnoloăijām,
inovāciju būtību un lomu uzĦēmējdarbībā un konkurētspējas veicināšanā. Izprast, kāda
nozīme ir uzĦēmumu savstarpējās sadarbības attīstībai un sadarbības veicināšanai starp
izglītības, pētniecības un ražošanas sektoru. Kursa ietvaros paredzēts iepazīt modernās
tehnoloăijas lauksaimniecībā.
Stādu audzēšana 3 KP Antra Balode Dr. agr., docente
Plant Production
Kursa mērėis ir sniegt mūsdienīgas zināšanas par apstādījumos lietojamo kokaugu un
puėu stādāmā materiāla izaudzēšanu, tā sagatavošanu tirgum un pārdošanu. Studenti
iegūst zināšanas par krāšĦumaugu pavairošanas paĦēmieniem, sēklu kvalitātes rādītājiem,
stādāmā materiāla standartiem, kā arī veido iemaĦas sortimenta izvēlē atbilstoši
ražošanas apstākĜiem.
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2. pielikums

Akadēmiskās studiju programmas studiju kursu anotācijas
A daĜa
Kursa nosaukums

Matemātika I

Kursa kods

Mate2015

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32
Zinātnes nozare

Matemātika

Zinātnes apakšnozare

Varbūtību teorija un matemātiskā
statistika

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izstrādāti praktiskie darbi un ieskaitīti visi kontroldarbi.
Kursa anotācija
Studenti apgūst analītiskās ăeometrijas, matemātiskās analīzes metožu pielietojumu
lauksaimniecībā, diferenciālrēėiniem, lauksaimniecības ražošanas optimizācijas uzdevumiem.
Studenti iegūst izpratni par vairākargumentu funkcijām, integrālrēėiniem, lauksaimniecības
uzdevumiem, kas saistīti ar noteiktā integrāĜa jēdzienu.
Kursa nosaukums

Matemātika II

Kursa kods

Mate2002

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32
Matemātika
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Varbūtību teorija un matemātiskā
statistika

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izstrādāti praktiskie darbi un ieskaitīti visi kontroldarbi.
Kursa anotācija
Studenti apgūst empīriskos sadalījumus un teorētiskos sadalījumus, un to īpašības, statistisko
hipotēžu pārbaudi, statistiskās metodes un to pielietojumu lauksaimniecības pētījumos.
Kursa nosaukums

Matemātika II

Kursa kods

Mate2003

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Matemātika

Zinātnes apakšnozare

Varbūtību teorija un matemātiskā
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statistika
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izstrādāts un pēc fakultātē norādītiem noteikumiem noformēts kursa darbs (80% no
vērtējumu), kursa darba aizstāvēšana (20 % no vērtējuma).
Kursa anotācija
Kursa darba izstrādes gaitā studenti nostiprina zināšanas par empīriskiem sadalījumiem un
teorētiskiem sadalījumiem, un to īpašībām, statistisko hipotēžu pārbaudi, statistiskajām
metodēm, to pielietojumu un rezultātu interpretāciju lauksaimniecības pētījumos.
Kursa nosaukums

Ėīmija

Kursa kods

Ėīmi1012

Kredītpunkti

4

ECTS kredīti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

96

Zinātnes nozare

Ėīmija

Zinātnes apakšnozare

Organiskā ėīmija

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt uzrakstītiem visiem kontroldarbiem, iesniegtiem mājas darbiem, izstrādātiem
laboratorijas darbiem, nokārtotam eksāmenam.
Kursa anotācija
Studenti apgūst zināšanas par neorganiskajiem savienojumiem, šėīdumiem, ėīmisko kinētiku,
adsorbciju, dispersām sistēmām, ogĜūdeĦražiem, halogēnogĜūdeĦražiem, spirtiem, fenoliem,
ēteriem, sēru, slāpekli saturošiem savienojumiem, oksosavienojumiem, karbonskābēm,
hidroksiskābēm, ogĜhidrātiem, lipīdiem, aminoskābēm, peptīdiem, olbaltumvielām,
heterocikliskiem savienojumiem, nukleīnskābēm.
Kursa nosaukums

Analīzes metodes lauksaimniecībā

Kursa kods

LauZ1007

Kredītpunkti

2.5

ECTS kredīti

3.75

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 40
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt nostrādātiem un ieskaitītiem visiem laboratorijas darbiem, uzrakstītiem trim
kontroldarbiem par lekciju un patstāvīgi apgūstamajām tēmām.
Kursa anotācija
Analīzes metodes lauksaimniecībā, to klasifikācija. Precizitāte kvantitatīvajā analīzē.
Gravimetrija. Titrimetrija. Redoksimetrija. Komplesonometrija. Atdalīšanas metodes.
Hromatogrāfija. Elektrodlīdzsvaru metodes. Jonometrija. Elektrodprocesu metodes.
Molekulabsorbcijas metodes. Spektroskopiskās metodes. Konkrētu paraugu analīzes, to
sagatavošana. Iekārtas, ėimikālijas un laboratorijas trauki.
Kursa nosaukums
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Kursa kods

Fizi2001

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Fizika

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt uzrakstītiem visiem kontroldarbiem, aizstāvētiem visiem laboratorijas un patstāvīgajiem
darbiem.
Kursa anotācija
Fizika ir pamats visu dabas un inženierzinātĦu apguvei. Fizikā atklātās likumsakarības veido
bāzi jaunām inovācijām tautsaimniecībā. Risinot problēmas fizikā, veidojas analītiskā
domāšana, kas Ĝauj apzināties cēloĦsakarības, induktīvi un deduktīvi spriest. Mūsdienu
speciālistam jāzina fizikas pamati, lai veidotu pareizu pasaules uzskatu un radoši izmantotu
fizikālās likumsakarības praksē.
Kursa nosaukums

Radiobioloăija

Kursa kods

LauZ2005

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

32

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt izstrādātiem un ieskaitītiem laboratorijas darbiem, uzrakstītiem un ieskaitītiem
kontroldarbiem par attiecīgajām tēmām. Ja kontroldarbu un laboratorijas darbu aritmētiskais
vidējais vērtējums pārsniedz 6 balles, studentam ir tiesības saĦemt kopējo studiju priekšmeta
attiecīgo vērtējumu. Zemāka vidējā vērtējuma gadījumā jākārto ieskaite pilna kursa apmērā.
Kursa anotācija
Studenti apgūst l/s radiobioloăiju, lai to izmantotu vides aizsardzībā kā zinātnē tā praksē.
Studiju procesā apgūst jonizējošā starojuma dozu mērvienības, radioėīmijas pamatus,
bioloăisko iedarbību, skaidro radionuklīdu uzkrāšanos un migrāciju sistēmā augsne-augi,
produkcijas aizsardzību pret radionuklīdiem, iezīmēto atomu pielietošanu l/s kā arī spēj
orientēties darba aizsardzībā.
Kursa nosaukums

Agrometeoroloăija

Kursa kods

Fizi2027

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

32

Zinātnes nozare

Fizika

Zinātnes apakšnozare

Šėidrumu un gāzu mehānika

Prasības kredītpunktu iegūšanai

LLU Lauksaimniecības fakultātes studiju programmu akreditācijas dokumenti

183

Uzrakstīti kontroldarbi, izstrādāti un ieskaitīti laboratorijas darbi.
Kursa anotācija
Meteoroloăijas studijas Ĝauj izprast atmosfērā notiekošos procesus un parādības, laikapstākĜu
veidošanos un prognozēšanas iespējas. Šīs zināšanas pielietojot praksē, var organizēt darbu
atbilstoši esošajiem un gaidāmajiem laikapstākĜiem, samazināt nelabvēlīgo meteoroloăisko
parādību ietekmi uz lauksaimniecības darbiem un ražu.
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Kursa nosaukums

Dzīvnieku anatomija un fizioloăija

Kursa kods

LauZ4016

Kredītpunkti

4

ECTS kredīti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

96

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt nostrādātiem visiem laboratorijas darbiem, uzrakstītiem visiem septiĦiem
kontroldarbiem.
Kursa anotācija
Dzīvnieku anatomija un fizioloăija ir fundamentālas bioloăijas zinātnes. Anatomija pēta
dzīvo organismu, tajā sakaitā arī lauksaimniecības dzīvnieku organisma anatomiskās
uzbūves pamatprincipus. Fizioloăija pēta visu dzīvības procesu funkcijas, to savstarpējās
sakarības un regulācijas mehānismus. Fizioloăija ir zinātne par dzīvību, jo tā izskaidro visu
dzīvības procesu fizikāli-ėīmiskās norises.
Kursa nosaukums

Augu fizioloăija I

Kursa kods

Biol3005

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Bioloăija

Zinātnes apakšnozare

Augu fizioloăija

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Semestra laikā - kontroldarbi par noteiktām tēmām, laboratorijas darbu izstrāde, analīze.
Referātu sagatavošana par konkrētām problēmām. Noslēgumā: 3. semestrī – ieskaite.
Kursa anotācija
Studiju priekšmets dos izpratni par fizioloăiskajām norisēm auga organismā dažādos līmeĦos,
kā arī praktiskā darba iemaĦas nosakot pamatfunkcijas augā.
Kursa nosaukums

Augu fizioloăija II

Kursa kods

Biol3006

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Bioloăija

Zinātnes apakšnozare

Augu fizioloăija

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Semestra laikā - kontroldarbi par noteiktām tēmām, laboratorijas darbi. Referātu sagatavošana
par konkrētām problēmām. 12 h patstāvīgais darbs. Noslēgumā - 5. semestrī- eksāmens.
Kursa anotācija
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Studiju priekšmets dos izpratni par fizioloăiskajām norisēm auga organismā dažādos līmeĦos,
kā arī praktiskā darba iemaĦas nosakot pamatfunkcijas augā.
Kursa nosaukums

Mikrobioloăija

Kursa kods

Biol3008

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Bioloăija

Zinātnes apakšnozare

Mikrobioloăija

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Literatūras studijas. Referāts. Semestra laikā kontroldarbi par noteiktām tēmām. laboratorijas
darbu izstrāde un analīze.
Kursa anotācija
Priekšmets sniedz zināšanas par mikroorganismiem dabā, to izplatība, daudzveidība un lomu
lauksaimniecībā un vides saglabāšanā. Mikroorganismu enerăijas un vielu maiĦas īpatnības.
OglekĜa un slāpekĜa savienojumu aprite dabā. Augsnes, ūdens, gaisa, augu un mājdzīvnieku
mikroflora.
Kursa nosaukums

Zooloăija

Kursa kods

Biol1010

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Bioloăija

Zinātnes apakšnozare

Zooloăija

Kursa anotācija
Zooloăijas priekšmets sastāv no divām daĜām - vispārīgās un sistemātiskās zooloăijas.
Vispārīgā zooloăija apskata dzīvnieku organisma uzbūves un funkciju, kā arī evolūcijas
procesa, principus. Sistemātiskā zooloăija iepazīstina ar dzīvnieku klasifikācijas principiem
un dzīvnieku valsts daudzveidību.
Kursa nosaukums

Zooloăija

Kursa kods

Biol1013

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Bioloăija

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

16

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgai kursa darba aizstāvēšanai nepieciešama literatūras un internetā pieejamās
informācijas apkopošana un analīze par izvēlēto tēmu; prezentācijas sagatavošana un publiska
uzstāšanās. Kursa darba vērtējumā tiek Ħemta vērā gan kursa darba atbilstība noteiktajām tā
noformēšanas prasībām gan arī studenta prasme publiski uzstāties un prezentēt sava darba
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rezultātus.
Kursa anotācija
Kursa darba zooloăijā mērėi ir veicināt studentu patstāvīgā darba iemaĦas, studējot
bioloăisko literatūru un meklējot informāciju internetā; iemācīt studentiem pareizi noformēt
un prezentēt darbu.
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Kursa nosaukums

Botānika

Kursa kods

Biol1002

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Bioloăija

Zinātnes apakšnozare

Botānika

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nostrādāti laboratorijas darbi, uzrakstīti 3 kontroldarbi, atbildēti 4 kolokviji.
Kursa anotācija
Augu šūnas struktūra un funkcijas. Augu audi, to iedalījums un funkcijas. Augu veăetatīvie
un ăeneratīvie orgāni, to uzbūve un funkcijas. Saknes, stumbra un lapas morfoloăija un
anatomija. Zieda morfoloăija un anatomija. Vairošanās. Augu klasifikācija. Augu grupas, to
raksturojums un nozīme.
Kursa nosaukums

Lietojumprogrammatūra

Kursa kods

InfT1010

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Informācijas tehnoloăija

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt sekmīgi izpildītiem visiem ieskaites kontroldarbiem. Ja pastāvīgie uzdevumi nodoti
laikus un kontroldarbos iegūts augsts vērtējums, iespējama automātiskā iekaites vērtējuma
iegūšana.
Kursa anotācija
Studenti tiek iepazīst ar integrētās lietojumprogrammatūras darba metodēm, iemācās lietot
praksē savstarpēji saistītas dažādas lietojumu programmas. Mācību priekšmeta apguves
rezultātā
studentam:
jāizprot jāprot−integrētas lietojumprogrammatūras uzbūves vispārējie principi; profesionāli
darboties ar MS Word, MS Excel un MS PowerPoint; jāprot praksē savstarpēji saistīt dažādas
lietojumprogrammas.
Kursa nosaukums

Ekonomikas teorija

Kursa kods

Ekon1002

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

24

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Ekonomikas teorija

Prasības kredītpunktu iegūšanai
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Studenti strādā semināra nodarbībās, izpildot problēmuzdevumus un testus. Raksta 2
kontroldarbus. Kārto rakstisko eksāmenu.
Kursa anotācija
Studiju priekšmeta mērėis apgūstot teorētiskos pamatprincipus un ekonomiskās
likumsakarības, gan mikro, gan makroekonomikas līmenī, apzināties to praktiskās
pielietošanas iespējas. Izprast makroekonomiskās sakarības un tendences Latvijas ekonomikā.
Kursa nosaukums

Cilvēka aizsardzība

Kursa kods

Citi3002

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Citi

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nostrādātas praktisko darbu (semināru) nodarbības, iegūts ne zemāk kā 5,0 punktu
novērtējums par kontroldarbiem un individuālo dabu.
Kursa anotācija
Studenti apgūst likumus, nolikumus, noteikumus un citus normatīvos dokumentus, sistēmas
darbības, kontroles un apmācības jautājumus, darba vietu mikroklimata parametrus, putekĜu,
toksisko vielu, trokšĦu, vibrāciju, apgaismojuma u.c. faktoru iedarbību uz cilvēku, ārkārtējo
situāciju prognozēšanu, to novērtēšanas un reaăēšanas iespējas uz tām.
Piezīmes
IekĜauts visās LLU studiju programmās.(Senāta lēmums Nr.166 12.03.1997).
Kursa nosaukums

Ētika, estētika

Kursa kods

Filz1003

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

24

Zinātnes nozare

Filozofija

Zinātnes apakšnozare

Ētika

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Akumulējošu vērtējumu 10 baĜĜu sistēmā sastāda: darbs semināros - 30%, referāts - 30%,
lekciju apmeklējums - 10%, ieskaites vai eksāmena darbs 30%. Automātisko novērtējumu
iespējams iegūt gadījumā, ja visos kritērijos līdz ieskaites vai eksāmena darbam iegūtā
atzīme ir 7 (labi) un augstāka.
Kursa anotācija
Kursā tiek skatīta ētika un estētika kā praktiskā filozofija, tās vieta Eiropas kultūrā un loma
cilvēku dzīvē un sabiedrībā. Tiek pievērsta uzmanība galvenajām ētikas un estētikas
kategorijām. Studenti iegūst zināšanas par nozīmīgākām ētikas un estētikas problēmām
mūsdienās, veido morālo orientāciju un gaumi.
Kursa nosaukums

Filozofija
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Kursa kods

Filz1001

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

24

Zinātnes nozare

Filozofija

Zinātnes apakšnozare

Filozofijas vēsture

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Akumulējošu vērtējumu 10 baĜĜu sistēmā sastāda: darbs semināros - 30%, referāts - 30%,
lekciju apmeklējums - 10%, eksāmens - 30%. Automātisko novērtējumu iespējams iegūt
gadījumā, ja visos kritērijos līdz eksāmenam iegūtā atzīme ir 7 (labi) un augstāka.
Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas filozofijas vēsturē un mūsdienu aktuālajās problēmās, attīsta
filozofisko problēmu analīzes prasmes un diskusiju kultūru. Papildus lekcijām kurss ietver
diskusijas semināros, darbu grupās un studentu referātu prezentēšanu.
Kursa nosaukums

Vadībzinības (Menedžments)

Kursa kods

VadZ4024

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

24

Zinātnes nozare

Vadībzinātne

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

8

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jāstudē obligātā un ieteicamā literatūra. Semestra laikā praktiskajās nodarbībās jāpielieto
iegūtās zināšanas, veicot patstāvīgos darbus. Jāaizstāv referāts vai SVID analīze.
Kursa anotācija
Vadībzinības ir specifiska zinātnes nozare, kas apskata dažādu organizāciju vadīšanas,
pārkvalificēšanas procesu, Ĝauj labāk izprast vadītāja darbu un tā nozīmību organizāciju
kvalitatīvā un rezultatīvā darbā. Vadīšana un pārvaldīšana ir universāls sabiedrības atribūts un
cilvēkam nākas tajā Ħemt aktīvu līdzdalību. Sabiedrisko attiecību nozīme organizācijas
vadīšanas darbā.
Kursa nosaukums

Socioloăija

Kursa kods

Soci2001

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

24

Zinātnes nozare

Socioloăija

Zinātnes apakšnozare

Socioloăijas teorija un vēsture

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Praktisko darbu prezentācija un pārbaudes darbs par teorētisko kursu - ieskaite ar atzīmi.
Kursa anotācija
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Socioloăijas priekšmets. Ieskats socioloăijas vēsturē. Socioloăisko pētījumu metodes.
Kultūra. Sociālā mijiedarbība. Sociālā stratifikācija. Sociālā mobilitāte. Sabiedrības formālā
organizācija. Etniskās attiecības. Politiskā vara .Valsts. Politiskās partijas. Politiskie režīmi.
Sociālās institūcijas: ăimene, ekonomika, izglītība, dzimums, reliăija. Sociālā politika.
Deviance Sociālās problēmas.
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Kursa nosaukums

Ekoloăija un vides aizsardzība

Kursa kods

VidZ3006

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Vides zinātne

Zinātnes apakšnozare

Vides inženierzinātne

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt izpildītiem visiem praktiskajiem darbiem un sekmīgi nokārtotiem 6 kontroldarbiem testiem.
Kursa anotācija
Studenti iepazīstas ar ekoloăijas kā bioloăijas zinātĦu disciplīnas iedalījumu, populācijām,
biocenozēm un ekosistēmām, orientējas vielu apritē un ekosistēmās notiekošajos
enerăētiskajos procesos. Studenti apgūst vides un dabas aizsardzības, kā arī ilgtspējīgas
resursu izmantošanas pamatprincipus, iepazīstas ar vides likumdošanu.
Kursa nosaukums

Pētījumu metodika

Kursa kods

LauZ4109

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
1. Jābūt nostrādātiem un aizstāvētiem visiem praktiskajiem darbiem,
2. Sekmīgi (minimālais pietiekamais vērtējums 4 balles) jāuzraksta 5 kontroldarbi:
2.1. Jēdziens par zinātni un pētījumiem, vispārīgās un konkrētās pētījumu metodes
lauksaimniecībā - tests;
2.2. Izmēăinājumu rezultātu izvērtēšanas statistiskās metodes;
2.3. Izmēăinājums kā galvenā pētījumu metode lauksaimniecībā, literatūras studijas un
pētījumu dokumentācija - tests;
2.4. Izmēăinājumu plānošana;
2.5. Dažu zinātnisko pētījumu virzienu specifika Lauksaimniecības zinātĦu nozares
apakšnozarēs - tests;
3. Jābūt uzrakstītam un aizstāvētam kursa darbam;
Galīgā atzīme ieskaitē veidojas kā vidējā balle no visiem darbiem semestra laikā
Kursa anotācija
Studenti apgūst izmēăinājumu plānošanu, pētījumu rezultātu matemātiskās apstrādes metodes
un iemācās dot izmēăinājumu rezultātu profesionālo novērtējumu. Apgūst literatūras studiju
iemaĦas, kursa un bakalaura darbu noformēšanas prasības. Iepazīstas ar darba hipotēzes
izvirzīšanu, vienfaktora un divfaktoru izmēăinājumu shēmām, nepieciešamo resursu, kā arī
novērojumu un uzskaišu plānošanu.
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Kursa nosaukums

Pētījumu metodika

Kursa kods

LauZ4010

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kursa darba izstrāde un aizstāvēšana.
Kursa anotācija
Temata izvēle un pētījumu uzdevumu noteikšana. Temata līdzšinējās izpētes stāvokĜa
noskaidrošana. Darba hipotēzes izvirzīšana. Izmēăinājuma shēmu un tām nepieciešamo
resursu plānošana. Novērojumu plānošana. Paraugkopas statistisko rādītāju aprēėināšana.
Dispersiju analīzes pielietošana datu izvērtēšanā. Izmēăinājuma rezultātu lineārā un
korelācijas analīze. Tabulu, diagrammu, pārskatu sastādīšana.
Kursa nosaukums

Lopkopības zinātne

Kursa kods

LauZ4082

Kredītpunkti

4

ECTS kredīti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izstrādāti un aizstāvēti praktisko darbu protokoli, sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi. Nokārtota
ieskaite.
Kursa anotācija
Visā pasaulē pieaug gan pārtikas pārstrādes uzĦēmumu gan iedzīvotāju prasības pēc pārtikas
kvalitātes. Vienlaicīgi tiek prasīta un ekonomiski attaisnojās tikai augstproduktīvu dzīvnieku
izmantošana fermās. Lai savienotu divas šīs divas savstarpēji grūti saistāmās lietas, savs vārds
jāsaka zinātnei. Ar tās teorētiskajām ievirzēm un praktiskajiem to risinājumiem studentus
iepazīstina šis priekšmets.
Kursa nosaukums

Augsnes zinātne

Kursa kods

LauZ2007

Kredītpunkti

5

ECTS kredīti

7.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

80

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nostrādāti un aizstāvēti laboratorijas un praktiskie darbi, aizstāvēts kursa darbs.
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Kursa anotācija
Ăeoloăijas pamati. Augsnes veidošanās, morfoloăiskās pazīmes un īpašības. Augsnes sastāvs.
Augsnes ăenēze un klasifikācija. Augsnes kartēšana un zemes vērtēšana. Augsnes ūdens
režīma regulēšana. Nosusināšana. ApūdeĦošana. Kultūrtehniskie darbi un augšĦu aizsardzība.
Kursa nosaukums

Lauksaimniecības resursi

Kursa kods

LauZ1010

Kredītpunkti

5

ECTS kredīti

7.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

80

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
1. Jābūt nostrādātiem un ieskaitītiem visiem praktiskajiem darbiem atbilstoši programmai;
2. Sekmīgi (minimāli pietiekamais vērtējums - 4 balles) jāuzraksta 6 kontroldarbi:
2.1. Ievads studijās un specialitātē;
2.2. Zemes veidošanās procesi un to raksturojums, Latvijas klimata raksturojums;
2.3. Minerālu, iežu un Latvijas derīgo izrakteĦu raksturojums;
2.4. Augu resursi un augkopības kā lauksaimniecības pamatnozares un tās apakšnozaru
raksturojums;
2.5. Dzīvnieku resursi un lopkopības kā lauksaimniecības pamatnozares un tās apakšnozaru
raksturojums;
2.6. Mikroorganismu resursi dabā, to pozitīvā un negatīvā nozīme lauksaimniecībā.
3. Jāuzraksta un jāaizstāv kursa darbs saskaĦā ar studiju priekšmeta programmā ietvertajiem
metodiskajiem norādījumiem
Gala vērtējums priekšmetā veidojas kā semestra darba laikā iegūto vērtējumu vidējā balle
Kursa anotācija
Studiju priekšmets sniedz zināšanas par lauksaimnieciskajai ražošanai
dabas resursiem, to iedalījumu. Iepazīstina ar nedzīvās dabas resursiem
augsni; derīgiem izrakteĦiem, to izmantošanas iespējām. Iepazīstina
resursiem: augiem, dzīvniekiem, mikroorganismiem. Studenti gūst
lauksaimniecības un tās apakšnozaru vietu tautsaimniecībā.

nepieciešamajiem
- klimatu, ūdeni,
ar dzīvās dabas
priekšstatu par

Kursa nosaukums

Lauksaimniecības resursi

Kursa kods

LauZ1016

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Aizstāvot kursa darbu, jāprot pamatot un paskaidrot aprakstīto rezultātu jēgu.
Kursa anotācija
Studenti padziĜināti analizē izvēlēto lauksaimniecības ražošanas nozari, vienlaicīgi piesaistot
reālas, izvēlētajā nozarē specializējušās saimniecības analīzi. Iegūst priekšstatu par dažādo
lauksaimniecisko jautājumu savstarpējo saistību. Analizē dabas resursu ieguves un
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izmantošanas iespējas kādā rajonā. Apgūt studiju darbu noformēšanas iemaĦas.
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Kursa nosaukums

Profesionālā angĜu valoda
lauksaimniecībā I

Kursa kods

ValoP031

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

32

Zinātnes nozare

Valodniecība

Zinātnes apakšnozare

Lietišėā valodniecība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana 37
500 rakstu zīme). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību
skaita.
Kursa anotācija
Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par
līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziĦai ar ārzemju studentiem un
speciālistiem. Programma paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos
un līmeĦos.

Kursa nosaukums

Profesionālā angĜu valoda
lauksaimniecībā II

Kursa kods

ValoP032

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

32

Zinātnes nozare

Valodniecība

Zinātnes apakšnozare

Lietišėā valodniecība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana 50
000). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita.
Kursa anotācija
Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par
līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziĦai ar ārzemju studentiem un
speciālistiem. Programma paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos
un līmeĦos.
Kursa nosaukums

Dārzaugu selekcija

Kursa kods

LauZ3101

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Kursa anotācija
Kursa darba mērėis ir nostiprināt apgūtās teorētiskās zināšanas un gūt pieredzi dārzaugu
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selekcijas programmas izstrādē
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Kursa nosaukums

Ăenētika un selekcija

Kursa kods

LauZ4006

Kredītpunkti

4

ECTS kredīti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Literatūras studijas, gatavošanās kontroldarbiem un semināriem. Laboratorijas darbu apstrāde
un noformēšana.
Kursa anotācija
Ăenētikas kursā iepazīstas ar iedzimtības materiālajiem pamatiem, MendeĜa iedzimtības
likumiem, hromosomālo iedzimtības teoriju, ăenētiskajiem procesiem populācijā, organismu
mainību, poliploidiju, heterozi. Selekcijas kursā iepazīstas ar šėirni, selekcijas galvenajiem
virzieniem, metodēm, heterozes, mutāciju, poliploidijas izmantošanu selekcijā un jaunākajiem
zinātnes sasniegumiem.

B daĜa
Kursa nosaukums

Grāmatvedība

Kursa kods

Ekon1009

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Grāmatvedības un uzskaites teorija

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt izpildītiem visiem praktisko darbu uzdevumiem, sekmīgi uzrakstītiem abiem
kontroldarbiem, nokārtotai ieskaitei. Iespējams iegūt akumulējošo zināšanu novērtējumu, ja ir
izpildīti visi praktiskie darbi un kontroldarbu vidējais vērtējums nav zemāks par 7 (labi).
Kursa anotācija
Studenti apgūst grāmatvedības pamatus, uzĦēmuma finansu grāmatvedību divkāršā ieraksta
sistēmā un nodokĜu likumdošanu, iepazīstas ar grāmatvedības pamatprincipiem, uzĦēmuma
līdzekĜiem un to avotiem, uzskaites objektiem, līdzekĜu novērtēšanas metodēm, kā arī ar
ieĦēmumu un izdevumu atspoguĜošanu vienkāršās grāmatvedības sistēmā.
Kursa nosaukums

UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā

Kursa kods

LauZ3117

Kredītpunkti

2.5

ECTS kredīti

3.75

Kursa anotācija
Priekšmets noris 2 semestrus, akumulējošo atzīmi sekmju grāmatiĦās ieraksta 2. semestrī.
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UzĦēmējdarbības formas. Lauksaimniecības uzĦēmuma organizācija, plānošana.
UzĦēmējdarbības projektu sastādīšana, uzĦēmumu dibināšana, līgumu slēgšana. Mārketings,
kooperācija. Līgumi, to saturs. Finansu iestādes
Kursa nosaukums

UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā

Kursa kods

LauZ4170

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Kursa anotācija
Kursa darba mērėis ir izstrādāt biznesa plānu lauksaimniecības uzĦēmumam vai ar
lauksaimniecību saistītam uzĦēmumam. Nostiprināt teorētiskās zināšanas, veicot
uzĦēmējdarbības analīzi. Aprēėināt ražošanas izmaksas, izpētīt esošo tirgus situāciju, plānot
naudas plūsmu un aprēėināt ieĦēmumus un bruto segumu

Kursa nosaukums

Lauksaimniecības likumdošana

Kursa kods

LauZ3005

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Seminārnodarbības - diskusijas un problēmu analīzes. Referāts par kādu lauksaimniecības
likumdošanas kursa ietvaros ietilpstošu LR likumu vai būtisku MK noteikumu. Kontroldarbi
un testi seminārnodarbību laikā. Ieskaite ar atzīmi.
Kursa anotācija
Likumdošanas procesu, ekonomisko mehānismu un instrumentu tiesiskā bāze - nodokĜi,
nodevas, budžeti. Kredītiestāžu un kredītattiecību tiesiskie pamati. Komerclikuma normas,
uzĦēmumu (uzĦēmējdarbību) darbība regulējošie un/vai reglamentējošie likumi. Ministru
kabineta noteikumi. Lauksaimniecību reglamentējošie tiesiskie akti. Pašvaldību funkcijas
lauku uzĦēmējdarbībā.
Kursa nosaukums

Lauksaimniecības mehanizācija

Kursa kods

LauZ4031

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 48
Lauksaimniecības zinātne
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Lauksaimniecības inženierzinātne

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt nostrādātiem visiem laboratorijas darbiem, sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem un
nokārtotam eksāmenam.
Kursa anotācija
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Enerăijas avoti. Enerăētiskās iekārtas. Laukkopības, dārzkopības un lopkopības mehanizētās
tehnoloăijas, iekārtas un mašīnas to realizēšanai, tehnoloăiju novērtēšana un salīdzināšana.
Mašīnu uzbūves principiālās shēmas, darbība, to vieta konkrētās produkcijas ražošanas
tehnoloăiskajā ėēdē. Mašīnu un iekārtu darba kvalitātes vērtēšana, iegādes un pielietošanas
izmaksas.
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B daĜa
Kopīga Laukkopības un dārzkopības specializācijas virzieniem
Kursa nosaukums

Biškopība

Kursa kods

LauZ3090

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Kursa anotācija
Priekšmeta mērėis ir izzināt bišu nozīmi lauksaimniecībā un ekoloăijā bioloăiskās
daudzveidības un ekoloăiskā līdzsvara saglabāšanā, bišu saimes sastāvu, dzīvi un darbību,
bišu produktus, to izmantošanu, medus un citu biškopības produktu ražošanas organizēšanu,
dravu organizāciju, bišu barības bāzi, bišu nozīmi apputeksnēšanā, bišu slimības un
kaitēkĜus.
Kursa nosaukums

Laukkopība

Kursa kods

LauZ3053

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt nokārtotiem visiem laboratorijas darbiem, uzrakstītiem kontroldarbiem, aizstāvētam
kursa darbam, nokārtotam eksāmenam.
Kursa anotācija
Studiju priekšmeta apgūšanas mērėis: sniegt zināšanas kultūraugu audzēšanas vispārējos
jautājumos, priekšstatu par zemkopības likumiem, augu dzīves faktoriem, to praktiskās
regulēšanas iespējām. Jāapgūst nezāĜu klasifikācijas, bioloăiskās īpatnības, nezāĜu
apkarošana. Sniedz izpratni par augsekām un laukkopības sistēmām, kultūraugu vietu augsekā
un augseku projektēšanu, augsnes apstrādi.
Kursa nosaukums

Laukkopība

Kursa kods

LauZ3052

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kvalitatīvi, pēc kursa darba noformēšanas noteikumiem izpildīts, teorētiski pamatots,
analītiski veikts un aizstāvēts patstāvīgais darbs.
Kursa anotācija
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Darba mērėis ir apgūt augseku sistēmas projektēšanu reālai saimniecībai, Ħemot vērā
saimniecības atrašanās vietu, augsnes un agroklimatiskos apstākĜus, saimniecības
specializāciju. Parādīt iemaĦas augsnes apstrādes un nezāĜu apkarošanas plāna izstrādei.
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Laukkopības specializācijas virzienam
Kursa nosaukums

Augkopība I

Kursa kods

LauZ4001

Kredītpunkti

5.5

ECTS kredīti

8.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

88

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Literatūras studijas. Sagatavošanās kontroldarbiem un semināriem. Laboratorijas darbu
rezultātu apstrāde un noformēšana.
Kursa anotācija
Augkopības mācību priekšmets sastāv no ražu veidošanās teorētiskajiem pamatiem.
Laukaugu ražību ietekmējošiem agroekoloăiskiem faktoriem. Sēklkopība, tās nepieciešamība
un organizācija, sēklu morfoloăiskās un anatomiskās atšėirības, sēklu kvalitāte, sertifikācija
un sagatavošana, atsevišėu kultūraugu bioloăiskās īpašības, agroekoloăiskās prasības un
audzēšanas tehnoloăijas.
Kursa nosaukums

Augkopība II

Kursa kods

LauZ4002

Kredītpunkti

4

ECTS kredīti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Literatūras studijas. Sagatavošanās kontroldarbiem un semināriem. Laboratorijas darbu
rezultātu apstrāde un noformēšana. Kursa projekta izstrāde un aizstāvēšana. Semestra beigās
eksāmens ar atzīmi.
Kursa anotācija
Augkopības mācību priekšmets sastāv no vairākām savstarpēji saistītām sadaĜām: graudaugi,
pākšaugi, bumbuĜaugi, sakĦaugi, eĜĜas un ēterisko eĜĜu augi, šėiedraugi un tīruma zaĜmasas
augi. Kā arī laukaugu ražību ietekmējošiem agroekoloăiskiem faktoriem.
Kursa nosaukums

PĜavkopība

Kursa kods

LauZ4003

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
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Individuāla studentu laboratorijas darbu izstrāde un aizstāvēšana. Sekmīga kontroldarbu
nokārtošana. Kursa darbu aizstāvēšana. Eksāmens.
Kursa anotācija
Zālaugu morfoloăiskās pazīmēs un bioekoloăiskās īpašības, augu kopu veidošanas
likumsakarības un to regulēšanas iespējas. Dabiskie zālāji, to klasifikācija, uzlabošanas
pasākumu sistēma. Sēto pĜavu un ganību ierīkošana, mēslošana, izmantošana. Zāles
lopbarības sagatavošana, konservēšana un uzglabāšana. Zāles lopbarības uzskaite un
novērtēšana. Zālaugu sēklaudzēšana.
Kursa nosaukums

Augkopība

Kursa kods

LauZ4008

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Literatūras studijas. Lauka vai laboratorijas izmēăinājumi. Kursa projekta izstrāde un
aizstāvēšana ar atzīmi.
Kursa anotācija
Kursa projekta tematika tiek formulēta no studiju priekšmeta "Augkopība" programmām. To
izstrādi var veikt, balstoties uz sekojošām nostādnēm. Veicot eksperimentālu darbu iegūst
datus, vai veic objektu apsekošanu dabā. tehnoloăisko procesu vai saimniekošanas modeĜa
projektēšana, plāna izstrāde un tā pamatojums. Komercdarbības (biznesa) plāna izstrāde
noteiktam uzĦēmumam.
Kursa nosaukums

Dzīvnieku ēdināšana

Kursa kods

LauZ4097

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kontroldarbi - 3, izpildīti un atbildēti praktiskie darbi ( pēc augstāk sastādītā plāna), gala
ieskaite.
Kursa anotācija
Barības līdzekĜu zootehniska, ekonomiska novērtēšana, barības vielu noteikšana un nozīme
dzīvnieku uzturē, produkcijas ražošanā, dzīvnieku ēdināšanas normēšana, barības devu
sastādīšana dažādu sugu. vecuma, produktivitātes grupu dzīvniekiem, lai sasniegtu maksimālu
produkcijas iznākumu ar minimālu barības patēriĦu, saglabājot labu dzīvnieku veselību,
reprodukcijas spējas, ilgmūžību.
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Kursa nosaukums

Dzīvnieku ēdināšana

Kursa kods

LauZ4098

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīga kursa darba saizstāvēšana.
Kursa anotācija
Kursa darbā studenti veic barības līdzekĜu zootehnisku, ekonomisku novērtēšanu, barības
vielu noteikšanu dzīvnieku uzturē, produkcijas ražošanā, dzīvnieku ēdināšanas normēšanu,
barības devu sastādīšanu dažādu sugu, vecuma, produktivitātes grupu dzīvniekiem.
Kursa nosaukums

PĜavkopība

Kursa kods

LauZ4115

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes nozare
Prasības kredītpunktu iegūšanai

Individuāla studentu laboratorijas darbu izstrāde un aizstāvēšana un lopbarības zootehnisko
analīžu izstrāde. Sekmīga kontroldarbu nokārtošana. Kursa darbu aizstāvēšana. Eksāmens.
Kursa anotācija
Kursa darbu var izstrādāt uz autora eksperimentālo datu bāzes vai veicot zinātniskās
literatūras apkopojumu par attiecīgo tēmu. Biznesa plāna izstrāde lopbarības ražošanā uz
konkrētas zemnieku saimniecības bāzes, kura specializējusies piena vai gaĜas ražošanā.
Lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas un kvalitātes uzlabošanas modeĜi.
Dārzkopības specializācijas virzienam
Kursa
nosaukums

DārzeĦkopība I

Kursa kods

LauZ4153

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Kursa anotācija
Studiju priekšmeta mērėis ir prast izvēlēties dārzeĦu audzēšanas tehnoloăijas saistībā ar
dārzeĦu bioloăiskajām īpatnībām, ekoloăiskajām prasībām un audzēšanas mērėi, plānotās
ražas kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem rādītājiem.
Kursa
nosaukums

DārzeĦkopība II

Kursa kods

LauZ4154

Kredītpunkti

2
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ECTS kredīti

3
Kursa anotācija

Studiju priekšmeta mērėis ir prast izvēlēties dārzeĦu audzēšanas tehnoloăijas saistībā ar
dārzeĦu bioloăiskajām īpatnībām, ekoloăiskajām prasībām un audzēšanas mērėi, plānotās
ražas kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem rādītājiem.
Kursa
nosaukums

DārzeĦkopība

Kursa kods

LauZ4022

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50
Kursa anotācija

Izstrādātais kursa darbs ir apliecinājums tam, ka konkrētajā studiju priekšmetā ,un ar to
saistītajos priekšmetos, iegūtas nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai patstāvīgi veiktu
eksperimentāla, teorētiski analizējoša vai situācijas analīzes rakstura pētniecisko darbu, tā
apkopojot, padziĜinot un pamatojot zināšanas un pieredzi.
Kursa nosaukums

Dārzaugu selekcija

Kursa kods

LauZ3101

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Kursa anotācija
Kursa darba mērėis ir nostiprināt apgūtās teorētiskās zināšanas un gūt pieredzi dārzaugu
selekcijas programmas izstrādē
Kursa
nosaukums

AugĜkopība I

Kursa kods

LauZ4151

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3
Kursa anotācija

Priekšmeta mērėis ir izzināt augĜkopības stāvokli Latvijā un pasaulē. Studenti apgūst prasmi
audzēt augĜaugus, izzina to bioloăijas un ekoloăisko apstākĜu kopsakarības.
Kursa
nosaukums

AugĜkopība II

Kursa kods

LauZ4152

Kredītpunkti

2
Kursa anotācija

Studenti prot novērtēt un vadīt augĜaugu šėirĦu audzēšanas tehnoloăiskos procesus dārzā, kā
arī novērtēt un piedalīties augĜu tirgū.
Kursa
nosaukums

AugĜkopība

Kursa kods

LauZ4023
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Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25
Kursa anotācija

Kursa darba mērėis ir apkopot studiju procesā iegūtās zināšanas un mācīties tās pielietot
praktiski. Studenti spēj analizēt situāciju, saistīt to ar studiju procesā apgūtajām zināšanām un
modelēt augĜkopības vai stādu ražošanas saimniecības izveidi un attīstību konkrētajā situācijā.
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Kursa nosaukums

DaiĜdārzkopība

Kursa kods

LauZ4027

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Kursa anotācija
Apgūt dendroloăijas un introdukcijas pamatus, kokaugu un puėu klasifikāciju, to bioloăiskās
un dekoratīvās īpašības, iepazīt dekoratīvo augu pavairošanas metodes, vērtēt uzkrātās
zinātniskās atziĦas un praktisko pieredzi dekoratīvo augu audzēšanā un pavairošanā
stādaudzētavās Latvijā un ārzemēs.
Kursa nosaukums

Puėkopība

Kursa kods

LauZ4028

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas par ekoloăisko faktoru nozīmi puėu kultūru audzēšanā, iepazīstas ar
rūpniecisko puėu kultūru bioloăiski saimnieciskajiem raksturojumiem, gūst iemaĦas šėirĦu
izvēlē atkarībā no uzziedināšanas laika un ekoloăisko faktoru nodrošinājuma.
Kursa nosaukums

Puėkopība

Kursa kods

LauZ3102

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Kursa anotācija
Kursa darba mērėis ir izstrādāt agrotehnisko pasākumu programmu un teorētisko un
ekoloăisko pamatojumu audzēšanas tehnoloăijām.
Kursa
nosaukums

Apstādījumi

Kursa kods

LauZ4159

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Kursa anotācija
Studenti iepazīst dārzu un parku mākslas vēsturi, ainavu kompozīcijas galvenos
pamatprincipus. Apgūst dažādu apstādījumu veidu - ceĜu, ielu, parku, skvēru, dārzu, lauku
sētu, sabiedrisko ēku teritoriju apstādījumu - projektēšanu un kopšanu. Prot apstādījumos
pielietot dažādas kokaugu sugas, dekoratīvās formas un šėirnes, puėes, ūdens elementus,
akmens dārzus, zālienus un arhitektūras mazās formas
Kursa
nosaukums

Apstādījumi

Kursa kods

LauZ4149

Kredītpunkti

1.5
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2.25

ECTS kredīti
Kursa anotācija

Kursa projekta mērėis ir, pamatojoties uz studiju procesā iegūtajām zināšanām, izstrādāt
estētiski, ekoloăiski un ekonomiski pamatotu apstādījumu projektu. Studenti spēj analizēt
situāciju, izveidot optimālu teritorijas zonējumu, funkcionālu kustības tīklu un atlasīt
piemērotu augu sortimentu.
Zootehnikas specializācijas virzienam
Kursa nosaukums

Bioėīmija

Kursa kods

Ėīmi2008

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

56

Zinātnes nozare

Ėīmija

Zinātnes apakšnozare

Bioėīmija

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt uzrakstītiem visiem kontroldarbiem, izstrādātiem laboratorijas darbiem, nokārtotam
eksāmenam.
Kursa anotācija
Studenti apgūst zināšanas par biopolimēru uzbūvi, īpašībām, enzīmiem, bioenerăētiku, kopējo
katabolisma ceĜu, pirovīnogskābes oksidatīvo dekarboksilēšanos, citronskābes ciklu,
ogĜhidrātu, lipīdu, proteīnu maiĦu, vitamīniem, hormoniem, metabolisma integrāciju un
regulāciju.
Kursa nosaukums

Govkopība

Kursa kods

LauZ4160

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

72

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Lekciju skaits

48

Semināru un praktisko darbu skaits

24

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaitīti visi praktiskie darbi, iegūts pozitīvs vērtējums kontroldarbos un individuālo darbu
semināros.
Kursa anotācija
Studiju priekšmeta apguve dod priekšstatu par govkopības tautsaimniecisko nozīmi, tās
stāvokli un attīstības perspektīvām Latvijā un citās pasaules valstīs. Studiju gaitā tiek
apskatītas populārākās govju šėirnes, analizētas govju produktivitātes pazīmes, to
ietekmējošie faktori, ganāmpulku atražošanas problēmas, to risinājumi, dažādu izmantošanas
virzienu dzīvnieku vērtēšanas metodes.
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Kursa nosaukums

Govkopība

Kursa kods

LauZ3047

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kursa darba noformēšanas prasībām atbilstoši sagatavota darba iesniegšana, teorētiskās daĜas
un pētījumu rezultātu publiska prezentēšana un aizstāvēšana.
Kursa anotācija
Darba mērėis - veikt pārraudzības kopsavilkumos apkopotās informācijas vai reāli pastāvošas
saimniecības slaucamo govju vai specializēto gaĜas liellopu ganāmpulka kvalitātes,
produkcijas ražošanas un realizācijas, kā arī atražošanas rādītāju analīzi. Veikt iegūto
rezultātu interpretāciju, pamatojoties uz literatūrā publicētām atziĦām.
Kursa nosaukums

Cūkkopība

Kursa kods

LauZ4093

Kredītpunkti

4

ECTS kredīti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nostrādāti un atbildēti praktiskie darbi, gala eksāmens.
Kursa anotācija
Studenti gūst zināšanas par cūku bioloăiskām īpatnībām, šėirĦu raksturojumiem, to izvēles
pamatojumu un principiem, cūku konstitūciju, eksterjeru, tā vērtēšanu, audzēšanas metodēm
cūkkopībā, ganāmpulka atražošanas tehnoloăiju, sivēnu izaudzēšanu, nobarošanu, cūku
turēšanas tehnoloăijām.
Kursa nosaukums

Cūkkopība

Kursa kods

LauZ4094

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kursa darba prezentēšana un publiska aizstāvēšana, sekmīga novērtējuma ieguve.
Kursa anotācija
Studenti kursa darbā veic cūku bioloăisko īpatnību izpēti un izmantošanas iespējas, studē
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zinātnisko literatūru un salīdzina ar konkrētas saimniecības rādītājiem, apraksta audzēšanas
metodes, ēdināšanas un turēšanas tehnoloăijas saimniecībā un veic analīzi.
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Kursa nosaukums

Putnkopība

Kursa kods

LauZ4104

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

24

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju un nodarbību apmeklējums obligāts. Students novērtējumu iegūst aizpildot testa 30
jautājumus. Nepildot praktiskos darbus nebūs iespēja iepazīties ar praktiskiem,
saimnieciskiem un zinātniski pamatotiem putnkopības produkcijas novērtēšanas jautājumiem,
tādējādi samazināsies novērtējuma ballu skaits.
Kursa anotācija
Studenti augstākajā profesionālajā studiju programmā tiek iepazīstināti ar mājputnu
bioloăiskās īpatnībām, dažādu šėirĦu raksturojumu, vaislas putnu reproducēšanas un
turēšanas, kā arī ar vecāku ganāmpulka audzēšanas tehnoloăiju. Studenti apgūst zināšanas par
mājputnu ēdināšanu un turēšanu balstoties uz jaunajām ES direktīvām par turēšanu, labklājību
un putnkopības produktu kvalitāti.
Kursa nosaukums

Zirgkopība

Kursa kods

LauZ4106

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju un praktisko darbu apmeklējums obligāts. Jābūt nokārtotiem kolokvijam,
kontroldarbam un gala ieskaitei.
Kursa anotācija
Studenti augstākajā profesionālajā programmā tiek iepazīstināti ar zirgu bioloăiskajām
īpatnībām, dažādu šėirĦu raksturojumu un izvēli konkrētam zirgu izmantošanas virzienam.
Apgūst zirga individuālās vērtēšanas metodes, audzēšanas tehnoloăijas īpatnības un
izmantošanas iespējas jātnieku sportā.
Kursa nosaukums

Aitkopība

Kursa kods

LauZ3044

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

36

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
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Individuālo darbu ieskaite, nostrādāti un ieskaitīti praktiskie darbi, sekmīga atzīme noslēguma
ieskaitē.
Kursa anotācija
Studiju priekšmeta apguve studentiem dod iespēju iepazīsties ar aitu izcelšanos, bioloăiskām
īpatnībām, produkcijas veidiem. Apgūt aitu selekcijas teorētisko bāzi un praktisko
pielietojumu, kā arī dažādu vecuma un dzimuma aitu turēšanas tehnoloăiskos risinājumus un
ēdināšanas īpatnības.
Kursa nosaukums

Lopbarības ražošana un vērtēšana

Kursa kods

LauZ3001

Kredītpunkti

6

ECTS kredīti

9

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 144
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Individuāla studentu laboratorijas darbu izstrāde un aizstāvēšana un lopbarības zootehnisko
analīžu izstrāde. Sekmīga kontroldarbu nokārtošana. Kursa darbu aizstāvēšana. Eksāmens.
Kursa anotācija
Lopbarības augu morfoloăiskās pazīmes un saimnieciski bioloăiskais raksturojums un
audzēšanas tehnoloăijas. Dabiskie zālāji, to uzlabošanas veidi. Sēto zālāju ierīkošana un
izmantošana. Barības vielu un līdzekĜu klasifikācija, raksturojums, nozīme dzīvnieku
ēdināšanā un vērtēšanas sistēmas. Lopbarības uzglabāšana un sagatavošana pirms
izēdināšanas.
Kursa nosaukums

Lopbarības ražošana un vērtēšana

Kursa kods

LauZ3105

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

72

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīga kursa darbu aizstāvēšana.
Kursa anotācija
Kursa darbu var izstrādāt uz autora eksperimentālo datu bāzes vai veicot zinātniskās
literatūras apkopojumu par attiecīgo tēmu. Biznesa plāna izstrāde lopbarības ražošanā uz
konkrētas zemnieku saimniecības bāzes, kura specializējusies piena vai gaĜas ražošanā.
Lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas un kvalitātes uzlabošanas modeĜi.
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Kursa nosaukums

Dzīvnieku ēdināšana

Kursa kods

LauZ4095

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nostrādāti un atbildēti laboratorijas darbi, gala eksāmens.
Kursa anotācija
Barības līdzekĜu zootehniska, ekonomiska novērtēšana, barības vielu noteikšana un nozīme
dzīvnieku uzturē, produkcijas ražošanā, dzīvnieku ēdināšanas normēšana, barības devu
sastādīšana dažādu sugu. vecuma, produktivitātes grupu dzīvniekiem, lai sasniegtu maksimālu
produkcijas iznākumu ar minimālu barības patēriĦu, saglabājot labu dzīvnieku veselību,
reprodukcijas spējas, ilgmūžību.
Kursa nosaukums

Dzīvnieku ēdināšana

Kursa kods

LauZ4096

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kursa darba prezentēšana un publiska aizstāvēšana, sekmīga novērtējuma ieguve.
Kursa anotācija
Kursa darba studenti veic barības līdzekĜu zootehnisku, ekonomisku novērtēšanu, barības
vielu noteikšanu dzīvnieku uzturē, produkcijas ražošanā. Aprēėina barības devas
dzīvniekiem, veic lopbarības plānošanu dažādu sugu, vecuma, produktivitātes grupu
dzīvniekiem, lai sasniegtu maksimālu produkcijas iznākumu ar minimālu barības patēriĦu.
Kursa nosaukums

Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs

Kursa kods

LauZ4085

Kredītpunkti

5

ECTS kredīti

7.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 120
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izstrādāti un aizstāvēti praktisko darbu protokoli. Sekmīgi uzrakstīti 3 kontroldarbi. Sekmīgi
aizstāvēts kursa darbs. Eksāmens.
Kursa anotācija
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Dzīvnieku audzēšanas programma sniedz zināšanas par kultivēto dzīvnieku populāciju
ăenētiskās un saimnieciskās kvalitātes novērtēšanu, izmantošanas teorētiskajiem principiem,
realizēšanas metodēm, mājdzīvnieku izcelšanos, ontoăenēzi, populāciju un kvantitatīvās
ăenētikas principu pielietojumu izlasē un atlasē, izlases efektivitātes novērtēšanu un prognozi.
Kursa nosaukums

Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs

Kursa kods

LauZ4087

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kursa darba prezentēšana un publiska aizstāvēšana iegūstot pozitīvu novērtējumu.
Kursa anotācija
Kursa darbā analizē vienu no pamatkursā aplūkojamajām tēmām izmantojot tam reālu
dzīvnieku konkrētus datus. Tematu izvēlas students un saskaĦo to ar priekšmeta pasniedzēju.
Darba metodikā norāda datu apjomu, kādu izmantos pētījumā, izvēlēto algoritmu aprakstu un
izvēlēto datu apstrādes programmatūru. Noformē kursa darba uzdevumu.
Kursa nosaukums

Ăenētika

Kursa kods

LauZ3049

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Pēc praktisko darbu nostrādāšanas un aizstāvēšanas un divu kontroldarbu sekmīgas
nokārtošanas kārto rakstisko ieskaiti ar atzīmi.
Kursa anotācija
Programma iepazīstina ar ăenētikas vietu bioloăijas zinātnē un saistību ar citām nozarēm. Tā
ir lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba teorētiskais pamats. Studenti
noskaidro iedzimtības un mainības būtību molekulārā, šūnu, organismu un populācijas līmenī.
Apgūst ăenētikas parametrus dažādu sugu lauksaimniecības dzīvnieku saimnieciski derīgo
pazīmju ciltsvērtībā.
Kursa nosaukums

Zoohigiēna

Kursa kods

LauZ4019

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

36

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība
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Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite.
Kursa anotācija
Studenti gūst zināšanas par ārējās vides faktoru ietekmi uz dzīvnieku veselību, produktivitāti,
mītĦu mikroklimatu, kūts un āra gaisa fizikālām, ėīmiskām un bakterioloăiskām īpašībām,
augsnes un apkārtējās vides ietekmi uz dzeramā ūdens, lopbarības nekaitīgumu, dzīvnieku
transportu, dzīvnieku turēšanas veidus un dzīvnieku labturību.
Kursa nosaukums

Dzemdniecība un ginekoloăija

Kursa kods

Vete4010

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Veterinārmedicīna

Zinātnes apakšnozare

Dzemdniecība un ginekoloăija

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt nokārtotiem visiem četriem kolokvijiem.
Kursa anotācija
Studenti iepazīstas ar mājdzīvnieku (bullis, kuilis) vaislas spēju noteikšanu, spermas iegūšanu
un novērtēšanu, govju un cūku mākslīgo apsēklošanu. Veicam govju pārbaudi uz tesmeĦa
slimībām, kā arī iepazīstamies ar ganāmpulka pavairošanas (reprodukcijas) gaitu.
Organizējam mācību ekskursiju mākslīgās apsēklošanas stacijās (Sigulda, Jaunpils).
Kursa nosaukums

Veterinārijas pamati

Kursa kods

LauZ3009

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt nokārtotiem kolokvijiem un eksāmenam.
Kursa anotācija
Studenti tiek iepazīstināti ar plašāk izplatīto un bīstamāko mājdzīvnieku infekcijas un
parazitāro, kā arī nelipīgo un ėirurăisko slimību etiopatoăenēzi, patoloăiju, diagnostikas,
ārstēšanas un profilakses principiem, ar vielu maiĦas un dažu infekcijas un invāzijas slimību
agrās diagnostikas metodēm, profilakses metodēm augstražīgos ganāmpulkos.
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B daĜa
Kursa nosaukums

Zirgu ăenētika, audzēšana un ciltsdarbs

Kursa kods

LauZ4167

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 48
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Lekciju skaits

32

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju un praktisko darbu apmeklējums obligāts. Jābūt nokārtotiem kontroldarbam un gala
ieskaitei.
Kursa anotācija
Studenti tiek iepazīstināti ar zirgu bioloăiskajām īpatnībām, zirgu ăenētikas pamatiem, dažādu
šėirĦu raksturojumu un izvēli konkrētajam izmantošanas virzienam. Apgūst zirga individuālās
vērtēšanas metodes, audzēšanas tehnoloăijas īpatnības un izmantošanas iespējas jātnieku sportā,
tūrismā un citiem mērėiem.

Kursa nosaukums

Zirgu ăenētika, audzēšana un ciltsdarbs

Kursa kods

LauZ4166

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

24

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi iztrādāts un aizstāvēts kursa darbs.
Kursa anotācija
Kursa darba izstrāde par zirgu bioloăiskajām īpatnībām, zirgu ăenētikas pamatiem, dažādu šėirĦu
raksturojumu un izvēli konkrētajam izmantošanas virzienam, zirga individuālajām vērtēšanas
metodēm, audzēšanas tehnoloăijas īpatnībām un izmantošanas iespējām jātnieku sportā, tūrismā
un citiem mērėiem.
Kursa nosaukums

Zirgu ēdināšana

Kursa kods

LauZ4168

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50
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Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

16

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Lekciju skaits

8

Laboratorijas darbu skaits

8

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izstrādāti un aizstāvēti praktisko darbu protokoli, sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi. Nokārtota
ieskaite.
Kursa anotācija
Zirgu ēdināsana - tā ir zinātne un māksla kopā. Zinātne iekĜauj zināšanas par barības līdzekĜu
barības vērtību, to trūkumiem, barības vielu vajadzību zirgam, kā arī tehnoloăiju kā kombinēt šīs
zināšanas un informāciju precīzi sabalsnsētu barības devu sastādīšanai, kas nodrošina zirga
vajadzības. Ēdināšanas māksla ir sapratne par to, kā šo zināšanu tehnoloăisko informāiju salikt
kopā.
Zirgu ēdināšana

Kursa nosaukums
Kursa kods

LauZ3116

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kursa darba teorētiskam līmenim jāatbilst dotajā priekšmetā uzstādāmajām zināšanu līmenim,
aiztsāvēšana notiek kā priekšeksāmens.
Kursa anotācija
Kursa darbu var izstrādāt uz autora eksperimentālo datu bāzes zemnieku saimniecībā vai veicot
zinātniskās literatūras apkopojumu par attiecīgo tēmu.
Kursa nosaukums

Zirgu lipīgās slimības

Kursa kods

Vete4066

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

42

Zinātnes nozare

Veterinārmedicīna

Zinātnes apakšnozare

Infekcijas slimības un mikrobioloăija

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kolokviji un eksāmens.
Kursa anotācija
Studenti apgūst zirgu infekciju un invāziju slimību izraisītājus, klīniskās pazīmes, diagnostiku,
ārstēšanas un apkarošanas pasākumus. Latvijā iespējamās zirgu infekcijas (baktēriju un vīrusu
izr.) slimības un zirgu invāzijas slimības (protozoozes, helmintozes un arahnoentomozes).
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Kursa nosaukums

Zirgu iekšėīgās slimības

Kursa kods

Vete4065

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Veterinārmedicīna

Zinātnes apakšnozare

Iekšėīgās slimības

Prasības kredītpunktu iegūšanai
jānokārto ieskaite (ar atzīmi).
Kursa anotācija
Studenti apgūst zināšanas par zirgu iekšėīgajām slimībām pēc orgānu sistēmu patoloăiskajām
izmaiĦām: respiratorās,gastrointestinālās,urīnonorgānu,nervu sistēmas,vielmaiĦas un ādas
slimības.
Kursa nosaukums

Zirga anatomija un fizioloăija

Kursa kods

LauZ3115

Kredītpunkti

4

ECTS kredīti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Lekciju skaits

32

Laboratorijas darbu skaits

32

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt nokārtotiem kolokvijiem un eksāmenam.
Kursa anotācija
Anatomija un fizioloăija ir fundamentālas bioloăijas zinātnes. Šīs zinātnes pēta mājdzīvnieku
uzbūvi saistībā ar attīstību, funkcionālajām norisēm un produktivitāti. Anatomija un fizioloăijas
disciplīna ir apgūstama pēc fizikas, ėīmijas, augu fizioloăijas un mikrobioloăijas kursu beigšanas.
Kursa nosaukums

Biofizika

Kursa kods

Fizi1002

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Fizika

Zinātnes apakšnozare

Medicīniskā fizika

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt izstrādātiem visiem praktiskiem darbiem un aizstāvētiem.
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Kursa anotācija
Biofizika hipologiem dod pamatzināšanas biomehānikā, bioloăisko procesu termodinamikā,par
asins fizikālām īpašībām, bioakustiku, elektriskās strāvas, magnētiskā lauka un optiskā starojuma
bioloăisko iedarbību.
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Kursa nosaukums

Bakalaura darbs lauksaimniecības
zinātnēs

Kursa kods

LauZ4103

Kredītpunkti

12

ECTS kredīti

18

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Bakalaura darbs noformēts atbilstoši prasībām, iesniegts laikā un sekmīgi aizstāvēts.
Kursa anotācija
Zinātniskie pētījumi par dzīvnieku iedzimtības molekulāriem pamatiem, mutācijām, par
iedzimtību un mainību dzīvnieku selekcijā, dzīvnieku ēdināšanā, audzēšanā, govkopībā,
cūkkopībā, zirgkopībā, putnkopībā, aitkopībā un kazkopībā.
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3. pielikums

2. līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas
studiju kursu anotācijas
1.Vispārizglītojošie studiju kursi
Kursa nosaukums

Biometrija

Kursa kods

Biol2008

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Kursa anotācija
Studenti apgūst parametriskās statistiskās metodes. Metožu apgūšanai pielieto reālos piemērus
saistītos ar izmēăinājumiem lauksaimniecībā. Iegūtās zināšanas studenti tālāk izmanto
priekšmetā "Pētījumu metodologija", ka arī kursa projektu un darbu izstrādē
Kursa nosaukums

Biometrija

Kursa kods

Biol2009

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Kursa anotācija
Studenti iegūtās zināšanas par parametriskām statistiskām metodēm priekšmetā "Biometrija"
pielietos kursa darba īstenošanā. Kursa darba izstrādes gaitā studenti nostiprina zināšanas par
datu iegūšanas principiem, uzdevuma nostādni, statistisko metožu izvēles principiem un iegūto
rezultātu interpretāciju.
Kursa nosaukums

Ėīmija

Kursa kods

Ėīmi1012

Kredītpunkti

4

ECTS kredīti

6

Kursa anotācija
Studenti apgūst zināšanas par neorganiskajiem savienojumiem, šėīdumiem, ėīmisko kinētiku,
adsorbciju, dispersām sistēmām, ogĜūdeĦražiem, halogēnogĜūdeĦražiem, spirtiem, fenoliem,
ēteriem, sēru, slāpekli saturošiem savienojumiem, oksosavienojumiem, karbonskābēm,
hidroksiskābēm, ogĜhidrātiem, lipīdiem, aminoskābēm, peptīdiem, olbaltumvielām,
heterocikliskiem savienojumiem, nukleīnskābēm.
Kursa nosaukums

Fizika

Kursa kods

Fizi2001

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Kursa anotācija
Fizika ir pamats visu dabas un inženierzinātĦu apguvei. Fizikā atklātās likumsakarības veido
bāzi jaunām inovācijām tautsaimniecībā. Risinot problēmas fizikā, veidojas analītiskā
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domāšana, kas Ĝauj apzināties cēloĦsakarības, induktīvi un deduktīvi spriest. Mūsdienu
speciālistam jāzina fizikas pamati, lai veidotu pareizu pasaules uzskatu un radoši izmantotu
fizikālās likumsakarības praksē.
Kursa nosaukums Lietojumprogrammatūra
Kursa kods

InfT1010

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Kursa anotācija
Studenti tiek iepazīst ar integrētās lietojumprogrammatūras darba metodēm, iemācās lietot
praksē savstarpēji saistītas dažādas lietojumu programmas. Mācību priekšmeta apguves
rezultātā
studentam:
jāizprot jāprot−integrētas lietojumprogrammatūras uzbūves vispārējie principi; profesionāli
darboties ar MS Word, MS Excel un MS PowerPoint; jāprot praksē savstarpēji saistīt dažādas
lietojumprogrammas.
Kursa
Cilvēka aizsardzība
nosaukums
Kursa kods Citi3002
Kredītpunkti 2
ECTS
kredīti

3

Kursa anotācija
Studenti apgūst likumus, nolikumus, noteikumus un citus normatīvos dokumentus, sistēmas
darbības, kontroles un apmācības jautājumus, darba vietu mikroklimata parametrus, putekĜu,
toksisko vielu, trokšĦu, vibrāciju, apgaismojuma u.c. faktoru iedarbību uz cilvēku, ārkārtējo
situāciju prognozēšanu, to novērtēšanas un reaăēšanas iespējas uz tām.
Kursa
Ētika, estētika
nosaukums
Kursa kods Filz1003
Kredītpunkti 1.5
ECTS
kredīti

2.25

Kursa anotācija
Kursā tiek skatīta ētika un estētika kā praktiskā filozofija, tās vieta Eiropas kultūrā un loma
cilvēku dzīvē un sabiedrībā. Tiek pievērsta uzmanība galvenajām ētikas un estētikas
kategorijām. Studenti iegūst zināšanas par nozīmīgākām ētikas un estētikas problēmām
mūsdienās, veido morālo orientāciju un gaumi.
Kursa nosaukums

Filozofija

Kursa kods

Filz1001

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Kursa anotācija
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Studenti iegūst zināšanas filozofijas vēsturē un mūsdienu aktuālajās problēmās, attīsta
filozofisko problēmu analīzes prasmes un diskusiju kultūru. Papildus lekcijām kurss ietver
diskusijas semināros, darbu grupās un studentu referātu prezentēšanu
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Kursa nosaukums

Psiholoăija

Kursa kods

Psih2008

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Kursa anotācija
PadziĜināta izpratne par psiholoăijas iespēju izmantošanu studijās. Students pilnveido savas
personības īpašības un psihiskos resursus karjeras veidošanai, psihiskās veselības
aizsardzībai, tālākizglītībai. Veido un attīsta savu sociālo kompetenci, apgūstot vadīšanas,
konsultēšanas un komunikatīvās prasmes radošai klientcentrētai darbībai.
Kursa nosaukums

Vadībzinības (Menedžments)

Kursa kods

VadZ4024

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

24

Zinātnes nozare

Vadībzinātne

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

8

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jāstudē obligātā un ieteicamā literatūra. Semestra laikā praktiskajās nodarbībās jāpielieto
iegūtās zināšanas, veicot patstāvīgos darbus. Jāaizstāv referāts vai SVID analīze.
Kursa anotācija
Vadībzinības ir specifiska zinātnes nozare, kas apskata dažādu organizāciju vadīšanas,
pārkvalificēšanas procesu, Ĝauj labāk izprast vadītāja darbu un tā nozīmību organizāciju
kvalitatīvā un rezultatīvā darbā. Vadīšana un pārvaldīšana ir universāls sabiedrības atribūts un
cilvēkam nākas tajā Ħemt aktīvu līdzdalību. Sabiedrisko attiecību nozīme organizācijas
vadīšanas darbā.
Kursa nosaukums

Socioloăija

Kursa kods

Soci2001

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Kursa anotācija
Socioloăijas priekšmets. Ieskats socioloăijas vēsturē. Socioloăisko pētījumu metodes.
Kultūra. Sociālā mijiedarbība. Sociālā stratifikācija. Sociālā mobilitāte. Sabiedrības formālā
organizācija. Etniskās attiecības. Politiskā vara .Valsts. Politiskās partijas. Politiskie režīmi.
Sociālās institūcijas: ăimene, ekonomika, izglītība, dzimums, reliăija. Sociālā politika.
Deviance Sociālās problēmas.
Kursa nosaukums

Ekoloăija un vides aizsardzība

Kursa kods

VidZ3006

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3
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Kursa anotācija
Studenti iepazīstas ar ekoloăijas kā bioloăijas zinātĦu disciplīnas iedalījumu, populācijām,
biocenozēm un ekosistēmām, orientējas vielu apritē un ekosistēmās notiekošajos
enerăētiskajos procesos. Studenti apgūst vides un dabas aizsardzības, kā arī ilgtspējīgas
resursu izmantošanas pamatprincipus, iepazīstas ar vides likumdošanu.
Kursa nosaukums

Profesionālā angĜu valoda lauksaimniecībā I

Kursa kods

ValoP031

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Kursa anotācija
Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par
līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziĦai ar ārzemju studentiem un
speciālistiem. Programma paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos
un līmeĦos.
Kursa nosaukums

Profesionālā angĜu valoda lauksaimniecībā II

Kursa kods

ValoP032

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Kursa anotācija
Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par
līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziĦai ar ārzemju studentiem un
speciālistiem. Programma paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos
un līmeĦos.
Kursa nosaukums

Profesionālā vācu valoda lauksaimniecībā I

Kursa kods

ValoP034

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Kursa anotācija
Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par
līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziĦai ar ārzemju studentiem un
speciālistiem. Programma paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos
un līmeĦos.
Kursa nosaukums

Profesionālā angĜu valoda lauksaimniecībā II

Kursa kods

ValoP032

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Kursa anotācija
Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par
līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziĦai ar ārzemju studentiem un
speciālistiem. Programma paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos
un līmeĦos.
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2. Nozares teorētiskie pamatkursi
Kopīgi laukkopības, dārzkopības un zootehnikas specializāciju virzieniem
Kursa
nosaukums

Radiobioloăija

Kursa kods

LauZ2005

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Kursa anotācija
Studenti apgūst l/s radiobioloăiju, lai to izmantotu vides aizsardzībā kā zinātnē tā praksē.
Studiju procesā apgūst jonizējošā starojuma dozu mērvienības, radioėīmijas pamatus,
bioloăisko iedarbību, skaidro radionuklīdu uzkrāšanos un migrāciju sistēmā augsne-augi,
produkcijas aizsardzību pret radionuklīdiem, iezīmēto atomu pielietošanu l/s kā arī spēj
orientēties darba aizsardzībā.
Kursa
nosaukums

Agrometeoroloăija

Kursa kods

Fizi2027

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Kursa anotācija
Meteoroloăijas studijas Ĝauj izprast atmosfērā notiekošos procesus un parādības, laikapstākĜu
veidošanos un prognozēšanas iespējas. Šīs zināšanas pielietojot praksē, var organizēt darbu
atbilstoši esošajiem un gaidāmajiem laikapstākĜiem, samazināt nelabvēlīgo meteoroloăisko
parādību ietekmi uz lauksaimniecības darbiem un ražu
Kursa
nosaukums

Dzīvnieku fizioloăija

Kursa kods

LauZ4146

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Kursa anotācija
Dzīvnieku fizioloăija ir fundamentālas bioloăijas zinātnes. Fizioloăija pēta visu dzīvības
procesu funkcijas, to savstarpējās sakarības un regulācijas mehānismus. Fizioloăija ir zinātne
par dzīvību, jo tā izskaidro visu dzīvības procesu fizikāli-ėīmiskās norises.
Kursa
nosaukums

Augu fizioloăija I

Kursa kods

Biol3005

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Kursa anotācija
Studiju priekšmets dos izpratni par fizioloăiskajām norisēm auga organismā dažādos līmeĦos,
kā arī praktiskā darba iemaĦas nosakot pamatfunkcijas augā.
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Kursa nosaukums

Mikrobioloăija

Kursa kods

Biol3008

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Kursa anotācija
Priekšmets sniedz zināšanas par mikroorganismiem dabā, to izplatība, daudzveidība un
lomu lauksaimniecībā un vides saglabāšanā. Mikroorganismu enerăijas un vielu maiĦas
īpatnības. OglekĜa un slāpekĜa savienojumu aprite dabā. Augsnes, ūdens, gaisa, augu un
mājdzīvnieku mikroflora.

Kursa nosaukums

Zooloăija

Kursa kods

Biol1010

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Kursa anotācija
Zooloăijas priekšmets sastāv no divām daĜām - vispārīgās un sistemātiskās zooloăijas.
Vispārīgā zooloăija apskata dzīvnieku organisma uzbūves un funkciju, kā arī evolūcijas
procesa, principus. Sistemātiskā zooloăija iepazīstina ar dzīvnieku klasifikācijas principiem
un dzīvnieku valsts daudzveidību.
Kursa nosaukums

Botānika

Kursa kods

Biol1001

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Kursa anotācija
Augu šūnas struktūra un funkcijas. Augu audi, to iedalījums un funkcijas. Augu veăetatīvie
un ăeneratīvie orgāni, to uzbūve un funkcijas. Augu vairošanās. Augu klasifikācija. Augu
grupas, to raksturojums un nozīme.
Kursa nosaukums Ekonomikas teorija
Kursa kods

Ekon1002

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Kursa anotācija
Studiju priekšmeta mērėis apgūstot teorētiskos pamatprincipus un ekonomiskās
likumsakarības, gan mikro, gan makroekonomikas līmenī, apzināties to praktiskās
pielietošanas iespējas. Izprast makroekonomiskās sakarības un tendences Latvijas
ekonomikā.
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Kursa nosaukums

Pētījumu metodika

Kursa kods

LauZ4109

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Kursa anotācija
Studenti apgūst izmēăinājumu plānošanu, pētījumu rezultātu matemātiskās apstrādes
metodes un iemācās dot izmēăinājumu rezultātu profesionālo novērtējumu. Apgūst
literatūras studiju iemaĦas, kursa un bakalaura darbu noformēšanas prasības. Iepazīstas ar
darba hipotēzes izvirzīšanu, vienfaktora un divfaktoru izmēăinājumu shēmām,
nepieciešamo resursu, kā arī novērojumu un uzskaišu plānošanu.
Kursa nosaukums

Pētījumu metodika

Kursa kods

LauZ4010

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Kursa anotācija
Temata izvēle un pētījumu uzdevumu noteikšana. Temata līdzšinējās izpētes stāvokĜa
noskaidrošana. Darba hipotēzes izvirzīšana. Izmēăinājuma shēmu un tām nepieciešamo
resursu plānošana. Novērojumu plānošana. Paraugkopas statistisko rādītāju aprēėināšana.
Dispersiju analīzes pielietošana datu izvērtēšanā. Izmēăinājuma rezultātu lineārā un
korelācijas analīze. Tabulu, diagrammu, pārskatu sastādīšana.
Kursa nosaukums

Lauksaimniecības resursi

Kursa kods

LauZ1010

Kredītpunkti

5

ECTS kredīti

7.50

Kursa anotācija
Studiju priekšmets sniedz zināšanas par lauksaimnieciskajai ražošanai nepieciešamajiem
dabas resursiem, to iedalījumu. Iepazīstina ar nedzīvās dabas resursiem - klimatu, ūdeni,
augsni; derīgiem izrakteĦiem, to izmantošanas iespējām. Iepazīstina ar dzīvās dabas
resursiem: augiem, dzīvniekiem, mikroorganismiem. Studenti gūst priekšstatu par
lauksaimniecības un tās apakšnozaru vietu tautsaimniecībā.
Kursa nosaukums

Lauksaimniecības resursi

Kursa kods

LauZ1016

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Kursa anotācija
Studenti padziĜināti analizē izvēlēto lauksaimniecības ražošanas nozari, vienlaicīgi piesaistot
reālas, izvēlētajā nozarē specializējušās saimniecības analīzi. Iegūst priekšstatu par dažādo
lauksaimniecisko jautājumu savstarpējo saistību. Analizē dabas resursu ieguves un
izmantošanas iespējas kādā rajonā. Apgūt studiju darbu noformēšanas iemaĦas.
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Kursa nosaukums

Biškopība

Kursa kods

LauZ3090

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Kursa anotācija
Priekšmeta mērėis ir izzināt bišu nozīmi lauksaimniecībā un ekoloăijā bioloăiskās
daudzveidības un ekoloăiskā līdzsvara saglabāšanā, bišu saimes sastāvu, dzīvi un darbību,
bišu produktus, to izmantošanu, medus un citu biškopības produktu ražošanas organizēšanu,
dravu organizāciju, bišu barības bāzi, bišu nozīmi apputeksnēšanā, bišu slimības un
kaitēkĜus.
Kursa nosaukums

Grāmatvedība

Kursa kods

Ekon1009

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Kursa anotācija
Studenti apgūst grāmatvedības pamatus, uzĦēmuma finansu grāmatvedību divkāršā ieraksta
sistēmā un nodokĜu likumdošanu, iepazīstas ar grāmatvedības pamatprincipiem, uzĦēmuma
līdzekĜiem un to avotiem, uzskaites objektiem, līdzekĜu novērtēšanas metodēm, kā arī ar
ieĦēmumu un izdevumu atspoguĜošanu vienkāršās grāmatvedības sistēmā.
Kursa nosaukums

UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā

Kursa kods

LauZ3117

Kredītpunkti

2.5

ECTS kredīti

3.75

Kursa anotācija
Priekšmets noris 2 semestrus, akumulējošo atzīmi sekmju grāmatiĦās ieraksta 2. semestrī.
UzĦēmējdarbības formas. Lauksaimniecības uzĦēmuma organizācija, plānošana.
UzĦēmējdarbības projektu sastādīšana, uzĦēmumu dibināšana, līgumu slēgšana. Mārketings,
kooperācija. Līgumi, to saturs. Finansu iestādes
Kursa nosaukums

UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā

Kursa kods

LauZ4170

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Kursa anotācija
Kursa darba mērėis ir izstrādāt biznesa plānu lauksaimniecības uzĦēmumam vai ar
lauksaimniecību saistītam uzĦēmumam. Nostiprināt teorētiskās zināšanas, veicot
uzĦēmējdarbības analīzi. Aprēėināt ražošanas izmaksas, izpētīt esošo tirgus situāciju, plānot
naudas plūsmu un aprēėināt ieĦēmumus un bruto segumu
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Kursa nosaukums

Lauksaimniecības likumdošana

Kursa kods

LauZ3005

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Kursa anotācija
Likumdošanas procesu, ekonomisko mehānismu un instrumentu tiesiskā bāze - nodokĜi,
nodevas, budžeti. Kredītiestāžu un kredītattiecību tiesiskie pamati. Komerclikuma normas,
uzĦēmumu (uzĦēmējdarbību) darbība regulējošie un/vai reglamentējošie likumi. Ministru
kabineta noteikumi. Lauksaimniecību reglamentējošie tiesiskie akti. Pašvaldību funkcijas
lauku uzĦēmējdarbībā.
Kopīgi laukkopības un dārzkopības specializāciju virzieniem
Kursa nosaukums

Augu fizioloăija II

Kursa kods

Biol3006

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Kursa anotācija
Studiju priekšmets dos izpratni par fizioloăiskajām norisēm auga organismā dažādos
līmeĦos, kā arī praktiskā darba iemaĦas nosakot pamatfunkcijas augā.
Kursa nosaukums

Augsnes zinātne

Kursa kods

LauZ2007

Kredītpunkti

5

ECTS kredīti

7.50

Kursa anotācija
Ăeoloăijas pamati. Augsnes veidošanās, morfoloăiskās pazīmes un īpašības. Augsnes
sastāvs. Augsnes ăenēze un klasifikācija. Augsnes kartēšana un zemes vērtēšana. Augsnes
ūdens režīma regulēšana. Nosusināšana. ApūdeĦošana. Kultūrtehniskie darbi un augšĦu
aizsardzība.
Kursa nosaukums

Augsnes zinātne

Kursa kods

LauZ2008

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Kursa anotācija
Saimniecības (lauksaimniecības uzĦēmuma) augsnes segas izpētes materiālu analīze.
Izplatītāko augšĦu apraksts. AugšĦu karšu sagatavošana. Noteikta, ar augsnes problemātiku
saistīta eksperimenta veikšana un tā rezultātu apkopojums. Studentu kursa darbs, kas tiek
izstrādāts reālai vai noteikta rajona modeĜsaimniecībai, vai eksperimenta realizācija.
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Kursa nosaukums

Patentzinība un standarti

Kursa kods

LauZ4145

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Kursa anotācija
Studiju priekšmeta mērėis ir izzināt intelektuālā īpašuma veidus, kvalitātes un sertifikācijas
pamatprincipus. Izzināt patentu, rūpniecisko dizainparaugu, preču zīmju, autortiesību un
"know-how" Latvijas un starptautiskās likumdošanu, pielietošanu praksē. Izzināt tendences
standartizācijas un sertifikācijas jomā. Apgūt lauksaimniecības produktu kvalitātes
standartus, pārtikas nekaitīguma pamatus
Kursa nosaukums

Augu biotehnoloăija

Kursa kods

Biol4002

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Kursa anotācija
Priekšmets sniedz zināšanas par augu biotehnoloăijas metodēm un to pielietošanas iespējām
lauksaimniecībā un vides saglabāšanā. Augu produkcijas saglabāšanas noteicošie faktori un
biotransformācija.. Etanola, aminoskābju, vitamīnu un citu savienojumu biotehnoloăiskā
ieguve. Biotehnoloăijas metodes vides saglabāšanā. Augu šūnu un audu kultūras.
3. Nozares profesionālās specializācijas kursi
Kopīgi Laukkopības, dārzkopības un zootehnikas specializācijas virzieniem
Kursa nosaukums

Lauksaimniecības mehanizācija

Kursa kods

LauZ4031

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Kursa anotācija
Enerăijas avoti. Enerăētiskās iekārtas. Laukkopības, dārzkopības un lopkopības mehanizētās
tehnoloăijas, iekārtas un mašīnas to realizēšanai, tehnoloăiju novērtēšana un salīdzināšana.
Mašīnu uzbūves principiālās shēmas, darbība, to vieta konkrētās produkcijas ražošanas
tehnoloăiskajā ėēdē. Mašīnu un iekārtu darba kvalitātes vērtēšana, iegādes un pielietošanas
izmaksas.
Kopīgi Laukkopības un dārzkopības specializācijas virzieniem
Kursa nosaukums
Agroėīmija
Kursa kods

LauZ3010

Kredītpunkti

4

ECTS kredīti

6

Kursa anotācija
Mērėis - sniegt zināšanas par augu un barības elementu uzĦemšana augos. Augsnes auglību,
tās regulēšanu. Mēslošanas līdzekĜiem – raksturojums un lietošanas tehnoloăija. Apgūt
kultūraugu mēslošanas sistēmas sastādīšanu. Augu barības elementu aprite ekosistēmā.
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Mēslošanas līdzekĜu lietošanas optimizācija, rekomendāciju sistēmas. Pētījumu metodes
agroėīmijā. Augu barošanās diagnostika
Kursa nosaukums

Agroėīmija

Kursa kods

LauZ3012

Kredītpunkti

1.5

Kursa anotācija
Lauks. uzĦēmuma augsnes dažādības raksturojums. Nepieciešamie agroėīmiskie ielabošanas
pasākumi. Organisko mēslu uzkrāšanas aprēėini. Mēslošanas līdzekĜu pielietošana lauku
kultūraugu mēslošanā plānotā ražas līmeĦa sasniegšanai, to agronomiskās un ekonomiskās
efektivitātes aprēėins. Augu barības elementu bilance saimniecībā. Tiek izstrādāts reālai vai
noteiktas specializācijas modeĜsaimniecībai.
Kursa nosaukums

Augu aizsardzība

Kursa kods

LauZ4029

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Kursa anotācija
Studenti tiek iepazīstināti ar augu aizsardzības līdzekĜu un lietošanas metožu izvēli, kura ir
atkarīga no šo līdzekĜu fizikālām, ėīmiskām, toksikoloăiskām īpašībām, savstarpējo
saderību un to lietošanas ekonomiskiem rādītājiem. Zināšanas par pesticīdu iedarbības
mehānismu uz kaitīgiem organismiem un dabas elementiem ir augu aizsardzības kursa
pamatā.
Kursa nosaukums

Augu aizsardzība

Kursa kods

LauZ4030

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Kursa anotācija
Kursa darba uzdevums ir apgūt iemaĦas praktiski sagatavot dažādu kultūraugu agrotehnikas
un augu aizsardzības projektu, audzējot tos atklātā laukā vai segtajās platībās. Īpaši izceĜot
prasmi sastādīt augu aizsardzības sistēmu pret kaitēkĜiem, slimībām un nezālēm. Augu
aizsardzības sistēmas sastādīšanai jāizmanto Latvijas Republikā reăistrētie augu
aizsardzības līdzekĜu saraksts.
Kursa nosaukums

Entomoloăija

Kursa kods

LauZ3028

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Kursa anotācija
Apgūst nozīmīgāko kultūraugu kaitēkĜu taksonomiju, bioloăiju, ekoloăiju, apkarošanas
pasākumus. Iepazīst svarīgākās derīgo organismu sistemātiskās grupas, to izmantošanas
iespējas kultūraugu kaitēkĜu apkarošanai. Iepazīst nozīmīgāko kultūraugu kaitēkĜu sugu
raksturojumu un ierobežošanas iespējas
Kursa nosaukums
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Kursa kods

LauZ3031

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Kursa anotācija
Studiju mērėis ir izprast jēdzienu augu slimība, iepazīties ar slimību cēloĦiem un to
ierosinātājiem (sēnes, vīrusi, baktērijas u.c.). Izprast likumsakarības, kas nosaka slimību
attīstību un vides ietekmi. Studē inficēšanās procesu, tā etapus un augu rezistences būtību.
Iepazīst nozīmīgākās kultūraugu slimības, to ierosinātājus, slimību simptomus, attīstības
ciklu un ierobežošanas iespējas.
Laukkopības specializācijas virzienam
Kursa nosaukums

Laukkopība

Kursa kods

LauZ3053

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt nokārtotiem visiem laboratorijas darbiem, uzrakstītiem kontroldarbiem, aizstāvētam kursa
darbam, nokārtotam eksāmenam.
Kursa anotācija
Studiju priekšmeta apgūšanas mērėis: sniegt zināšanas kultūraugu audzēšanas vispārējos
jautājumos, priekšstatu par zemkopības likumiem, augu dzīves faktoriem, to praktiskās regulēšanas
iespējām. Jāapgūst nezāĜu klasifikācijas, bioloăiskās īpatnības, nezāĜu apkarošana. Sniedz izpratni
par augsekām un laukkopības sistēmām, kultūraugu vietu augsekā un augseku projektēšanu,
augsnes apstrādi.
Kursa nosaukums

Laukkopība

Kursa kods

LauZ3052

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kvalitatīvi, pēc kursa darba noformēšanas noteikumiem izpildīts, teorētiski pamatots, analītiski
veikts un aizstāvēts patstāvīgais darbs.
Kursa anotācija
Darba mērėis ir apgūt augseku sistēmas projektēšanu reālai saimniecībai, Ħemot vērā saimniecības
atrašanās vietu, augsnes un agroklimatiskos apstākĜus, saimniecības specializāciju. Parādīt iemaĦas
augsnes apstrādes un nezāĜu apkarošanas plāna izstrādei.
Kursa nosaukums

Augkopība I
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Kursa kods

LauZ4001

Kredītpunkti

5.5

ECTS kredīti

8.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

88

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Literatūras studijas. Sagatavošanās kontroldarbiem un semināriem. Laboratorijas darbu rezultātu
apstrāde un noformēšana.
Kursa anotācija
Augkopības mācību priekšmets sastāv no ražu veidošanās teorētiskajiem pamatiem. Laukaugu
ražību ietekmējošiem agroekoloăiskiem faktoriem. Sēklkopība, tās nepieciešamība un organizācija,
sēklu morfoloăiskās un anatomiskās atšėirības, sēklu kvalitāte, sertifikācija un sagatavošana,
atsevišėu kultūraugu bioloăiskās īpašības, agroekoloăiskās prasības un audzēšanas tehnoloăijas.
Kursa nosaukums

Augkopība II

Kursa kods

LauZ4002

Kredītpunkti

4

ECTS kredīti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Literatūras studijas. Sagatavošanās kontroldarbiem un semināriem. Laboratorijas darbu rezultātu
apstrāde un noformēšana. Kursa projekta izstrāde un aizstāvēšana. Semestra beigās eksāmens ar
atzīmi.
Kursa anotācija
Augkopības mācību priekšmets sastāv no vairākām savstarpēji saistītām sadaĜām: graudaugi,
pākšaugi, bumbuĜaugi, sakĦaugi, eĜĜas un ēterisko eĜĜu augi, šėiedraugi un tīruma zaĜmasas augi. Kā
arī laukaugu ražību ietekmējošiem agroekoloăiskiem faktoriem.
Kursa nosaukums

PĜavkopība

Kursa kods

LauZ4003

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Individuāla studentu laboratorijas darbu izstrāde un aizstāvēšana. Sekmīga kontroldarbu
nokārtošana. Kursa darbu aizstāvēšana. Eksāmens.
Kursa anotācija
Zālaugu morfoloăiskās pazīmēs un bioekoloăiskās īpašības, augu kopu veidošanas likumsakarības
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un to regulēšanas iespējas. Dabiskie zālāji, to klasifikācija, uzlabošanas pasākumu sistēma. Sēto
pĜavu un ganību ierīkošana, mēslošana, izmantošana. Zāles lopbarības sagatavošana, konservēšana
un uzglabāšana. Zāles lopbarības uzskaite un novērtēšana. Zālaugu sēklaudzēšana.
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Kursa nosaukums

Ăenētika un selekcija

Kursa kods

LauZ4006

Kredītpunkti

4

ECTS kredīti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Literatūras studijas, gatavošanās kontroldarbiem un semināriem. Laboratorijas darbu apstrāde un
noformēšana.
Kursa anotācija
Ăenētikas kursā iepazīstas ar iedzimtības materiālajiem pamatiem, MendeĜa iedzimtības likumiem,
hromosomālo iedzimtības teoriju, ăenētiskajiem procesiem populācijā, organismu mainību,
poliploidiju, heterozi. Selekcijas kursā iepazīstas ar šėirni, selekcijas galvenajiem virzieniem,
metodēm, heterozes, mutāciju, poliploidijas izmantošanu selekcijā un jaunākajiem zinātnes
sasniegumiem.

Kursa nosaukums

Augkopība

Kursa kods

LauZ4008

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Literatūras studijas. Lauka vai laboratorijas izmēăinājumi. Kursa projekta izstrāde un aizstāvēšana
ar atzīmi.
Kursa anotācija
Kursa projekta tematika tiek formulēta no studiju priekšmeta "Augkopība" programmām. To
izstrādi var veikt, balstoties uz sekojošām nostādnēm. Veicot eksperimentālu darbu iegūst datus,
vai veic objektu apsekošanu dabā. tehnoloăisko procesu vai saimniekošanas modeĜa projektēšana,
plāna izstrāde un tā pamatojums. Komercdarbības (biznesa) plāna izstrāde noteiktam uzĦēmumam.
Kursa nosaukums

Dzīvnieku ēdināšana

Kursa kods

LauZ4097

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kontroldarbi - 3, izpildīti un atbildēti praktiskie darbi ( pēc augstāk sastādītā plāna), gala ieskaite.
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Kursa anotācija
Barības līdzekĜu zootehniska, ekonomiska novērtēšana, barības vielu noteikšana un nozīme
dzīvnieku uzturē, produkcijas ražošanā, dzīvnieku ēdināšanas normēšana, barības devu sastādīšana
dažādu sugu. vecuma, produktivitātes grupu dzīvniekiem, lai sasniegtu maksimālu produkcijas
iznākumu ar minimālu barības patēriĦu, saglabājot labu dzīvnieku veselību, reprodukcijas spējas,
ilgmūžību.
Kursa nosaukums

Dzīvnieku ēdināšana

Kursa kods

LauZ4098

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīga kursa darba saizstāvēšana.
Kursa anotācija
Kursa darbā studenti veic barības līdzekĜu zootehnisku, ekonomisku novērtēšanu, barības vielu
noteikšanu dzīvnieku uzturē, produkcijas ražošanā, dzīvnieku ēdināšanas normēšanu, barības devu
sastādīšanu dažādu sugu, vecuma, produktivitātes grupu dzīvniekiem.
Kursa nosaukums

PĜavkopība

Kursa kods

LauZ4115

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Individuāla studentu laboratorijas darbu izstrāde un aizstāvēšana un lopbarības zootehnisko analīžu
izstrāde. Sekmīga kontroldarbu nokārtošana. Kursa darbu aizstāvēšana. Eksāmens.
Kursa anotācija
Kursa darbu var izstrādāt uz autora eksperimentālo datu bāzes vai veicot zinātniskās literatūras
apkopojumu par attiecīgo tēmu. Biznesa plāna izstrāde lopbarības ražošanā uz konkrētas zemnieku
saimniecības bāzes, kura specializējusies piena vai gaĜas ražošanā. Lauksaimniecības kultūraugu
audzēšanas un kvalitātes uzlabošanas modeĜi.
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Dārzkopības specializācijas virzienam
Kursa
nosaukums

DārzeĦkopība I

Kursa kods

LauZ4153

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Kursa anotācija
Studiju priekšmeta mērėis ir prast izvēlēties dārzeĦu audzēšanas tehnoloăijas saistībā ar
dārzeĦu bioloăiskajām īpatnībām, ekoloăiskajām prasībām un audzēšanas mērėi, plānotās
ražas kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem rādītājiem.
Kursa
nosaukums

DārzeĦkopība II

Kursa kods

LauZ4154

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3
Kursa anotācija

Studiju priekšmeta mērėis ir prast izvēlēties dārzeĦu audzēšanas tehnoloăijas saistībā ar
dārzeĦu bioloăiskajām īpatnībām, ekoloăiskajām prasībām un audzēšanas mērėi, plānotās
ražas kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem rādītājiem.
Kursa
nosaukums

DārzeĦkopība

Kursa kods

LauZ4022

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50
Kursa anotācija

Izstrādātais kursa darbs ir apliecinājums tam, ka konkrētajā studiju priekšmetā ,un ar to
saistītajos priekšmetos, iegūtas nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai patstāvīgi veiktu
eksperimentāla, teorētiski analizējoša vai situācijas analīzes rakstura pētniecisko darbu, tā
apkopojot, padziĜinot un pamatojot zināšanas un pieredzi.
Kursa nosaukums

Dārzaugu selekcija

Kursa kods

LauZ3101

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Kursa anotācija
Kursa darba mērėis ir nostiprināt apgūtās teorētiskās zināšanas un gūt pieredzi dārzaugu
selekcijas programmas izstrādē
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Kursa nosaukums

AugĜkopība I

Kursa kods

LauZ4151

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Kursa anotācija
Priekšmeta mērėis ir izzināt augĜkopības stāvokli Latvijā un pasaulē. Studenti apgūst
prasmi audzēt augĜaugus, izzina to bioloăijas un ekoloăisko apstākĜu kopsakarības.
Kursa nosaukums

AugĜkopība II

Kursa kods

LauZ4152

Kredītpunkti

2
Kursa anotācija

Studenti prot novērtēt un vadīt augĜaugu šėirĦu audzēšanas tehnoloăiskos procesus dārzā,
kā arī novērtēt un piedalīties augĜu tirgū.
AugĜkopība
Kursa kods

LauZ4023

Kredītpunki

1.5

ECTS kredīti

2.25
Kursa anotācija

Kursa darba mērėis ir apkopot studiju procesā iegūtās zināšanas un mācīties tās pielietot
praktiski. Studenti spēj analizēt situāciju, saistīt to ar studiju procesā apgūtajām
zināšanām un modelēt augĜkopības vai stādu ražošanas saimniecības izveidi un attīstību
konkrētajā situācijā.
Kursa nosaukums

DaiĜdārzkopība

Kursa kods

LauZ4027

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Kursa anotācija
Apgūt dendroloăijas un introdukcijas pamatus, kokaugu un puėu klasifikāciju, to
bioloăiskās un dekoratīvās īpašības, iepazīt dekoratīvo augu pavairošanas metodes,
vērtēt uzkrātās zinātniskās atziĦas un praktisko pieredzi dekoratīvo augu audzēšanā un
pavairošanā stādaudzētavās Latvijā un ārzemēs.
Kursa nosaukums

Puėkopība

Kursa kods

LauZ4028

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas par ekoloăisko faktoru nozīmi puėu kultūru audzēšanā,
iepazīstas ar rūpniecisko puėu kultūru bioloăiski saimnieciskajiem raksturojumiem, gūst
iemaĦas šėirĦu izvēlē atkarībā no uzziedināšanas laika un ekoloăisko faktoru
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nodrošinājuma.
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Kursa nosaukums

Puėkopība

Kursa kods

LauZ3102

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Kursa anotācija
Kursa darba mērėis ir izstrādāt agrotehnisko pasākumu programmu un teorētisko un
ekoloăisko pamatojumu audzēšanas tehnoloăijām.
Kursa
nosaukums

Apstādījumi

Kursa kods

LauZ4159

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Kursa anotācija
Studenti iepazīst dārzu un parku mākslas vēsturi, ainavu kompozīcijas galvenos
pamatprincipus. Apgūst dažādu apstādījumu veidu - ceĜu, ielu, parku, skvēru, dārzu,
lauku sētu, sabiedrisko ēku teritoriju apstādījumu - projektēšanu un kopšanu. Prot
apstādījumos pielietot dažādas kokaugu sugas, dekoratīvās formas un šėirnes, puėes,
ūdens elementus, akmensdārzus, zālienus un arhitektūras mazās formas
Kursa
nosaukums

Apstādījumi

Kursa kods

LauZ4149

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Kursa anotācija
Kursa projekta mērėis ir, pamatojoties uz studiju procesā iegūtajām zināšanām, izstrādāt
estētiski, ekoloăiski un ekonomiski pamatotu apstādījumu projektu. Studenti spēj
analizēt situāciju, izveidot optimālu teritorijas zonējumu, funkcionālu kustības tīklu un
atlasīt piemērotu augu sortimentu.
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Zootehnikas specializācijas virzienam
Kursa nosaukums

Bioėīmija

Kursa kods

Ėīmi2008

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

56

Zinātnes nozare

Ėīmija

Zinātnes apakšnozare

Bioėīmija

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt uzrakstītiem visiem kontroldarbiem, izstrādātiem laboratorijas darbiem, nokārtotam
eksāmenam.
Kursa anotācija
Studenti apgūst zināšanas par biopolimēru uzbūvi, īpašībām, enzīmiem, bioenerăētiku, kopējo
katabolisma ceĜu, pirovīnogskābes oksidatīvo dekarboksilēšanos, citronskābes ciklu,
ogĜhidrātu, lipīdu, proteīnu maiĦu, vitamīniem, hormoniem, metabolisma integrāciju un
regulāciju.
Kursa nosaukums

Govkopība

Kursa kods

LauZ3047

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kursa darba noformēšanas prasībām atbilstoši sagatavota darba iesniegšana, teorētiskās daĜas
un pētījumu rezultātu publiska prezentēšana un aizstāvēšana.
Kursa anotācija
Darba mērėis - veikt pārraudzības kopsavilkumos apkopotās informācijas vai reāli pastāvošas
saimniecības slaucamo govju vai specializēto gaĜas liellopu ganāmpulka kvalitātes,
produkcijas ražošanas un realizācijas, kā arī atražošanas rādītāju analīzi. Veikt iegūto
rezultātu interpretāciju, pamatojoties uz literatūrā publicētām atziĦām.
Kursa nosaukums

Cūkkopība

Kursa kods

LauZ4093

Kredītpunkti

4

ECTS kredīti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nostrādāti un atbildēti praktiskie darbi, gala eksāmens.
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Kursa anotācija
Studenti gūst zināšanas par cūku bioloăiskām īpatnībām, šėirĦu raksturojumiem, to izvēles
pamatojumu un principiem, cūku konstitūciju, eksterjeru, tā vērtēšanu, audzēšanas metodēm
cūkkopībā, ganāmpulka atražošanas tehnoloăiju, sivēnu izaudzēšanu, nobarošanu, cūku
turēšanas tehnoloăijām.
Kursa nosaukums

Cūkkopība

Kursa kods

LauZ4094

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kursa darba prezentēšana un publiska aizstāvēšana, sekmīga novērtējuma ieguve.
Kursa anotācija
Studenti kursa darbā veic cūku bioloăisko īpatnību izpēti un izmantošanas iespējas, studē
zinātnisko literatūru un salīdzina ar konkrētas saimniecības rādītājiem, apraksta audzēšanas
metodes, ēdināšanas un turēšanas tehnoloăijas saimniecībā un veic analīzi.
Kursa nosaukums

Putnkopība

Kursa kods

LauZ4104

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

24

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju un nodarbību apmeklējums obligāts. Students novērtējumu iegūst aizpildot testa 30
jautājumus. Nepildot praktiskos darbus nebūs iespēja iepazīties ar praktiskiem,
saimnieciskiem un zinātniski pamatotiem putnkopības produkcijas novērtēšanas jautājumiem,
tādējādi samazināsies novērtējuma ballu skaits.
Kursa anotācija
Studenti augstākajā profesionālajā studiju programmā tiek iepazīstināti ar mājputnu
bioloăiskās īpatnībām, dažādu šėirĦu raksturojumu, vaislas putnu reproducēšanas un
turēšanas, kā arī ar vecāku ganāmpulka audzēšanas tehnoloăiju. Studenti apgūst zināšanas par
mājputnu ēdināšanu un turēšanu balstoties uz jaunajām ES direktīvām par turēšanu, labklājību
un putnkopības produktu kvalitāti.
Kursa nosaukums

Zirgkopība

Kursa kods

LauZ4106

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32
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Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju un praktisko darbu apmeklējums obligāts. Jābūt nokārtotiem kolokvijam,
kontroldarbam un gala ieskaitei.
Kursa anotācija
Studenti augstākajā profesionālajā programmā tiek iepazīstināti ar zirgu bioloăiskajām
īpatnībām, dažādu šėirĦu raksturojumu un izvēli konkrētam zirgu izmantošanas virzienam.
Apgūst zirga individuālās vērtēšanas metodes, audzēšanas tehnoloăijas īpatnības un
izmantošanas iespējas jātnieku sportā.
Kursa nosaukums

Aitkopība

Kursa kods

LauZ3044

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

36

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Individuālo darbu ieskaite, nostrādāti un ieskaitīti praktiskie darbi, sekmīga atzīme noslēguma
ieskaitē.
Kursa anotācija
Studiju priekšmeta apguve studentiem dod iespēju iepazīsties ar aitu izcelšanos, bioloăiskām
īpatnībām, produkcijas veidiem. Apgūt aitu selekcijas teorētisko bāzi un praktisko
pielietojumu, kā arī dažādu vecuma un dzimuma aitu turēšanas tehnoloăiskos risinājumus un
ēdināšanas īpatnības.
Kursa nosaukums

Dzīvnieku ēdināšana

Kursa kods

LauZ4095

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nostrādāti un atbildēti laboratorijas darbi, gala eksāmens.
Kursa anotācija
Barības līdzekĜu zootehniska, ekonomiska novērtēšana, barības vielu noteikšana un nozīme
dzīvnieku uzturē, produkcijas ražošanā, dzīvnieku ēdināšanas normēšana, barības devu
sastādīšana dažādu sugu. vecuma, produktivitātes grupu dzīvniekiem, lai sasniegtu maksimālu
produkcijas iznākumu ar minimālu barības patēriĦu, saglabājot labu dzīvnieku veselību,
reprodukcijas spējas, ilgmūžību.
Kursa nosaukums

Dzīvnieku
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ēdināšana
Kursa kods

LauZ4096

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms (akadēmisko
kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības
zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kursa darba prezentēšana un publiska aizstāvēšana, sekmīga
novērtējuma ieguve.
Kursa anotācija
Kursa darba studenti veic barības līdzekĜu zootehnisku, ekonomisku
novērtēšanu, barības vielu noteikšanu dzīvnieku uzturē, produkcijas
ražošanā. Aprēėina barības devas dzīvniekiem, veic lopbarības
plānošanu dažādu sugu, vecuma, produktivitātes grupu dzīvniekiem,
lai sasniegtu maksimālu produkcijas iznākumu ar minimālu barības
patēriĦu.
Kursa nosaukums

Zoohigiēna

Kursa kods

LauZ4019

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

36

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite.
Kursa anotācija
Studenti gūst zināšanas par ārējās vides faktoru ietekmi uz dzīvnieku veselību, produktivitāti,
mītĦu mikroklimatu, kūts un āra gaisa fizikālām, ėīmiskām un bakterioloăiskām īpašībām,
augsnes un apkārtējās vides ietekmi uz dzeramā ūdens, lopbarības nekaitīgumu, dzīvnieku
transportu, dzīvnieku turēšanas veidus un dzīvnieku labturību.
Kursa nosaukums

Dzemdniecība un ginekoloăija

Kursa kods

Vete4010

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Veterinārmedicīna

Zinātnes apakšnozare

Dzemdniecība un ginekoloăija

Prasības kredītpunktu iegūšanai
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Jābūt nokārtotiem visiem četriem kolokvijiem.
Kursa anotācija
Studenti iepazīstas ar mājdzīvnieku (bullis, kuilis) vaislas spēju noteikšanu, spermas iegūšanu
un novērtēšanu, govju un cūku mākslīgo apsēklošanu. Veicam govju pārbaudi uz tesmeĦa
slimībām, kā arī iepazīstamies ar ganāmpulka pavairošanas (reprodukcijas) gaitu.
Organizējam mācību ekskursiju mākslīgās apsēklošanas stacijās (Sigulda, Jaunpils).
Kursa nosaukums

Veterinārijas pamati

Kursa kods

LauZ3009

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Kursa anotācija
Studenti tiek iepazīstināti ar plašāk izplatīto un bīstamāko mājdzīvnieku infekcijas un
parazitāro, kā arī nelipīgo un ėirurăisko slimību etiopatoăenēzi, patoloăiju, diagnostikas,
ārstēšanas un profilakses principiem, ar vielu maiĦas un dažu infekcijas un invāzijas slimību
agrās diagnostikas metodēm, profilakses metodēm augstražīgos ganāmpulkos.

Studiju priekšmetu anotācijas augstākās profesionālās izglītības ieguvei
programmā „UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā”
1. Vispārizglītojošie studiju kursi
Kursa nosaukums

Matemātika I

Kursa kods

Mate2015

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

32

Zinātnes nozare

Matemātika

Zinātnes apakšnozare

Varbūtību teorija un matemātiskā
statistika

Kursa anotācija
Studenti apgūst analītiskās ăeometrijas, matemātiskās analīzes metožu pielietojumu
lauksaimniecībā, diferenciālrēėiniem, lauksaimniecības ražošanas optimizācijas uzdevumiem.
Studenti iegūst izpratni par vairākargumentu funkcijām, integrālrēėiniem, lauksaimniecības
uzdevumiem, kas saistīti ar noteiktā integrāĜa jēdzienu.
Kursa nosaukums

Filozofija

Kursa kods

Filz1019

Kredītpunkti

3
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ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Filozofija

Lekciju skaits

24

Semināru un praktisko darbu skaits

24

Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas par filozofisko ideju vēsturi, par ētiskās domas attīstību, par ētiskām
un estētiskām vērtībām. Kurss veido prasmes analizēt nozīmīgas ētikas un ēstētikas
problēmas mūsdienās. Papildus lekcijām, kurss ietver diskusijas semināros, darbu grupās,
patstāvīgo darbu prezentāciju.

Kursa nosaukums

Profesionālā angĜu valoda uĦēmējdarbībai
lauksaimniecībā

Kursa kods

ValoP033

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

32

Zinātnes nozare

Valodniecība

Kursa anotācija
Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par
līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziĦai ar ārzemju studentiem un
speciālistiem. Programma paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos
un līmeĦos.
Profesionālā vācu valoda uzĦēmējdarbībai lauksaimniecībā
Kursa kods

ValoP036

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Valodniecība

Kursa anotācija
Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par
līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziĦai ar ārzemju studentiem un
speciālistiem. Programma paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos
un līmeĦos.
Kursa nosaukums

Vadīšanas pamati

Kursa kods

VadZ4023

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Vadībzinātne
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Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

8

Kursa anotācija
Studiju priekšmeta apgūšanas mērėis- izprast vadīšanas procesa būtību, funkcijas un metodes.
Apgūt organizācijas struktūru veidošanu efektīvai uzĦēmumu darbībai. Pielietot personāla
atlases, veidošanas , motivēšanas un vadīšanas principus. Veidot mērėtiecīgu izpratni par
komunikāciju veidiem, laika menedžmentu, komandas vadību, problēmu un konfliktu
risinājumiem.
Kursa nosaukums

Socioloăija

Kursa kods

Soci2001

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

24

Zinātnes nozare

Socioloăija

Zinātnes apakšnozare

Socioloăijas teorija un vēsture

Kursa anotācija
Socioloăijas priekšmets. Ieskats socioloăijas vēsturē. Socioloăisko pētījumu metodes.
Kultūra. Sociālā mijiedarbība. Sociālā stratifikācija. Sociālā mobilitāte. Sabiedrības formālā
organizācija. Etniskās attiecības. Politiskā vara .Valsts. Politiskās partijas. Politiskie režīmi.
Sociālās institūcijas: ăimene, ekonomika, izglītība, dzimums, reliăija. Sociālā politika.
Deviance Sociālās problēmas.
Kursa nosaukums

Agrārpolitika

Kursa kods

LauZ2002

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Kursa anotācija
Agrārpolitikas jēdziens, agrārais jautājums, reformas. Pasaules lauksaimniecības attīstības
problēmas. Valsts politika Latvijā un tās saistība ar Eiropas un pasaules agrāro politiku. ES
paplašināšanās. ES politikas un Latvija. ES lauku attīstības harta, lauksaimniecības politika,
Eiropas vienotais tirgus, tā instrumenti, Programma 2000, reăionālā attīstība un vides politika.
ES struktūrfondi.
Kursa nosaukums

Statistika

Kursa kods

Ekon3001

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Ekonomika
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Statistika

Zinātnes apakšnozare
Kursa anotācija

Studenti apgūst empīriskos un teorētiskos sadalījumus, to raksturotājus, statistisko rādītāju
novērtēšanu un hipotēžu pārbaudi. Studenti iepazīstas ar statistisko metožu pielietojumu
ekonomiskos un lauksaimnieciskos pētījumos.
Kursa nosaukums

Statistika

Kursa kods

Ekon3003

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Statistika

Kursa anotācija
Kursa darba izstrādes gaitā studenti nostiprina zināšanas par empīriskiem un teorētiskiem
sadalījumiem, to raksturotājiem, statistisko rādītāju novērtēšanu un hipotēžu pārbaudi, ar
statistisko metožu pielietojumu ekonomiskos un lauksaimnieciskos pētījumos.
Kursa nosaukums

Makroekonomika

Kursa kods

Ekon2087

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Ekonomika

Lekciju skaits

24

Semināru un praktisko darbu skaits

24

Kursa anotācija
Studiju priekšmeta mērėis apgūt teorētiskos pamatprincipus un ekonomiskās likumsakarības
makroekonomikas līmenī; apzināties to praktiskās pielietošanas iespējas, veikt
makroekonomikas pamatproblēmu analīzi un izdarīt patstāvīgus secinājumus par Latvijas
ekonomiskās attīstības un izaugsmes iespējām pamatojoties uz iegūtām zināšanām.
Kursa nosaukums

Mikroekonomika I

Kursa kods

Ekon1015

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

24

Zinātnes nozare

Ekonomika

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

8

Kursa anotācija
Studiju priekšmeta mērėis izprast un apgūt tirgus ekonomikas zinātniskos un praktiskos
pamatprincipus. Izprast un analizēt patērētāja un ražotāja tirgus uzvedības motivāciju. Veikt
praktiskus grāmatvedības un ekonomisko izmaksu aprēėinus. Izprast ekonomiskās
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likumsakarības, ekonomisko sistēmu pamatprincipus un tirgus mehānisma darbību.
Kursa nosaukums

Mikroekonomika II

Kursa kods

Ekon1016

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

24

Zinātnes nozare

Ekonomika

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

8

Kursa anotācija
Studiju priekšmeta 2.daĜa Ĝauj izprast peĜĦas maksimizācijas nosacījumus dažādās tirgus
formās. Konkurences formu pozitīvās un negatīvās iezīmes. Veikt ražošanas resursu tirgus
analīzi. Iepazīt un izprast specifiskās resursu tirgus iezīmes pie dažādām tirgus formām.
Kursa nosaukums

Grāmatvedība

Kursa kods

Ekon2043

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Grāmatvedības un uzskaites teorija

Kursa anotācija
Studenti apgūst grāmatvedības pamatus, uzĦēmuma finansu grāmatvedību divkāršā ieraksta
sistēmā un nodokĜu likumdošanu, iepazīstas ar grāmatvedības pamatprincipiem, uzĦēmuma
līdzekĜiem un to avotiem, uzskaites objektiem, līdzekĜu novērtēšanas metodēm, kā arī ar
ieĦēmumu un izdevumu atspoguĜošanu vienkāršās grāmatvedības sistēmā.

Kursa nosaukums

Grāmatvedība

Kursa kods

Ekon2040

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Grāmatvedības un uzskaites teorija

Kursa anotācija
Studenti raksta kursa darbu, izvēloties kādu grāmatvedības kursa tēmu. Tēma var būt saistīta
ar uzĦēmuma finanšu grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā un nodokĜu likumdošanu, ar
grāmatvedības pamatprincipiem, uzĦēmuma līdzekĜiem un to avotiem, uzskaites objektiem,
līdzekĜu novērtēšanas metodēm, kā arī ar ieĦēmumu un izdevumu atspoguĜošanu vienkāršās
grāmatvedības sistēmā.
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Kursa nosaukums

Pētījumu metodoloăija

Kursa kods

LauZ4065

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Kursa anotācija
Studenti apgūst pētījumu plānošanu un pētījumu rezultātu matemātiskās apstrādes metodes un
iemācās dot izmēăinājumu rezultātu profesionālo novērtējumu. Apgūst literatūras studiju
iemaĦas, kursa un bakalaura darbu noformēšanas prasības. Iepazīstas ar darba hipotēzes
izvirzīšanu, vienfaktora un divfaktoru izmēăinājumu shēmām, nepieciešamo resursu, kā arī
novērojumu un uzskaišu plānošanu.
Kursa nosaukums

Augu un dzīvnieku bioloăija

Kursa kods

Biol1011

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Bioloăija

Zinātnes apakšnozare

Biotehnoloăija

Kursa anotācija
Priekšmets sniedz zināšanas par bioloăiskajiem procesiem lauksaimniecībā – produkcijas
ieguvē un saglabāšanā un to lomu vides saglabāšanā. Šūnas un organismu vielu un enerăijas
maiĦas procesi. Elpošana un fotosintēze. Mikroorganismu loma lauksaimniecībā. Dzīvnieku
vielu maiĦas īpatnības.
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Kursa nosaukums

Augsnes zinātne un agroėīmija

Kursa kods

LauZ2009

Kredītpunkti

4

ECTS kredīti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Kursa anotācija
Augsnes funkcijas ekosistēmā. Augsnes veidošanās, galvenās fizikālās, ėīmiskās un
koloidālās īpašības. Dzīvie organismi augsnē. Augsnes organiskā viela, tās veidošanās un
transformācijas. Augsnes auglība un augu barošanās. Augsnes kaĜėošana, mēslošanas līdzekĜi.
Augsnes agroėīmiskā izpēte un mēslošanas rekomendācijas, sistēma. Augsnes degradācija.
Ūdens resursi, to kvalitāte. Augsnes klasifikācija.
Kursa nosaukums

Augsnes zinātne un agroėīmija

Kursa kods

LauZ2010

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Kursa anotācija
Lauks. uzĦēmuma augsnes dažādības raksturojums. Nepieciešamie agroėīmiskie ielabošanas
pasākumi. Organisko mēslu uzkrāšanas aprēėini. Mēslošanas līdzekĜu pielietošana lauku
kultūraugu mēslošanā plānotā ražas līmeĦa sasniegšanai, to agronomiskās un ekonomiskās
efektivitātes aprēėins. Augu barības elementu bilance saimniecībā. Tiek izstrādāts reālai vai
noteiktas specializācijas modeĜsaimniecībai.
Kursa nosaukums

Projektu vadīšanas pamati

Kursa kods

VadZ4022

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

24

Zinātnes nozare

Vadībzinātne

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Kursa anotācija
Priekšmeta mērėis ir apgūt projekta vadīšanas pamatus, lai veiksmīgi sastādītu un vadītu
projektus un to realizācija sekmētu jaunu ideju ieviešanu valsts pārvaldē, ražošanā, izglītībā,
zinātnē un citur. Izzināt zinātniski noformulētas projektu vadīšanas metodikas.
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Kursa nosaukums

Finanses un investīcijas

Kursa kods

LauZ3119

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

24

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Lekciju skaits

24

Kursa anotācija
Lauksaimniecības atbalsta iespējas, veidi, apjomi, avoti, virzieni, nosacījumi un
administrēšanas noteikumi ir dinamiski procesi, ko ietekmē nacionālā likumdošana, ES
Kopējā lauksaimniecības politika un katras valsts iestāšanās sarunu rezultāti. Latvijai pēc
iestāšanās ES ir mainījušies atbalsta veidi un nosacījumi lauksaimniecībā, atbalstāmo nozaru
prioritātes un izmaksājamo subsīdiju apjomi.
Kursa nosaukums

Finanses un investīcijas

Kursa kods

LauZ3120

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

6

Kursa darbu var izstrādāt uz autora iedomātas (prognozētas) vai faktiski esošas saimniecības
bāzes, izmantojot vispārējos biznesa plāna sagatavošanas principus -noteikt uzĦēmuma
mērėus un šo mērėu sasniegšanas līdzekĜus, definēt attaisnotos izdevumus atbalstam, veikt
finansiālās darbības aprēėinus par ražošanas apjomiem, ienākumiem un izdevumiem,
sagatavot naudas plūsmu.
Kursa nosaukums

Agroserviss

Kursa kods

LauZ4036

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lauksaimniecības inženierzinātne

Kursa anotācija
Tehnikas novērtēšanas paĦēmieni un kritēriji. Ekspluatācijas izmaksu aprēėins. Strādājošo
darba organizācija un izmaksas. Kapitāla investīciju aprēėins. Tehnikas modernizācijas
izdevīgums. Agroservisa pakalpojumu izdevīgums. Tehnoloăisko līniju ekonomiskais
novērtējums. Tehnoloăisko karšu izstrāde. Būvizmaksu aprēėins. Ražošanas objektu
ekonomiskā izvērtēšana.
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Kursa nosaukums

Būvniecība laukos

Kursa kods

Arhi2014

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Arhitektūra

Zinātnes apakšnozare

Lauku būvniecība

Kursa anotācija
Ieskats lauku sētas vēsturē. Raksturīgākās lauku sētas iezīmes Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē
un Latgalē. Ēku būvniecības attīstība. Būves struktūra, ēku klasifikācija. Būvniecības
likumdošana. Būvdarbu hronoloăiskā secība. projektēšanas dokumentācija. Ăenerālie plāni,
ceĜi, laukumi. Ēku konstruktīvie elementi. Izmaksu aprēėini. Tāmes. Objekta nodošana
ekspluatācijā.
Kursa nosaukums

Augu aizsardzība

Kursa kods

LauZ2012

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Kursa anotācija
Studenti iepazīsies ar augu aizsardzības organizācijas struktūru un likumdošanas aktiem,
nozīmīgākiem kultūraugu kaitīgiem organismiem un to ierobežošanas metodēm un
līdzekĜiem. Iepazīsies ar kaitīgo organismu radītiem ekonomiskiem zaudējumiem un to
novēršanas iespējām.
Kursa nosaukums

Mežsaimniecība

Kursa kods

MežZ3039

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Mežzinātne

Lekciju skaits

24

Semināru un praktisko darbu skaits

24

Kursa anotācija
Mežsaimniecība ir saimnieciskā darbība, kas vienotā veselumā sasaista mežkopību, meža
izstrādi un meža produktu realizāciju. Programmā iekĜauta meža zemju un kokaudzes vērtības
noteikšana, rekomendācijas kokaudzes ražības, veselības un kvalitātes paaugstināšanai,
sīkkoksnes, zaru un nekoksnes produktu lietderīgai izmantošanai. Mežsaimniekiem jāspēj
prognozēt savas rīcības sekas.
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Kursa nosaukums

Laukkopība

Kursa kods

LauZ3053

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Kursa anotācija
Studiju priekšmeta apgūšanas mērėis: sniegt zināšanas kultūraugu audzēšanas vispārējos
jautājumos, priekšstatu par zemkopības likumiem, augu dzīves faktoriem, to praktiskās
regulēšanas iespējām. Jāapgūst nezāĜu klasifikācijas, bioloăiskās īpatnības, nezāĜu
apkarošana. Sniedz izpratni par augsekām un laukkopības sistēmām, kultūraugu vietu augsekā
un augseku projektēšanu, augsnes apstrādi.
Kursa nosaukums

Laukkopība

Kursa kods

LauZ3052

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Kursa anotācija
Darba mērėis ir apgūt augseku sistēmas projektēšanu reālai saimniecībai, Ħemot vērā
saimniecības atrašanās vietu, augsnes un agroklimatiskos apstākĜus, saimniecības
specializāciju. Parādīt iemaĦas augsnes apstrādes un nezāĜu apkarošanas plāna izstrādei.
Kursa nosaukums

Dārzkopības produktu ražošana I

Kursa kods

LauZ3017

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Dārzkopība

Kursa anotācija
Priekšmeta mērėis ir izzināt augĜkopības kā lauksaimnieciskās ražošanas apakšnozares lomu
sabiedrības uzturlīdzekĜu nodrošināšanā. Izzināt augĜu - ogu vietu pārtikas rūpniecībā un
augĜu tirgū. Apgūt prasmi novērtēt augĜkopības produktu tirgus vērtību, to realizācijas
izdevīgākos tirgus ceĜus un nodrošināt produkcijas sākotnējo ražotāju pietiekamus ienākumus.
Kursa nosaukums

Dārzkopības produkcijas ražošana un
pārstrāde II

Kursa kods

LauZ3018

Kredītpunkti

3
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4.50

ECTS kredīti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 48
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Dārzkopība

Kursa anotācija
Studenti gūst izpratni un spēj novērtēt agroekonomiskos apstākĜus dārzeĦkopībā konkrētās
ražošanas situācijās. Gūst prasmi pastāvīgi orientēties dārzeĦu ražošanas metodēs, šėirnēs,
hibrīdos, ražošanas darbietilpībā, pēcražas produkcijas kvantitātē un kvalitātē, pēcražas
produkcijas sagatavošanas uzglabāšanai ,realizācijai un pārstrādei metodēs.

Kursa nosaukums

Dārzkopības produkcijas ražošana un pārstrāde
III (DaiĜdārzkopība)

Kursa kods

LauZ3096

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
24
semestrī)
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Dārzkopība

Kursa anotācija
Studenti apgūst jautājumus, kas saistīti ar daiĜdārzkopības specializācijas virzienu teorētisko
zināšanu ieguvi, puėopības un apstādījumu augu audzēšanas tehnoloăiskiem un
organizatoriskiem jautājumiem, pakalpojumu veidiem un galvenajiem virzieniem apstādījumu
projektēšanā, ierīkošanā un kopšanā.

Kursa nosaukums

Dārzkopības produkcijas ražošana un pārstrāde
IV (Netradicionālā dārzkopība)

Kursa kods

LauZ3097

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)

24

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Dārzkopība

Kursa anotācija
Studenti gūst zināšanas netradicionālo garšaugu audzēšanā, izmantošanas un realizācijas
daudzveidībā Latvijas agroklimatiskajos un ekonomiskajos apstākĜos. Pamatzināšanas
izplatītāko kultivējamo ārstniecības augu audzēšanas tehnoloăijās, kultivējamo sēĦu un
mazizplatītu dārzeĦu sugu ražošanas pamatprincipos .Priekšmeta saturā ietvertās tēmas
elastīgas -atbilstoši specialitātei.
Kursa nosaukums

Dārzkopības produkcijas ražošana un pārstrāde

Kursa kods

LauZ3019

Kredītpunkti

1
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ECTS kredīti

1.50

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Dārzkopība

Kursa anotācija
Kursa darba mērėis ir apkopot studiju procesā iegūtās zināšanas un mācīties tās pielietot
praktiski. Studenti spēj analizēt situāciju tirgū, saistīt to ar studiju procesā apgūto un atrast
specifisku saimnieciski ekonomisku problēmu risinājumu konkrētā situācijā, kā arī modelēt
dārzkopības saimniecības vai apstādījumu izveidi un attīstību konkrētajā situācijā.

Kursa nosaukums

Augkopības produkcijas ražošana un
pārstrāde I

Kursa kods

LauZ4012

Kredītpunkti

5

ECTS kredīti

7.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

80

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Kursa anotācija
Studenti iepazīstas ar atsevišėu kultūraugu grupu, formu vai sugu tautsaimniecisko nozīmi,
izmantošanu, klasifikāciju, audzējamām šėirnēm, to morfoloăiskajām un bioloăiskajām
īpašībām, agroekoloăiskām prasībām, augšanas un attīstības īpatnībām, ražas un tās
veidošanās likumsakarībām, kultūraugu agrotehniku dažādos augsnes un meteoroloăiskajos
apstākĜos, aprēėina ražošanas izmaksas un bruto segumu.

Kursa nosaukums

Augkopības produkcijas ražošana un
pārstrāde II

Kursa kods

LauZ4013

Kredītpunkti

4

ECTS kredīti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

64

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Kursa anotācija
Studenti iepazīstas ar atsevišėu kultūraugu grupu, formu vai sugu tautsaimniecisko nozīmi,
izmantošanu, klasifikāciju, audzējamām šėirnēm, to morfoloăiskajām un bioloăiskajām
īpašībām, agroekoloăiskām prasībām, augšanas un attīstības īpatnībām, ražas un tās
veidošanās likumsakarībām, kultūraugu agrotehniku dažādos augsnes un meteoroloăiskajos
apstākĜos, aprēėina ražošanas izmaksas un bruto segumu.

Kursa nosaukums

Augkopības produkcijas ražošana un
pārstrāde

Kursa kods

LauZ4171

Kredītpunkti

2
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ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

80

Kursa anotācija
Izstrādājot kursa projektu iepazīstas ar laukaugu ražas iegūstamajiem produkcijas veidiem, to
izmantošanas iespējām, pieprasījumu, nepieciešamajiem audzēšanas apjomiem un kvalitātes
prasībām. Izstrādā ekonomiski pamatotu un vidi saudzējošu audzēšanas tehnoloăisko shēmu.
Aprēėina audzēšanas izmaksas, noskaidro produkcijas realizācijas iespējas un iepirkuma
cenas, ieĦēmumus un bruto segumu.
Kursa nosaukums

Lopkopības produktu ražošana un
pārstrāde I

Kursa kods

LauZ3106

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

48

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Lekciju skaits

24

Semināru un praktisko darbu skaits

24

Kursa anotācija
Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas pamati - izlase un atlase un audzēšanas metodes.
Lauksaimniecības sugu ontoăenēzes īpatnības. un produktivitātes ietekmējošie faktori.
Barības vielu un līdzekĜu raksturojums un barības devu ekonomiskais novērtējums dažādu
dzīvnieku sugu ēdināšanā.

Kursa nosaukums

Lopkopības produktu ražošana un
pārstrāde II

Kursa kods

LauZ3118

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

32

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Kursa anotācija
Daudzgadīgo zālaugu sugu piemērotība audzēšanai, augstas un kvalitatīvas zāles ražas ieguve
ganībās un pĜaušanai, ganību ierīkošanas, kopšanas izmaksas, izmantošana, zāles vākšanas
laiks, sagatavošana uzglabāšanai, izbarošana ziemā. Ražošanas izmaksas lopbarības
gatavošanai, ekonomiskais novērtējums, lopbarības ėīmiskā sastāva un barotājvērtības
ietekme uz lopkopības produkcijas pašizmaksu.
Kursa nosaukums

Lopkopības produktu ražošana un
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pārstrāde III
Kursa kods

LauZ4161

Kredītpunkti

5

ECTS kredīti

7.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

80

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Lekciju skaits

40

Semināru un praktisko darbu skaits

40

Kursa anotācija
Studenti gūst zināšanas uzĦēmējdarbībā lopkopības nozarēs: govkopībā, cūkkopībā,
putnkopībā, zirgkopībā, aitkopībā, kazkopībā; uzĦēmējdarbība lopkopībā saitīta ar jaunāko
atziĦu izmantošanu dzīvnieku šėirĦu izkopšanā, to bioloăisko ražotspēju izmantošanu,
progresīvu risinājumu meklēšanu dzīvnieku turēšanā, ēdināšanā, racionālu saimniecisku
ražošanas organizāciju un vadību.

Kursa nosaukums

Lopkopības produktu ražošana un
pārstrāde IV

Kursa kods

LauZ4162

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

32

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Lekciju skaits

16

Laboratorijas darbu skaits

16

Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas par piena, gaĜas, zivju un olu ėīmisko sastāvu, īpašībām un to
novērtēšanas kritērijiem. Apgūst pārtikas produktu ražošanas pamatus, to laikā notiekošos
fizikālos, bioėīmiskos un mikrobiālos procesus, arī zināšanas par pārtikas produktu defektu
rašanās cēloĦiem un novēršanas iespējām. Laboratorijas darbos studenti iegūst praktiskas
iemaĦas produktu kvalitātes kontrolē.

Kursa nosaukums

Lopkopības produktu ražošana un
pārstrāde

Kursa kods

LauZ4163

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

48

Kursa anotācija
Darba mērėis veikt ekonomisko datu analīzi lopkopības nozarēs: govkopībā, cūkkopībā,
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putnkopībā, zirgkopībā, aitkopībā, kazkopībā. Veikt datu interpretāciju, pamatojoties uz
izstudēto literatūru un meklēt risinājumus dzīvnieku turēšanā, ēdināšanā, racionālā
saimnieciskā ražošanas organizācijā un vadībā.
Kursa nosaukums

Tirgzinība

Kursa kods

LauZ4020

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Kursa anotācija
Izprast tirgus darbības principus, lai spētu atrast un izpētīt potenciālo pircēju vajadzības un
sekmēt to apmierināšanu. Apgūt produkta mārketinga pasākumu kompleksa radīšanu un
atbilstošas komunikācijas sistēmas veidošanu.
Kursa nosaukums

UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā

Kursa kods

LauZ3004

Kredītpunkti

4

ECTS kredīti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Kursa anotācija
UzĦēmējdarbības formas. Lauksaimniecības uzĦēmuma organizācija. Plānošana.
Ekonomiskais mehānisms. UzĦēmējdarbības projektu sastādīšana, uzĦēmumu dibināšana,
organizēšana, līgumu slēgšana. Mārketinga pamati, kooperācija lauksaimniecībā. Valsts
funkcijas uzĦēmējdarbībā.
Kursa nosaukums

Lauksaimniecības likumdošana

Kursa kods

LauZ3005

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Kursa anotācija
Likumdošanas procesu, ekonomisko mehānismu un instrumentu tiesiskā bāze - nodokĜi,
nodevas, budžeti. Kredītiestāžu un kredītattiecību tiesiskie pamati. Komerclikuma normas,
uzĦēmumu (uzĦēmējdarbību) darbība regulējošie un/vai reglamentējošie likumi. Ministru
kabineta noteikumi. Lauksaimniecību reglamentējošie tiesiskie akti. Pašvaldību funkcijas
lauku uzĦēmējdarbībā.
Kursa nosaukums

UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā
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Kursa kods

LauZ4170

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

60

Kursa anotācija
Kursa darba mērėis ir izstrādāt biznesa plānu lauksaimniecības uzĦēmumam vai ar
lauksaimniecību saistītam uzĦēmumam. Nostiprināt teorētiskās zināšanas, veicot uzĦēmējdarbības
analīzi. Aprēėināt ražošanas izmaksas, izpētīt esošo tirgus situāciju, plānot naudas plūsmu un
aprēėināt ieĦēmumus un bruto segumu.
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Kursa nosaukums

Zemes ierīcība

Kursa kods

LauZ4111

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

24

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas un praktiskās iemaĦas zemes ierīcības un kadastra jautājumos,
saimniecības teritorijas un zemes racionālas izmantošanas plānošanā un zemes novērtēšanā.

Kursa nosaukums Informātika
Kursa kods

DatZ2036

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Kursa anotācija
Priekšmets iepazīstina ar skaitĜotāju attīstību, datora aparatūru un programmatūru. Tālāk apskatītas
dažādas lietojumprogrammas: teksta redaktors, elektroniskā tabula, prezentācijas
lietojumprogramma. Studenti tiek iepazīstināti ar sistēmas programmatūru, tai skaitā ar
operētājsistēmām. Nobeigumā viena nodaĜa veltīta Interneta un bezvadu tehnoloăijām.
Kursa nosaukums Statistika
Kursa kods

Ekon3002

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Kursa anotācija
Studenti apgūst empīriskos un teorētiskos sadalījumus, to raksturotājus, statistisko rādītāju
novērtēšanu un hipotēžu pārbaudi. Studenti iepazīstas ar statistisko metožu pielietojumu
ekonomiskos un lauksaimnieciskos pētījumos.
Kursa nosaukums

Lietišėā psiholoăija un vadīšana

Kursa kods

Psih2014

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Kursa anotācija
Mācību kursā studenti apgūst savu personības īpašību , psihisko resursu izzināšanu un
pilnveidi karjeras veidošanai un organizācijai, psihiskās veselības aizsardzībai un
tālākizglītībai. Mācībās notiek sociālās kompetences veidošana un attīstība, apgūstot
vadīšanas un komunikatīvās prasmes, kooperēšanās un konsultēšanas prasmes, kā arī
psiholoăisko sagatavotību radošai klientcentrētai darbībai
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Kvalifikācijas eksāmens

Kursa nosaukums

Kvalifikācijas eksāmens laukkopībā

Kursa kods

LauZ4110

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kvalifikācijas eksāmena mērėis: pārbaudīt studenta prasmi kompleksi analizēt un profesionāli
izvērtēt noteiktus, ar viĦa specialitāti saistītus jautājumus. Veidot to loăisku un argumentētu
pārstāstu. Noteikt diploma pretendenta atbilstību piešėiramai kvalifikācijai, saistīt atsevišėos
studiju priekšmetos iegūtās zināšanas vienotā sistēmā.
Kursa anotācija
Eksāmena gaitā tiek pārbaudītas zināšanas augsnes zinātnē, agroėīmijā, laukkopībā un augu
aizsardzībā. Vērtē spējas sniegt augkopības, pĜavkopības, kā arī selekcijas un sēklkopības
sistēmu izvēles agroekonomisko un agroekoloăisko pamatojumu un izpratni agronomisko
problēmu pētniecības metožu izvēlē.
Kursa
nosaukums

Kvalifikācijas eksāmens dārzkopībā

Kursa kods

LauZ5073

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Kursa anotācija
Augsne kā augu dzīves un ražas veidošanas pamats. Augsnes apstrāde. Augu barības vielu
nodrošinājums. Ražas kvantitāte un kvalitāte. Augu aizsardzības principi un līdzekĜi.
Dārzaugu kaitēkĜi, slimības, to ierobežošanas paĦēmieni. Nezāles, to apkarošana. AugĜaugi,
dārzeĦi, dekoratīvie augi un to audzēšanas tehnoloăijas, to ekoloăiskais un ekonomiskais
vērtējums.
Kursa nosaukums

Kvalifikācijas eksāmens zootehnikā

Kursa kods

LauZ4102

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi nokārtots eksāmens.
Kursa anotācija
Obligāts eksāmens beidzot studijas par dzīvnieku iedzimtības molekulāriem pamatiem,
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mutācijām, par iedzimtību un mainību dzīvnieku selekcijā, dzīvnieku ēdināšanā, audzēšanā,
govkopībā, cūkkopībā, zirgkopībā, putnkopībā un aitkopībā.
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Kvalifikācijas darbs

Kursa nosaukums

UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā

Kursa kods

LauZ4179

Kredītpunkti

12

ECTS kredīti

18

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes nozare
Kursa anotācija

Kvalifikācijas darbs specialitātei UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā sastāv no šādām sadaĜām: ievads,
literatūras apskats , pētījumu apstākĜu un metožu apraksts, pētījumos iegūto rezultātu apkopojums un
analīze, secinājumi un ieteikumi.

Mācību un profesionālās prakses
Kopīgas visiem specializācijas virzieniem
Kursa nosaukums

Praktisko iemaĦu apguve (pilna laika
studijas)

Kursa kods

CitiP001

Kredītpunkti

.5

ECTS kredīti

0.75

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Citi

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izpildītas prasības saskaĦā ar individuālu darba uzdevumu.
Kursa anotācija
Iepazīties ar fakultāti un palīdzēt LLU struktūrvienībām sagatavoties studiju gadam.

Kursa nosaukums

Praktiskā lauku saimniecība (pilna laika
studijas)

Kursa kods

LauZ1002

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

24

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Visu nodarbību apmeklējums. Uzrakstītai un aizstāvētai atskaitei (referātam). Priekšmeta nobeigumā
ieskaite.
Kursa anotācija

LLU Lauksaimniecības fakultātes studiju programmu akreditācijas dokumenti

267

VMPS ,,Vecauce" vēsture un pašreizējais raksturojums, attīstības perspektīvas. Ražošanas resursi, to
raksturojums. Augkopības, dārzkopības, lopkopības nozares, to raksturojums. Produkcijas ieguve,
pirmapstrāde un uzglabāšana. Palīgnozares. Mehanizācija, enerăētika, ražošanas ēkas un iekārtas.
Netradicionālās saimniekošanas formas. Saimniecības stratēăiskā, operatīvā un finansu vadība.
Kursa nosaukums

Lauksaimniecības pamati

Kursa kods

LauZP001

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Par katru mācību prakses tēmu jāraksta protokols, kurus apvieno prakses atskaitē. Prakses beigās
aizstāv mācību praksi. Ieskaite.
Kursa anotācija
Iepazīties ar augsnes īpašībām. Augu barošanās un mēslošanas īpatnības. Kultūraugu sugu un šėirĦu
anatomiskās, morfoloăiskās, augšanas un audzēšanas tehnoloăiju īpatnības. Augsnes apstrāde. NezāĜu
bioloăija, izplatības novēršana, uzskaite un apkarošana. AugĜu dārzu kultūras. Apstādījumi.
Mājdzīvnieku audzēšana un ēdināšana. Lauksaimniecības tehnika. Augu sugu pazīšana.
Kursa nosaukums

Agronomija

Kursa kods

LauZP020

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

120

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt nostrādātām, novērtētām un ieskaitītām visām prakses programmā ietvertajām mācību praksēm.
Kursa anotācija
Praksi veido māc. ekskursijas, māc. prakses augu fizioloăijā un biškopībā; augsnes zinātnē (laukkop.
un dārzkop. spec.) vai lopkopībā (zooteh. spec.). Zinātnisko iestāžu, lauksaimniecības uzĦēmumu
apmeklējums. Augu fiz. metodes lauka apstākĜos. Bišu saimes uzbūve, dravā veicamie darbi. AugšĦu
ăeoloăiskā izpēte, diagnostika un zemes kvalitātes novērtējums. Lopbarības sagatavošana,
uzglabāšana un kvalitātes novērtējums; ciltsdarbs.
Laukkopības specializācijas virzienam
Kursa nosaukums

Laukkopība

Kursa kods

LauZP017

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

120
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Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jānoformē un jāaizstāv atskaite, kas sastāv no divām daĜām: mācību prakse pasniedzēju vadībā un
profesionālā prakse uzĦēmumā (uzĦēmējsabiedrībā) pie attiecīgajiem priekšmetu pasniedzējiem.
Fitopatoloăijā ievākt un sakārtot augu slimību herbāriju. Ieskaite ar atzīmi. Entomoloăijā ievākt un
sakārtot kukaiĦu kolekciju un bojāto augu herbāriju. Ieskaite ar atzīmi. Laukkopībā ievākt un sakārtot
nezāĜu augu herbāriju un sēklu kolekciju. Ieskaite ar atzīmi. Prakses atskaite, kolekcijas un herbāriji
jānoformē, jāiesniedz un jāaizstāv prakses gadā līdz 1. oktobrim. Ieskaite ar akumulējošo atzīmi.
Kursa anotācija
Iespēja apvienot teorētiskās zināšanas ar praktisko. Iepazīt un krāt pieredzi par augsnes apstrādes
metodēm, kultūraugu audzēšanas agrotehniku, mēslošanas īpatnībām, augu aizsardzības sistēmām.
Vākt, sistematizēt un aprakstīt kolekcijas par dažādām laukkopības tēmām. Iespēja salīdzināt un
izteikt vērtējumu par praksē lietotajām metodēm.

Dārzkopības specializācijas virzienam
Kursa nosaukums

Dārzkopība

Kursa kods

LauZP003

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Kursa anotācija
Mācību prakse dārzkopībā dod iespēju studentiem praktizēties dārzkopības zinātniski pētnieciskajās iestādēs-Dobeles DSIS, Pūres DIS, kā arī botāniskajos dārzos, kokaudzētavās,
stādaudzētavās, siltumnīcu kompleksos u.c. Praksē studenti iepazīstas ar iestāžu darbības mērėiem
un programmām (genofonda saglabāšana, izpēte, selekcijas darbs, audzēšana, uzglabāšana un
pārstrāde
Zootehnikas specializācijas virzienam
Kursa nosaukums

Lopkopība

Kursa kods

LauZP013

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Prakses protokolu sagatavošana un iegūto rezultātu analīze. Prasībām atbilstoši sagatavotas mācību
prakses atskaites iesniegšana un aizstāvēšana.
Kursa anotācija
Prakses laikā studenti apgūst praktiskās iemaĦas govju, cūku, aitu, zirgu un putnu produktivitātes,
eksterjera pazīmju, turēšanas un ēdināšanas tehnoloăisko risinājumu izvērtēšanā. Prakses laikā iegūtos
datus salīdzina ar dotajiem normatīviem un izdara secinājumus.
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Specializācijas virzienam UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā
Kursa nosaukums

UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā

Kursa kods

LauZP026

Kredītpunkti

20

ECTS kredīti

30

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

800

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Kursa anotācija
Profesionālā prakse. Iepazīšanās ar lauksaimnieciskās ražošanas tehnoloăiskiem procesiem dažādās
apakšnozarēs un uzĦēmējdarbības veidiem tajās. Piedalīšanās šo darbu organizēšanā, izpildē,
izvērtēšanā un darbības ekonomiskajā pamatošanā.

C daĜa un brīvās izvēles studiju kursi
Kopīga visiem specializācijas virzieniem
Kursa nosaukums

Sports I(pilna laika studijas)

Kursa kods

SpoZP001

Kredītpunkti

.75

ECTS kredīti

1.13

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

24

Zinātnes nozare

Sporta zinātne

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Praktisko nodarbību apmeklējums, kustību prasmju un iemaĦu pārbaude izvēlētajā sporta veidā,
fizisko spēju pārbaudes testi.
Kursa anotācija
Praktiskās nodarbības nodrošina nepieciešamo fizisko īpašību attīstību un organisma to funkcionālo
sistēmu spēju, kuras konkrētajā sporta veidā veic pamatslodzi, attīstības līmeni. Teorētiskās zināšanas
sniedz priekšstatu par fizisko vingrinājumu fizioloăisko ietekmi uz organismu, iepazīstina ar
sacensību noteikumiem un to pareizas organizēšanas principiem.

Kursa nosaukums

Bioloăiskā lauksaimniecība

Kursa kods

LauZ1017

Kredītpunkti

4

ECTS kredīti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

96

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Semināru apmeklējums un diskusijas grupās. Kontroldarbi par likumdošanas aktiem. Ieskaite ar
atzīmi.
Kursa anotācija
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Studiju priekšmetā studenti iepazīsies ar bioloăisko lauksaimniecību kā saimniekošanas veidu, tā
priekšrocībām un problēmām. Tiek parādīts, ka bioloăiska pieeja ir arī veiksmīgas konvencionālās
lauksaimniecības un integrētās lauksaimniecības pamatā. Studiju kursa mērėis ir iepazīšanās ar
augsnes organismu enerăijas un vielu maiĦas procesu daudzveidību un bioloăiskās augu aizsardzības
iespējām.

Kursa nosaukums

Bioloăiskā lauksaimniecība III. Bioloăiskā
dārzkopība, augĜkopība

Kursa kods

LauZ4025

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

16

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt iesniegtiem un aizstāvētiem patstāvīgajiem darbiem, nokārtotai ieskaitei. Gala atzīmi veido
ieskaites darba atzīme.
Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas par vides, augu ekoloăisko faktoru, augu bioloăisko īpatnību izmantošanu
strādājot ar bioloăiskām saimniekošanas metodēm dārzkopībā. Iepazīstas ar dažādu dārzaugu
audzēšanas tehnoloăijām.
Kursa nosaukums

Bioloăiskā lauksaimniecība

Kursa kods

LauZP024

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Pēc pasniedzēja izsniegtas prakses programmas raksta prakses atskaiti. Prakses beigās aizstāv mācību
praksi ar ieskaiti.
Kursa anotācija
Apgūt praktiskas iemaĦas lopkopībā, lopbarības sagatavošanā, augsnes apstrādes un nezāĜu
apkarošanas īpatnības BLS, augsnes dabīgās auglības saglabāšanas un paaugstināšanas iespējas,
mēslošanas sistēmu. Iepazīt nozīmīgākos kultūraugu kaitēkĜus, slimības un nezāles, to ierobežošanu ar
bioloăiskiem un biodinamiskiem preparātiem. Iepazīties ar sertifikācijas kārtību un dokumentāciju.
Kursa nosaukums

Bioloăiskā lopkopība

Kursa kods

LauZ4081

Kredītpunkti

4

ECTS kredīti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Prasības kredītpunktu iegūšanai
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Referāts uzrakstīts, sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi. Nokārtota ieskaite.
Kursa anotācija
Dzīvnieku nozīme bioloăiskajā lauksaimniecībā, dzīvnieku audzēšanas un ēdināšanas galvenie
aspekti. Barības līdzekĜi. Barības devu optimizācija piena un gaĜas liellopiem, aitām, kazām, cūkām
un putniem. Dzīvnieku izlase. Dzīvnieku labturība un ētika. Bioloăiskās lauksaimniecības dzīvnieku
un augu produktu kvalitāte. Pārstrāde uzglabāšana un transportēšana. Veterinārija un farmokoloăija.
Fitoterapija.
Kursa nosaukums

Ilgtspējīgas lauksaimniecības sistēmas

Kursa kods

LauZ3006

Kredītpunkti

4

ECTS kredīti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

72

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Kursa anotācija
Jāapgūst ilgtspējības teorija, tās kritēriji. Bioloăiskās lauksaimniecības sertifikācijas un likumdošana
Latvijā, ES; ekonomika un tirgus pamati. Augsnes auglības atražošana un mēslošanas sistēmas
bioloăiskajā lauksaimniecībā. Jāiepazīst mēslojuma veidi un lietošanas tehnoloăijas, kā arī specifiskā
prasības atsevišėos bioloăiskās lauksaimniecības virzienos, planētu ritmi un izmantošana.
Kursa nosaukums

Dārzu dizains I

Kursa kods

LauZ4155

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Dārzkopība

Kursa anotācija
Priekšmeta mērėis dot studentiem zināšanas par dārzu mākslas pirmsākumiem, dažādiem dārzu un
parku stiliem, ainavu kā neatĦemamu kultūrvides elementu, tās plānošanas mērėiem, tipiem un
analizēšanu, kā arī daiĜdārza projekta izstrādes pamatiem.
Kursa nosaukums

Dārzu dizains II

Kursa kods

LauZ4156

Kredītpunkti

4

ECTS kredīti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Dārzkopība

Kursa anotācija
Priekšmeta mērėis dot studentiem zināšanas, par augiem kā telpiskās kompozīcijas elementiem,
krāšĦumaugu sortimentu, kā arī apgūt zīmēšanas pamatus, kompozīciju un projektu noformēšanu.
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Kursa nosaukums

Dārzu dizains III

Kursa kods

LauZ4157

Kredītpunkti

5

ECTS kredīti

7.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

80

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Dārzkopība

Kursa anotācija
Priekšmeta mērėis dot studentiem zināšanas par jaunākajām pavairošanas metodēm stādu audzētavās.
Dārzu projektēšanas, ierīkošanas un kopšanas pamatprincipiem. Apstādījumos izmatojamo mazo
arhitektūras formu izvēli un iekĜaušanu kopējā kompozīcijā.
Kursa nosaukums

Dārzu dizains

Kursa kods

LauZP027

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Kursa anotācija
Mācību prakses laikā un izbraukumos pa Latvijas skaistākajiem daiĜdārziem un pilsētu
apstādījumiem, studenti iepazīstas ar dārzu funkcionālo plānojumu un ekoloăisku pieeju apstādījumu
augu izvietojumam dārza telpā, lai patstāvīgi veiktu dārza telpas analīzi, dārza elementu uzmērīšanu,
rezultātā izstrādājot dārza projektu. Izstrādāto projektu vienam no dārza zonējumiem realizējot dabā.
Kursa nosaukums

Lauku tūrisms I

Kursa kods

LauZ3082

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Kursa anotācija
Studiju priekšmeta mērėis veidot izpratni par tūrismu kā tautsaimniecības nozari un lauku tūrismu kā
specifisku laukos veidojamu un attīstāmu nozari līdztekus lauksaimnieciskajai ražošanai. Sniegt
pamatzināšanas par plānošanas veidiem tūrismā, to nozīmi un realizācijas procesu. Iepazīstināt par
telpas un lauksaimniecības resursu izmantošanas iespējām lauku tūrismā.
Kursa nosaukums

Lauku tūrisms II

Kursa kods

LauZ3057

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība
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Kursa anotācija
Studiju priekšmeta mērėis sniegt zināšanas un attīstīt prasmes lauku tūrisma uzĦēmējdarbības
veidošanā, novērtēšanā, pakalpojumu cenu veidošanā un ekonomisko rādītāju noteikšanā un
analizēšanā lauku tūrismā. Iepazīstināt studentu ar lauku sētas funkciju un ăimenes lomu lauku
tūrismā Latvijas kultūrvides apstākĜos.
Kursa nosaukums

Lauku tūrisms III

Kursa kods

LauZ3083

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Kursa anotācija
Priekšmeta studijās studenti iegūst zināšanas par vides īpatnībām lauku saimniecībās, cilvēka vietu
tajā un saimnieciskās ietekmes veidiem. Iegūst zināšanas par pasākumiem kas saistīti ar valsts atbalsta
pasākumiem agrovides sakārtošanā. Iegūst zināšanas, prasmes un refleksijas spējas par saskarsmi un
komunikāciju tūrismā. Apgūt ainavu dārzu un parku veidošanas un kopšanas īpatnības lauku sētā.
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Kursa nosaukums

Lauku tūrisms

Kursa kods

LauZP018

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

120

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Kursa anotācija
Dot iespēju apvienot lekcijās, patstāvīgajos darbos un studijās apgūtās teorētiskās zināšanas ar
praktisko pieredzi reālā uzĦēmumā (uzĦēmējsabiedrībā). Patstāvīgi praksē apgūt pieredzi tūrisma
jautājumos un attīstīt praktiskā darba iemaĦas lauku tūrisma saimniecības organizēšanā, vadīšanā un
pakalpojumu produktu veidošanā, noformēšanā un sniegšanā. Salīdzināt un izteikt vērtējumu par
redzēto.
Kursa nosaukums

Aktīvais tūrisms

Kursa kods

LauZ2026

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

24

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Kursa anotācija
Latvijas teritorija ir piemērota tūristu iesācēju apmācīšanai aktīvajā tūrismā, jo maksimālā sarežăītības
kategorija retos izĦēmumos pārsniedz otro kategoriju. Latvijā ir daudzi aktīvi ceĜot gribētāji – ar
kājām, laivām, velosipēdiem un slēpēm, kā arī izmantojot cita veida inventāru.
Kursa nosaukums

Līderisms

Kursa kods

VadZ2007

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

16

Zinātnes nozare

Vadībzinātne

Zinātnes apakšnozare

Sabiedrības vadība

Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas par saistību starp menedžmentu un psiholoăiju, analītisko psiholoăiju,
freidismu un citiem psiholoăijas virzieniem un teorijām. Kursā tiek akcentēta praktisko iemaĦu
attīstība menedžmentā, līderismā, konfliktsituāciju risināšanā.
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Kursa nosaukums

NodokĜi un kredīts

Kursa kods

Ekon3064

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Kursa anotācija
Galvenais priekšmeta mērėis ir izprast LR nodokĜu sistēmas struktūru, prast orientēties tās
likumdošanas un normatīvās bāzes materiālā, apgūt svarīgāko nodokĜu un nodevu būtību un teorijas
pamatus, izprast kredītu būtību un nepieciešamību.
Kursa nosaukums

Lietišėā psiholoăija

Kursa kods

Psih2005

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

24

Zinātnes nozare

Psiholoăija

Kursa anotācija
PadziĜināta izpratne par psiholoăijas iespēju izmantošanu studijās, virzoties pa karjeras kāpnēm,
strādājot ar klientiem, veidojot un vadot komandu, risinot personīgās problēmas, aizsargājot savu
psihisko veselību. Students apgūst intensīvā grupu darba dalībnieka elementārās iemaĦas.
Kursa nosaukums

Zirga un jātnieka sagatavošanas pamati

Kursa kods

LauZ3085

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt sekmīgi uzrakstītien vai mutiski atbildētiem kontroldarbiem un nokārtotam eksāmenam.
Kursa anotācija
Studenti tiek iepazīstināti ar jātnieku sagatavošanas principiem un līmeĦiem. Uzmanība tiek pievērsta
zirgu mācīšanās nosacījumiem, sagatavošanas līmeĦiem, ietverot kumeĜa un jaunzirga pamata
sagatavošanu, zirga sagatavošanu zem segliem darbam manēžā, ar kavaletti, pāri šėēršĜiem un apvidū.
Studenti apgūst prasmi plānot zirga treniĦus atkarībā no tā vecuma un izmantošanas virziena.
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Kursa nosaukums

Jātnieku sports un menedžments

Kursa kods

LauZ3093

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Lopkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt sagatavotam un nolasītam referātam, izstrādātam un aizstāvētam praktiskajam mājas darbam,
sekmīgi uzrakstītiem vai mutiski atbildētiem kontroldarbiem un nokārtotai gala ieskaitei.
Kursa anotācija
Studenti tiek iepazīstināti ar jāšanas attīstības vēsturi, jātnieku sporta organizēšanu mūsdienās pasaulē
un Latvijā, kā arī ar galveno jātnieku sporta organizāciju pasaulē - Starptautisko Jātnieku federāciju
(FEI), FEI atzītajām jātnieku sporta disciplīnām, to galvenajiem noteikumiem. Studenti apgūst prasmi
patstāvīgi plānot, prganizēt un vadīt jātnieku sporta sacensības dažādās disciplīnās.
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4. pielikums

Akadēmiskā personāla galveno publikāciju saraksts pēdējo 6 gadu laikā
Augsnes un augu zinātĦu institūts
2000. gads.
A. Karklins (scientific contributor from Latvia). The European Soil Data Base on CD –
ROM / Soil Geographic Data Base of Europe at scale 1:1,000,000 and Soil Profile
Database of Europe for use at 1:1,000,000 scale. – European Soil Bureau. European
Commission. – 1998.
A. KārkliĦš. Pasaules AugšĦu klasifikatora pielietošana Latvijas apstākĜos // Agronomijas
Vēstis / LLMZA, LLU LF. 2000, No. 2: Jelgava: LLU, 2000, 22. – 25. lpp.
A. Dorbe, J. Livmanis, Sk. Rulle, R. Vucāns. Mēslojuma ietekme uz vasaras kviešu ražu
un ėīmisko sastāvu // Agronomijas vēstis / LLMZA, LLU LF. 2000, No. 2: Jelgava:
LLU, 2000, 19 – 21. lpp.
A. Karklins. Soil testing in Latvia. In: Fertilizers and Fertilization / Journal of the Polish
Fertilizer Society – CIEC, Nr 2 (3), 2000, P. 10 – 18.
A. Karklins, J. Livmanis, O. Nikodemus. Mapping of soil and terrain vulnerability in
Latvia – Project implementation // Soil Degradation Status and Vulnerability
Assessment for Central and Eastern Europe: Preliminary Results of the SOVEUR
Project / Proceedings of concluding workshop (Busteni 26 – 31 October 1999). –
FAO, ISRIC, RISSA, 2000, P. 57 – 60.
А. А Карклиньш. Применение WRB для инвентаризации почвенных ресурсов
Латвии. Тезисы докладов III съезда Докучаевского общества почвоведов (11 –
15 июля 2000 г., Суздаль), Москва: Почвенный институт им. В.В. Докучаева
РАСXН, 2000. Кн.1, с. 14.
A. Karklins. Use of World Reference Base for Soil Resources in Latvia // 3rd
International Crop Science Congress 2000 ICSC, August 17 – 22, 2000, Hamburg,
Germany / Book of Abstracts. – European Society for Agronomy, 2000, P. 9.
A. Karklins. Soil degradation in Latvia: current status and actualities // Conference “Soils
in Central European Countries, New Independent States, Central Asian Countries
and in Mongolia”, August 26 – 29, 2000, Prague, Czech Republic / Proceedings. –
Charles Leopold Mayer Foundation, European Soil Bureau, 2000, P. 108 – 113.
A. Pogulis. SlāpekĜa mēslojuma, miežu izsējas normas un miežu šėirĦu loma augstas
graudu ražas un kvalitātes nodrošināšanā / LLU starptautiskās zinātniskās
konferences “Zinātne, Latvija, Eiropa” doktorandu referātu rakstu krājums. – LLU,
Jelgava, 2000. gada 22. – 24. maijs, 47. – 53. lpp.
J. Štikāns, J. Vigovskis, A. Jermušs, I. Līpenīte. Влияние минеральных удобрений и
извести на плодородие почвы и урожай полевых культур на стационаре в
Скривери. (Impact of fertilizers and lime on soil fertility and crop yield at the
drainage field at Skriveri) // The results of long–term field experiments in Baltic
States / Proceedings of the International conference, November 22 – 23, 2000.
Jelgava, Latvia . – 2000. – P. 155 – 163.
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5. pielikums

Akadēmiskā personāla zinātnisko pētījumu tēmas pēdējo 6 gadu laikā
Augsnes un augu zinātĦu institūtā
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2000. gads.
LZP granta tēma Nr. 96.001 Augsnes diagnostika un klasifikācija atbilstoši
starptautiskajām sistēmām. Vadītājs A. KārkliĦš, pētījumu periods 1996. – 2000.
LZP granta tēma 96.0068 – 1997.– 2000.g Latvijas agroekoloăiskiem apstākĜiem
atbilstošas, vidi uzturošas un ekonomiski pamatotas svarīgāko kultūraugu
kaitēkĜu un slimību prognozēšanas un brīdinājumu sistēmas. Zinātniskais
vadītājs: I. Turka, pētījumu periods 1996. – 2000.
LZP granta tēma Nr. 96.0067 – 1997. – 2000. g. Izstrādāt ekoloăiski pamatotas
nezāĜu apkarošanas, augsnes apstrādes un kultūraugu maiĦas sistēmas
agrofitocenožu produktivitātes un auglības palielināšanai. Zinātniskais vadītājs:
J. Rubenis, pētījumu periods 1996. – 2000.
LZP granta tēma Nr. 96.0069 TauriĦziežu un stiebrzāĜu agrofitocenožu
produktivitāti un lopbarības kvalitāti noteicošie faktori Latvijas augsnēs.
Zinātniskais vadītājs V. Klāsens, pētījumu periods 1996. – 2000.
LZP doktorantūras grants D–17. Mikrokultivēšanas ietekme uz augĜaugu
fenotipisko mainību. L. Petrēvica. Zinātniskais vadītājs: V. Klāsens, pētījumu
periods 2000. – 2001.
LZP doktorantūras grants Nr. 21(D–25). Mikrobiotestu izmantošana vides
piesārĦojuma novērtēšanā. L. Dubova. Zinātniskais vadītājs: V. Klāsens,
pētījumu periods 2000. – 2002.
Projekts Augu barības elementu optimizācija (Managing Inputs of Nutrients to
Avoid Insufficient or Excess – MAINTAINE). Eiropas Komisijas finansēts projekts
PL 950231 INCO–COPERNICUS programmas ietvaros. Dalībnieki: ADAS
Zinātnes centrs Lielbritānijā (Mark Shepherd), AB–DLO Nīderlande (Hein ten
Berge), Zemkopības institūts Pulawy Polijā (Mariusz Fotyma), Augsnes Auglības
institūts Slovākijā (Radoslav Bujnovsky), Latvijas Lauksaimniecības universitāte
(Aldis KārkliĦš), Augkopības ZPI (Jan Klir) un Lauksaimniecības Pārraudzības
centrālais institūts (Pavel Cermak) Čehijā. Projekts veltīts ekoloăiski līdzsvarotas
mēslošanas līdzekĜu lietošanas ieteikumu izstrādei. Darbības laiks 1999. – 2001.
gadi.
Līgums Nr. 25/99. Pasākumi notekūdeĦu dūĦu izmantošanas stratēăijas
pilnveidošanai. Zinātniskais vadītājs A. Vucāns. Izpildes laiks: 01.08.1999. –
30.06.2000. Pasūtītājs: SIA BO “Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un
izglītības atbalsta centrs”.
Līgums Nr. 20/00. Grozījumu un papildinājumu izstrādāšana MK 1997. gada
9. septembra noteikumiem Br. 316 un 1997. gada 20. novembra Metodiski–
tehnoloăiskajiem ieteikumiem notekūdeĦu dūĦu izmantošanai. Zinātniskais
vadītājs: A. Vucāns. Izpildes laiks: 19.05.2000. – 01.12.2000. Pasūtītājs: Latvijas
Republikas Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija.
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10.

11.

12.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Līgums Nr.25/00. LR Ministru kabineta 1997. gada 9. septembra Noteikumu
Nr. 316 grozītā un papildinātā varianta projekta sagatavošana (II etaps).
Zinātniskais vadītājs: A. Vucāns. Izpildes laiks: 01.11.2000. – 01.12.2001.
Pasūtītājs: Rīgas pilsētas PU “Rīgas ūdens”.
Līgums Nr.1/00. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārraudzības
novērojumu veikšana un priekšlikumu sagatavošana pārraudzības sistēmas
pilnveidošanai. Zinātniskais vadītājs: A. Vucāns. Izpildes laiks: 03.01.2000. –
29.12.2000. Pasūtītājs: LR Valsts zemes dienests.
ZinātĦietilpīga projekta realizācijas līgums Nr. T–12 (Izglītības un zinātnes
ministrija kopā ar firmām: SIA Amazone, SIA BFSC, SIA Certa, SIA Hydro
Latvija. Graudaugu sējumu augstas produktivitātes veidošanas praktiskās
realizācijas iespēju skaidrošana Latvijas apstākĜos ar resursus taupošām
augsnes pamatapstrādes, sējas, kā arī mēslošanas un augu aizsardzības
tehnoloăijām izmantojot firmu piedāvātās tehnoloăijas. Tēmas zinātniskais
vadītājs D. LapiĦš. Izpildes laiks 1999. – 2000.
2001. gads.
LZP granta tēma Nr. 01.07.64. Pamatprincipu izstrāde Latvijas vienotai augsnes
informācijas sistēmai. Vadītājs A. KārkliĦš, pētījumu periods 2001. – 2003.
LZP granta tēma Nr. 01.07.65. Augu barības elementu aprites pētījumi un
mēslošanas līdzekĜu optimizācija atbilstoši Labas Lauksaimniecības Prakses
principiem. Vadītājs A. KārkliĦš, pētījumu periods 2001. – 2003.
LZP granta tēma 01.07.68 Nozīmīgāko kultūraugu patogēnu un to populāciju
inventarizācija un attīstības ciklu izpēte datorizētu prognozēšanas modeĜu
optimizēšanai. Vadītāja B. Bankina, pētījumu periods 2001. – 2003.
LZP doktorantūras grants Latvijas lauksaimniecībā izmantojamo augšĦu
īpašību dinamika antropogēnās slodzes ietekmē. J. Livmanis. Vadītājs A.
KārkliĦš, pētījumu periods 2001. – 2003.
LZP doktorantūras grants D–17. Mikrokultivēšanas ietekme uz augĜaugu
fenotipisko mainību. L. Petrēvica. Vadītājs V. Klāsens, pētījumu periods 2000. –
2001.
LZP doktorantūras grants D–25. Mikrobiotestu izmantošana vides piesārĦojuma
novērtēšanā. L. Dubova. Vadītājs V. Klāsens, pētījumu periods 2000. – 2002.
LZP doktorantūras grants ZemeĦu sakĦu un vadaudu slimību izplatība Latvijā,
to ierosinātāju taksonomija un bioloăija. I. Moročko. Vadītājs B. Bankina,
pētījumu periods 2001. – 2004.
LZP grants Nr.01.0762.1. Augsnes apstrādes, nezāĜu apkarošanas un augu
maiĦas teorētiskās bāzes pilnveidošana. Zinātniskais vadītājs. D. LapiĦš. Izpildes
laiks 2001. – 2004.
Projekts Augu barības elementu optimizācija (Managing Inputs of Nutrients to
Avoid Insufficient or Excess – MAINTAINE). Eiropas Komisijas finansēts projekts
PL 950231 INCO–COPERNICUS programmas ietvaros. (Skat. iepriekš).
Starptautisks projekts Nr. 20000041 Latvijas likumdošanas par augu aizsardzību
tuvināšana ES standartu prasībām, ieviešot periodisku miglotāju testēšanu.
Sagatavota nodaĜa par augu aizsardzību izdotajā grāmatā ”Smidzinātāju
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11.

12.

13.

14.

15.

rokasgrāmata”. – Projekta vadītāja un grāmatas nodaĜas autore I. Turka. Izpildes
laiks 2001. gads.
Starptautisks projekts Integrētās augu aizsardzības metožu ieviešana Latvijā
(Dānijas – Baltijas valstu kopprojekts). Danish – Baltic Decission Suport System
for Integrated Pest management. Latvijas puses koordinatores I. Turka un B.
Bankina.
Izpildes
laiks
2000.
–
2001.
Papildus
informācija:
http://www.planteinfo.dk/lt; http://www.ipm–baltic.dk/db
Līdzdalība starptautiskā projektā: “Sustainable use of natural resources / PD
training programme”. Apakštēma Epidemiology of barley yellow dwarf virus
(BYDV). Izpildes laiks: 1999. – 2003. LLU – Zviedrijas lauksaimniecības zinātĦu
universitāte Upsalā. Finansējums doktoranda M. Bisnieka studijām. Vadītāja no no
Latvijas puses I. Turka. Izpildes laiks 2000. – 2003.
Līgums ar Rīgas pilsētas PU “Rīgas ūdens” par tēmu LR ministru kabineta 1997.
gada 9. septembra Noteikumu Nr. 316 grozītā un papildinātā varianta
projekta sagatavošana (II etaps). Projekta vadītājs A. Vucāns. Izpildes laiks 2001.
Līgums ar Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centru un
Agroėīmisko pētījumu centru par Internetā bāzētas Lauku un Mēslošanas
Plānošanas Datorprogrammas izveidi, kura tapusi Latvijas – Dānijas kopprojekta
“Minerālmēslu un kūtsmēslu normatīvu uzlabošana Latvijā” ietvaros šī līguma
partneru sadarbībā ar Dānijas Lauksaimniecības konsultāciju centru un tās
uzturēšanu. Vadītājs A. KārkliĦš. Izpildes laiks 2001. – 2003.
Līgums Nr. 98 – 22/2 ar Zemkopības ministriju LatvāĦa izplatības ierobežošana
Latvijā. Vadītājs: D. LapiĦš. Izpildes laiks 2001.

2002. gads.
LZP granta tēma Nr. 01.07.64. Pamatprincipu izstrāde Latvijas vienotai augsnes
informācijas sistēmai. Vadītājs A. KārkliĦš, pētījumu periods 2001. – 2003.
LZP granta tēma Nr. 01.07.65. Augu barības elementu aprites pētījumi un mēslošanas
līdzekĜu optimizācija atbilstoši Labas Lauksaimniecības Prakses principiem.
Vadītājs A. KārkliĦš, pētījumu periods 2001. – 2003.
LZP doktorantūras grants. Latvijas lauksaimniecībā izmantojamo augšĦu īpašību
dinamika antropogēnās slodzes ietekmē. J. Livmanis. Vadītājs A. KārkliĦš,
pētījumu periods 2001. – 2003.
LZP doktorantūras grants. Herbicīdu samazinātu devu ietekme uz vasaras miežu
sējumu nezāĜainību un nezāĜu nākošo paaudzi. J. Kopmanis. Vadītāja M.
Ausmane, pētījumu periods 2002. – 2004.
LZP doktorantūras grants D–25. Mikrobiotestu izmantošana vides piesārĦojuma
novērtēšanā. L. Dubova. Vadītājs V. Klāsens, pētījumu periods 2000. – 2002.
LZP doktorantūras grants. ZemeĦu sakĦu un vadaudu slimību izplatība Latvijā, to
ierosinātāju taksonomija un bioloăija. I. Moročko. Vadītājs B. Bankina,
pētījumu periods 2001. – 2004.
LZP doktorantūras grants. Datorizētu sistēmu adaptācijas kartupeĜi lakstu puves
prognozēšanai integrētā augu aizsardzībā Latvijā. G. Bimšteine. Vadītāja I.
Turka, pētījumu periods 2002. – 2003.
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LZP granta tēma Nr. 01.0762.1. Augsnes apstrādes, nezāĜu apkarošanas un augu
maiĦas teorētiskās bāzes pilnveidošana. Vadītājs D. LapiĦš, pētījumu periods
2002. – 2004.
LZP granta tēma 01.07.68. Nozīmīgāko kultūraugu patogēnu un to populāciju
inventarizācija un attīstības ciklu izpēte datorizētu prognozēšanas modeĜu
optimizēšanai. Vadītāja B. Bankina, pētījumu periods 2002. – 2003.
LZP granta tēma 02.0016.4.1. Augu veselība un augu aizsardzība. Vadītāja I. Turka,
pētījumu periods 2002. – 2003.
Līdzdalība Dānijas – Latvijas kopprojektā Development and Implementation of an
Internet based decision Support System for Integrated Pest Management.
Izpildes laiks 2000. – 2002. – Latvijas puses koordinatore I. Turka. Papildus
informācija: http://www.planteinfo.dk/lt; http://www.ipm–baltic.dk/db
Līdzdalība starptautiskā projektā: “Sustainable use of natural resources / PD training
programme”. Apakštēma Epidemiology of barley yellow dwarf virus (BYDV).
Izpildes laiks: 1999. – 2003. LLU – Zviedrijas lauksaimniecības zinātĦu
universitāte Upsalā. Finansējums doktoranda M. Bisnieka studijām. Vadītāja no no
Latvijas puses I. Turka.
Līgums Nr. 65L. NotekūdeĦu BAS "Daugavgrīva" dūĦu sastāva izpēte atbilstoši ES
un Latvijas likumdošanas perspektīvajām prasībām. Vadītāja I. Gemste.
Izpildes laiks: 15.03.2002. – 15.12.2002. Pasūtītājs: Rīgas pilsētas PU "Rīgas
ūdens".
Līgums Nr. 98 – 22/2 ar Zemkopības ministriju LatvāĦa izplatības ierobežošana
Latvijā. Vadītājs D. LapiĦš, pētījumu periods 2002. gads.
Zemkopības ministrijas Valsts subsīdiju programmas “Kultūraugu genofonda un
kolekciju saglabāšana un izpēte” līgums: Griėu ăenētisko resursu saglabāšana
un izpēte LLU Skrīveru zinātnes centrā. LLU Skrīveru ZC projekta atbildīgais
izpildītājs asistents A. Pogulis. Izpildes laiks 2002. gads.
Latvijas lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centra Valsts subsīdiju
programmas “Demonstrējumu saimniecības” līgums: Dažādu firmu piedāvāto
komplekso minerālmēslu ietekme uz griėu ražas veidošanos. LLU Skrīveru ZC
projekta atbildīgais izpildītājs asistents A. Pogulis. Izpildes laiks 2002. gads.
Līgums ar Zemkopības ministriju Graudaugu sēklu kvalitātes fitopatoloăiskais
izvērtējums un veselīguma testa aprobācija Latvijā atbilstoši Eiropas
Savienības direktīvu un ISTA prasībām. Izpildes laiks 2002. gads. Atbildīgā
izpildītāja B. Bankina.
2003. gads.
LZP granta tēma Nr. 01.07.64. Pamatprincipu izstrāde Latvijas vienotai augsnes
informācijas sistēmai. Vadītājs A. KārkliĦš, pētījumu periods 2001. – 2003.
LZP granta tēma Nr. 01.07.65. Augu barības elementu aprites pētījumi un mēslošanas
līdzekĜu optimizācija atbilstoši Labas Lauksaimniecības Prakses principiem.
Vadītājs A. KārkliĦš, pētījumu periods 2001. – 2003.
LZP granta tēma Nr. 01.0762.1. Augsnes apstrādes, nezāĜu apkarošanas un augu
maiĦas teorētiskās bāzes pilnveidošana. Vadītājs D. LapiĦš, pētījumu periods
2001. – 2004.
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LZP granta tēma Nr. 02.0016.4.1 Augu veselība un aizsardzība. Vadītāja I. Turka,
pētījumu periods 2002. – 2003.
LZP granta tēma Nr. 01.07.68. Nozīmīgāko kultūraugu patogēnu un to populāciju
inventarizācija un attīstības ciklu izpēte datorizētu prognozēšanas modeĜu
optimizēšanai. Vadītāja B. Bankina, pētījumu periods 2002. – 2003.
LZP doktorantūras grants. Herbicīdu samazinātu devu ietekme uz vasaras miežu
sējumu nezāĜainību un nezāĜu nākošo paaudzi. J. Kopmanis. Vadītāja M.
Ausmane, pētījumu periods 2002. – 2004.
LZP doktorantūras grants. Latvijas lauksaimniecībā izmantojamo augšĦu īpašību
dinamika antropogēnās slodzes ietekmē. J. Livmanis. Vadītājs A. KārkliĦš,
pētījumu periods 2001. – 2003.
LZP doktorantūras grants. Datorizētu sistēmu adaptācijas kartupeĜi lakstu puves
prognozēšanai integrētā augu aizsardzībā Latvijā. G. Bimšteine. Vadītāja I.
Turka, pētījumu periods 2002. – 2003.
LZP doktorantūras grants. KartupeĜu Y vīrusa un tā celmu izplatība kartupeĜu sēklas
materiālā, radītie ražas zudumi un ierobežošanas iespējas Latvijā. A.
Rūtenberga. Vadītāja I. Turka, pētījumu periods 2003. – 2004.
LZP doktorantūras grants. ZemeĦu sakĦu un vadaudu slimību izplatība Latvijā, to
ierosinātāju taksonomija un bioloăija. I. Moročko. Vadītāja B. Bankina,
pētījumu periods 2001. – 2004.
LZP doktorantūras grants. GumiĦbaktēriju iedzīvošanās tauriĦziežu (Phaseolus,
Pisum, Medicago) saknēs. I. Januška. Vadītāja V. Klasens, pētījumu periods 2003.
– 2004.
Starptautisks projekts. Integrētās augu aizsardzības metožu ieviešana Latvijā (Dānijas
– Baltijas valstu kopprojekts). Danish – Baltic Decission Suport System for
Integrated Pest management. Latvijas puses koordinatores I. Turka un B. Bankina.
Papildus informācija: http://www.vaad.lv/planteinfo/ipmdss/start.asp. Pētījumu
periods 2000. – 2003.
Līdzdalība starptautiskā projektā “Sustainable use of natural resources / PD training
programme”. Apakštēma Epidemiology of barley yellow dwarf virus (BYDV).
Izpildes laiks: 1999. – 2003. LLU – Zviedrijas lauksaimniecības zinātĦu
universitāte Upsalā. Finansējums doktoranda M. Bisnieka studijām. Vadītājs no no
Latvijas puses I. Turka.
Starptautisks doktorantūras grants (Bonnas universitāte – Latvijas Zemkopības
ministrija). NezāĜu noteikšana agrofitocenozēs precīzajā laukkopībā. J.
Repsons. Vadītājs D. LapiĦš, izpildes laiks 2003. – 2004.
Līgums Nr. 2003/103. Veikt notekūdeĦu bioloăiskās attīrīšanas procesā vidē emitēto
bīstamo vielu koncentrācijas un masas apzināšanu. Līgums noslēgts ar Latvijas
Republikas Vides ministriju. Izpildes laiks: 01.09.2003. – 01.12.2003. Izpildītājs A.
Vucāns.
Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centra Valsts subsīdiju
programmas “Demonstrējumu saimniecības” līgums SlāpekĜa barības elementa
vajadzība griėu ražas veidošanai. LLU Skrīveru ZC projekta atbildīgais
izpildītājs asistents A. Pogulis. Izpildes laiks 2003. gads.
Līgums Nr. 100703/s185. Pētījumi par lopbarības bāzes pilnveidošanu un ražošanas
riska samazināšanu lopkopībā, audzējot kvalitatīvus zālājus. Līgums noslēgts
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ar Latvijas Republikas Zemkopības ministriju. Izpildītāja Z. Gaile, izpildes laiks
2003.
Līgums Nr. Nr. 17. Pētījumi par barības vielu iznesi ar kukurūzas ražu un
nepieciešamo NPK mēslojuma normu precizēšana kukurūzas standartražas
ieguvei un Saimniecisko īpašību novērtēšana auzām un kartupeĜiem
bioloăiskās lauksaimniecības apstākĜos bioloăiskās sēklkopības sistēmas
veidošanas vajadzībām. Līgums noslēgts ar Latvijas Republikas Zemkopības
ministriju. Izpildītāja Z. Gaile, izpildes laiks 2003.
Līgums Nr. 25112003/S 587 ar Zemkopības ministriju LatvāĦa izplatības ierobežošana
Latvijā. Vadītājs: A. BērziĦš, izpildes laiks 2003.
2004. gads.
LZP granta tēma Nr. 04.1058 Vienotas augsnes informācijas sistēmas attīstība
Latvijā. Vadītājs A. KārkliĦš, izpildes laiks 2004. – 2007.
LZP granta tēma Nr. 04.1049 Augsnes patogēnu izpēte bioloăiskajai lauksaimniecībai
lielražošanā. Vadītāja B. Bankina, izpildes laiks 2004. – 2006.
LZP sadarbības projekta (2002. – 2005) ”Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība
Latvijas lauksaimniecībā” 02.0016.4.1 sadaĜas Augu veselība un aizsardzība.
Vadītāja I. Turka, izpildes laiks 2002. – 2005.
LZP granta tēma Nr. 04.1046. Latvijā audzēto dārzeĦu kvalitātes nodrošināšanas
fizioloăiskie aspekti. Vadītāja I. AlsiĦa, izpildes laiks 2004. – 2006.
LZP granta tēma Nr. 01.0762.1. Augsnes apstrādes, nezāĜu apkarošanas un augu
maiĦas teorētiskās bāzes pilnveidošana. Vadītājs D. LapiĦš, izpildes laiks 2001.
– 2004.
LZP doktorantūras grants D–40–Nr. 45. Herbicīdu samazinātu devu ietekme uz
vasaras miežu sējumu nezāĜainību un nezāĜu nākošo paaudzi. J. Kopmanis.
Vadītāja M. Ausmane, izpildes laiks 2002. – 2004.
LZP doktorantūras grants. KartupeĜu Y vīrusa un tā celmu izplatība kartupeĜu sēklas
materiālā, radītie ražas zudumi un ierobežošanas iespējas Latvijā. A.
Rūtenberga. Vadītāja I. Turka, izpildes laiks 2003. – 2004.
LZP doktorantūras grants. ZemeĦu sakĦu un vadaudu slimību izplatība Latvijā, to
ierosinātāju taksonomija un bioloăija. I. Moročko. Vadītāja B. Bankina., izpildes
laiks 2001. – 2004.
LZP doktorantūras grants. GumiĦbaktēriju iedzīvošanās tauriĦziežu (Phaseolus,
Pisum, Medicago) saknēs. I. Januška. Vadītāja V. Klāsens, izpildes laiks 2003. –
2004.
Starptautisks doktorantūras grants (Bonnas universitāte – Latvijas Zemkopības
ministrija). NezāĜu noteikšana agrofitocenozēs precīzajā laukkopībā. J.
Repsons. Vadītājs D. LapiĦš, izpildes laiks 2003. – 2004.
Līgums Nr. 100504/S 323 S52. ar Zemkopības ministriju LatvāĦa izplatības
ierobežošana Latvijā. Vadītājs: A. BērziĦš. Izpildes laiks 2004. gads.
Līgums L107 15/04 Pasākumu īstenošana Latvijas – Zviedrijas kopprojektam
NotekūdeĦu dūĦu apsaimniekošana Latvijā atbilstoši ES prasībām. Līgums
noslēgts 2004. gada 29. jūnijā ar SIA "AGITO". Izpildes laiks: 29.06.2004. –
30.11.2005. Vadītājs A. Vucāns.
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Līgums Nr. 10/04 L 102 (12–dm) ar Latvijas lauksaimniecības konsultāciju un izglītības
atbalsta centru NezāĜu dominanto sugu un skaita dinamikas izpēte bioloăiskās
lauksaimniecības sistēmā. Atbildīgais izpildītājs M. Ausmane. Izpildes laiks
2004. gads.

Agrobiotehnoloăijas institūtā
2000.g.
Augkopības nodaĜa
LR ZM projekts 96.0069. TauriĦziežu un stiebrzāĜu zālāju agrofitocenožu produktivitāti
un lopbarības kvalitāti noteicošie faktori Latvijas augsnēs. Projekta vadītājs: vadošais
pētnieks, Dr.agr. A.Adamovičs. Izpildes laiks: 1997 – 2000.g.
Valsts programma P. 13.4.2. Miežu un ziemas kviešu selekcijas materiāla novērtējums.
Projekta vadītāja: vadošā pētniece, Dr.biol. I.Belicka. Izpildes laiks: 1997 -2000.g.
LR ZM projekts Nr. 960076.Galveno laukaugu ražas un tās kvalitātes veidošanās procesa
optimizācija specializētos ražošanas apstākĜos. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks,
Dr.habil.agr. A.Ruža, 2000.g.
LZP sadarbības projekts Nr. 4-002.2. NepiesārĦota un augstvērtīga pārtika: kvalitātes
kritēriji un konkurētspēja. A.JemeĜjanovs, sadaĜas vadītājs: vadošais pētnieks,
Dr.habil.agr. A.Ruža, 1998.-2001.
Zemkopības ministrijas līgumtēma ZM 2000.37; 22/00 Lopbarības augu sēklaudzēšanas
un tirdzniecības noteikumu izstrādāšana. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.agr.
A.Adamovičs, izpildes laiks 2000. gads.
ZM projekts Nr 9/00 (ZM2000-7). Rokasgrāmata Augkopība. Projekta vadītājs: vadošais
pētnieks, Dr.habil.agr. A.Ruža.
ZM projekts Nr.8/00 (ZM2000-8). Pētījumi par proteīna un sedimentācijas izmaiĦām
kviešu graudos. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.habil.agr. A.Ruža. 2000.g.
ZM projekts Nr. 6/98 (060300/212). Kultūraugu genofonda saglabāšana, sākotnējās
sēklkopības uzturēšana un tās bāzes nodrošināšana. Projekta vadītājs: vadošais
pētnieks, Dr.habil.agr. A.Ruža. 2000. g.
ZM projekts Nr.16/00 (L47). Ziemas kviešu demonstrējošie izmēăinājumi. Projekta
vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.habil.agr. A.Ruža. 2000.g.
ZM projekts Nr. 290300/L29. Sēklkopības materiāli tehniskās bāzes nostiprināšana.
Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.habil.agr. A.Ruža. 2000.g.
2001.g.
LZP projekts Nr. 01.0766. "TauriĦziežu un stiebrzāĜu zālāju agrofitocenožu produktivitāti
un lopbarības kvalitāti noteicošie vides faktori". Projekta vadītājs: vadošais pētnieks,
Dr.agr A.Adamovičs 2001. – 2004.
LZP sadarbības projekts P. 01.0013.4. Latvijas agroekoloăiskajiem apstākĜiem un
saimnieciskajām prasībām atbilstošu šėirĦu veidošana un uzturošā selekcija.
Apakšprojekts: 01.0013.4.5. PlēkšĦaino un kailgraudu miežu selekcijas materiāla
izveide un novērtēšana. Projekta vadītāja: vadošā pētniece, Dr.biol. I.Belicka, no
2001.g.
LZP projekts Nr. 01.0763.1. Graudaugu ražas un kvalitātes mērėtiecīgas vadības modeĜu
izstrāde Latvijas agroekoloăiskajos apstākĜos. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks,
Dr.habil.agr. A. Ruža. 2001.- 2004.g.
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ZM projekts Nr.15/01 (Z40). Graudu kvalitātes novērtēšanas metodikas izstrāde (proteīna
saturs un sedimentācija) atbilstoši ES prasībām. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks,
Dr.habil.agr. A.Ruža. 2001.g.
ZM projekts Nr. 4.01.S06. Kultūraugu genofonda saglabāšana, un izlases sēklas ražošana.
Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.habil.agr. A.Ruža. 2001.g.
ZM projekts Nr. 150301/c 345. Augu šėirĦu saimniecisko īpašību novērtēšana. Projekta
vadītāja: vadošā pētniece, Mag.agr. Dz.Kreita, 2001.g.
Projekts Nr. 014-2001. Lēmumu atbalsta sistēmas izstrādāšana un ieviešana integrētā
augu aizsardzībā Latvijā. Projekta vadītāja: vadošā pētniece, Mag.agr. Dz.Kreita,
LVAAC, 2001.g.
Projekts Nr. 039-2001. Lēmumu atbalsta sistēmas izstrādāšana un ieviešana integrētā
augu aizsardzībā Latvijā. Projekta vadītāja: vadošā pētniece, Mag.agr. Dz.Kreita.
LVAAC, 2001.g.
Projekts Nr. 038-2001. Pesticīdu bioloăiskās efektivitātes izmēăinājumu harmonizācija
un pilnveidošana Baltijas jūras valstu reăionā. Projekta vadītāja: vadošā pētniece,
Mag.agr. Dz.Kreita. LVAAC, 2001.g.
Projekts Nr. 82. Vasaras rapša un ripša šėirĦu salīdzināšanas demonstrējošais
izmēăinājums. Projekta vadītāja: vadošā pētniece, Mag.agr. Dz.Kreita. Ozolnieki,
LLKC, 2001.g.
Projekts Minerālmēslu un kūtsmēslu normatīvu uzlabošana Latvijā, 2.fāze. SlāpekĜa
mēslojuma efektivitāte cukurbiešu sējumos. Projekta vadītāja: vadošā pētniece,
Mag.agr. Dz.Kreita, Ozolnieki, LLKC ,2001.
Projekts Nr.79. Ziemas kviešu demonstrējošie izmēăinājumi. Projekta vadītājs: vadošais
pētnieks, Dr.habil.agr. A.Ruža, 2001.g.
2003.-2005.g.
LR ZM projekts.Nr. S 187 Lauksaimniecības un pārtikas augu, lauksaimniecības
dzīvnieku, meža un zivju ăenētisko resursu aizsardzība un ilgtspējīgas izmantošana.
Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.habil.agr. A. Ruža. 2005. g.
LR ZM projekts. Nr. S 12 Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un izlases sēklas
kvalitātes uzlabošanai. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.habil.agr. A. Ruža.
2005. g
LR ZM projekts. Lauksaimniecības zinātne Latvijā – situācija un risinājumi. Izpildītāji:
sadaĜas vadošais pētnieks, Dr.habil.agr. A. Ruža. 2005.
LZP zinātniskie projekti
LZP projekts 05.1605.1 Agroekoloăisko faktoru racionālas izmantošanas pamatojums
laukaugu audzēšanā. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.habil.agr. A.Ruža, 2005.
–2008.
LZP projekts Nr. 02.0884. Proteīna bagātas tauriĦziežu lopbarības un piena ražošanas
palielināšanas izpēte un datorprogrammas izstrāde ekonomiski – kompleksai
novērtēšanai, ieĦēmumu un rentabilitātes paaugstināšanai lopkopībā. Projekta
vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.habil.agr. J.Driėis. 2004.
LZP sadarbības projekts Nr. 02.0015. Augu konversijas un dzīvnieku biotehnoloăisko
procesu likumsakarību izpēte augstvērtīgas pārtikas ieguvei. Projekta vadītājs prof.
A.JemeĜjanovs. Apakšprojekts Nr. 02.0015.1.1.A (Nr. 19) "Augkopības produkcijas
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ražošanas optimizācijas un kvalitātes uzlabošanas likumsakarību izpēte".
Apakšprojekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.habil.agr. A.Ruža, 2002.g.
Pārējie zinātniskie projekti
LLKC projekts Nr.10dm AuzeĦaireĦu un aireĦu hibrīdu izmantošanas perspektīvas zāles
lopbarības ražošanā. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.agr. A.Adamovičs,
2004.g.
Tirgus orientētais projekts, TOP 04-46. Kailgraudu miežu lopbarības zootehnisko un
ekonomisko parametru izpēte un pielietošanas novērtējums cūku ēdināšanā. Projekta
vadītāja: vadošā pētniece, Dr.biol. I.Belicka. 2004.
ZM projekts Nr. 21 0504/S-364. Atbalsts lopbarības, piena, gaĜas ražošanai un
konkurētspējas veicināšanai zemnieku saimniecībās. Projekta vadītājs: vadošais
pētnieks, Dr.habil.agr. J.Driėis. 2004.
Projekts saskaĦā ar valsts Subsīdiju nolikumu Nr.4. Līgums starp LLKC Ozolniekos un
LLU MPS „Vecauce”. Saimniecisko īpašību novērtēšana auzām, tritikālei un
kartupeĜiem bioloăiskās sēklkopības sistēmas ieviešanai. Vecauce. Projekta vadītāja:
vadošā pētniece, Dr.agr. Z.Gaile. 29.04.2004.
Projekts saskaĦā ar valsts Subsīdiju nolikumu Nr.4. Līgums starp LLKC Ozolniekos un
LLU MPS „Vecauce”, Nr.8dm. Pētījumi par barības vielu iznesi ar kukurūzas ražu un
nepieciešamo slāpekĜa, fosfora, kālija mēslojuma normu precizēšana kukurūzas
standartražas ieguvei. Vecauce. Projekta vadītāja: vadošā pētniece, Dr.agr. Z.Gaile,
29.04.2004.
Projekts saskaĦā ar valsts Subsīdiju nolikumu Nr.4. Līgums starp LLKC Ozolniekos un
LLU MPS „Vecauce” Nr.8dm. Lucernas audzēšana tīrsējā vai mistrā ar proteīnu
bagātas lopbarības ieguvei. Vecauce. Projekta vadītāja: vadošā pētniece, Dr.agr.
Z.Gaile, 9.04.2004.
Projekts Nr. 100504/c80 no. un Nr. 100804/c142 Lauksaimniecības kultūraugu šėirĦu
salīdzināšanas izmēăinājumu veikšana. LLU līgums ar VAAD par auzu, miežu un
ziemas tritikāles SĪN testu bioloăiskās lauksaimniecības apstākĜos. Vecauce. Projekta
vadītāja: vadošā pētniece, Dr.agr. Z.Gaile, 12.04.2004.
Projekts Nr 260304/c63 ZM, VAAD. Augu šėirĦu saimniecisko īpašību novērtēšana
Projekta vadītāja: vadošā pētniece, Mag.agr. Dz.Kreita, 2004.
Projekts Nr. 9-dem/2004. Dažādu šėidro mēslošanas līdzekĜu efektivitāte ziemas un
vasaras rapša sējumos. Projekta vadītāja: vadošā pētniece, Mag.agr Dz.Kreita,
Ozolnieki, LLKC, 2004.
Projekts Nr. 16/2004 Augu aizsardzības līdzekĜu efektivitātes novērtēšanas izmēăinājumi.
Projekta vadītāja: vadošā pētniece, Mag.ag. Dz.Kreita, Latvijas VAAC, 2004.
ZM projekts Nr. S 22. Kultūraugu genofonda saglabāšana, un izlases sēklas ražošana.
Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.habil.agr. A.Ruža, 2003.g.
Projekts Nr Nr. L 83 /21-dm. Ziemas kviešu šėirĦu un agroėimikāliju izmantošanas
izmēăinājumi. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.habil.agr. A.Ruža, 2003.g.
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LLU līmenī noformētie zinātniskās sadarbības līgumi
Līgums starp LLU MPS „Vecauce” un „Company Mais” Ukrainā par šajā selekcijas
firmā veidoto kukurūzas hibrīdu ekoloăisko pārbaudi Latvijas apstākĜos. Projekta
vadītāja: vadošā pētniece, Dr.agr. Z.Gaile, 2002.-2004.
Līgumi starp LLU Augkopības katedru un Stendes un PriekuĜu selekcijas stacijām par
tajās selekcionēto miežu, auzu, ziemas kviešu, zirĦu un kartupeĜu šėirĦu un līniju
ekoloăisko pārbaudi LLU MPS „Vecauce” apstākĜos. Projekta vadītāja: vadošā
pētniece, Dr.agr. Z.Gaile, Vecauce. 2004.
Pārējie noformētie zinātniskās sadarbības līgumi
Phare programma. Videi draudzīgas lauku attīstības veicināšana Vidusbaltijas reăionā.
Zemgales attīstības aăentūras sadarbības projekts ar ŠauĜu rajonu Lietuvā. Projekta
izpildītāja: vad.pētniece, Dr.agr. Dz.Kreišmane. 2003.-2004.
Leonardo da Vinči programma. Izglītības programma organiskajā lauksaimniecībā
Eiropas valstīs. Piedalās mācībspēki no Nīderlandes, BeĜăijas, Vācijas, Zviedrijas,
Ungārijas, Lielbritānijas, Somijas, Portugāles un Luksemburgas. Izglītības
programmas veidošana 3.līmenim saistībā ar augstākajiem (koledžas un augstskolas)
izglītības līmeĦiem. Projekta izpildītāja: vad.pētniece, Dr.agr. Dz.Kreišmane. 2003.2006.
Leonardo da Vinči programma. Pieredzes un zināšanu nodošana profesionālās izglītības
pilnveidošanai ekoloăiskās lauksaimniecības jomā Baltijas valstīs. Piedalās Lietuvas
LU, Igaunijas LU, Vācijas Hohenheimas universitāte. Projekta izpildītāja:
vad.pētniece, Dr.agr. Dz.Kreišmane. 2004.- 2006.g.
INTERREG III. Ekoloăiskās lauksaimniecības metodes Baltijas valstīs kā līdzeklis
Baltijas jūras aizsardzībai un pamats sabiedrības ilgtspējai. Piedalās: Zviedrijas LU,
Somijas LU, Igaunijas, Vācijas, Lietuvas un Polijas lauksaimniecības zinātnieki.
Projekta izpildītāja: vad.pētniece, Dr.agr. Dz.Kreišmane. 2003.-2006.g
ZiemeĜvalstu Ministru padomes finansēts projekts. Bioloăisko produktu tirgus attīstība
Baltijas un ZiemeĜvalstīs. Piedalās: Lietuvas, Igaunijas, Dānijas, Norvēăijas,
Zviedrijas un Somijas kolēăi. Projektu koordinē Dānijas lauksaimniecības un
zivsaimniecības ministrija. Projekta izpildītāja: vad.pētniece, Dr.agr. Dz.Kreišmane.
LZP projekts. Konkurētspējīgu laukaugu šėirĦu veidošana un uzturošā selekcija,
izmantojot tradicionālās un biotehnoloăijas metodes” apakšprojekts “Ziemas tritikāles
selekcija. Apakšprojekta vadītāja: vad. pētniece, Dr.agr. A.Kronberga.
2004.g.pārejošs.
LZP projekts: Konkurētspējīgu laukaugu šėirĦu veidošana un uzturošā selekcija,
izmantojot tradicionālās un biotehnoloăijas metodes. Apakšprojekts “Ziemas rudzu
selekcija”. Apakšprojekta vadītāja: vad. pētniece, Dr.agr. A.Kronberga. 2004.g.
pārejošs.
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Lopkopības nodaĜa
2000.- 2004.gads
LZP projekts Nr. 01.0013.5 Latvijā audzēto produktīvo dzīvnieku un mājlopu šėirĦu
izkopšana, izmantojotnpasaulē aprobētas modernas kolekcijas metodes. Projekta
vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.habil.agr. J.Sprūžs. 2000.-2004.g.
ZiemeĜvalstu N-EURO-CAD atbalsta projekts. Nr. L-53. N-EURO-CAD. Analysisand
Comparison of Genetic Diversity in Cattle Breeds of the Northeru European Area:
Govju šėirĦu ăenētiskās daudzveidības analīze un salīdzinājums ZiemeĜeiropas telpā.
Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.agr. Z.Grīslis. 2000.-2003.g.
LZP projekts. Nr.06-0059. Latvijas apstākĜiem piemērotu bagātinātājpiedevu un prēmiksu
izstrāde, to bioloăiskais un zootehniskais izvērtējums mājlopu un putnu ēdināšanā.
Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.habil.agr. J.Latvietis. 1997.-2000.g.
LZP projekts. Nr. 960064. Barības līdzekĜu enerăētiskās un proteīna vērtēšanas sistēmas
izstrādāšana Baltijas valstīm, pielāgojot tās Eiropā lietotām sistēmām. Projekta
vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.agr. U.Osītis. 1997-2001.g.
TEMPUS PHARE – JEP projekts. Nr.6088/95. Internationalization of agricultural studies
in Baltics. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.agr. U.Osītis. 1997.-2001.g.
LZP projekts. Nr.96-0061. Latvijā ražoto un importēto minerālpiedevu salīdzinājums
slaucamo govju ēdināšanā. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.habil.agr.
J.Latvietis. 1997.-2000.g.
LZP projekts. Nr. 01.0772. Eiropas Savienības noteiktajām nekaitīguma un kvalitātes
prasībām atbilstošu gaĜas un zivjrūpniecības blakusproduktu ieguve un izmantošana
mājdzīvnieku ēdināšanā. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.habil.agr. J.Sprūžs.
2000.-2003.g.
LZM projekts. Nr.11/01(736). Liellopu gaĜas ražošanas un pašnodrošinājuma iespēju
izvērtējumu. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.habil.agr. J.Sprūžs. 2000. g.
LZM projekts. Nr. 12/01(735). Cūku, aitu un kazu pārraudzības sistēmas izstrāde.
Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.habil.agr. J.Sprūžs. 2000.g.
LZP projekts. Nr.04.0774. SlāpekĜa bilances pētījumi atgremotāju spureklī Projekta
vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.agr. U.Osītis. 2001.-2004.g.
LZP projekts. Nr. 22/02(Z46). ES prasībām atbilstošas piena lopkopības virspārraudzības
nodrošināšanai nepieciešamo datu analīze Projekta izpildītāji: vad. pētnieki, Dr.agr.
U.Osītis, Dr.agr. D.Kairiša. 2002.-2004.g.
TEMPUS JEP Nr.12069-91 Internationalization of the agricultural studies in Baltices.
Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.agr. U.Osītis. 1998.-2001. g.
LZM projekts. Nr.L-61. Mājdzīvnieku ăenētisko resursu saglabāšanas un izpētes
programmas precizējumi 2001.gadā. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.agr.
Z.Grīslis. 2001.g.
LZP projekts Nr. 01.0774. SlāpekĜa maiĦa slaucamo govju spureklī. Projekta vadītājs:
vadošais pētnieks, Dr.agr. U.Osītis. 2001.-2004.g.
LZP projekts Nr.01.0773. Eiropas Savienības prasībām atbilstošas piena lopkopības
virspārraudzības nodrošināšanai nepieciešamo datu analīze. Projekta izpildītāji: vad.
pētnieki, Dr.agr. D.Kairiša, Mag.agr. D. Jonkus. 2001.g.
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LZP projekts. Nr. 02.0016. Riska vadība Latvijas lauksaimniecībā. ApakšnodaĜaLopkopība. Apakšnozares vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.agr. U.Osītis. 2002.2004.g.
LZP projekts Nr. 02.0015.3. Produktīvo dzīvnieku un mājputnu genofonda saglabāšanās
un izkopšanas zinātniskais pamatojums un ganāmpulka selekcija. Projekta vadītājs:
vadošais pētnieks, Dr.agr. J.Nudiens. 2002.-2004.g.
Projekts Nr. 02.0015. Apakšprojekts Nr.02.0015.3.1. Produktīvo dzīvnieku un mājputnu
genofonda saglabāšanas un izkopšanas zinātniskais pamatojums un ganāmpulku
selekcija. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.agr. J.Nudiens. Izpildītāji:
vad.pētnieki Dr.agr. D.Kairiša, Mag.agr. D.Jonkus. 2002.g.
MĂR-SIP 2002. Mājdzīvnieku ăenētisko resursu saglabāšanas un izpētes programmas
tālākā izstrāde. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.agr. Z.Grīslis. 2002.g.
Projekts Nr.01.772. ES dzīvnieku barības nekaitīguma prasību analīze zivju miltos un
zivju miltu barībā. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.habil.agr. J.Sprūžs.
2002.g.
Tirgus pētījumu projekts TPP Nr. 02-33. Pētījums par rapšu un linsēklu spraukumu
iekĜaušanu putnu barības maisījumos un to projekcija uz polinepiesātināto taukskābju
un holesterīna korelatīvo saistību vistu olās un broilercāĜu gaĜā. Projekta vadītājs:
vadošais pētnieks, Dr.habil.agr. J.Sprūžs. 2002.g.
Tirgus pētījumu projekts, TPP 02-44. GaĜas kvalitāti determinējošā halotāna gēna
noteikšana un tā eliminācijas nepieciešamība un iespējas dažādu cūku šėirĦu
populācijās. Apakšprojekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.habil.agr. J.Sprūžs.
2002.g.
LR ZM projekts Nr. 2002-9. ES laboratorijas metodiska aprobācija Latvijas apstākĜiem.
Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.agr. U.Osītis. 2002.g.
LR ZM Z-45 projekts. Lauksaimniecībā izmantojamo dzīvnieku ăenētisko resursu
analīze. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.agr. Z.Grīslis. 2002.g.
LZP projekts Nr. 01.0774. SlāpekĜa maiĦa slaucamo govju spureklī. Projekta vadītājs:
vadošais pētnieks, Dr.agr. U.Osītis. 2002.-2004.g
LR ZM projekts. Ciltdarba programma Latvijas tumšgalves aitu šėirnei 2004.gadam un
tuvākai perspektīvai. Projekta vadītāja: vadošā pētniece, Dr.agr. D.Kairiša. 2003.g.
Tirgus orientētais pētījums TOP 03-55. Latvijā izaudzēto gaĜas šėirnes liellopu un to
krustojuma dzīvnieku gaĜas kvalitātes izpēte. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks,
Dr.agr. J.Nudiens. 2003.g.
Tirgus pētījumu projekts TPP 02-33. Pētījumi par rapšu un linsēklu spraukumu
iekĜaušanu putnu barības maisījumos un to projekcija uz polinepiesātināto taukskābju
un holesterīna korelatīvo saistību vistu olās un broilercāĜu gaĜā. Projekta vadītājs:
vadošais pētnieks, Dr.agr. J.Nudiens. 2003.g.
LZP projekts Nr. 02.0015.3. Produktīvo dzīvnieku un mājputnu genofonda saglabāšanās
un izkopšanas zinātniskais pamatojums un ganāmpulka selekcija. Projekta vadītājs:
vadošais pētnieks, Dr.agr. J.Nudiens. Izpildītāji: vad.pētnieki: Dr.habil.gr J. Sprūžs,
Dr.agr. D.Kairiša, Mag.agr. G. Rozītis. 2002.-2004.g.
LZP projekts Nr. 04.1059. Audzēšanas un ēdināšanas faktoru ietekme uz kazu labturību
un piena kvalitātes rādītājiem bioloăiskajā lauksaimniecībā. Projekta vadītājs:
vadošais pētnieks, Dr.habil.agr. J.Sprūžs. 2004.g.
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LZP projekts 04.1047 Ăenētiskās sakarības starp nespecifiskās rezistences rādītājiem un
somatisko šūnu skaitu dažādas izcelsmes govju pienā” Projekta izpildītāja: pētniece
Mag.agr. D.Jonkus. 2004.g.- 2007.g.
LZP projekts 01.0774. SlāpekĜa maiĦa atgremotāju sprureklī. Projekta vadītājs: vadošais
pētnieks, Dr.agr. U.Osītis, 2004.g.
Tirgus orientētais pētījums TOP 04-46. Kailgraudu miežu lopbarības zootehnisko un
ekonomisko parametru izpēte un pielietošanas novērtējums cūku ēdināšanā. 1. etaps
Ls 6650. Projekta vadītāja: vadošā pētniece, Dr.agr. L.Degola. 2004.g.
Tirgus orientētais pētījums TOP-03-67. Ēdināšanas normu izstrāde kazām un to
zootehniskā pārbaude. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.habil.agr. J.Sprūžs.
2004.g..
IM Tirgus orientētais pētījums TOP 04-66. Labturības faktoru ietekme uz organiskā
lauksaimniecībā audzētu gaĜas šėirnes liellopu un krustojuma dzīvnieku gaĜas
kvalitāti. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.agr. J.Nudiens. 2004.g.
Dārzkopības nodaĜa
LZP projekts ar Pūres DIS, Nr. 01.05.19. AugĜu un dārzeĦu ilgtspējīgu ražošanas sistēmu
izstrāde. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.agr. M. ĀboliĦš. 2000.-2004.g.
Tirgus Pieprasītā Pētījuma projekts TPP 99 – 58. DzērveĦu audzēšanas tehnoloăijas
izpēte zāĜu purvos. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.agr. M. ĀboliĦš. 1999. –
2000. g.
Tirgus Pieprasītā Pētījuma projekts TPP Nr. 01-52 KultūrmelleĦu komercstādījuma
ierīkošana un izpēte z/s “Strēlnieki”. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.agr.
M.ĀboliĦš. 2001.-2002. g.
Tirgus Orientēto Pētījumu projekts TOP Nr.02-26. Dekoratīvo koku un krūmu
audzēšanas sistēmas izpēte dažāda tipa konteineros. Projekta vadītājs: vadošais
pētnieks, Dr.agr. M.ĀboliĦš. 2002. – 2003.g.

LLU Lauksaimniecības fakultātes studiju programmu akreditācijas dokumenti

326

6.pielikums

Īstenošanā esošo zinātnisko pētījumu projektu saraksts, to finansējuma
apmērs un avots
Augsnes un augu zinātĦu institūts
LZP grants Nr. 04.1058. Vienotas augsnes informācijas sistēmas attīstība Latvijā.
Vadītājs A. KārkliĦš. Projekta darbības laiks 2004. – 2007. gads. Finansējuma
apjoms 2005. gadā Ls. 9954.–
LZP grants Nr.05.1604.1. Augsnes apstrādes un nezāĜu apkarošanas teorētiskās bāzes
pilnveidošana precīzo laukkopības tehnoloăiju nodrošinājumam. Vadītājs D.
LapiĦš. Projekta darbības laiks 2005. – 2008. g. Finansējuma apjoms 2005. gadā Ls.
7723.–
LZP sadarbības projekta (2002. – 2005) ”Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība
Latvijas lauksaimniecībā” 02.0016.4.1. sadaĜa Augu veselība un aizsardzība.
Vadītāja I. Turka. Projekta darbības laiks 2002. – 2005. g. Finansējuma apjoms
2005. gadā Ls. 6600.–
LZP granta tēma Nr. 04.1046. Latvijā audzētu dārzeĦu kvalitātes nodrošināšanas
fizioloăiskie aspekti. Vadītāja I. AlsiĦa. Projekta darbības laiks 2004. – 2006. g.
Finansējuma apjoms 2005. gadā Ls. 4357.–
LZP granta tēma Nr. 04.1049. Augsnes patogēnu izpēte bioloăiskajai lauksaimniecībai
lielražošanā. Vadītāja B. Bankina. Projekta darbības laiks 2004. –2006. gads Ls.
12915.
Līgums L107 15/04 Pasākumu īstenošana Latvijas – Zviedrijas kopprojektam
NotekūdeĦu dūĦu apsaimniekošana Latvijā atbilstoši ES prasībām. Līgums
noslēgts 2004. gada 29. jūnijā ar SIA "AGITO" par summu Ls 2845. Izpildes laiks:
29.06.2004. – 30.11.2005.
LR ZM subsīdiju projekts Ăenētiski modificēto kultūraugu iespējamā ietekme uz
konvencionālo un bioloăisko lauksaimniecību Latvijā. Vadītāja I. Turka.
Finansējuma apjoms Ls. 13500.–
LR ZM subsīdiju projekts Rudzu melno graudu epidemioloăijas pētījumi. Vadītāja B.
Bankina. Projekta darbības laiks 2005. g. Finansējuma apjoms Ls. 22000.–
LR ZM subsīdiju projekts Vidi saudzējošo precīzo nezāĜu apkarošanas tehnoloăiju
nodrošinājuma iegāde un efektivitātes pārbaude. Projekta zinātniskais vadītājs D.
LapiĦš. Projekta izpildes laiks 2005. gads. Finansējuma apjoms Ls. 26539.–
LR ZM subsīdiju projekts NezāĜu dominanto sugu un skaita dinamikas izpēte
bioloăiskās lauksaimniecības sistēmā. Projekta zinātniskā vadītāja M. Ausmane.
Projekta izpildes laiks 2005. gads. Finansējuma apjoms Ls. 1050.–
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Pieteiktie ārzemju projekti:
Environmental Assessment of Soil for Monitoring. Projektā piedalās 36
institūcijas, koordinators – Cranfield University. Pašreiz notiek kontrakta slēgšana
ar ES. Projekta realizācijas termiĦš – 24 mēneši, iespējamais finansējums 19
tūkst. Eiro (Institūta daĜa).
Geochemical and microbial processes in soil and aquifers and their influence on
Nordic groundwater quality (NOWAQ). Koordinators: Geological Survey of
Denmark and Greenland (GEUS). Pieteikts Nordic Research Board. 9 institūcijas,
kopējais budžets 900 000 NOK.

Agrobiotehnoloăijas institūts
Augkopības nodaĜa
2005.g.
LZP pasūtījumu zinātniskie projekti
LZP projekts Nr. 02.0884. Proteīna bagātas tauriĦziežu lopbarības un piena ražošanas
palielināšanas izpēte un datorprogrammas izstrāde ekonomiski – kompleksai
novērtēšanai, ieĦēmumu un rentabilitātes paaugstināšanai lopkopībā. Projekta
vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.agr. V.AuziĦš. 2004.-2005.g. Ls 986.LZP projekts. Nr. 21 0504 / S-364 Atbalsts lopkopības, piena, gaĜas ražošanai un
konkurētspējas veicināšanai zemnieku saimniecībās. Projekta vadītājs: vadošais
pētnieks, Dr.agr. V.AuziĦš. Ls 30 000.
LR ZM projekts V19 (02.0015, 1.). Augkopības produkcijas ražošanas optimizācijas un
kvalitātes uzlabošanas likumsakarību izpēte. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks,
Dr.habil.agr. A.Ruža. 2002 -2005. g Ls 9000.
LZP projekts Nr. 02.0015. Augu konversijas un dzīvnieku biotehnoloăisko procesu
likumsakarību izpēte augstvērtīgas pārtikas ieguvei. Apakšprojekts Nr. 02.0015.1.1.A
(Nr. 19). Augkopības produkcijas ražošanas optimizācijas un kvalitātes uzlabošanas
likumsakarību izpēte. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.habil.agr. A.Ruža.
2002.-2005.g. Ls 9000.LR ZM projekts Nr. 05.1605.1. Agroekoloăisko faktoru racionālas izmantošanas
pamatojums laukaugu audzēšanā. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.habil.agr.
A.Ruža. – Ls 1115.LZP projekts 05.1591. Vidi saudzējošu zālāju produktivitātes un kvalitātes veidošanas
tehnoloăiju pamatojums un zāles izmantošanas veidu optimizācija. Projekta vadītājs:
vadošais pētnieks, Dr.agr. A.Adamovičs. 2005.-2008. Ls 10787.LZP projekts. Nr. 05.1605.3. Kukurūzas (Zea mays L.) produktivitāti un lopbarības
kvalitāti noteicošie agroekoloăiskie faktori. Apakštēmas vadītāja: vadošā pētniece,
Dr.agr. Z.Gaile. 2005.-2008.g. 2005.g. – Ls 2995,LR ZM projekts Nr. S 187. Lauksaimniecības un pārtikas augu, lauksaimniecības
dzīvnieku, meža un zivju ăenētisko resursu aizsardzība un ilgtspējīgas izmantošana
Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.habil.agr. A.Ruža. Ls 45000.
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Pārējie zinātniskie projekti
LLKC Tēma Nr.10dm. AuzeĦaireĦu un aireĦu hibrīdu izmantošanas perspektīvas zāles
lopbarības ražošanā. 2004- 2005.g. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.agr.
A.Adamovičs. - Ls 1500,Tirgus Orientēto Pētījumu projekts TOP 04-46. Kailgraudu miežu lopbarības zootehnisko
un ekonomisko parametru izpēte un pielietošanas novērtējums cūku ēdināšanā”.
Projekta vadītāja: vadošā pētniece, Dr.biol. I.Belicka. Ls. 3150.Projekts saskaĦā ar valsts Subsīdiju nolikumu Nr.4. Līgums starp LLKC Ozolniekos un
LLU MPS „Vecauce”. Saimniecisko īpašību novērtēšana auzām, tritikālei un
kartupeĜiem bioloăiskās sēklkopības sistēmas ieviešanai. 29.04.2004. Projekta
vadītāja: vadošā pētniece, Dr.agr. Z.Gaile. Ls 680.Projekts saskaĦā ar valsts Subsīdiju nolikumu Nr.4. Nr.8dm Līgums starp LLKC
Ozolniekos un LLU MPS „Vecauce”. Pētījumi par barības vielu iznesi ar kukurūzas
ražu un nepieciešamo slāpekĜa, fosfora, kālija mēslojuma normu precizēšana
kukurūzas standartražas ieguvei. 29.04.2004. Projekta vadītāja: vadošā pētniece,
Dr.agr. Z.Gaile. Ls 940.Projekts saskaĦā ar valsts Subsīdiju nolikumu Nr.4. Nr.8dm. Līgums starp LLKC
Ozolniekos un LLU MPS „Vecauce”. Lucernas audzēšana tīrsējā vai mistrā ar
proteīnu bagātas lopbarības ieguvei. 29.04.2004. Projekta vadītāja: vadošā pētniece,
Dr.agr. Z.Gaile. Ls 450.LR ZM Projekts Nr. 260304/c63. Augu šėirĦu saimniecisko īpašību novērtēšana. Projekta
vadītāja: vadošā pētniece, Mag.agr. Dz.Kreita, 2004. VAAD, Ls 14700.LR ZM projekts Nr. 9-dem/2005. 1) Dažādu šėidro mēslošanas līdzekĜu efektivitāte
ziemas un vasaras rapša sējumos; 2) SlāpekĜa devu efektivitāte vasaras rapša sējumos;
3) SlāpekĜa normu un devu efektivitāte cukurbiešu sējumos. Projekta vadītāja: vadošā
pētniece, Mag.agr. Dz.Kreita, Ozolnieki, LLKC, Ls 2060.VAAPC projekts. Nr. 16/2004 Augu aizsardzības līdzekĜu efektivitātes novērtēšanas
izmēăinājumi. Projekta vadītāja: vadošā pētniece, Mag.agr. Dz.Kreita, Jelgava, 2005.
Latvijas, Ls 6420.LR ZM projekts Nr. 230404/S804. LLU MPS Pēterlauki lauka izmēăinājumu iekārtu un
materiāli tehniskās bāzes atjaunošana lauksaimniecībā pielietojamiem pētījumiem.
Projekta vadītāja: vadošā pētniece, Mag.agr. Dz.Kreita, 23.04.2005. Ls 25080.LR ZM projekts Nr. S 22. Kultūraugu genofonda saglabāšana, un izlases sēklas
uzlabošana. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.habil.agr. A.Ruža. 2003.-2005g.
Ls 7962,42
LR ZM projekts Nr 8 dm no 2005.g. Pētījumi par barības vielu iznesi ar kukurūzas ražu
un nepieciešamo slāpekĜa, fosfora, kālija mēslojuma normu precizēšana kukurūzas
standartražas ieguvei. LLKC Ozolnieki. Projekta vadītāja: vadošā pētniece, Dr.agr.
Z.Gaile. 2003.-2005. g.: 2005. – 1130,- Ls
LR ZM projekts. Nr 8 dm no 2005.g. 2.maija. Pētījumi par Latvijas agroekoloăiskajiem
apstākĜiem piemērotāko kukurūzas hibrīdu agrīnumu. LLKC Ozolnieki. Projekta
vadītāja: vadošā pētniece, Dr.agr. Z.Gaile. 2005.g. 800,- Ls;
LR ZM projekts. Nr 2005./10. no 2005 g. 6.maija. Labību saimniecisko īpašību
novērtēšana bioloăiskajā lauksaimniecībā (ziemas tritikāle, vasaras mieži un auzas).
VAAD. Projekta vadītāja: vadošā pētniece, Dr.agr. Z.Gaile 2005.g. – Ls. 1098,92.
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Līgums starp LLU MPS „Vecauce” un „Company Mais” Ukrainā par šajā selekcijas
firmā veidoto kukurūzas hibrīdu ekoloăisko pārbaudi Latvijas apstākĜos. 2002.-2005.
Projekta vadītāja: vadošā pētniece, Dr.agr. Z.Gaile (bez finansējuma).
Līgumi starp LLU Augkopības katedru un Stendes un PriekuĜu selekcijas stacijām par
tajās selekcionēto miežu, auzu, ziemas kviešu, zirĦu un kartupeĜu šėirĦu un līniju
ekoloăisko pārbaudi LLU MPS „Vecauce” apstākĜos. Vecauce. 2005. Projekta
vadītāja: vadošā pētniece, Dr.agr. Z.Gaile. (bez finansējuma).
Lopkopības nodaĜa
LZP projekts 04.1047.”Ăenētiskās sakarības starp nespecifisko imūnvielu daudzumu un
somatisko šūnu skaitu dažādas izcelsmes govju pienā.” Izpildītāji: vad. pētnieki
Dr.habil.agr. J.Srpūžs, Dr.agr. D.Kairiša, Mag.agr. D.Jonkus, 2004.- 2007.g Ls 4586.
LZP projekts. Nr. 04.1059. Audzēšanas un ēdināšanas faktoru ietekme uz kazu labturību
un piena kvalitātes rādītājiem bioloăiskajā lauksaimniecībā. Projekta vadītājs:
vadošais pētnieks, Dr.habil.agr. J.Sprūžs. 2004.-2006.g. Ls 4586
LZP projekts. Nr. 05.1597. Latvijas apstākĜiem piemērotas vaislas teėu selekcijas indeksa
noteikšanas metodes izstrāde. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.habil.agr.
J.Sprūžs, Ls 15000.
ES projekts Sustaining Animal Health and Food Safety in Organic farming (SAFO)–.
Projekta vadītājs – Mette Vaarst, Dānijas Zinātniskais centrs Foulum. Izpildītāja:
pētniece Mag.agr. E.ŠeĜegovska. 2003.g. – 2006. g. 2004. - 826,6 Ls.
Starptautiskā ZiemeĜvalstu Ministru padomes projekts Development of control measures
on Animal Welfare in organic farming.. Projekta vadītājs Jan-Widar Finden, Debio
(Norvēăija). Izpildītājs: Vad.pētnieks, Dr.agr. U.Osītis. 2004. – 2005. gads. 2004. 602,6 Ls
Dārzkopības nodaĜa
Garšaugu un ārstniecības augu ăenētiskie resursi ZiemeĜvalstīs un Baltijas valstīs.
Ăenētisko resursu saglabāšanas stratēăija. Projekta vadītāja: pētniece, Mag.paed. I.
Žukauska, (2001-2005), (bez finansējuma).
Tirgus Orientēto Pētījumu projekts TOP 04-06 Jauktās audzēšanas sistēmas novērtējums
dekoratīvo kokaugu stādmateriālam. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.agr.
M.ĀboliĦš. 2004. – 2005.g. Ls 9500,-.
LR ZM projekts Nr. 090305/S18 DārzeĦu ăenētisko resursu kolekcijas saglabāšana.
Projekta vadītāja: vadošā pētniece, Mag.paed. I. Žukauska, 2004.- 2005. g. Ls 742,78.
LR ZM projekts Nr. 090305/S18. Aromātisko un ārstniecības augu ăenētisko resursu
kolekcijas saglabāšana un izpēte 2005. gadā. Projekta vadītāja: vadošā pētniece,
Mag.paed. I. Žukauska, Ls. 1125,95.
Tirgus Orientēto Pētījumu projekts TOP 05-14. Jaunas, efektīvas liliju (Lilium L.)
pavairošanas sistēmas izstrādāšana Latvijas puėkopības tirgus dažādošanai. Projekta
vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.agr. M.ĀboliĦš. 2005. – 2006.g. Ls 6600,LR ZM projekts Nr. 090305/S18. Latvijas vietējās medus bites populācijas genofonda
saglabāšana. Projekta vadītājs: vadošais pētnieks, Mag.agr. A.Krauze no 2000.g.,
Ls.7610,-.
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Izglītības un Zinātnes ministrijas projekts Nr. 05.4. Dārzaugu audzēšanas tehnoloăiju un
kvalitātes modeĜa izstrāde Latvijas agroekoloăiskajos apstākĜos. Projekta vadītājs:
vadošais pētnieks, Dr.agr. M.ĀboliĦš. 2005.gadā. Ls 8828,-
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7.pielikums

Lauksaimniecības fakultātes rīkotās diskusijas “ Prāta vētra” rezultāti
Galvenā problēma
Mazs studentu skaits.
Gaidāmās sekas:
samazināts fakultātes budžets;
samazināts akadēmiskais un palīgpersonāls.
Mērėis: Atrast risinājumus studentu skaita pieaugumam.
Diskusijā piedalījās 7 komandas:
Administrācija (LLU Rektors J. Skujāns, mācību prorektors A. Mugurēvičs, Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības nozaru un pārstrādes
departamenta direktore Z. BērziĦa, Studiju daĜas vadītāja R. Millere, LF dekāne D. Kairiša u.c.
Darba devēji (LLKC direktors M. Cimermanis, Lauksaimniecības datu centra direktora vietniece E. Galvanovska, Dobeles raj. konsultāciju
dienesta konsultante- D. Radzēviča, SIA “ Burtnieku zirgaudzētava” – vadītājs J. Jurašs, SIA “Labietis” kokaudzētava “Dimzas” – G.
VītoliĦš, Valsts augu aizsardzības dienests u.c.
Pamatstudiju studenti;
Maăistranti un doktorandi
Mācībspēki - Zootehnikas studiju programma;
Mācībspēki - Dārzkopības studiju programma;
Mācībspēki - Laukkopības studiju programma.

Kopējie problēmas risinājumi:
1. Veikt tirgus izpēti un popularizēt iegūtos rezultātus.
2. Fakultātes nosaukuma, kā arī studiju programmu satura un nosaukumu maiĦa.
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3. Reklāmas pasākumi – darba devēji, fakultāte, speciālisti, veiksmīgie, lauksaimnieki, studenti. Latvijas stādu parāde (2. – 3. 05.). Agronomu
dienas 04. 2004.
4. Materiāli tehniskā bāzes un mācībspēku kvalifikācijas celšana.
Tālāk seko katras komandas piedāvātie cēloĦi un risinājumi

Laukkopība – UzĦēmējdarbība l/s
CēloĦi:

Risinājumi:

1. Trūkst valsts stratēăija l/s politikā.

1. Profesionālas reklāmas veidošana par LF( fakultātes tēls, simbols).

2. Vispārējās izglītības sistēmas nepilnības, t.sk. vidējās profesionālās.

2. Masu mediju piesaistīšana l/s izglītības popularizēšanai jauniešu

3. Nepamatoti liels humanitārs, bet mazs mūsu specialitātei nepieciešamo
eksakto priekšmetu īpatsvars, arī LLU.

izdevumos un raidījumos („Sīrups” u.t.t.).
3. Izstrādāt specialitātēm atbilstošas studiju programmas un rosināt LLU
LTMENT mainīt priekšmetu prioritātes A, B un C sadaĜās.

4. Lauksaimniecības zemais prestižs.
5. Darba devēju mazā iniciatīva speciālistu savlaicīgā pieprasīšanā.

4. Ierosināt likumdošanā prasību stipendiātiem nostrādāt zināmu laiku

6. Lauku jauniešu zemais ienākuma līmenis.

kompānijā un noteikt prasību pēc lauksaimnieciskās izglītības, kā

7. Pilsētas un Eiropas vilinājums, ko ietekmē masu mediji.

obligātu.

8. Lauksaimniecības nozarē nav noteiktas prasības pēc speciālās izglītības. 5. Darbs darba grupās LF iekšējo problēmu risināšanā: fakultātes un
9. Trūkst sistēma zinātnes un izglītības lobēšanai valsts institūcijās.

studiju programmas nosaukums un struktūra.

10. Nepietiekama reklāma no Lauksaimniecības fakultātes puses, ieskaitot 6. Veidot un attīstīt komunikāciju ar darba devējiem studiju satura
profesionālus reklamētājus.

pilnveidei un speciālistu piesaistei.

11. Trūkst regulāri darba pētījumi.

7. Rosināt LLU līmenī veidot sistēmu mācībspēku kvalifikācijas celšanai.

12. Nepietiekams finansējums studiju bāzes modernizēšanai.

8. Rosināt LLMZA sadarbībai ar ZM, l/s politikas veidošanai un
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īstenošanai.
9. Rosināt ZM risināt jautājumu par modernu vidējās l/s izglītības centra
veidošanu un zinātnisko pētījuma bāzi.
10. Skaidrot jauniešiem Eiropas vilinājuma maldīgumu.
11. Periodiski izslēgt elektrību…

Zootehnika
CēloĦi:

Risinājumi:

1. Valsts lauksaimniecības politika.

1. Fakultātes nosaukuma maiĦa – Agrāro ZinātĦu fakultāte.

2. Neticība ražotās produkcijas realizācijas iespējām.

2. Divpakāpju agrārā izglītība;

3. Noraidoša Lauku ĂimeĦu attieksme pret lauku specialitātēm un

agrārā profesionālā (2 gadi ar specializāciju, prakses);
agrārā akadēmiskā iegūstot agrāro zinātĦu bakalauru.

finansiālais stāvoklis.
4. Sagrauta vidējā posma lauksaimniecības izglītība.

MTB finansējums.

5. Zems studentu vidējās izglītības līmenis.

3. Profesionāla reklāma – atrast finansējumu.

6. Neskaidrības par augstskolas lomu vidējās speciālā izglītībā.

4. Restaurēt vidējo agrāro izglītību.

7. Nav studentu ar firmu stipendijām.

5. Rast iespēju docētāju kvalifikācijas celšanai.

8. Nepievilcīgs specialitātes nosaukums. (Agrāro zinātĦu fakultāte)
9. Reklāmas un mediju attieksme.(Profesionālā reklāma – līdzekĜu
piesaiste)
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Darba devēji
CēloĦi:

Risinājumi:

1. Nav skaidrs „Darba devēju pasūtījums”.

1. LLU atrod finansējumu, lai izveidotu kompāniju darba devēju

2. Tirgus pieprasījums pēc LLU Lauksaimniecības fakultātes
speciālistiem neskaidrs un zems.

aptaujai un mācību programmas aktualizēšanai.
2. Izveido darba grupu no studentiem, mācību spēkiem, darba devējiem

3. Valsts politikas atbalsta un stratēăijas trūkums.

un vidējo mācību iestāžu speciālistiem, kura izstrādā Latvijas

4. Mācībspēku deficīts.

augstākās izglītības laukiem attīstības stratēăiju.

5. Finansējums fakultātei, sadales princips.

3. Mācību programmu aktualizēšana atbilstoši tirgus prasībām.

6. Vidējā posma speciālistu trūkums.

4. Regulāras tikšanās ar ZM, Lauku attīstības departamentu, LOSP, un
citām ieinteresētām pusēm, lai būtu lietas kursā par jaunākajām
aktualitātēm Latvijas laukos un apmainītos ar informāciju – Valsts
politikas definēšana: par prasībām pret zemes apsaimniekotāju.

Dārzkopība
CēloĦi:

Risinājumi:

1. Sociālā situācija laukos (nabadzība, bezcerība, bezdarbs…).

1. Darba devējiem analizēt situāciju darba tirgū un popularizēt iegūtos

2. Sabiedrības viedoklis (prestižas un labāk atmaksātas ir jurista , PR
u.t.t. profesijas)

rezultātus.
2. Definēt nozares un amatus kur obligāta (likumā) lauksaimnieciskā

LLU Lauksaimniecības fakultātes studiju programmu akreditācijas dokumenti

335

izglītība.

3. Jukas izglītības sistēmā.
4. Vieglākā ceĜa izvēle.

3. Meklēt iespējas sadarboties ar masu medijiem.

5. Lauksaimniecības vidējās izglītības sabrukums.

4. Aptaujāt darba devējus, studentus, absolventus un mācībspēkus par

6. Augstskolas diploma degradācija – der jebkurš un jebkāds.
7.

Fakultātes

nosaukums

nepiesaista,

nav

informācijas

nepieciešamajām izmaiĦām studiju programmās.
par 5. Fakultātes nosaukums ir atbilstošs, bet domāt par pievilcīgākiem
specializāciju virzieniem un to nosaukumiem.

perspektīvajām darba vietām.

Studenti (maăistranti un doktoranti)
CēloĦi:

Risinājumi:

1. Studiju programmu neatbilstība (darba 1. Fakultātes prestiža celšana:
devēju un studentu vēlmēm).

fakultātes un specialitāšu nosaukumu maiĦa;

2. Mācību spēku kvalifikācija.

fakultātes reklāmas kampaĦa.

3. Trūkst pieprasījuma analīzes.

2. Studiju programmu satura uzlabošana:

4. Prestižs.

izdalīt apakšspecialitātes;

5. Trūkst valsts atbalsts zinātnei.

saskaĦā ar pieprasījumu darba devēji un studenti;

6. Vidējās speciālās izglītības trūkums.

priekšmetu sadalījums atbilstoši specialitātei;

7. Prakses.

pasniedzējiem – jāveic ievirze attiecīgā nozarē un jāpalīdz veidot kontaktus ar darba
devējiem.
3. Jāveic pieprasījuma analīze:
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kādi speciālist nepieciešami;
kādi būs vajadzīgi pēc 4 gadiem.
4. Palielināt studentu praktiskās iemaĦas:
maksimāli izmantot savas tehniskās bāzes;
specializēt prakses;
uzlabot pētījumu bāzes;
studiju procesā iesaistīt praktiėus.
5. Mācībspēkiem rast motivāciju, celt kvalifikāciju un iekšējo konkurenci.
6. ApmaiĦu programmu izstrāde.
7. Pētījuma, kā produkta pārdošana.

Administrācija
CēloĦi:

Risinājumi:

1. Ārējie:

1. Popularizēt caur masu informācijas līdzekĜiem (raksti, aăitācija).

Neskaidra valsts politika lauksaimniecībā;

2. Fakultātes nosaukums – Agrobiznesa fakultāte. Agrokomercijas

Vidusskolas izglītība (izvēles mācību priekšmeti);

fakultāte, Agrāro zinātĦu fakultāte.

Nepareiza jauniešu izpratne par mūsdienīgu Lauksaimniecību;
Vidējās lauksaimnieciskās izglītības trūkums.
2. Iekšējie:
Nepievilcīgs programmu un fakultātes nosaukums;

3. Pārveidot studiju priekšmetu saturu atbilstoši specializācijas
virzienam. Prakšu īpatsvara palielināšana, samazinot vispārējo
stundu priekšmetu apjomu.
4. Pieredzes apmaiĦa starp fakultātēm studentu piesaistē un
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tālākizglītības organizēšanā.

Studiju programmu un priekšmetu saturs;
Sadrumstalota fakultātes struktūra;
Studiju

priekšmetu

pasniegšanas

kvalitātes

pasliktināšanās

(atpaliek no mūsdienu prasībām).

Studenti
CēloĦi:

Risinājumi:

1. Neinformētība:

1. Informēt:

par patieso profesijas pieprasījumu;

pieprasīt darba tirgus analīzi;

trūkst darba devēju reklāma;

sadarbība ar darba devēju;

neizprot kas ir lauksaimniecības speciālists;

informēt objektīvi.
2.

neinformētība vidējās speciālās iestādēs.

Mainīt

specialitātes

2. Lauksaimniecības fakultātes reklāma.

aptauju

3. Nepievilcīgs specialitātes nosaukums.

speciālistiem).

4. Darba tirgus (darba devēju attieksme).

3.

5. Dzīves līmenis lauku apvidos:

6. Nav iespējas apvienot ar darbu:
ierobežots darba tirgus Jelgavā;

prakšu

(veikt

lauksaimniecības

būtību.

Prakses

par

specialitāti( šaurākas specialitātes) un vis

neapstrādātie lauki, vecās sagruvušās, fermas un kopskats rada sliktu priekšstatu
negatīvā pieredze dzīvojot laukos.

Mainīt

starp

nosaukumu

maz 6 – 8 mēneši.
4. Darbs jau otrā kursā savā specialitātē.
Vecaucē,

LLU,

lai

lauksaimniecības

speciālisti nestrādā citur.
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nav darba kas saistīts ar specialitāti.

5. Dzīves līmeni mainīt nevar, bet var rādīt un

7. Valsts atbalsta trūkums lauksaimniecībā:

reklamēt labākos, turīgākos, optimistiskākos,

lauksaimniecības Latvijā nav perspektīva;
nenes vieglu, ātru peĜĦu.
8. Valsts izglītības problēma:

veiksmīgākos zemniekus.
6.

Ieteikt

izskatīt

un

pārveidot

studiju

programmu un uzklausīt studentu viedokli.

humanitārā un eksaktā izvēle;
zemais tehnikuma līmenis.
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8. pielikums

Pētījums „Lauksaimniecības speciālistu vajadzība Latvijā”
Pētījuma mērėis – noskaidrot cik un kādi speciālisti ar augstāko lauksaimniecības
izglītību būs nepieciešami Latvijā tuvāko 5 līdz 10 gadu laikā.
Lai noskaidrotu esošo situāciju zemnieku saimniecībās un citos lauksaimniecības
produkciju ražojošos uzĦēmumos, tika sagatavota un izsūtīta anketa ar 10
jautājumiem.
Jūsu saimniecības lielums, kopējā platība ______ ha, tai skaitā ______LIZ ha
Specializācijas virziens: (ja iespējams papildinot konkrētāk, piemēram – graudkopība,
kartupeĜu audzēšana, atklātā lauka dārzeĦi utt.)
2. Laukkopība
3. Dārzkopība
4. Lopkopība
Cik un kādi speciālisti ar augstāko lauksaimniecisko izglītību strādā saimniecībā?
Agronoms
Zootehniėis
Veterinārārsts
Ja ir citi speciālisti ar lauksaimniecisko izglītību, tad atzīmējiet papildus.
Cik un kādi speciālisti sasniegs pensijas vecumu tuvāko 5 gadu laikā?
Agronoms
Zootehniėis
Veterinārārsts
Cik un kādi speciālisti sasniegs pensijas vecumu tuvāko 10 gadu laikā?
Agronoms
Zootehniėis
Veterinārārsts
Kādu organizāciju un kādu speciālistu pakalpojumus saimniecība izmanto papildus?
(piemēram, LLKC, konkrētu firmu konsultantus, lopkopības pārraugus utt.).
Vai izjūtat kvalificētu lauksaimniecības speciālistu trūkumu? Ja jā, tad kādu?
Vai esat gatavi slēgt līgumus ar topošajiem speciālistiem, lai iesaistītu tos savā
saimniecībā? (ja jā, tad konkrēti ar kādiem?)
Kāds ir Jūsu viedoklis par pēdējo 5 gadu laikā sagatavoto lauksaimniecības
speciālistu kvalitāti?
Pēc Jūsu domām, kādi speciālisti būs vajadzīgi tuvākā nākotnē lauksaimniecības
nozarē?
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Anketas izsūtītas uz 138 uzĦēmumiem (skat 1. tabulu).
1.tabula
Izsūtīto vēstuĜu skaits un % sadalījums pa rajoniem

Rajons
Rīgas
Aizkaraukles
Bauskas
Balvu
Jelgavas
Jēkabpils
Krāslavas
Limbažu
Ludzas
Cēsu
Dobeles
Daugavpils
Gulbenes
Kuldīgas
Liepājas
Madonas
Ogres
PreiĜu
Saldus
Rēzeknes
Talsu
Tukuma
Valkas
Valmieras
Venspils
Kopā

Izsūtītas
vēstules
20
5
4
2
7
2
4
6
2
4
9
3
3
4
7
6
6
3
7
4
5
8
9
5
3
138

Sadalījums
SaĦemtas
Sadalījums pa
pa rajoniem, atbildes
rajoniem, %
%
14,5
3,6
2,9
1,4
5,1
1,4
2,9
4,3
1,4
2,9
6,5
2,2
2,2
2,9
5,1
4,3
4,3
2,2
5,1
2,9
3,6
5,8
6,5
3,6
2,2
100,0
52
100

No izsūtītajām vēstulēm atbildes saĦemtas no 52 uzĦēmumiem, jeb 37,7% no izsūtītajām.
Varam secināt, ka atsaucība no uzĦēmumiem bija vidēja.
Atkarībā no specializācijas virziena, visus uzĦēmumus iedalījām 4 grupās (skat 2.
tabulu).
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2.tabula
UzĦēmumu sadalījums pa specializācijas virzieniem
SaĦemtas atbildes
Graudkopība
Lopkopība
Dārzkopība
Jauksta tipa
Kopā

Skaits

%
9
28
8
7
52

17,3
53,8
15,4
13,5
100,0

Izmantojot datus par saimniecību LIZ platīpas, tās sadalījām 3 grupās, lielās virs 500 ha,
vidējās 101 līdz 500 ha un mazās līdz 100 ha. Iegūtie rezultāti apkopoti 3. tabulā.
2.tabula
Saimniecību specializācijas virziens un iedalījums pēc LIZ platības

Specializācija
Graudkopība
Lopkopība
Dārzkopība
Jaukta tipa
Kopā

Lielas
4
8
1
5
18

%
44,4
28,6
12,5
71,4
34,6

Saimniecību iedalījums pēc lieluma
Vidējas
%
Mazas
5
55,6
0
8
28,6
12
2
25
5
1
14,3
1
16
30,8
16

%
0
43
63
14
31

Kopā
9
28
8
7
52

Kā liecina iegūtie rezultāti, tad lielākās saimniecības bija jaukta tipa 71,4% virs 500 ha.
Graudkopības saimniecības visas bija vai nu vidējas vai lielas. Lielākais īpatsvars mazu
saimniecību specializējas lopkopībā un dārzkopībā, attiecīgi 43 un 63%.
Visos aptaujātajos uzĦēmumos strādā speciālisti ar augstāko lauksaimniecisko izglītību
(skat 4. tabulu). Izmantotie apzīmējumi: A – agronomi, Zo – zootehniėi, V –
veterinārārsti, M – mehenizatori, G – grāmatveži, Pt – pārtikas tehnologi, D – dārznieki,
Zi – zirgkopības speciālisti.
3. tabula
Saimniecību specializācijas virziens un strādājošo speciālistu izglītība
Saimniecības
specializācija
Graudkopības
Lopkopības
Dārzkopības
Jaukta tipa

A
23
4
23
4

Zo
0
12
0
5

V
2
21
1
7

M
3
3
2
5

Speciālisti
G
Pt
1
0
2
4
3
0
1
0
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0
0
1
0

Zi
0
2
0
0
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Kopā
29
48
30
22

Kopā
%

54
41,9

17
13,2

31
24,0

13
10,1

7
5,4

4
3,1

1
0,8

2
1,6

129
100,0

Kā liecina 4. tabulas dati, aptaujātajās saimniecībās strādā 129 speciālisti ar augstāko
izglītību. Lielākais speciālistu skaits lopkopības un dārzkopības specializācijas
saimniecībās, lai gan LIZ lielums šajās saimniecībās lielākā vairumā ir mazs. Tas
izskaidrojams ar to, ka cūkkopības, putnkopības, zvērkopības un zivkopības
saimniecībām zemes platībās ir mazas vai nav vispār. Liela zemes platība bija tikai
piensaimniecības virziena saimniecībām.
No speciālistiem 41,9% ir agronomi, 34% veterinārmedicīnas speciālisti, 13,2%
zootehniėi un 10,1% mehāniėi. Pārējo speciālistu skaits bija neliels un līdz ar to īpatsvars
no visiem speciālistiem bija zem 10%.
Lai uzzinātu, cik speciālisti un kādi būs nepieciešami tuvāko 5 gadu laikā, noskaidrojām,
cik no strādājošajiem speciālistiem sasniegs pensijas vecumu šajā periodā (skat. 5.
tabulu)
4. tabula
Speciālistu skaits, kuri sasniegs pensijas vecumu tuvāko 5 gadu laikā

Specializācija
Graudkopības
Lopkopības
Dārzkopības
Jaukta tipa
Kopā
%

A

Zo
V
M
4
0
0
2
4
3
3
0
9
0
0
0
1
3
2
2
18
6
5
4
54,5 18,2 15,2 12,1

Speciālisti
G
Pt
D
Zi
Kopā
0
0
0
0
6
0
0
0
0
10
0
0
0
0
9
0
0
0
0
8
0
0
0
0
33
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

Kā liecina 5. tabulas dati, tad tuvāko 5 gadu laikā pensijas vecumu sasniegs 33 speciālisti,
no kuriem: 18 agronomi, 6 zootehniėi, 5 veterinārmediėi un 4 mehanizatori. Pārējie
speciālisti šajās saimniecībās vēl pensijas vecumu nebūs sasnieguši.
Tuvāko 10 gadu laikā vēl pensijas vecumu sasniegs 26 speciālisti (skat. 6. tabulu).
5.tabula
Speciālistu skaits, kuri sasniegs pensijas vecumu tuvāko 10 gadu laikā

Specializācija
Graudkopības
Lopkopības
Dārzkopības
Jaukta tipa
Kopā
%

A

Zo

V

4
0
2
2
5
3
6
0
0
0
0
0
12
5
5
46,2 19,2 19,2

M
0
1
0
1
2
7,7

Speciālisti
G
Pt
D
Zi
Kopā
0
0
0
0
6
1
0
0
1
13
0
0
0
0
6
0
0
0
0
1
1
0
0
1
26
3,8
0,0
0,0
3,8
100,0
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Arī tuvāko 10 gadu laikā lielākais pensijas vecumu sasniegušo speciālistu skaits būs
agronomi – 12, kā arī 5 zootehniėi un 1 zirgkopības speciālists, kurš arī visticamāk ir
zootehniėis pēc izglītības, 5 veterinārmediėi, 2 mehanizatori un 1 grāmatvedis.
Kopā 10 gadu laikā pensijas vecumu sasniegs 59 jeb 45,7% no strādājošiem
speciālistiem: 30 jeb 55,5% agronomu, 12 jeb 70,5% zootehniėu, 10 jeb 32,2%
veterinārmediėu un 6 jeb 46,1% mehanizatoru. Kā liecina iegūtā informācija, tad tuvāko
gadu laikā katastrofāli trūks zootehniėu un agronomu.
Uz jautājumu, kādi speciālisti pēc jūsu domām būs nepieciešami tuvākajā nākotnē
saĦēmām atbildes, kuras apkopotas 7. tabulā..
5.tabula
Speciālistu vajadzība nākotnē
A
Vajadzība
Graudkopības
3
Lopkopības
2
Dārzkopības
4
Jaukta tipa
4
Kopā
13
%
28,3

Zo
0
8
0
2
10
21,7

V
M
0
2
3
2
1
2
1
0
5
6
10,9 13,0

G
0
1
1
0
2
4,3

D
1
0
1
0
1
4,4

E
1
0
0
0
1
2,2

Zk
0
2
0
0
2
4,3

Zi
0
2
0
0
2
4,3

Aa
0
0
2
0
2
4,3

Azs
0
0
1
0
1
2,2

Kopā
7
20
12
7
46
100,0

Paskaidrojumi: E- ekonomists, Zk – zivkopības speciālists, Aa – agronoms augu aizsardzības speciālists,
Azs – agronoms ar specializāciju augsnes sagatavošanā.

Kā redzam 7. tabulā, tad vairākumā gadījumu ir atzīta agronomu ar dažādu specializāciju
un zootehniėu nepieciešamība nākotnē, kas Ĝoti tieši sasucas ar iepriekšējām tabulām par
speciālistu pensijas vecuma sasniegšanu. Lielākā vairumā speciālisti būs nepieciešami
lopkopības un dārzkopības virziena saimniecībā.
Zinot to, ka ZM piedāvā subsīdiju stipendijas jaunajiem speciālistiem studiju laikā,
noskaidrojām, cik gadījumos un ar kādu studiju virzienu studentiem saimniecības būtu ar
mieru slēgt sadarbības līgumus (skat. 8. tabulu).
6.tabula
Studenti ar kuriem saimniecības slēgtu līgumus
Specializācija A
Zo
V
M
G
Pt D
Zi E
Zk
Aa
Azs B
Kopā
Graudkopības
5
1
0
4
2
0
0
0
1
0
0
0
0
13
Lopkopības
3
12
4
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
23
Dārzkopības
4
0
0
2
1
1
2
0
0
0
1
1
0
12
Jaukta tipa
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Kopā
14
14
4
7
4
1
2
1
1
1
1
1
1
52
%
26,9 26,9
7,7 13,5 7,7 1,9 3,8 1,9 1,9 1,9 1,9
1,9 1,9 100,0
Paskaidrojumi: B – biologs

Kā liecina 8. tabulas dati, tad vairākumā gadījumu saimniecības ir gatavas slēgt līgumus
ar agronomijas, zootehnikas, mehanizācijas, veterinārmedicīnas un grāmatvedības
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specializācijas studentiem. Zivju audzēšanas
specializācijas vai bioloăijas studentus.

saimniecības

vēlās

zivkopības

Neskatoties uz to, ka saimniecībām ir speciālisti ar lauksaimniecisko izglītību, atsevišėu
jautājumu risināšanai tās sadarbojas ar firmām un LLKC.
Kā liecina aptaujas rezultāti, tad vairākumā gadījumos saimniecības izmanto LLKC
pakalpojumus. Pārējo firmu un dienestu pakalpojumi tiek izmantoti atkarībā no
saimniecību specializācijas virziena un vajadzības.
Galvenie secinājumi:
4.1. Speciālistu skaits saimniecībās galvenokārt ir atkarīgs no saimniecības
specializācijas virziena, bet ne no saimniecības LIZ platības.
4.2. Lielākais speciālistu skaits strādā un arī nākotnē būs vajadzīgs lopkopības un
dārzkopības saimniecībās.
4.3. Tuvāko 10 gadu laikā pensijas vecumu sasniegs ievērojams skaits agronomu un
zootehniėu, līdz ar to minēto speciālistu pieprasījums darba tirgū palielināsies.
4.4. Saimniecības vēlās, lai sagatavotie speciālisti būtu šaurākas specializācijas, kā,
piemēram, agronoms – speciālists augu aizsardzībā.
4.5. Steidzamā kārtā ir jārisina jautājums, kā motivēt jauniešus izvēlētie minētās
profesijas, lai nodrošinātu augošo pieprasījumu.
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Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Lauksaimniecības fakultātes akadēmiskā personāla
Radošās biogrāfijas (CV)
Pielikums pie studiju programmas „Lauksaimniecība”
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMA

Jelgava – 2006
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Lauksaimniecības fakultātes akadēmiskā personāla radošās
biogrāfijas
CURRICULUM

VITAE

1.

Vārds, uzvārds: Aldis KārkliĦš

2.

Dzīves dati: Dzimis 1951. gada 6. februārī.

3.

Izglītība: Agronoma diploms 1977. gadā (LLU), lauks. zin. kand. 1982. gadā
(KauĦa), Docenta zinātniskais nosaukums 1986. gadā, LR zinātĦu doktora grāds
1992. gadā, LR Lauksaimniecības habilitētā doktora zinātniskais grāds (Dr. habil.
agr.) 1997. gadā, LR Profesors Lauksaimniecības nozares Agroėīmijas apakšnozarē
nosaukums 1998. gadā.

4.

Darba vietas. (Iestāde, amats, periods – sākot ar pašreizējo un turpinot ar
iepriekšējiem).
LLU Augsnes un augu zinātĦu institūts – direktors – kopš 01.09.2005.
•
LLU Augsnes un agroėīmijas katedra – profesors – kopš 1997. gada februāra.
•
LLU Lauksaimniecības fakultātes dekāns – 1993. – 1998. gads.
•
LLU, Augsnes un agroėīmijas katedras vadītājs – 1993. – 2005. gads.
•
LLU, Agroėīmijas katedras vadītājs – 1983 – 1993. gads.
•
LLA, Agronomijas fakultāte, Agroėīmijas katedra – asistents, vecākais
•
pasniedzējs, docents – 1983 – 1996. g.
LLA, Agronomijas fakultāte, Agroėīmijas katedra – vecākais zinātniskais
•
līdzstrādnieks – 1981 – 1982. g.
LLA, Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte, Mašīnu ekspluatācijas
•
katedra – vecākais agronoms, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks – 1977 –
1980. g.
•
PriekuĜu selekcijas un izmēăinājumu stacija – traktorists, strādnieks, laborants
– 1972 – 1977. g.
Dienests Padomju armijā – 1970 – 1972. g.
•

5.

Zinātniskais darbs. Īss zinātniskā darba raksturojums, sevišėi pēdējos 5 gados.
Šėidro komplekso minerālmēslu un šėidro kūtsmēslu agroėīmiskā efektivitātes un
pielietošanas tehnoloăijas pētījumi. Mēslošanas līdzekĜu lietošanas ekoloăiskie
aspekti. Augsnes diagnostikas metožu pilnveide. Augsnes analītisko metožu
salīdzinājums. Starptautiski rekomendēto augsnes diagnostikas un analīžu metožu
ieviešana Latvijas augšĦu pētījumos. Latvijas augsnes klasifikācijas sistēmas
pilnveide un salīdzinājums ar starptautiskajām sistēmām, iekĜaušana reăionālajās un
globālajās informatīvās sistēmās. Ilgtspējīgas lauksaimniecības principu ieviešana
Latvijā.

6.

Līdzdalība zinātniskos projektos.
6.1.
Darbība starptautiskos projektos:
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•

•

•

•
•
•

6.2.

Dalība Latvijas zinātĦu padomes un Zemkopības ministrijas
projektos:
•

•

•

•

•

•

7.

Projekts “Augu barības elementu optimizācija” – MAINTAINE. Eiropas
Komisijas finansēts projekts PL 950231 INCO–COPERNICUS
programmas ietvaros. Latvijas koordinators. 1999. – 2001.
Līdzdalība (A. KārkliĦš) UNDP/GEF finansētā projekta “Guidelines for
developing OP 15 projects under the Strategic Priority 1: Capacity
Building” (līgums ar UNDP LATVIA Nr. IC/2004–0501.) izpildē. Tēmas
vadītājs A. GrantiĦš (INFOSAB). 2004. gads.
Member of Network on Protected Soil in Central and Eastern
European Countries (Pro–Soil in CEEC Network). Since 2002. See Soil
Science Journal of the Romanian National Society of Soil Science, 2003,
vol. 37, No. 1 – 2, P. 177 – 214.
Member – European Soil Bureau Network – nacionālais koordinators.
Environmental Assessment of Soil for Monitoring. Projektā piedalās 36
institūcijas, koordinators – Cranfield University. 2006. – 2007.
GEF/UNDP projekta „Ilgtspējīgas kapacitātes un atbildības veidošana
ANO Konvencijas par CīĦu pret Pārtuksnešošanos (KCP) mērėu
īstenošanai Latvijā” izpildei. (LR VM vēstule Nr. 2–07/5237 no
08.12.2005). Līdzdalība projekta izpildē. 2006. – 2007.

LZP granta tēma Nr. 01.07.64. Pamatprincipu izstrāde Latvijas vienotai
augsnes informācijas sistēmai. Vadītājs A. KārkliĦš. Izpildes laiks 2001.
– 2003. gadi.
LZP granta tēma Nr. 01.07.65. Augu barības elementu aprites pētījumi
un
mēslošanas
līdzekĜu
optimizācija
atbilstoši
Labas
Lauksaimniecības Prakses principiem. Vadītājs A. KārkliĦš. 2001. –
2003. gadi.
LZP grants Nr. 04.1058. Vienotas augsnes informācijas sistēmas
attīstība Latvijā. Vadītājs A. KārkliĦš. Projekta darbības laiks 2004. –
2007. gads.
Līdzdalība sadarbības projektā V09 02.0016.3.1. Riska faktori, to
izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā. Latvijas
Lauksaimniecības universitāte (vad. I. Arhipova).
Līdzdalība projekta Latvijas valsts kapacitātes pašnovērtējums
bioloăiskās daudzveidības, klimata izmaiĦu un augsnes degradācijas
jomās – ANO Attīstības programmas (UNDP) un Pasaules Vides fonda
(GEF) projekts, Nr. LAT/02/G32/A/1G/99, izpilda Vides Ministrija un
BOV ”Vides Projekti”. 2003. – 2004.
Līdzdalība projektā Priekšizpēte augsnes kvalitātes datu bāzes izveidei.
Pasūtītājs: Vides datu centrs, izpildītājs: SIA “TOP VIDE”. Projekta
vadītājs: O. Nikodemus. 2003.

Ārzemju pieredzes studijas. Studijas, stažēšanās, kursu apmeklējums (precizēt
vietu, datumu, laiku, iegūtos diplomus).
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Purdue universitāte, West Lafayette, Indiana, ASV. Stažēšanās 6
•
mēneši 1986 – 1987. g. (augsnes auglība un mēslošanas līdzekĜu
lietošana).
•
•

•

•

•
•

•

Stažēšanās Dānijā "Vadība tirgus ekonomikas apstākĜos". Februāris –
marts, 1992.
Zviedrijas Lauksaimniecības zinātĦu universitāte, Augsnes zinātnes
departaments, Upsala, Zviedrija. Stažēšanās 1992. g. septembris –
novembris (3 mēneši). “Starptautiski rekomendēto analīžu metožu
pielietošana augsnes diagnostikā”.
Roskildes universitāte, Vides, Tehnoloăijas un Sociālo studiju
departaments, Roskilde, Dānija. Stažēšanās "Pieredze ilgtspējīgas
lauksaimniecības modeĜa izveidē un realizācijā Dānijā". 07.02.1994. –
28.02.1994.
Karaliskā Veterinārijas un Lauksaimniecības universitāte, Ėīmijas
departaments, Kopenhāgena, Dānija. Stažēšanās 1994. gada maijā
(mēnesis). "Augsnes klasifikācija atbilstoši FAO rekomendētām
sistēmām".
•
Kursi "Kanādas lauksaimniecības sektors: Ražošana, pārstrāde un
realizācija" Kinkardine, Kanāda. Jūlijs – augusts, 1994.
Kornelas universitāte, Lauksaimniecības koledža, ĥujorkas pavalsts,
ASV. Zemes vērtēšanas kursi 1994. gada 29. oktobris – 9. novembris.
Zviedrijas Lauksaimniecības zinātĦu universitāte, Augsnes zinātnes
departaments, Upsala, Zviedrija. Stažēšanās 1996. g. oktobris (mēnesis).
“Starptautiski rekomendēto analīžu metožu pielietošana augsnes
diagnostikā”.
ASV – Baltijas valstu Augsnes klasifikācijas un zemes vērtēšanas
seminārs, 1996. gada 28. jūlijs – 11. augusts. Norises vieta – Latvija,
Lietuva un Igaunija.

•

ASV Lauksaimniecības departaments. Stažēšanās augsnes zinātnes jomā
Cochran Fellowship programmas ietvaros, 2001. gada 18. oktobris – 08.
novembris.

8.

Publikācijas: (kopš 1998. gada)
Publikāciju kategorija

Skaits
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2
Monogrāfijas
Grāmatas un brošūras
Mācību metodiskie līdzekĜi
Raksti LZP atzītos izdevumos
Raksti citos zinātniskos izdevumos
Konferenču materiāli
Periodika
KOPĀ

9.

Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs: (kopš 1998. gada)
Konferenču kategorija

10.

4
4
34
16
23
12
93

Skaits

Starptautiskās (ārzemēs)
Latvijā

29
27

KOPĀ

56

Galveno publikāciju saraksts. Maksimāli 10 jaunāko publikāciju pilns
bibliogrāfiskais apraksts.
•
A. Karklins. Soil information in Latvia. In: Soil Resources of Europe,
second edition. R.J.A. Jones, B. Houškova, P. Bullock and L.
Montanarella (eds). European Soil Bureau Research Report No. 9, EUR
20559 EN, (2005), 420 pp. Office for Official publications of the
European Communities, Luxembourg, P 201 – 209.
•
A. Karklins. A comparative study of the Latvian Soil Classification with
WRB. In: Soil Classification 2001. E. Micheli, F. O. Nachtergaele, R. J.
A. Jones, L. Montanarella (eds). European Soil Bureau Research Report
No. 7, EUR 20398 EN, (2002). Luxembourg: Office for Official
publications of the European Communities, P 199 – 209.
•
A. Karklins. Fertilizer recommendations to meet the requirements of
Good Agricultural Practice // In: Fertilisers in context with resource
management in agriculture, Ed. by: E. Schnug, J. Nagy, T. Nemeth, Z.
Kovacs, T. Dovenyi–Nagy / Proceedings of the 14th International
Symposium of Fertilizers held at Faculty of Agriculture, University of
Debrecen on 22 – 25 June, 2003 in Debrecen, Hungary, 2003. – V. 1, pp.
272 – 278.
•
Augkopība / A. Ružas red. – Jelgava, 2004. – 374 lpp. NodaĜas:
“Latvijas zemes resursi”, “Augkopība un vide”, “Augsne”, “Mēslošanas
līdzekĜi, to lietošana”.
•
A. Karklins, I. Lipenite. Potassium balance in selected farms of Latvia /
Fertilizers and Fertilization: Journal of the Polish Fertilizer Society –
CIEC, Nr 3 (24), 2005, P. 81 – 88.
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•

•

11.

A. Karklins. Fertilizer use strategy for sustainability – Latvian approach
// Почвоведение и агрохимия / Институт Почвоведения и агрохимии
Национальной Академии Наук Беларуси, No. 1 (34), январь-июнь
2005 г., с. 22 – 27.
Soil Atlas of Europe. – European Soil Bureau Network, European
Commission, 2005. – 128 p. A. Karklins: Author and contributor,
Member of the Editorial Board.
A. KārkliĦš, I. Līpenite. Pētījumi par NPK bilanci zemnieku
saimniecībās. I. Jelgavas raj. Sesavas pagasta „RudeĦi” // Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Raksti. – Jelgava: LLU, 2005. – Nr. 13
(308). – 1. – 9. lpp.
A. KārkliĦš, I. Līpenite. Pētījumi par NPK bilanci zemnieku
saimniecībās. II. Cēsu raj. Stalbes pagasts „Kalnamuiža” // Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Raksti. – Jelgava: LLU, 2006. – Nr. 16
(311). – 1. – 7. lpp.
I. Līpenite, A. KārkliĦš. Pētījumi par NPK bilanci zemnieku
saimniecībās. III. Dobeles raj. Augstkalnes pagasta „Dārznieki” //
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Raksti. – Jelgava: LLU, 2006. –
Nr. 16 (311). – 8. – 15. lpp.

Svešvalodu prasmes. Valodas, lasīt, runāt un rakstīt prasmes līmenis:

Svešvaloda

Lasītprasme
tei
lab
vi
c.
i
d.

Rakstītprasme
tei
lab
vi
c.
i
d.

Runātprasme
tei
lab
vi
c.
i
d.

Krievu valoda

X

X

X

AngĜu valoda

X

X

X

Cita (norādīt)
12.

Citas būtiskas ziĦas:
• Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātĦu akadēmijas loceklis, kopš
1992. gada.
• Latvijas ZinātĦu akadēmijas korespondētājloceklis, kopš 1997. gada.
• Zviedrijas Karaliskās Lauksaimniecības un Meža zinātĦu akadēmijas
Ārzemju loceklis, kopš 1998. gada.
• Latvijas Zinātnes Padomes Lauksaimniecības nozares eksperts, 1994. –
1996.; 2000. – 2005.
• Promocijas padomes Lauksaimniecības zinātnes nozares Laukkopības
apakšnozarē priekšsēdētājs – kopš 2000. gada.
• LLU Lauksaimniecības nozares Profesoru padomes priekšsēdētājs –
kopš 2002. gada.
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•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Ăeogrāfijas, ăeoloăijas un vides zinātnes profesoru padomes loceklis
(LU Senāta lēmums Nr. 48 no 28.01.2002.).
Latvijas Nacionālā Standartizācijas un Metroloăijas centra tehniskās
komitejas Vides kvalitāte loceklis, kopš 1997.
LLU Rakstu izdevuma Proceedings of the Latvia University of
Agriculture redkolēăijas vadītājs, 1998. – 2002.
LLU Rakstu krājuma „LLU Raksti” redkolēăijas loceklis, 2002. – 2005.
Atbildīgais redaktors, kopš 2005.
LZA rakstu izdevuma Proceedings of the Latvian Academy of Sciences,
section B (Natural, exact and applied sciences) redkolēăijas loceklis,
kopš 1998.
Redkolēăijas loceklis, Lietuvas Zemkopības institūta zinātnisko rakstu
krājums “Agriculture”, kopš 2001. gada.
Eiropas Vides Aăentūras (EVA) un Eiropas Vides informācijas un
novērojumu tīkla (European Environment Information and Observation
Network EIONET) nacionālais eksperts tēmai „Augsne”.
Zemkopības un Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministriju
konkursa “Sējējs 97” laureāts.
Latvijas Agronomu biedrība. Viceprezidents 1994. – 1998.
Latvijas Augsnes zinātnes biedrība. Prezidents, kopš 1994.
American Society of Agronomy, Soil Science Society of America,
biedrs kopš 1997.
International Society of Soil Science, biedrs kopš 1997.
Nordic Association of Agricultural Scientists, biedrs kopš 1996.

Lekcijas ārzemju studentiem:
1.
2.

3.

Composts and soil fertility. NOVA – BOVA Postgraduate course
„Biodegradation of Plant Material”, Jelgava, September 21, 2004. – 2 h.
Soil fertility – concepts and methods. NOVA – BOVA Postgraduate course
„Agroenvironmental measures and sustainable agriculture”, Jelgava,
December 6, 2004. – 2 h.
Soil fertility – concepts and methods. NOVA – BOVA Postgraduate course
„Agroenvironmental measures and sustainable agriculture”, Jelgava, January
30, 2006. – 2 h.
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Dzīves apraksts (CV)
1. Vispārīgās ziĦas
1.1. Vārds Uzvārds
Aleksandrs Adamovičs
1.2. Personas kods
130447-10016
1.3. Dzimšanas vieta
Baltkrievija , Minskas apgabals
1.4. Adrese
Asteru iela 14A-19, Jelgava, Latvija, LV-3001
1.5. Izglītība
Pamatstudijas, maăistratūra,
doktorantūra (aspirantūra).
Mācību iestāde, valsts.
LLA, Latvija
LLA, Latvija
LLU, Latvija
(habil.doktorantūra, profesoru skola)

Studiju laiks

Specialitāte

1966 - 1971
1973 - 1976
1997 - 1999

1.6. Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi
Zinātniskie grādi
Zinātniskā padome,
Datums, lēmuma
iestāde, valsts
/ protokola Nr.
Liet. LA Padome,
30.10.1978.,
Lietuva
Nr. 12
LLU, habilitācijas un
23.10.1992.,
promocijas padome H-2
Nr. 6/1-2

Kvalifikācija

Agronomija
Augkopība

Mācīts agronoms
Lauks.zin.kand.augk.
-

PĜavkopība

Specialitāte
Augkopība
Lauksaimniecība

Zinātniskais
grāds
lauks.zin.kand.

Diploma
Nr.
CX
Nr.00311
4

Dr.agr.

G-D
Nr.00016

Akadēmiskie nosaukumi
Zinātniskā padome,
iestāde, valsts

Datums,
lēmuma /
protokola Nr.

Specialitāte

Akadēmiskais
nosaukums
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PSRS Ministru
Padomes Augstākā
Atestācijas komisija,
Maskava
LLU
Lauksaimniecības
nozares Laukkopības
apakšnozares paplašinātā
Habilitācijas un
promocijas padome
LLU
Lauksaimniecības
nozares Laukkopības
apakšnozares paplašinātā
Habilitācijas un
promocijas padome

02.03.1983.,
Nr. 9д/5

Augkopība

Docents

ДЦ
Nr.060928

09.06.1998.,
Nr. 12

PĜavkopība

Asociētais
profesors

LLU -A PR
Nr. 001

22.12.2003
Nr. 2/1

Laukkopība/
augkopība

Profesors

LLU - PR
Nr. 055

1.7. Nodarbošanās
LLU LF Agrobiotehnoloăjas institūta direktors sākot ar 2005. gada 01.09.
LLU LF Augkopības katedras vadītājs sākot ar 2005. gadu.
LLU LF Augkopības katedras profesors sākot ar 2003. gadu.
LLU LF Augkopības katedras asociētais profesors no 1998. - 2003. gadam.
LLU LF Augkopības katedras docents no 1978. – 1998. gadam.
LLU MPS „Pēterlauki” direktors no 1995. – 1997. gadam (darba apvienošanas
kārtībā).
LLU LF Augkopības katedras asistents no 1976. – 1978. gadam.
LLU LF Augkopības katedras aspirants no 1972. – 1976. gadam.
1.8. Valodu lietošanas prasme
Valoda
Krievu
Vācu
AngĜu

Lasītprasme
teicami
labi
vidēji
x
x
x

Rakstītprasme
teicami
labi
vidēji
x
x
x
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Zinātniskā darbība un publikācijas
2.1 Starptautisko pētījumu projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs
1. ES PHARE projekts “Tehniskā palīdzība privāto zemnieku saimniecību attīstībā”
Tēma No40 “Augstproduktīvo zālāju zelmeĦu veidošana kvalitatīvas zāles lopbarības
ieguvei zemnieku saimniecībās Latvijā”. TermiĦš: 1998.g. Līdzdalība projektā: tēmas
vadītājs
2. ES PHARE projekts. “Tehniskā palīdzība privāto zemnieku saimniecību attīstībā”,
tēma No10 “Izstrādāt rekomendācijas zemniekiem nezāĜu ėīmiskajai apkarošanai
daudzgadīgo tauriĦziežu un stiebrzāĜu sējumos”. TermiĦš: 1998.g. Līdzdalība projektā:
vadošais pētnieks
3. EU Fair Programme (Project Fair CT96-1832) Starptautiskais projekts Legume Silages
for Animal Production - LEGSIL. Projekta vadītājs prof. Roger J.Wilkins. TermiĦš
1997 - 2001.g. Līdzdalība projekta sadaĜas izpildē.
4. FAO/CIHEAM finansētais projekts. The European cooperative research network on
pastures and fodder crops: lowland grasslands sub network. White clower project.
TermiĦš: 1997. - 2000. g. Līdzdalība projekta sadaĜas izpildē.

2.2 Latvijas zinātĦu padomes, izglītības un zinātnes ministrijas, Zemkopības ministrijas
u.c. iestāžu projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs
1. Grants Nr. 05.1591 „Vidi saudzējošu zālāju produktivitātes un kvalitātes veidošanas
tehnoloăiju pamatojums un zāles izmantošanas veidu optimizācija.” 2005. - 2008.
Projekta vadītājs A.Adamovičs.
2. Grants Nr. 01.0766 "TauriĦziežu un stiebrzāĜu zālāju agrofitocenožu produktivitāti un
lopbarības kvalitāti noteicošie vides faktori". 2001. - 2004. Projekta vadītājs
A.Adamovičs.
3. 02 00116. "Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā"
2002.g. Projekta vadītājs prof. P.Rivža. Apakštēma 02 00116.4.1. "Augu veselības un
augu aizsardzības riska faktoru noteikšana". Apakštēmas vadītāja I.Turka. Līdzdalība:
A.Adamovičs -vadošais pētnieks.
4. Tēma Nr. 02.0015. Augu konversijas un dzīvnieku biotehnoloăisko procesu
likumsakarību izpēte augstvērtīgas pārtikas ieguvei. 2002.g. Projekta vadītājs prof.
A.JemeĜjanovs. Apakšprojekts Nr. 02.0015.1.1.A "Augkopības produkcijas ražošanas
optimizācijas un kvalitātes uzlabošanas likumsakarību izpēte". Līdzdalība:
A.Adamovičs -vadošais pētnieks.
5. Tēma Nr. 4-002.2. NepiesārĦota un augstvērtīga pārtika: kvalitātes kritēriji un
konkurētspēja. 1998.-2001. Projekta vadītājs prof. A.JemeĜjanovs. Līdzdalība:
A.Adamovičs - vadošais pētnieks.
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6. Grants Nr. 96.0069 “ TauriĦziežu un stiebrzāĜu agrofitocenožu produktivitāte un
lopbarības kvalitāti noteicošie faktori Latvijas augsnēs”. 1997. – 2000.g. Vadītājs prof. V.Klāsēns. Līdzdalība: A.Adamovičs –eksperimentu vadītājs.
7. Grants Nr. 96.0067 “Izstrādāt ekoloăiski pamatotas nezāĜu apkarošanas, augsnes
apstrādes un kultūraugu maiĦas sistēmas agrofitocenožu produktivitātes un augsnes
auglības palielināšanai”. 1997. – 1999. Līdzdalība: - vadošais pētnieks.
8. ZM-99 – 25/5 (LLU 11/99) Lopbarības augu sēklaudzēšanas un tirdzniecības
noteikumi. 1999. Tēmas vadītājs A.Adamovičs.
9. ZM 2000.37; (LLU 22/00) Lopbarības augu sēklaudzēšanas un tirdzniecības
noteikumi. Biešu sēklaudzēšanas un tirdzniecības noteikumi. 2000. Tēmas vadītājs
A.Adamovičs.
2.3 Eiropas Savienības, LZP ekspertu un citu komisiju loceklis vai vadītājs
1. Adamovičs A. LZP eksperts;
2. Adamovičs A. LZP nozares "Lauksaimniecības zinātne" apakšnozarē "Laukkopība"
Promocijas padomes loceklis;
3. Adamovičs A.LLU Zinātnes Padomes loceklis;
4. Adamovičs A. Izdevuma „Agronomijas Vēstis” Nr8, 2005.gada atbildīgais redaktors.
5. Eiropas Komisijas Zinātnes pētījumu un attīstības direktorāta eksperts EE19981A18649 (skat. pielikumu).
6. Adamovičs A. Eiropas PĜavkopības Federācijas Izpildkomitejas (Executive
Committee of European Grassland Federation, EGF) loceklis.
2.4 Nozaru padomju, asociāciju loceklis vai vadītājs
1.
2.
3.
4.
5.

LLMZA īstenais loceklis.
Eiropas PĜavkopības asociācijas loceklis.
Latvijas Profesoru asociācijas loceklis.
Latvijas Inteliăences apvienības loceklis.
Latvijas Agronomu biedrības loceklis.

2.5 Nozīmīgākās publikācijas atbilstošajā zinātĦu nozarē
Kopējais publikāciju skaits 235.
2.6 Publikācijas starptautiskos citējamos izdevumos
1. A. Adamovics Country Pasture/Forage Resource Profiles Latvia
http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/Counprof/Latvia/Latvia.htm

LLU Lauksaimniecības fakultātes studiju programmu akreditācijas dokumenti

356

2. S. R. Bumane and A. M. Adamovich (2005) Effect of mineral fertiliser levels on the
productivity of perennial ryegrass. // Plant Nutrition for Food Security, Human Health
and Environmental Protection. XV IPNC 2005. Beijing, China, 926. – 927. pp.
3. I. J. Gutmane and A. M. Adamovich (2005) Seed productivity of Festulolium and
Lolium x Boucheanum varieties under climatic conditions of Latvia. // Plant Nutrition
for Food Security, Human Health and Environmental Protection. XV IPNC 2005.
Beijing, China, 924. – 925. pp.
4. Gutmane I. and Adamovich A. (2005) Use of Festulolium and Lolium x boucheanum
for forage and seed production. // Integrating Efficient Grassland Farming and
Biodiversity. Grassland Science in Europe, Vol. 10. EGF 2005. Tartu, Estonia, 503. 506.pp.
5. I. J. Gutmane and A. M. Adamovich (2005) Seed productivity of Festulolium and
Lolium x Boucheanum varieties. // XX International Grassland Congress : Offered
papers. XX IGC 2005. Dublin, Ireland, 428. pp.
6. A. M. Adamovich (2005) Productive longevity and yield quality of galega – grass
swards. XX International Grassland Congress : Offered papers. XX IGC 2005.
Dublin, Ireland, 429. pp.
7. S. R. Bumane and A. M. Adamovich (2005) Effect of mineral fertiliser levels on the
yield quality of perennial ryegrass. // XX International Grassland Congress : Offered
papers. XX IGC 2005. Dublin, Ireland, 716. pp.
8. Gutmane I. and Adamovich A. (2005) Festulolium and Lolium x boucheanum dry
matter yield formation under climatic conditions of Latvia. // Latvian Journal of
Agronomy, Nr. 8. Jelgava, Latvia, 259. – 263. pp.
9. Adamovičs A., M. Beča, J. Spružs (2005) Racionāla zālaugu bioloăiskās
daudzveidības izmantošana kvalitatīvas lopbarības ieguvei. // Vide. Tehnoloăija.
Resursi. V Starptautiski praktiskās konferences materiāli, Rēzekne, 87.-94.lpp.
10. Gutmane I. and Adamovich A., (2004) Productivity and yield quality of Festulolium
and Lolium x boucheanum varieties. Land use systems in grassland dominated
regions. Grassland Science in Europe, Vol. 9. EGF 2004. Luzern, Swittzerland, 428.
- 430.pp.
11. Bumane S. and Adamovich A., (2004) Effect of fertility levels on perennial for seed
production. Land use systems in grassland dominated regions. Grassland Science in
Europe, Vol. 9. EGF 2004. Luzern, Swittzerland, 696. - 698.pp.
12. Gutmane I., Adamovich.A., (2004) Productivity of Festulolium and Lolium x
boucheanum under climatic conditions of Latvia. European agriculture in a global
context. Book of Proceedings. Copenhagen, Denmark, 101. – 102.pp.
13. Adamovich.A., Adamovicha O., Gutmane I., (2004) yeld and persistence of alfalfa –
grass swards. European Agriculture in a global context. Book of Proceedings.
Copenhagen, Denmark, 569. – 570.pp.
14. Adamovich A., Kozele I., Spruzs J., (2004) White clover – grass sward utilizaion in
enviroment friendly pasture system. Enabling environment for society wellbeing.
scientific achievments for wellbeing and development of society. Proceedings of the
international conference. Rezekne, Latvia, 50. – 54.pp.
15. Adamovich A., Gutmane I., Spruzs J., (2004) Productivity and yield quality of
festulolium and hybrid rybrid ryegrass varieties. Enabling environment for society
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wellbeing. scientific achievments for wellbeing and development of society.
Proceedings of the international conference. Rezekne, Latvia, 60. – 63.pp.
16. Inga Straupe, Aleksandrs Adamovics, (2004) Diversity of Grassland Flora in Tervete
Nature Park and Possibilities of its Conservation. VAGOS, MOKSLO DARBAI,
2004 Nr. 64(17), 83. – 88.pp.
17. Inga Straupe, Aleksandrs Adamovics (2004) The botanical composition of grasslands
in the Tervete nature park as basis of management recomendation. Acta biologica
univesitatis daugavpiliensis Volume 4, No. 1, Davgavpils, 1.- 9. lpp.
18. Adamovičs A.M., Kozele I.J (2004) Productivity, persistance and yield quality of
galega grass swards. Fodders and fodder production – V .54.Ukrane, Vinnica . – p.
41 – 48.
19. Adamovich A. and Adamovicha O. (2003) Productivity and forage quality of
Festulolium / legume mixed swards in response to cutting frequency // Optimal
Forage Systems for Animal Production and the Environment. Grassland Science in
Europe, Vol. 8, EGF, Pleven, Bulgārija, (iespiešanā)
20. Adamovich A. and Adamovicha O. (2003) Efficiency of legumes and legume-grass
mixtures as previous crops in cereal cultivation in organic farming systems // NJF
Congress Nordic Agriculture in Global Perspective, 198 lpp.
21. Adamovich A. and Adamovicha O. (2003) Possibilities to increase productive
longevity of legume - grass swards // NJF Congress Nordic Agriculture in Global
Perspective ,47 lpp.
22. Adamovich A. M. Photosynthesis activity in forage galega grass swards. Полевые
эксперименты для устойчивого развития сельской местности – Sant Patersburg –
Pushkin, 2003, 135 - 137 lpp.
23. Adamovich A.M. Photosynthesis activity in forage galega – grass swards. Field
Experiments – for Sustainable Development of Rural Areas. Proceedings of the
Fourth International Saint-Petersburg Colloquium 2003. - 135.-137.с.
24. Adamovičs A., Klāsens V. (2003) Bioloăiskā slāpekĜa saistīšana Latvijas augsnēs:
iespējas un problēmas. // 4. starptautiskā zinātniski praktiskā konference, Vide.
Tehnoloăija. Resursi. Rēzekne, Latvia, 13 – 17 lpp.
25. Adamovičs A. (2003) Possibilities to maintain botanical composition diversity and
productivity of legume – grass agrocenosis. // International Conference. Research and
conservation of biological diversity in Baltic Region. Book of Abstract. Daugavpils,
Latvia, 15 pp.
26. Cēsnieks A., Vilde A., Cēsnieks S., LiepiĦš J., Ausmane M., Melngalvis I.,
Adamovičs A. Экономная технология заделывания в почву сидеральных
културюю. Vide. Tehnoloăija. Resursi: IV starptautiskās zinātniski praktiskās
konferences materiāli. – Rēzeknes Augstskola, 2003. – 51 – 55 lpp.
27. Lapins D.K., Adamovich A.M. Methodology of logical and mathematical
generalization of system analysis. Field Experiments – for Sustainable Development
of Rural Areas. Proceedings of the Fourth International Saint-Petersburg Colloquium
2003.- 59.-62.с.
28. Адамович А. М. Фотосинтетическая активность фуражных посевов козлятника.
Полевые эксперименты для устойчивого развития сельской местности – Sant
Patersburg – Pushkin, 2003, 135-137 стр.
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29. SpārniĦa M, Būmane S.. (2003) Eiropas PĜavkopības federācijas 19.kongresā Francijā
(2002.gada 27.-31.maijs). LAB apvienotie fondi darbībā. Zeme un Tauta. Nr. 47.
2002.-13.lpp.
30. Straupe I., Adamovičs A. (2003) Biotopu aizsardzības problēmas Tērvetes dabas
parkā. // 4. starptautiskā zinātniski praktiskā konference, Vide. Tehnoloăija. Resursi.
Rēzekne, Latvia 228 – 263 lpp.
31. Straupe I., Adamovičs A. (2003) Tērvetes Dabas parka zālāju produktivitāte un
floristiskā daudzveidība.// Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. Referātu tēzes,
Latvijas Universitāte 2003, 109 – 110 lpp.
32. Straupe I., Adamovičs A. (2003) The botanical composition of grasslands in the
Tervete Nature Park as a basis of management recommendations.// International
Conference. Research and conservation of biological diversity in Baltic Region. Book
of Abstract. Daugavpils, Latvia, 80 – 82 pp.
33. Bumane S., Buhara S. (2003) Optimization of mineral nutrition for perennial ryegrass
seed production. Jelgava, LLU Raksti, Nr. 8 (303), 70 – 73 p.
34. Adamovich A. (2002) Indices of photosynthesis activity of white clover-grass swards
// Multi-Function Grasslands. Quality Forage, Animal Products and Landscapes.
Grassland Science in Europe, Vol. 7, EGF, La Rochelle, France, - 274. - 275.pp.
35. Adamovich A., Kreismane Dz., Adamovicha O. (2002) Effect of cutting frequency on
the productivity of white clover-grass mixed swards. // Multi-Function Grasslands.
Quality Forage, Animal Products and Landscapes. Grassland Science in Europe, Vol.
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and Landscapes. Grassland Science in Europe, 19th General Meeting of the European
Grassland Federation. La Rochelle, France, 27-30 May.
23. Kravale D., Adamovich A. and Adamovicha O. (2002) Forage legume and legume grass swards productivity and silage quality in Latvia. // Multi-Function Grasslands.
Quality Forage, Animal Products and Landscapes. Grassland Science in Europe, 19th
General Meeting of the European Grassland Federation. La Rochelle, France, 27-30
May.
24. Адамович А.М. (2002) Фотосинтетическая активность фуражных посевов
козлятника.// Полевые эксперименты - для устойчивого развития сельской
местности. Международный Санкт-Петербургский коллоквиум. IАМFЕ, 8 – 11
сентября, Санкт-Петербург, Россия.
25. Лапиньш Д.К., Адамович А.М. (2002) Методология обобщения логического и
математического анализа систем. Полевые эксперименты - для для устойчивого
развития сельской местности. Международный Санкт-Петербургский
коллоквиум, IАМFЕ,. Санкт-Петербург, Россия, 8 – 11 сентября.
26. Kravale D., A.Adamovics (2002) Productivity of forage legumes and use for silage
production in organic farming. // Scientific aspects of organic farming/ International
scientific and Practical Conference, Jelgava, Latvia, 21-22 March.
27. Adamovics A., Z.Gaile (2002) Potential use of alfalfa in environment friendly forage
production systems. // Scientific aspects of organic farming/ International scientific
and Practical Conference, Jelgava, Latvia, 21-22 March.
28. Адамович А.М., Д.К.Лапиньш, А.В.Берзиньш. (2002) Влияние гербицидов на
продуктивность и засорённость посевов злаковых трав.// Интегрированные

LLU Lauksaimniecības fakultātes studiju programmu akreditācijas dokumenti

366

системы защиты растений. Настоящее и будущее. Международная научная
конференция. Минск, Беларусь. 15 – 17 июля.
29. Ружа А.А., Банкина Б.С., Адамович А.М. (2002) Влияние фунгицидов на
урожайность и качество урожая различных сортов озимой пшеницы.
//Интегрированные системы защиты растений. Настоящее и будущее.
Международная научная конференция. Минск, Беларусь. 15 – 17 июля.
30. Adamovičs A. Gaile Z. (2002) Potential use of alfaalfa in environment friendly forage
production systems.// Traditions and innovations in sustainable development of
society. International conference .Rēzekne, Latvia, 28 .02.-2.03.
31. Būmane S., Adamovičs A., Pogulis A. (2002) Optimizing of mineral feeding for
perennial ryegrass seed production.// Traditions and innovations in sustainable
development of society. International conference .Rēzekne, Latvia, 28 .02.-2.03.
32. Adamovičs A. Kravale D. (2002) Productivity of forage legumes and use for silage
production.// Traditions and innovations in sustainable development of society.
International conference. Rēzekne, Latvia, 28 .02.-2.03.
33. Ружа А.А., Банкина Б.С., Адамович А.М. (2002.) Влияние фунгицидов на
урожайность и качество урожая различных сортов озимой пшеницы.
//Интегрированные системы защиты растений. Настоящее и будущее.
Международная научная конференция. Минск - Прилуки, 15 – 17 июля .
34. Adamovičs A. (2001) Fodder galega - grass agrophytocenosis productivity and
dynamics of botanical composition // International Conference. Research and
conservation of biological diversity in Baltic Region. Daugavpils, Latvia, 26 –
28 April.
35. KĜaviĦa Dz., Adamovičs A., Straupe I. (2001) Biodiversity of flora and the possible
utilization of meadows in Tērvete Nature Park // International Conference. Research
and conservation of biological diversity in Baltic Region. Daugavpils, Latvia, 26 –
28 April.
36. Adamovich A., Driėis J., AuziĦš V. (2001) Fodder galega - grass swards for forage
production in organic arable-livestock systems. // Sustainable Agriculture in Baltic
States. International Conference. Tartu, Estonia, 28-30, June
37. Adamovich A. (2001) Leaf area and interception of light in legume-grass swards. //
Sustainable Agriculture in Baltic States. International Conference. Tartu, Estonia, 2830, June.
38. KĜaviĦa Dz., Adamovich A., Straupe I. (2001) Botanical composition and
productivity of meadows in Tervete Nature Park. // Sustainable Agriculture in Baltic
States. International Conference. Tartu, Estonia, 28-30, June.
39. LapiĦš D., BērziĦš A., Adamovičs A., KoroĜova J., Sprincina A. (2001) Changes of
perennial grases yield and weednes after herbicides treating. // Sustainable
Agriculture in Baltic States. International Conference. Tartu, Estonia, 28-30, June.
40. Adamovics A. (2001) Influence of cutting regime and nitrogen fertilization on
productivity of fodder galega-grass swards / Optimal Nitrogen fertilization - Tools for
Recommendation. Seminar NJF 322, Ås, 29 - 30 March.
41. Adamovich A. (2001) Fodder galega - grass swards for forage production in organic
grassland farming systems. // Organic Grassland Farming. International Occasional
Symposium European Grassland Federation. Witzenhausen, Germany, 10 - 12 July.
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42. Adamovich A., Klasens V. (2001) Symbiotically fixed nitrogen in forage legume –
grass mixtures. // Organic Grassland Farming. International Occasional Symposium
European Grassland Federation. Witzenhausen, Germany, 10 - 12 July.
43. Adamovich A.M. Productivity and yield quality of fodder galega (Galega orientalis
Lam.) - Grass mixed swards.// Plant Nutrition Food security and sustainability of
agro-ecosystems through basic and applied research, XIV international Plant
Nutrition colloquium, Kluwer academic publishers, Hannover, 27 July - 3 August
44. Adamovičs A.(2001) Austrumu galegas un austrumu galegas - stiebrzāĜu zelmeĦu
veidošanas un izmantošanas pieredze Latvijā.// II pasaules Latvieši Zinātnieku
kongress, Rīga, 14. - 15. augusts.
45. Адамович А.М. и др. (2000) Влияние гербицидов на засорённость посевов и
продуктивность бобовых трав.// Проблемы питания растений и использование
удобрений в современных условиях. Международная научная конференция.
Минск- Жодино, октябрь
46. Adamovich A. (2000) Productive longevity of Eastern galega – grass sward. //
Balancing enviromental and economic demands. Grasslands Science in Europe.18th
General Meeting of the European Grassland Federation Aalaborg, Denmark, 22 – 25
May.
47. Adamovich A. (2000) Indieces of photosynthesis activity in legume-grass swards. //
Balancing enviromental and economic demands. Grasslands Science in Europe.18th
General Meeting of the European Grassland Federation Aalaborg, Denmark, 22 – 25
May.
48. Adamovich A., Kreismane Dz. (2000) Phytometric indeces of yield formation in
legume-grass swards. // Conventional and ecological grassland management.
Comparative Research and Development. International Symposium Tartu, Estonia, 4
– 6 July.
49. Адамович А. и др. (2000) Увеличение долголетней продуктивности и
улучшения качества травостоя многолетних трав. // The results of long-term field
experiments in Baltic states. International Conference. Jelgava, Latvia, 22 - 23
November.
50. Адамович А. (2000) Исследование продуктивного долголетия и
фотосинтетической деятельности галега – злаковых травостоев. // The results of
long-term field experiments in Baltic States. International Conference, Jelgava,
Latvia, 22 - 23, November.
51. Адамович А. (2000) Возмжности оптимизации технологии заделывания в почву
сидеральных культур. // Экология и сельскохозяйственная техника. 2-aя научнопрактическая конференция, Санкт-Петербург-Павловск, 25 – 27 апреля.
52. Adamovičs A. (1999) Productivity of clover- grass sward and dynamics of crude
protein level in sward components // Agroecological optimization of husbandry
technologies. International scientific conference of Baltic states Agricultural
universities, Jelgava. 8-10 July.
53. Adamovičs A. et.al. (1999) Influence of herbicides on produktivity of legume grasses.
// Agroecological optimization of husbandry technologies. International scientific
conference of Baltic states agricultural universities, Jelgava. 8-10 July.
54. Адамович А. М. (1999) Показатели галегозлаковых травостоев. // Физиология
растений – наука III тысячелетия. Международная конференция. Москва.
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55. Адамович А. М. (1998) Фотосинтегическая деятельность бобовых трав в
одновидовых и двухкомпонентных трравостоях. // Бобовые культуры в
современном сельском хозяйстве. Новгород,Россия,май.
56. Адамович А. М. (1998) Продуктивность сортов клевера красного в
двухкомпонентных травосмесях. // Бобовые культуры в современном сельском
хозяйстве. Новгород, Россия,май.
57. Adamovich A. (1998) The productivity and coexistence of white clover and grasses
grown in binary mixtures. //Lowland grassland of Europe. Utilisation and
development. FAO/CIHEAM Research conference, A Coruna, Galicia, Espana, ,1316 October.
58. Адамович А., Спарниня М., Лукша С. (1997) Продуктивность
двухкомпонентных травостоев клевера красного с новым сортами многолетних
трав. // Problems of Field Crop Husbandry and Soil Management in Baltic States.
Agronomy. International scientific conference of Baltic States Agricultural
universities, Kaunas, 27-29 июнь.
59. Бумане С., Адамович А., Берзиньш П. (1997) Характеристика сортов и
урожайность тимофеевки и овсяницы тростниковой в чистых и смешанных
посевах. // Problems of Field Crop Husbandry and Soil Management in Baltic States.
Agronomy. International scientific conference of Baltic States Agricultural
universities , Kaunas,27-29 июнь.
2.12 Piedalīšanās ar referātu citās konferencēs
1. Adamovičs AuzeĦaireĦu un aireĦu hibrīdu izmantošanas perspektīvas zāles
lopbarības ražošanā // Demonstrējuma saimniecību augkopībā noslēguma seminārs
(2005) Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs // Ozolnieki, 6. decembris.
2. Iveta Gūtmane, Aleksandrs Adamovičs (2005) AuzeĦaireĦu un hibrīdo aireĦu
produktivitāte Latvijas agroklimatiskajos apstākĜos // Ražas svētki „Vecauce 2005” //
LLU, Mācību un pētījumu saimniecība „Vecauce” // Vecauce, 3. novembris.
3. A. Adamovičs, I. Gutmane, (2004) AuzeĦaireĦu un hibrīdo aireĦu šėirnu
produktivitāte sēklaudzēšanas sējumos. Lauksaimniecības zinātne praksei. LLU un
LLMZA zinātniskā konference. Jelgava, LLU, 5. – 6. februārī.
4. I. Gutmane, A. Adamovičs, (2004) AuzeĦaireĦu un hibrīdo aireĦu produktivitāte
Latvijas apstākĜos. Konference “Ražas svētki Vecaucē 2004”, LLU, Vecauce,
4.novembris.
5. Adamovičs A, V. Klāsens. (2003) TauriĦziežu zelmeĦu atmosfēras slāpekĜa
saistīšanas produktivitāte. // LLU un LLMZA zinātniskā konference
"Lauksaimniecības zinātne praksei”, Jelgava, 6.-7.februārī.
6. Straupe I., Adamovičs A. (2003) Tērvetes Dabas parka zālāju produktivitāte un
floristiskā daudzveidība // Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne, Latvijas
Universitātes 61 zinātniskā konference. 3. – 7. februāris.
7. Adamovičs A. (.2002). Zālaugu sēklu maisījumi dažādām lopbarības ražošanas
sistēmām / Seminārs - 2002 gada izmēăinājumu sezonas noslēgums. Vecaucē 07.11.
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8. Klāsens V., Adamovičs A. (2002) Bioloăiskā slāpekĜa saistīšana tauriĦziežu un
tauriĦziežu
-stiebrzāĜu
zelmeĦos.//Starptautiskā
zinātniskā
konference
"Lauksaimniecības zinātne praksē", Jelgava LLU, 2002.g.,7.-8.februārī.
9. Adamovičs A, V. Klāsens. (2001) Apgaismojuma apstākĜi tauriĦziežu - stiebrzāĜu
zelmeĦu arhitektonikā.// LLU un LLMZA zinātniskā konference "Lauksaimniecības
zinātne praksei”, Jelgava, 8.-9.februārī.
10. Adamovičs A Austrumu galegas-stiebrzāĜu zelmeĦu produktivitāte un fitometriskie
rādītāji. // LLU un LLMZA zinātniskā konference "Lauksaimniecības zinātne
praksei”, Jelgava, 8.-9.februārī.
11. LapiĦš D., BērziĦš A., Adamovičs A., KoroĜova J., Sprincina A. (2001) Herbicīdu
Adamovičs A. TauriĦziežu un stiebrzāĜu zelmeĦu raža ar slāpekĜa mēslojumu un
lietošanas ietekme uz daudzgadīgo stiebrzāĜu ražu, nezāĜainību un sakĦu sistēmu. //
LLU un LLMZA zinātniskā konference "Lauksaimniecības zinātne praksei”, Jelgava,
8.-9.februārī.
12. Adamovičs A.(2000) Austrumu galegas – stiebrzāĜu zelmeĦu produktivitāte // LLU
un LLMZA zinātniskā konference, LLU, Jelgava. 10. - 11. februārī.
13. Būmane Sk., Adamovičs A. (2000) TimotiĦa un niedru auzenes šėirĦu fotosintēzes
tīrā produktivitāte // LLU un LLMZA zinātniskā konference, LLU, Jelgava. 10. - 11.
februārī.
14. Adamovičs A. (2000) Lopbarības augu sēklaudzēšanas un tirdzniecības noteikumi.
//Seminārs Latvijas republikas sēklaudzētājiem, Rīga, Zemkopības ministrija,.
3. novembris.
15. Adamovičs A. (2000) Kultivēto zālāju ierīkošana un izmantošana. // Seminārs
Latvijas republikas rajonu augkopības agronomiem konsultantiem, Ozolnieki, LLKC,
9. novembris.
16. Adamovičs A. (1999) PĜaušanas biežuma ietekme uz baltā āboliĦa – stiebrzāĜu
zelmeĦa produktivitāti // LLU un LLMZA zinātniskā konference, LLU, Jelgava.
Februārī.
17. Adamovičs A., u.c. (1999) Herbicīdu pielietošanas ietekme uz daudzgadīgo
tauriĦziežu ražību // LLU un LLMZA zinātniskā konference, LLU, Jelgava. Februārī.
18. Adamovičs A., (1998) Austrumu galegas un stiebrzāĜu mistru produktīva ilggadība
//.LLU un LLMZA zinātniskā konference, LLU, Jelgava, 4.-5.02.
19. Adamovičs A., Būmane S. (1998) Augstražīgo zelmeĦu no timotiĦa un niedru
auzenes.//LLU un LLMZA zinātniskā konference, LLU, Jelgava, 4.-5.02.
Pedagoăiskā darbība
Vadītie promocija darbi
Skaidrīte Būmane
10.02.00 – 09.02.04 LLU LF pilna laika doktorante. Pabeigti 2 gadu lauka eksperimenti
un nokārtoti plānotie eksāmeni. Pašlaik stažējas ASV Mičiganas universitātē.
Tēma: Minerālmēslojuma optimizācija ganību airenes sēklaudzēšanas sējumos
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Iveta Gūtmane
01.11. 2002 – 01.11. 2006. LLU LF nepilna laika doktorante. Ierīkoti lauka izmēăinājumi
un nokārtoti priekšmeti pirmajam gadam.
Tēma: AuzeĦaireĦu un ganību airenes hibrīdu produktivitātes veidošanās
agrocenoloăiskais pamatojums
Recenzēti promocija darbi
Nav
Vadītie maăistra darbi
Iveta Slica
Iestāšanās gads: 2002.
LLU LF klātienes 1. kursa maăistrante
Tēma: Sagatavošanas un uzglabāšanas tehnoloăiju ietekme uz skābbarības kvalitāti
zemnieku saimniecībās
Darba raksturojums: Tiek veiktas skābbarības paraugu ėīmiskās analīzes un sekmīgi
apgūts teorētiskais kurss.
Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi
Kopā šajā laika posmā no 1997. – 2003. gadam ir vadīti 9 bakalaura un kvalifikācijas
darbi.
Studiju priekšmeti
Pamatstudiju priekšmeti
Studiju priekšmets

kods

Raksturojums
fakultāte,
KP
kurss
LF,
3
IV

nosaukums

AUGK
302

PĜavkopība

AUGK
316

Lopbarības
ražošana
vērtēšama

LF,
un III

3

Piezīmes par izpildi
Priekšmeta atbildīgais pasniedzējs. Lekcijas, semināri,
laboratorijas darbi un kursa projekti, mācību prakses
laukkopības specialitātes studentiem no 1997./1998.
m.g. – 2002/2003. mg.
Priekšmeta atbildīgais pasniedzējs. Lekcijas, semināri,
laboratorijas darbi un kursa projekti lopkopības
specialitātes studentiem no 1997./1998. m.g. –
2002/2003. mg.

Maăistra studiju priekšmeti
Studiju priekšmets
kods
AUGK
511
AUGK

nosaukums
PĜavkopības
bioekoloăiskie
pamati
Zālāju ekosistēmas

Raksturojums
fakultāte,
KP
kurss
Augk. kat.
3+1.5
I, II
Augk. kat.

3+1.5

Piezīmes par izpildi
Priekšmeta atbildīgais pasniedzējs. Lekcijas,
semināri, izvēles kursa projekts no 1997./1998.
m.g. – 2002/2003. mg.
Priekšmeta atbildīgais pasniedzējs. Lekcijas,
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512

I, II

AUGK
514

Kultivētās pĜavas un Augk. kat.
ganības
I, II

3+1.5

AUGK
515

Zāles
lopbarības Augk. kat.
sagatavošana
I, II

3+1.5

AUGK
516

Zālaugu sēklkopība

3+1.5

Augk. kat.
I, II

semināri, izvēles kursa projekts no 1997./1998.
m.g. – 2002/2003. mg.
Priekšmeta atbildīgais pasniedzējs. Lekcijas,
semināri, izvēles kursa projekts no 1997./1998.
m.g. – 2002/2003. mg.
Priekšmeta atbildīgais pasniedzējs. Lekcijas,
semināri, izvēles kursa projekts no 1997./1998.
m.g. – 2002/2003. mg.
Priekšmeta atbildīgais pasniedzējs. Lekcijas,
semināri, izvēles kursa projekts no 1997./1998.
m.g. – 2002/2003. mg.

Doktora studiju priekšmeti
Studiju priekšmets
kods

nosaukums

AUGK
602

PĜavkopība

LAUK
603

Pētījumu
metodoloăija
agronomijā

Raksturojums
fakultāte,
KP
kurss
Augk. kat.
10
I, II, III
LF
I, II, III

2

Piezīmes par izpildi
Priekšmeta atbildīgais pasniedzējs. Lekcijas,
semināri, pētījumu metodes no 1997./1998.
m.g. – 2002/2003. mg.
Priekšmeta sadaĜas atbildīgais pasniedzējs.
Lekcijas,
semināri,
zinātniskā
darba
prezentācijas 2002/2003. mg.

Socrates / Erasmus u.c. starptautisko izglītības programmu mācībspēks
Adamovičs A. "Productivity of mixtures of grasses and leguminosarum plants //
NOVABA postgraduate course. Symbiotic system and their role in plant production, May
28 - June 1, 2001
Apliecinošo documentu kopijas pielikumā.
Sagatavotie mācību līdzekĜi
1. Adamovičs A., Kreišmane Dz., Narvils M. (1998) Zālāju ierīkošana un izmantošana
zemnieku saimniecībās., Ozolnieki - 1998. 40.lpp.
2. Sandals Ē., Adamovičs A., Narvils M. Kā uzlabot savu zālāju. Ozolnieki,
1998.,19.lpp.
3. Adamovičs A. u.c. (2000) Padomi zemniekiem / Sast. I.GriĦēvičs, SLU, Rembate 256. lpp
Tālāk izglītība, profesionālā pilnveide Latvijas vai ārzemju augstskolās un
pētniecības iestādēs
1. Kasseles, Witzenhausenes universitāte.// Organiskās lauksaimniecības organizācija
(Vācija), 2001.g., 12 dienas.
2. Hannoveras universitāte, Augu barošanās institūts (Vācija), 2000. g., 9 dienas.
3. Dānija, Dānijas lauksaimniecības zinātnes institūts(DIAS), Dānijas zinātnes un
laukasaimniecības konsultāciju centrs Foulum.// Lopbarības ražošana, zālaugu
sēklkopība, 2000. g., 12 dienas.
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Cita būtiska informācija
Papildus tiešajam pedagoăiskajam darbam LLU, lasa lekcijas LLKC Latvijas
Republikas rajonu LKC biroju vadītājiem, kā arī vada seminārus zemniekiem, kurus
organizē dažādas profesionālās asociācijas par zālāju ierīkošanu, izmantošanu un
kvalitatīvās lopbarības sagatavošanu dažādos Latvijas novados

Organizatoriskā darbība
LR ZA, LLMZA un ārvalstu ZA locekĜi

4.1.
•
•

4.2.

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātĦu akadēmijas īstenais loceklis.
Diploma Nr. Nr. 109, 31.05.2002 (sk. pielikumā diploma kopiju)
Latvijas ZinātĦu padomes eksperts (LZP) no 2000. gada

Promocijas padomju locekĜi, LZP eksperti, profesoru padomju locekĜi,
zinātnisko žurnālu redkolēăijas locekĜi

•
•
•
•
•

LZP nozares "Lauksaimniecības zinātne" apakšnozarē "Laukkopība" Promocijas
padomes loceklis no 2000. gada
LLMZA LLU LF zinātnisko rakstu krājuma „Agronomijas vēstis” no 2001. –
2003. redkolēăijas komitejas loceklis.
The Results of Long- term Field Eksperiments in Baltic States. 2000. g.,
Zinātnisko rakstu redkolēăijas komitejas loceklis.
Scientific Aspects of Organic Farming. 2002. g., Zinātnisko rakstu redkolēăijas
komitejas loceklis.
Žurnāla „Latvijas Lopkopis un Piensaimnieks” redkolēăijas komitejas loceklis.

Apliecinošie dokumenti pielikumā
4.3.

Saeimas, Valdības un LR centrālo organizāciju padomju un komisiju locekĜi

•

4.4.

LV Nacionālās augu šėirĦu padomes Lopbarības augu grupas ekspertu vadītājs

Starptautisko zinātnisko organizāciju locekĜi un eksperti, konferenču
orgkomiteju vadītāji un locekĜi

•

Starptautiskās zinātniskās konferences „Современные проблемы органической
химии, экологии и биотехнологии” Krievija, Luga, 2001. gada jūnijs
konferences orgkomitejas loceklis.
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•

Eiropas PĜavkopības Federācijas (European Grassland Federation, EGF)
organizācijas loceklis.

Apliecinošie dokumenti pielikumā
4.5.

LLU veicamie pienākumi

•
•
•
•

LLU Zinātnes Padomes loceklis no 2001. gada
LLU LF Domes (Padomes) loceklis no 1995. gada
No 2000.g. 25. aprīĜa – LLU LF Doktorantūras studiju programmas vadītājs,
programmas izstrādātājs.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Konventa loceklis no 2000. gada
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CURRICULUM

VITAE

I Vispārīgās ziĦas
1. Vārds, uzvārds :INĀRA TURKA
2. Personas kods: 120342-10005
3. Dzimšanas vieta: Rīga
4. Adrese: Svētes pagasts, Lielsvētes iela 4, Jelgavas rajons, LV3010
5. Izglītība:
• Latvijas Valsts Universitāte, 1971. Biologs-zoologs. Bioloăijas – ėīmijas skolotājs.
• Bioloăijas zinātĦu kandidāta grāds, 1980, Harkovas lauksaimniecības institūts,
Ukraina.
• Vecākā zinātniskā līdzstrādniece, 1985, Maskava, Augstākā Atestācijas komisija.
• Latvijas Republikas doktora zinātniskais grāds (Dr. biol.), Ar Latvijas Universitātes
Habilitācijas un promocijas padomes lēmumu,1992. gads.
• Latvijas Republikas Lauksaimniecības habilitētā doktora zinātniskais grāds piešėirts
ar LLU Habilitācijas un promocijas padomes lēmumu,1994. gads.
• Profesors (valsts nozīmes) – ar LLU paplašinātās Habilitācijas un promocijas
padomes lēmumu, 1997. gads
• Atkārtotās profesora vēlēšanās ievēlēta no 2004. g. līdz 2010.g.
II Zinātniskā darbība un publikācijas (pielikumā par pēdējiem 6gadiem)
Līdzdalība vai zinātnisko projektu vadība.
Starptautisko zinātnisko projektu vadītāja vai izpildītāja:
1. Dānijas- Latvijas kopprojekta “Development and Implementation of an Internet
based decision Support System for Integrated Pest Management”172 480 00 DK. 20002002.
2. Sustainable use of natural resources. PD training programme:
apakštēma: Epidemiology of barley yellow dwarf virus (BYDV) 1999.-2003. – 1115000
SEK
LLU-Zviedrijas lauksaimniecības zinātĦu universitāte Upsalā. Finansējums doktoranda
M.Bisnieka studijām. Vad. No Zviedrijas puses prof. R.Sigvald, no Latvijas puses- prof.
Ināra Turka
LZP granta tēmu vadītāja un izpildītāja:
1. LZP granta tēmas 06.0040.1.4.2006-2008. sadaĜas Augu veselības risku un krīžu
vadības sistēmas izpildītāja.
2. Sadarbības projekta 2002-2006.g.Nr. 02.0016.4.1.vadītāja " Augu veselība un augu
aizsardzības riska faktoru noteikšana" - 6600Ls
3. LZP granta tēma 04.1049 - 2001-2004.g apakštēmas vadītāja:
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. "Nozīmīgāko kultūraugu patogēnu un to populāciju inventarizācija un attīstības ciklu
izpēte datorizētu prognozēšanas modeĜu optimizēšanai.
.
LZM subsidētie projekti
ZM subsīdiju projekts kopā ar LU un RTU zinātniekiem: „Ăenētiski modificēto
kultūraugu iespējamā ietekme uz konvencionālo un bioloăisko lauksaimniecību Latvijā”.
vad. I.Turka. Finansējums:15 000 LVL.
ZM subsīdiju projects “Ekonomiskais pamatojums potenciāli brīvām zonām no ăenētiski
modificētiem (ĂM) kultūraugiem Latvijā” vad. I.Turka. Finansējums 25 000 LVL.
Eiropas Savienības, LZP ekspertu un citu komisiju loceklis vai vadītājs:
ES eksperte Augu aizsardzības jautājumos Latvijā.
• Organic food and farming research in Europe, Brussels,November, 26,
2004
Darba seminārs ES ekspertiem organiskā lauksaimniecībā, Latvijas ziĦojums,
konsolidētam ES ziĦojumam.
ES eksperte Ăenētiski modificēto, konvencionālo un organisko kultūraugu
līdzāspastāvēšanas jautājumos no Latvijas(regulāra piedalīšanās EK rīkotajās konferencēs
un darba semināros ).
• Co-existance of GMO, conventional and biological farming. Freedom of
choice.,
Vīne 4-6.aprīlis, 2006.
• Co-existance of GMO in seeds and agricultural production, Vīne, 22-23
februāris
2005.
• Valsts Augu aizsardzības līdzekĜu reăistrācijas komisijas eksperte no
1999.gada līdz šim. (1999. 5.oktobra LR MK rīkojums).
• Nacionālās augu šėirĦu padomes šėirĦu bumbuĜaugu ekspertu grupas
locekle
• (2003. gada 21.01 ZM rīkojums Nr.7).
• LZP un LR ZM pieaicināta eksperte LZP un LR ZM projektu recenzēšanai
• LLU LF profesoru padomes locekle
• LU Bioloăijas fakultātes profesoru padomes locekle.

Nozīmīgākās publikācijas
skatīt pielikumu.
Referāti starptautiskās konferencēs (2003-2006):
Mutiski ziĦojumi konferencēs.
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1. “Pathogens in organic potato in Latvia”, Bilbao,Spānija, 17.-22.07.2005.
2. .Mutiska ziĦojums Eiropas KartupeĜu pētniecības asociācijas seminārā Lillē,
Francija, 2004, 11-16 jūlijs “Diseases spectrum in organic farming in Latvia “
3. Mutisks ziĦojums starptautiskā konferencē “Epidemiology facets of harmful
organisms in cropping systems - Disemination of GM material in oilseed rap Is it
possible to control outstripping dissemination of GM crops?
Jelgava
2004.gads, augusts.
4. “Crop science and technologies”, Glazgova, Skotija,13.novembris,2004.Informējošs. darba seminārs.
5. “Forecasting systems designed for crop diseases and pests”, Uppsala, 2004,6-7.
decembris, Uppsala.
6. Darba seminārs ES ekspertiem organiskā lauksaimniecībā, Latvijas ziĦojums,
konsolidētam ziĦojumam, Brisele, 2004.
26. novembris,
2004.
7. . „Interactions of development rate and dynamics of potato late blight using
different control strategies”, ziĦojuma līdzautore G.Bimšteine. Džersija
(Lielbritānija). 2004.g.31.marts-4.aprīlis, 2004
8. 22.NJF kongresā Nordic Agriculture in Global perspective”.Turku, Somija. 2003.
gada 1-4.jūlijs.”Decision support systems in Latvia with future trends to
coordinate monitoring system in Baltic countries”, ziĦojuma līdzautore
G.Bimšteine.
9. Mutisks ziĦojums un sekcijas vadība XXVII ZiemeĜ-un Baltijas valstu
entomoloăijas kongresā. - Skalupe. Latvija 08.07.03-13.07.03 „Forecasting the
outbreak of cereal aphids in Latvia”; ziĦojuma līdzautors M.Bisnieks.
Piedalīšanās ar referātu citās konferencēs
LLU un LLMZA zinātniskās konferences plenārsēdē referāts „ Par bioloăisko,
konvencionālo un ăenētiski modificēto lauksaimniecības kultūraugu iespējamo līdzāspastāvēšanu Latvijā”. - Jelgava. 2004. gada 5. februārī.
III. Pedagoăiskā darbība
Doktorandi
1. Gunita Bimšteine. Promocijas darba tēma:„Phytophthora infestance populācijas
inventarizācija un datorizētu prognozēšanas modeĜu optimizēšana” Promocijas darbs
aizstāvēts 2005. gadā un iegūts Dr.agr. grāds.

2. Māris Bisnieks. Promocijas darba tēma: Epidemiology of barley yellow dwarf disease
.3. kursa klātienes doktorants - (teorētiskās studijas Upsalā, eksperimentālais darbs
Latvijā un Zviedrijā saskaĦā ar starptautisko projektu).
Zin.vad. Ināra Turka no Latvijas puses, Dr. Roland Sigvald no Zviedrijas puses.
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Promocijas darba aizstāvēšana plānota 2006. gada 5.oktobrī , Zviedrijas lauksaimniecības
zinātĦu universitātē.
3. Anda Rūtenberga Promocijas darba tēma: KartupeĜu Y vīrusa un tā celmu izplatība
kartupeĜu sēklas materiālā, radītie ražas zudumi un ierobežošanas iespējas Latvijā”.
3. kursa neklātienes doktorande. zin.vad. Ināra Turka (studijas saskaĦā ar plānu).
Studiju darbs un studiju priekšmetu programmu izveidošana LLU
• LF Laukkopības, dārzkopības Augu aizsardzība, no 1986 –līdz šim : 3KP
• LF uzĦēmējdarbības specialitātes studentiem: Augu aizsardzība:3KP
• LF un EK studentiem :Bioloăiskās lauksaimniecības pamati, no 2001.g.līdz šim :4KP
• LF doktorandiem: Integrētā augu aizsardzība: 10 KP
• LF maăistrantiem:Integrētā augu aizsardzība: 4.5 KP
• LF maăistrantiem Agroekoloăija: 4 KP
•
IV.Organizatoriskā darbība.
Zinātnisko konferenču organizēšana
1.XXVII ZiemeĜ-un Baltijas valstu entomoloăijas kongresa organizācijas komitejas
locekle sadarbībā ar LU Bioloăijas fakultāti. SkaĜupe.Latvija 08.07.03-13.07.03.
Starptautisku doktorandu kursu organizēšana
ZiemeĜvalstu un Baltijas valstu doktorandu studiju kurss NOVA universitātes ietvaros
„Plant disease epidemics in space and time”organizēšana un piedalīšanās kā lektorei.
2003. gada 22.-29. augustā (12 doktorandi un 7 mācību spēki).
Sagatavotie mācību līdzekĜi: skatīt sadaĜu monogrāfijas un mācību grāmatas.
Organizatoriskā darbība LLU
 LLU Konventa sekret
 LLU Senāta locekle
 Lauksaimniecības nozares promocijas padomes locekle
 LLU LF profesoru padomes locekle
 LU Bioloăijas fakultātes profesoru padomes locekle
 No 2001.līdz 2005. g. LLU , Augu bioloăijas un aizsardzības katedras vadītāja
Apbalvojumi.
Latvijas Zemkopības ministrijas sudraba medaĜa” Par centību”, 1998. gada 4. februārī
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Curriculum vitae
1.VISPĀRĪGĀS ZIĥAS
1.1.Vārds, uzvārds
1.2.Personas kods
1.3.Dzimšanas vieta
1.4. Pieraksta /dzīves vietas/ adrese

1.5.Izglītība
Pamatstudijas, maăistratūra,
doktorantūra (aspirantūra).
Mācību iestāde, valsts

DAI NI S L API ĥ Š
240844 - 12359
Gulbenes apriĦėis
Rīgas raj., Olaines pagasta Jaunolaine, Meža iela 16-11
LV-2127

Studiju laiks

Specialitāte

Kvalifikācija

Latvijas Lauksaimniecības
akadēmija

1963. 1974.

Agronomija

diplomēts agronoms

Latvijas Lauksaimniecības
akadēmija

1974. 1978.

Vispārējā
zemkopība

aspirants.

1.6.Zinātniskā kvalifikācija un akadēmiskie nosaukumi:
Zinātniskā padome,
Gads
Specialitāte,
Zinātniskais
iestāde, valsts
zinātnes
Grāds,
nozare
akadēmiskais
nosaukums
Lietuvas Lauksaimniecības
Vispārējā
1982.g.
lauks.zin.kand.
akadēmija, Lietuva
zemkopība

Diploma Nr.

CX Nr.005718

PSRS Augstākā Atestācijas
komisija

1988.g.

Zemkopība

docents

Doc. atestāts
ДЦ Nr.000066

Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Habilitācijas un
promocijas padome H-2

1992.g.

Lauksaimniecī
ba- agronomija

Lauksaimniecīb
as doktors (Dr.
agr.)

G-D Nr.
000100

LLU Lauksaimniecības nozares
profesoru padome

1998

Lauksaimniecī
ba,
laukkopības
apakšnozare

Asociētais
profesors

LLU –APR
Nr.002

LLU Lauksaimniecības nozares
profesoru padome

17.07.
2001.g.

Lauksaimniecī
ba,
laukkopības
apakšnozare

Profesors

LLU – PR Nr.
044
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1.7. Nodarbošanās
Darba vieta un ieĦemamais amats:
Darba vietas adrese:

LLU Laukkopības katedra, profesors
Laukkopības katedra, LLU, Lielā iela 2, Jelgava, LV3001; TālruĦa Nr.: 3005632 ; E-pasts:
Dainis.Lapins@llu.lv

Zinātniskā un pedagoăiskā darbība
LLA (LLU) - asistents (1979.-1980.), vec. pasniedzējs (1980.-1986.), docenta v.i. (1986.1988.), docents (1988. līdz 1998.), profesors asoc. (no 1998.). LLU Lauksaimniecības fakultātes
Laukkopības institūta direktors (no 1997.līdz 2000.), Latvijas LMZA loceklis (2000.). Profesors
(no 17.07.2001),LLU Laukkopības katedras vadītājs (no 21.05.2003.).
1.8. Valodu lietošanas prasmes

Svešvalodas
Krievu valoda
Vācu valoda
AngĜu valoda

Lasītprasme
teicam
labi
vidēji
i
x
x
-

Rakstītprasme
teicam labi vidēji
i
x
x
-

Runāt prasme
teicam labi vidēji
i
x
-x
-

2.Zinātniskā darbība un publikācijas
(par pēdējiem 6 gadiem)
2.1. Starptautisko pētījumu projektu vadītājs vai dalībnieks
Development end Implementation of an Internet based Decision Support System
for Integrated Pest Management in Latvia 2000 – 2002 Apakšpprojekts: NezāĜu
kontroles modeĜu izstrāde, izmantojot herbicīdu pazeminātas devas un Internet
datu bāzi. DatormodeĜa “PCP Weeds” efektivitātes pārbaude Latvijas apstākĜos
/projekta izpildes zinātniskais koordinators Latvijā/
Labas lauksaimniecības prakses (LLP) nosacījumu izstrāde Dānijas - Latvijas
kopprojektā. (1998.g.) Atbildīgie izpildītāji: Dānijas Lauksaimniecības konsultāciju
centrs un Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Projekta izstrādi konsultēja: Zviedrijas
Lauksaimniecības mehanizācijas institūta speciālisti. Projekta vadītāji: P. Bušmanis,
Dr.ing. (Latvija), H.L. Foged (Dānija). NodaĜa Lauksaimniecības sistēmas D. LapiĦš,
Dr.agr. (Latvija), E. Fog (Dānija).
ES PHARE projekts, līgums Nr.16 (21/98) "Izstrādāt rekomendācijas zemniekiem nezāĜu
ėīmiskai apkarošanai daudzgadīgo tauriĦziežu un stiebrzāĜu sējumos un uz iekārtoto
lauka un ražošanas izmēăinājumu bāzes Laukkopības institūtā m.p.s. "Pēterlauki" un
Skrīveru Zinātnes centrā organizēt zemniekiem lauka dienas - seminārus" Projekta
atbildīgais izpildītājs: Izpildes laiks: 1998.g.
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ES PHARE projekts, līgums Nr. 17 (20/98) "Augsnes pirmssējas apstrādes veidu dziĜumu
un reižu samazināšanas iespēju skaidrošana vēlēnpodzolētās un brūnaugsnēs" Projekta
atbildīgais izpildītājs. Izpildes laiks: 1998.g.
Latvijas - Zviedrijas kopprojekts: BEARROP in Latvia within the Baltic Agricultural
Run-off Programme BAAP, Sweden Institute of Agricultural Engineering, JTI, Upsala,
Projekta vadītāji: Goran Carlson (Zviedrija), Pēteris Bušmanis (Latvija)
Projekta realizācijā kā izpildītājs 2000. un 2001.g.
Projekts EPAS (Food Production and Society, sadaĜa Nr.1.4. Agroecoology/Plant
breeding, vadītājs no Norvēăijas puses prof. A.Skejlvags (Arne Oddar Skejlvag) no
Latvijas – prof. Dainis LapiĦš). Projekts no 04.2000.g.
Projekts: Baltic Ecological Recyclling and Society (BERAS), Baltic Sea Region Interreg
3 B, Community Initiative Concerning Transnational Cooperation On Planning 2000 –
2006., Latvia University of Agriculture, Department of Field Manegement, vadītājs:
Arturs Granstedts, Zviedrija, zinātniskais koordinators Latvijā Dainis LapiĦš

2.2. Latvijas Zinātnes padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas, Zemkopības ministrijas
un citu iestāžu projektu programmu vadītājs vai dalībnieks
Fundamentālo un lietišėo pētījumu projekts (grants) Nr.05.1604.1. “Augsnes apstrādes un
nezāĜu apkarošanas teorētiskās bāzes pilnveidošana precīzo laukkopības tehnoloăiju
nodrošinājumam”. Projekta zinātniskais vadītājs –prof., Dr. agr. D. LapiĦš, izpildes laiks
2005.-2007.g.
LR ZM subsīdiju projekts: „Vidi saudzējošo precīzo nezāĜu apkarošanas tehnoloăiju
nodrošinājuma iegāde un efektivitātes pārbaude”. Par izpildi atbildīgā organizācija LLU
SIA MPS Vecauce. Projekta zinātniskais vadītājs D. LapiĦš. Projekta izpildes laiks 2005.
gads.
LZP projekts 96.0067 “Izstrādāt ekoloăiski pamatotas nezāĜu apkarošanas, augsnes
apstrādes un kultūraugu maiĦas sistēmas agrofitocenožu produktivitātes un augsnes
auglības palielināšanai” Izpildes laiks: 1997.-2000.g. Projekta atbildīgais izpildītājs.
LZP projekts 96.0067 Apakšprojekts “Izstrādāt agroekoloăiski un ekonomiski pamatotu
nezāĜu apkarošanas sistēmu variantus daudzgadīgo zālaugu, graudaugu un tehnisko
kultūru sējumos” Apakšprojekta zinātniskais vadītājs.
LZP kompleksā projekta Nr. 01.0762 Augsnes apstrādes, nezāĜu apkarošanas un augu
maiĦas teorētiskās bāzes pilnveidošana Projekta zinātniskais vadītājs (no 2001.g.).
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Apakšprojekta Nr. 01.0762.1. Augsnes apstrādes un nezāĜu apkarošanas teorētiskās bāzes
pilnveidošana zinātniskais vadītājs (no 2001.g.)
LZP projekts: Starptautiskās zinātniskās herbalogu konferences organizēšana LLU
1997.g., Projekta vadītājs.
Līgums Nr.7. ar LR ZM "Izstrādāt efektīvas daudzgadīgo zālaugu, ganību zelmeĦa
ielabošanas un vējauzas ėīmiskās apkarošanas sistēmas, saskaĦojot herbicīdu un
minerālmēslu izmantošanu" Izpildes termiĦš: 1997.gads, darba vadītājs
Līgums Nr.98- 22/2 ar LR ZM "Toksisko savienojumu monitorings augsnē un
augkopības produktos" Izpildes termiĦš: 1998.gads, darba vadītājs: LLU Laukkopības
katedras asoc. profesors Dainis LapiĦš
ZinātĦietilpīgs projekts Nr. 99/43 (izpildītāja Nr. T 12) "Graudaugu sējumu augstas
produktivitātes veidošanas praktiskās realizācijas iespēju skaidrošana Latvijas apstākĜos
ar resursus taupošām augsnes pamatapstrādes, sējas kā arī mēslošanas un augu
aizsardzības tehnoloăijām, izmantojot firmu piedāvātās tehnoloăijas". Darba pasūtītāji:
Latvijas Republikas IZM, firmas Hydro Latvija, Certa, BFSC un Amazone. Izpildes
termiĦš: 1999., 2000. gads. Darba vadītājs.
Līgums Nr.98- 22/2 ar LR ZM "LatvāĦa izplatības ierobežošana Latvijā” Izpildes
termiĦš: 2001.g. Darba zinātniskais vadītājs.
2.3. ES, LZP ekspertu vai citu komisiju loceklis vai vadītājs
LZP eksperts, darbs vērtējot dokumentus, kas iesniegti LLU LF lauksaimniecības zinātĦu
nozares Profesoru padomei un Promocijas padomei (no 2004.g.).
2.4. Nozaru padomju, asociāciju loceklis vai vadītājs
LLU LF lauksaimniecības zinātĦu nozares Profesoru padomes un Promocijas padomes
loceklis.
2.5. SaĦemtie patenti un licences
Nav
2.6. Nozīmīgākās publikācijas atbilstošajā zinātĦu nozarē
2.6.1. publikācijas SCI –
2.6.2. Raksti recenzētos izdevumos (LZP apstiprinātos) –
t.sk. Latvijas universitāšu recenzējamie, regulāri iznākušie zinātniskie izdevumi 2
Starptautisko konferenču, kongresu, semināru, darba sanāksmju recenzēto referātu
pilnu tekstu "Proceedings" izdevumi - 21
2.6.3. monogrāfijas – 1
2.6.4. mācību grāmatas - 1
2.7. citas publikācijas
kopējais publikāciju skaits pēdējo sešu gadu laikā - 87, t.sk. zinātnisko: 41
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2.7. Piedalīšanās ar referātiem starptautiskajās zinātniskās konferencēs un kongresos
1. LapiĦš D. (1999) Динамика количества и видового состава сорных растений в
Латвии за последние пятьдесят лет. Proceedings of International scientific
conference "Agroecological optimization of husbandry technologies". - c. 211-218.
2. LapiĦš D., BērziĦš A., Kozele I., KoroĜova J. (1999) Влияние гербицидов на
продуктивность бобовых трав. Proceedings of International scientific conference
"Agroecological optimization of husbandry technologies". - c. 219-228.
3. Korolova J.,Rivzha P., Lapinsch D. (2000.) Simulation modelling of cereals and
weeds agrofitocenosis / Proceedings second International Conference, Simulation,
Gaming, Training and Business Process Reengineering in Operation, September 8 9, 2000.- Riga, RTU, 96 - 97 p.
4. Lapinsch D., Korolova J., Berzinsch A. (2000) The weediness of spring barley and
wheat sowing in the districts of Western Latvia / Proceeding of the International
Conference Tartu, Development of Environmentally Friendly Plant Protection in the
Baltic Region.- Tartu, Estonial Agricultural University, 94 96 p.
5. Korolova J., Lapinsh D., Berzinsch A. (2000) The interaction between spring barley
and Avena fatua / Proceeding of the International Conference Tartu, Development
of Environmentally Friendly Plant Protection in the Baltic Region.- Tartu, Estonial
Agricultural University, 73 - 75 p.
6. Vanaga I., Lapins D. (2000) Relationschips between weed infestation and yield in
winter wheat sowings / Proceeding of the International Conference Tartu,
Development of Environmentally Friendly Plant Protection in the Baltic Region.Tartu, Estonial Agricultural University, 227 - 229 p.
7. Адамович А. М., Берзиньш А. В., Лапиньш Д. К., Козеле И. Я., Королева Е. И.
Влияние гербицидов на засоренность посевов и продуктивность бобовых трав.
// Проблемы питания растений и использование удобрений в современных
условиях. – Материалы международной научно – практической конференции,
Белорусский научно-исследовательский институт земледелия и кормов. октябрь, 2000, Жодино, 6-10 с.
8. LapiĦš D., BērziĦš A., Gaile Z., KoroĜova J. Effect of Soil Tillage and Sowing
Technologies on Winter Wheat// Environment. Technology. Resourses. Proceedings
of the 3rd International Conference., Rēzekne 2001. – 61.-64.lpp.
9. LapiĦš D., BērziĦš A., Gaile Z., KoroĜova J. Soil Tillage and Sowing Tehnologies
for Spring Barley and Winter Wheat.// Baltic States Banch of Istro – 1 st
International Conference of BSB of Istro & Meeting of Working Group 3 of the
INCO – COPERNICUS Concerted Action on Subsoil Compaction. Modern Ways
of Soil Tillage and Assessment of Soil Compaction and Seedbed Quality., 21-24
August 2001 EAU Tartu Estonia 150.-160.lpp.
10. KoroĜova J., LapiĦš D., BērziĦš A., Gaile Z., Kreišmane B. Influence of the Soil
Tillage and Sowing Tehnologies on the Yield of Spring Barley Grain./ Conference
on Sustainable Agriculture in Baltic States. Proceedings of the International
Conference, Tartu, June 28-30, 2001.,61.-67 lpp.
11. LapiĦš D., BērziĦš A., Adamovičs A., KoroĜova J., Sprincina A. Changes of
Perennial Grases Yield and Weedeness After Herbicides Treating./ Conference on
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Sustainable Agriculture in Baltic States. Proceedings of the International
Conference, Tartu, June 28-30, 2001.,80.-87. lpp.
LapiĦš D., BērziĦš A., Gaile Z., KoroĜova J., Sprincina A. Effectivity of Soil Tillage
and Sowing Tehnologies of Winter Wheat./ Conference on Sustainable Agriculture
in Baltic States. Proceedings of the International Conference, Tartu, June 28-30,
2001.,88.-93. lpp.
LapiĦš D., BērziĦš A., Gaile Z., KoroĜova J. Effect of Soil Tillage and Sowing
Tehnologies on Winter Wheat./ Environment. Technology. Resources. Proceedings
of the 3rd International Conference June 19.-21, 2001. Rēzekne, 61. – 65.lpp.
J.KoroĜova, P.Rivža, D.LapiĦš Simulation Modeling of Spring Bartley Growth
//Proceedings of the International Conference / Third Nordic – Baltic Agrometrics
Conference, Jelgava, Latvia, 24-26 May 2001.- Jelgava, LUA, 2001.- pp.129.
Lapins D., Turka I. Criteria of sustaineble agriculture. Oral presentations./
International Scientific and Practical Conference. Scientific Aspects of Organic
Farming. March 21, 2002. Jelgava, Latvia, 21. lpp..
Vanaga I., LapiĦš D, BērziĦš A, KoroĜova J., Sprincina A. Dynamics of weed
infestation in spring cereals in Latvia. proceedings of 12th Symposium of European
Weed research Society. Netherlands, Waageningen 2002., 24-27, June, p.316-317.
LapiĦš D., Katane I. Augstākās izglītības ilgtspējības pētījumu metodoloăija
/Proceedings of the international scientific conference Rural Environment
Education Personality/ March 27 th – 28th, 2003. – Jelgava, LLU, 2003., 236.- 242
lpp.
Korolova J., Lapinsh D., Bērzinsh A, Sanzarevska R. Weed control with soil tillage
and sowing tehnologies in spring barley// Proceedings of the4th Fourth NordicBaltic Agrometric Teaching Conference, Uppsala, Sweden ,June 15-17, 2003.
pp.77-81.
Лапиньш Д., Адамович А. Методология обобщения логического и
математического анализа систем // Proceedings of the Foourth International Saint
– Peterburg Collquium. Russia, Saint Petrburg State Agrarian University The 9th12th of September, 2002, Saint-Peterburg – Pushkin, 2003, 59 – 62 с.

2.8. Piedalīšanās ar referātu citās konferencēs
Ikgadēji ziĦojumi LLMZA un LLU Lauksaimniecības fakultātes zinātniskajās
konferencēs.

3.Pedagoăiskā darbība
3.1. Vadītie promocijas darbi - 3
3.2. recenzētie promocijas darbi – 2
3.3. studiju programmu vadīšana 1
3.4. vadītie maăistra darbi - 10
3.5. vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi - 16
3.6. Studiju priekšmeti (nosaukums un apjoms)
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Studiju priekšmets
kods
nosaukum
s
LAUK
315

Laukkopīb
a

LAUK
316

Laukkopīb
a

LAUK
317

Laukkopīb
a

LAUK
401

Integrētā
lauksaimni
e-cība

LAUK
403

Nezāles,
to
apkarošan
a

Lekcijas un semināri pamatstudijās
Raksturojums
Piezīmes par izpildi
fakultāt
KP
e,
kurss
LF, 3.k. 4 +1,5 Priekšmeta atbildīgais pasniedzējs. Lekcijas
un
kursa
projekti,
laukkopības
un
dārzkopības specialitātei, no 1996./1997. līdz
1999./2000.st. gadam.
LF, 3.k. 3+1
Priekšmeta atbildīgais pasniedzējs. Lekcijas
un kursa darbi, akadēmiskajai studiju
programmai
no
1998./1999.
līdz
2000./2001.st. gadam.
LF, 3.k. 3+1
Priekšmeta atbildīgais pasniedzējs. Lekcijas
uzĦēmējdarbības
lauksaimniecībā
specialitātei, 1999./2000. un 2000./2001.st.
gadā.
LF, 4.k. 3
Priekšmeta
atbildīgais
pasniedzējs.
Komplekss izvēles studiju priekšmets.
Lekcijas un praktiskie darbi, semināru
nodarbības Lauksaimniecības fakultātes visu
specialitāšu studentiem, no 1995./1996. līdz
2001./2002.st. gadam.
LF, 4.k. 2
Izvēles studiju priekšmeta atbildīgais
pasniedzējs. Lekcijas un praktiskie darbi,
semināru
nodarbības
Lauksaimniecības
fakultātes laukkopības un dārzkopības
specialitāšu studentiem, no 1995./1996. līdz
1999./2000.st. gadam.

Lekcijas un semināri Lauksaimniecības fakultātes maăistrantūrā un doktorantūrā
Studiju priekšmets
Raksturojums
Piezīmes par izpildi
kods
nosaukum
kurss
KP
s
LAUK
Lauksaim Lauk.k 4
+ Priekšmeta atbildīgais pasniedzējs. Lekcijas
513
nie-cības
at.
1,5
un praktiskie darbi, izvēles kursa projekts, no
sistēmas
1. un
1995./1996. līdz 2001./2002.st. gadam.
un
2.k.
augsekas
LAUK
Laukkopīb Lauk.k 4
+ Priekšmeta atbildīgais pasniedzējs, lekcijas
511
as
zin. at.
1,5
un praktiskie darbi, izvēles kursa projekts līdz
pamati
1. un
no 1995./1996. līdz 1998./1999.st.g. Lekcijas
2.k.
un izvēles kursa projekts no 1998./1999. līdz
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LAUK
512

LAUK
502

LAUK
501

LAUK
514
LAUK
603

LAUK
604

2001./2002.st. gadam.
Lauk.k 4
+ Priekšmeta atbildīgais pasniedzējs, lekcijas
at.
1,5
un praktiskie darbi, izvēles kursa projekts, no
1. un
1995./1996. līdz 1998./1999.st.g. Lekcijas un
2.k.
izvēles kursa projekts no 1998./1999. līdz
2001./2002.st. gadam.
Lauks.
LF
3 +1
Izvēles studiju priekšmeta atbildīgais
sistēmu
1. un
pasniedzējs, lekcijas un praktiskie darbi,
analīze
2.k.
izvēles kursa darbs, no 1995./1996. līdz
2001./2002.st. gadam.
Pētījumu
LF
3 +1
Studiju priekšmeta atbildīgais pasniedzējs,
metodoloă 1. un
lekcijas un praktiskie darbi, izvēles kursa
ija
2.k.
darbs,
no
1998./1999.
līdz
2001./2002.st.gadam.
Pētījumu
VMF
3+1
Studiju priekšmeta atbildīgais pasniedzējs,
metodoloă 1. un 2.
lekcijas un praktiskie darbi, izvēles kursa
ija
k mgr.
darbs, no 2002./2003.st.gadam
Pētījumu
LF
3+1
Obligātais izvēles studiju priekšmets LF
Metodoloă doktora
doktorantiem. No 2002./ 2003.st.g.
ija
nti
agronomij
ā
Laukkopīb LF
10
Obligātais
studiju
priekšmets
LF
a
doktora
Laukkopības katedras doktorantiem. No
nti
2002./ 2003.st.g.
Herbaloăij
a

Studiju priekšmetu vadība 2005/ 2006.studiju gadā
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lauz3006 Ilgtspējīgas lauksaimniecības sistēmas
Lauz6011 Pētījumu metodoloăija
Lauz6040 Lauksaimniecības sistēmu analīze
Lauz6010 Pētījumu metodoloăija
Lauz6041 L/s sistēmas un augsekas
LauZ7005 Pētījumu metodoloăija agronomijā
Lauz7004 Laukkopība

3.7. Socrates/Erasmus u.c. starptautisko izglītības programmu realizācija
Divpusēji Sokrates – Erasmus līgumi starp Bingenas arodaugstskolu, Ėīles universitāti un
Bonnas universitātes Lauksaimniecības fakultāti Vācijā un LLU
•
Lauksaimniecības fak., Laukkopības katedras 2.kursa maăistrantūras
studentes Vineta Locāne, Inga StrazdiĦa 12 mēnešu studijas FH Bingen.
Zin.vadītājs: prof D. LapiĦš
•
Nolasīts lekciju kurss /prof. Dainis LapiĦš/ Bingenas arodaugstskolā Vācijā 8
stundu apjomā (Lekcijas studentiem Agrārā saimniecība /Fachrichtung
Agrarwirtschaft, izpildes laiks 26.06.2002.g. ) . Lekciju temati: Gesetzmäßigkeiten
in Landwirtschaft /Grundlage für Systhemanalyse/; Wissenschaftliche Tätigkeiten
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•

im Lehrstuhl für Allgemeinen Pflanzenbau der Lettischen Agraruniversität; Kurze
Problemencharakteristik der Lettischen Landwirtschaft
Noslēgti līgumi par doktorantu un maăistrantu apmācību Bonnas universitātes
Lauksaimniecības fakultātē, to praktiskā realizācija no 2005.g. (V. Kūhbauchs,
doktorants J.Repsons).

3.8. Sagatavoti mācību līdzekĜi (iespiesti tipogrāfijā) - 4
3.9. Tālāk izglītība, kvalifikācijas celšana Latvijas vai ārzemju augstskolās
stažēšanās starptautiskajā seminārā Somijas Republikā, firmas Kemira organizētajā
seminārā Baltijas valstu lauksaimniecības augstskolu zinātniekiem un mācību spēkiem
29.07.-08.08. 1997.g.
Pabeigta kvalifikācijas kursu programma LLU sistēmā: Augstskolu didaktika ( 2003.g.,
sertifikāts LLU Nr. 000095)
Stažēšanās un iespējamo doktorantūras studiju zinātniskā darba virzienu izpēte Bonnas
universitātes Lauksaimniecības fakultātes Laukkopības katedrā (06.2002.g.)
3.10. Cita informācija
2003.gadā realizēts lekciju un praktisko nodarbību kurss LLMZA un LF klausītājiem
(pasniedzējiem un darbiniekiem) par pētījumu metodoloăijas un bioloăisko sistēmu
analīzes jautājumiem. Kursu nodarbības vienu reizi nedēĜā pa 6 h, no 01.01.2003.
4. Organizatoriskā darbība
4.1. LR ZA, LLMZA locekĜi
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātĦu akadēmijas prezidija loceklis,
Lauksaimniecības zinātĦu nodaĜas vadītājs,
LLU Konventa un Senāta loceklis (no 03.2004.), LLU LF dekāna vietnieks zinātniskā
darbā,
LLU MPS Vecauce Padomes priekšsēdētājs (no 2003.)

4.2. Promociju padomju locekĜi, LZP eksperti, profesoru padomju locekĜi, zinātnisko
žurnālu redkolēăiju locekĜi
LLU Lauksaimniecības fakultātes profesoru padomes loceklis
LLU LF un LLMZA rakstu “Agronomijas Vēstis” Nr 3.,4. un 5. atbildīgais redaktors
Zinātniski praktiskā žurnāla “Ražība” un redakcijas sabiedriskas padomes loceklis (līdz
2001.g.)
4.3. Saeimas, Valdības un LR Centrālo organizāciju un padomju locekĜi
4.4. Starptautisko zinātnisko organizāciju locekĜi un eksperti, konferenču orgkomiteju
vadītāji un locekĜi
Starptautiskās Augsnes apstrādes pētnieku apvienības ISTRO Baltijas reăiona loceklis,
Latvijas Arāju organizācijas loceklis
ISTRO Baltijas reăiona organizācijas aktivitāšu ietvaros organizēts seminārs uz LLU
eksperimentu bāzes.06.2003. Paredzēta līdzdalība ar mutisko ziĦojumu un
demonstrējumiem uz izmēăinājumu bāzes “Vecaucē” . LR republikāniskajās arāju
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sacensībās PriekuĜos 26.un 27.07.2002. izpildīju sacensību galvenā tiesneša pienākumus,
piedalījos Latvijas arāju sacensību nolikuma un metodisko norādījumu aršanas tiesnešu
darbam izstrādē.
Eiropas nezāĜu pētnieku apvienības EWRS loceklis
Sadarbībā ar katedras doktoranti I. Vanagu sniegts ziĦojums EWRS konferencē ar
ziĦojuma pilna teksta publicējumu Niderlandē. 2002., Uzstāšanās ar ziĦojumiem Baltijas
valstu augu aizsardzības zinātnieku starptautiskajā konferencē herbalogu sekcijā KauĦā
26 –27.09.2002., Panākta vienošanās, ka nākošā konference notiks 2004, gadā Latvijā,
Jelgavā, LLU, šīs konferences 26.- 27.08.2004. organizācijas komitejas loceklis.
SeptiĦu starptautisko un vietējo LLMZA sistēmā zinātnisko konferenču organizācijas
komitejas priekšsēdētājs vai loceklis.
NJF /Nordic Association of Agricultural Scientists / biedrs, piedalīšanās šis organizācijas
pasākumos, publikācijas NJF konferenču un semināru materiālos.

4.5. LLU veicamie pienākumi
LLU Laukkopības katedras vadītājs (no 05.2003.)
LLU Konventa un Senāta loceklis (no 03.2004.)
LLU LF Laukkopības institūta direktors (no 1997 līdz 2000 )
LLU Zinātnes padomes loceklis (no 2002.)
LLU Lauksaimniecības fakultātes Domes loceklis
LLU Informāciju tehnoloăiju fakultātes Domes loceklis
LLU LF dekāna vietnieks zinātniskā darbā
LLU MPS Vecauce Padomes priekšsēdētājs (no 2003.)

LLU Lauksaimniecības fakultātes studiju programmu akreditācijas dokumenti

388

Dzīves apraksts (CV)
Vispārīgās ziĦas
1.1.

Vārds uzvārds

JĀZEPS SPRŪŽS
1.2. Personas kods
101237-10504
1.3. Dzimšanas vieta
Ludzas apriĦėa, Pildas pagasta, Veršancu sādžā
1.4. Adrese

1.5.

Kurzemes pr. 12 dz 36, Rīga, LV-1067
Izglītība

Pamatstudijas, maăistratūra,
doktorantūra (aspirantūra)
Mācību iestāde, valsts
LLA, Latvija
DPI, Latvija
LLVZPI, Latvija, Sigulda
(aspirantūra)

1.6.
Zinātniskā
padome, iestāde,
valsts

Studiju laiks

Specialitāte

Kvalifikācija

1956-1961

Zootehnika

1963-1965
1967-1970

Bioloăija
Dzīvnieku ēdināšana un
lopbarības tehnoloăija

mācīts
zootehniėis
biologs
tehnologs

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi

Gads,
datums,
lēmuma/protokola Nr.
2
1970

Specialitāte

Zinātniskais
grāds

Diploma Nr.

3
Lauks. Dzīvn.ēdin.
un tehn.

4
Lauks.zin.
kand.

5
MCX 009108

1974

Bioėīmija

MCHO 079466

Maskavas VAK

1983

ěeĦingradas
Lauks. inst.
Maskavas VAK

1987

Lauks.zin.
doktors
Profesors

CX 00798

Rīga, Latvijas
ZP
Rīga, LLMZA

1992

Dr. habil.agr.

ADH 0000127

1992

Lauks.dzīvn.
audzēšana
Lauks.dzīvn.
audzēšana
Lauks. dzīvn.
audzēš.
Lauks.dzīvn. audz.
un produktivitāte
Lopkopība

Vec.zin.līdzstrādnieks
Docents

Nr. 35

Jelgava, LLU

1998

Dzīvnieku

LLMZA
īstenais loc.
v.profesors

1
Igaunijas Lauks.
Akad.
Zin.padome
Maskavas VAK

1989
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DC 068638

MP 003585

LLU-PR
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SanktPēterburga

audzēšana
Ekoloăija

2001

Nr. 007
ЭN
01476

Īstenais
loceklis

1.7. Nodarbošanās
LLU LF Dzīvnieku audzēšanas katedras docents no 1982. gada līdz 1989. gadam.
LLU LF Dzīvnieku audzēšanas katedras profesors sākot ar 1989 gadu.
LLU LF Dzīvnieku audzēšanas, vēlāk Dzīvnieku zinātĦu katedras vadītājs no 1989 līdz
2002. gadam.
1.8. Valodu lietošanas prasme
Va-loda
Krievu
Vācu
AngĜu

Lasītprasme
teic
labi
X
X
-

vid.
X

Rakstītprasme
teic.
labi
X
X
-

vid.
X

Runātprasme
teic.
labi
X
-

vid.
X
X

2.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

Zinātniskā darbība un publikācijas
2.1. Pētījumi
Latvijas zinātĦu padomes, izglītības un zinātnes ministrijas, zemkopības
ministrijas u.c. iestāžu projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs.
Vadīju un izpildīju Valsts budžeta tēmu Nr. 93724 “Kombinētās spēkbarības
recepšu izstrāde izmantojot vietējās izejvielas un to zootehniskā pārbaude” 19941998.g.
Vadīju un izpildīju ZM tēmu Nr 98/15 “Kombinētās spēkbarības noteikumu
izstrāde putniem” – 1998.g.
Programma Nr. 13-2 tēma 4-002.2 NepiesārĦota un augstvērtīga pārtika: kvalitātes
kritēriji un konkurētspēja 1997-2001.g. Vadītājs prof. A. JemeĜjanovs. Līdzdalība
izpildē J. Sprūžs – profesors.
Vadīju un izpildīju ZM tēmu Nr. 98/16 “Zirgu vērtēšanas sistēmas izstrāde
atbilstoši ES prasībām” – 1998.g.
Vadīju un izpildīju tēmu VNPP Nr. 969.13.5. “Latvijā audzējamo produktīvo
dzīvnieku un mājputnu šėirĦu izkopšana, izmantojot pasaulē aprobētas selekcijas
metodes” – 1997-2002.g.
Vadīju un izpildīju ZM tēmu Nr. 11/01 (736) “Liellopu gaĜas ražošanas un
pašnodrošinājuma iespēju izvērtējums” – 2001. g.
Vadīju un izpildīju ZM tēmu Nr. 12/01 (735) “Cūku, aitu un kazu pārraudzības
sistēmas izstrāde”. 2001.g.
Vadīju LZP grantu Nr. 01.772 “Eiropas Savienības noteiktajām nekaitīguma
prasībām atbilstošu gaĜas un zivjrūpniecības blakusproduktu ieguve un
izmantošana mājdzīvnieku ēdināšanā” – 2001. – 2003.g.
Vadu un izpildu tirgus orientēto pētījumu projektu TOP-03-67 Ēdināšanas normu
izstrāde kazām un to zootehniskā pārbaude”.- 2003-2004.g.
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11.

12.
13.

Vadu un izpildu tēmu(grantu) Nr. 04.1059 “Audzēšanas un ēdināšanas faktoru
ietekme uz kazu labturību un piena kvalitātes rādītājiem bioloăiskajā
lauksaimniecībā”. – 2004.-2006.g.
Vadu LZP grantu Nr.05.1597 “Latvijas apstākĜiem piemērotas vaislas teėu
selekcijas indeksa noteikšanas metodes izstrāde”. 2005-2007.g.
Vadu TOP līgumdarbu Nr. 05-41 “Sprostos turēto dējējvistu labturības rādītāju
izpēte un ekonomiskais novērtējums” 2005-2006.g.

2.2. darbs komisijās
1. Eiropas Savienības, LZP ekspertu un citu komisiju loceklis vai vadītājs:
2. Latvijas zinātĦu padomes eksperts no 2002. gada
3. Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas sertificēts kazu pārraudzības,
vērtēšanas un kontrolvērtēšanas eksperts no 2001. gada 22. maija. Sertifikāta
Nr. 1314.
4. LLMZA lauksaimniecības nodaĜas vadītāja vietnieks.
5. LLU LF lauksaimniecības profesoru padomes loceklis.
6. Paula LejiĦa balvas piešėiršanas komisijas loceklis.
2.3.Nozaru padomju, asociāciju loceklis un vadītājs.
1. Latvijas ZM dzīvnieku ăenētisko resursu padomes loceklis.
2. Latvijas ZM kazkopības konsultatīvās padomes loceklis.
3. ZM kazu audzētāju apvienības loceklis.
4. Vispasaules Putnkopības asociācijas Latvijas nodaĜas loceklis.
5. Latvijas Lauksaimniecības kameras kooperatīvās sabiedrības “Lauku turība”
(LLK KS “Lauku Turība”) Lopkopības un Zivkopības sekcijas vadītājs.
2.4. Nozīmīgākās publikācijas atbilstošajā zinātĦu nozarē
1. S.Strikauska S., Latvietis J., Degola L., Sprūžs J. Relations between Cu and
Zn content in feed and milk. Migration of heavy metals and radionuclides in
the system: Animal – Animal breeding – produce – human being.
International conference beckground. Novgorod, 1998. – 50. – 57. p.
2. Andersons P., Sprūžs J. The influence of antioxidants on the metabolism
processes in the organism of chicken and pigs. 4. International Scintifice
conference. Kaunas 1998. 13. – 22. p.
3. Sprūžs J., Kižlo V. Enzyme composition MEK-CGAP and sapropel additives
to chicken diets. 6th Baltic poultry conference. Vilnius, 1998.-142.-145.p.
4. Sprūžs J. Influence of diludine on changes in the composition of lipids of liver
lizosome. The 7th baltic Poultry Conference. Riga, 1999.-97.-101.p.
5. KauliĦš U., Andersons P.,Sprūžs J., Mikstai U. Purine derivatives for animal
feeding. Aktualūs medžigauu apykaitas klausimai. Vilnius, 1999.-177-179 p.
6. Sprūžs J., Strikauska S., Degola L. Content of heavy metals in the fish of
freshwater ponds. Migration of heavy metals and radionuclides in the sustem:
soil-plant (feed, ration) – animal – animal – breeding produce – human being
(Second International Symposium background). March 28 – 30, Novgorod the
Great, 2000. – 112. – 117.p.
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7. Vitina I., Sprūžs J., Bojars J. The usage of chlorophyll-caroteno paste for
improvement resistence organisms broilers. Eighth Baltic Poultry Conference
in Finland Turku, 2000. 72 – 74 pp.
8. KrastiĦa V., Sprūžs J. The influence of antioxidant Rendox TM liquid and
multifermentpreparation Vilzim – F on the effiency of broilers. Eighth Baltic
Polutry Conference in Finland Turku, 2000. – 64 – 66 pp.
9. Sprūžs J. Influence of diludine on changes in the composition of lipids of liver
lizosome. The 7th Baltic Poultry Confference. Riga, 1999.-97.-100. pp.
10. Sprūžs J. Milk quality and chemical content of Latvia breeding goats Leidinio
“Veterinarija in zootechnika leidejai – Editors of the usse “Veterinary
Medicine and Zoortechnies” Nr. 10 (32) Kaunas, 2000. – 140 – 143 pp. V
Tarptautine moksline konferencija. 5 Starptautiskā konference.
11. Sprūžs J. The scientific faundation of the goats milk remedial properties.
Third International Congress” Migeation of Meacy Metols and Radionuclides
in the System: Soil – Plant (feld, ratio) – Animal – Animal Breeding Produce
– Human – being” Novgorod, 2001. – 176 – 182 p.
12. Sprūžs J. Bensitran and glikosil as stimulators of growth of fur animals.
March 26 – 28, Novgorod the Great, 2001. – 182 – 188 p.
13. Sprūžs J., BārzdiĦa D. Feeding ferments “Vilzims F” for broilers.
Proceedinggs of the IX Baltic Poultry Conference. Tartu 14th of September
2001. P. 44 – 48.
14. Vitina I., Sprūžs J. Influence of digestible methionine and digestible ligsine on
productivity of laying hens. Proceedings of the Ninth Baltic Poultry
Conference in Tartu, 2001. –p. 27 – 30.
15. KrastiĦa V., Sprūžs J. Influence if antioxidant santoxin on physiological and
biochemical indices of chicken – broilers. Ninth Baltic Poultry Conference in
Tartu, 2001. – P. 38 – 41.
16. Sprūžs J. Criteria of siere dams and their genotype appraise methods selection.
Proceedings of the 8 th Baltic Animal Breeding and Genetic Conference,
Kaunas, 2002. p. 61 – 63.
17. Sprūžs J., Ivans E. Californian red earthworms used as a poultry feed
sepplement. 10th Baltic Poultry Conference, Vilnius, 2002. p. 63 – 68.
18. Sprūžs J., Beča M. Chemical content and curative properties of milk produced
by goats reared in Latvia. Baltic Animal Breeding conference. Sigulda, 2003.
p. 128 – 132.
19. Kairiša D., Sprūžs J. Quality analysis of lamb carcasses and meat of dofferent
origin/proceedings of the 9th Baltic animal breeding conference. Sigulda,
2003. p. 120 125.
20. Sprūžs J., Latvietis J. Pētījumi lopkopības jomā agrārreformas apstākĜos.
Agronomijas Vēstis. – Nr. 5. Jelgava. LLU, 2003. – 236 – 241 lpp.
21. Sprūžs J., ŠeĜegovska E. Ēdināšanas ietekme uz kazu produktivitāti un piena
kvalitātes rādītājiem bioloăiskajā lauksaimniecībā. Agronomijas Vēstis. Nr. 5.
– Jelgava, LLU, 2003. – 241 – 248 lpp.
22. Kairiša D., Sprūžs J. Dažādas izcelsmes jēru liemeĦu kvalitātes analīze.
Agronomijas Vēstis. – Nr. 5. – Jelgava, LLU, 2003. – 212 – 217 lpp.
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23. Sprūžs J. Chemical and biological indices of goat milk in Latvia. Proceeding
of the VI International Scientific and Practical conference. Gorki, 2003. p.265
– 268.
24. Adamovičs A., Kozule I., Sprūžs J. White clover-gross sward utilization in
enviroment friedly pasture systems. International Conference “Scientific
achievements for wellbeing and development of society”. Rezekne, 2004. p.
50 – 54.
25. Adamovičs A., Gūtmane I., Sprūžs J. Productivity and vield quality of
festulolium and hybrid ryegress varietes. International Conference “Scientific
achievements for wellbeing and development of society”. Rezekne, 2004.
26. Spružs J., Šelegovska E. Effect of nutrition on the composition and quality of
organic goat milk. XI Baltic animal breeding and genetic conference, Palanga,
Lithuania, 2005. P. 185-189.
27. Sprūžs J., VasiĜjeva S., Remez I. Immunological and citological parameters of
goats reared in Latvia. XI Baltic animal breeding and genetic conference.
Lithuania, Palanga, 2005. P. 147-150.
28. Paura L., Jonkus D., Kairiša D., Sprūžs J. Genetic parameters of lysozyme
concentration
and somatic cell court of Latwian brown cows. XI Baltic
animal breeding and genetic comference. Lithuania, Palanga, 2005. P 40-43.
29. Kairiša D., Sprūžs J. Jēru liemeĦu kvalitāte – viens no galvenajiem gaĜas
ražošanas rādītājiem aitkopībā. LLU raksti Nr. 13 (308) Jelgava, 2005. – 5560 lpp.
30. Sprūžs J. The biological active substances of goat milk. “Curent problems of
intensive development of animal hysbandry”. Collection of scientific papers.
P. 2, Gorki, 2005. P. 156-159.
31. Adamovičs A., Beča M., Sprūžs J. Racionāla zālaugu bioloăiskās
daudzveidības izmantošana kvalitatīvas lopbarības ieguvei. Vide.
Tehnoloăijas. Resursi. V Starptautiskā zinātniski praktiskā konference.
Rēzekne, 2005. – 87- 95 lpp.
2.4.1. Monografijas
1. Sprūžs J. Kombinētās spēkbarības kvalitatīvo prasību zinātniskais pamatojums//
Latvijas lauksaimniecības zinātniskie pamati (zinātniskā monogrāfija) LLU, 1999.7.81 – 7.96 lpp.
2. Sprūžs J. Dīėsaimniecība// Latvijas lauksaimniecības zinātniskie pamati (zinātniskā
monogrāfija) LLU, 1999. –9.13 – 9.21 lpp.
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2.4.2. Mācību grāmatas
1.
2.
3.
4.

Sprūžs J.Dīėsaimniecība. Jelgava, 2003. – 123 lpp.
Sprūžs J. Vēžu audzēšana. Jelgava, 2004. – 38 lpp.
Sprūžs J. Dīėsaimniecība. Zivis un vēži. Jelgava, 2005.-156 lpp.
Sprūžs J. Latvijā audzēto kazu ēdināšanas normas. Jelgava, 2005. – 16 lpp.
2.5. Citas publikācijas

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sprūžs J. Pazīstamākās kazu šėirnes// Agrotops Nr. 2 2001. –44 – 46 lpp.
Sprūžs J. Kazu ēdināšana// Agrotops Nr 2 2001. – 46 – 47 lpp.
Sprūžs J. Kazlēnu audzēšana// Agrotops Nr. 2 2001. – 52-53 lpp.
Sprūžs J. Kazu kūts un tās iekārtojums// Agrotops Nr. 2 2001 – 55 – 57 lpp.
Sprūžs J. Karpu dīėi. Tēvu zemes kalendārs. Rēzekne, 2001. – 33 - 37 lpp.
Sprūžs J., Upmale S. Pārtikā izmantojamo dažādu zivju sugu produkcijas
uzturvērtība. Pārtikas un uztura attīstības virzieni nākotnē. Jelgava, 2001. – 149 – 154
lpp.
7. Sprūžs J. Kazu ēdināšana// Agrotops Nr 3, 2001. – 55 – 59 lpp.
8. Sprūžs J. Pazīstamākās kazu šėirnes// Agrotops Nr. 5, 2001. – 61 – 62 lpp.
9. Sprūžs J. Kā var nopirkt labu kazu// Agrotops Nr. 8, 2001. – 58 – 59 lpp.
10. Sprūžs J. Dīėu mēslošana// Ražība Nr. 7, 2001 – 8 – 10 lpp.
11. Sprūžs J. Cilvēci izglābs kazu piens// Vides Vēstis Nr. 2, 2003. – 38 – 40 lpp.
12. Sprūžs J. Kazu ciltsvērtēšanas rezultāti Latvijā 2002. Gadā// Agropols Nr. 10, 2003 –
12 – 13 lpp.
13. Sprūžs J. Kazas piens// Ražība Nr. 4 (176), 2004. – 17 – 18 lpp.
14. Sprūžs J. Ūdensputnu audzēšanas iespējas Latgalē. Tēvu zemes kalendārs 2004.
Rēzekne, 2003. – 39 – 42 lpp.
15. Sprūžs J. Zivkopība mazajos ezeros un ūdenskrātuvēs. Tēvu zemes kalendārs 2004.
Rēzekne, 2003. – 42 – 48 lpp.
16. Sprūžs J. Kazas piens. LKAA Gadagrāmata. Ozolnieki, 2003. 36 – 38 lpp.
17. Sprūžs J. Kazu šėirĦu noteikšana atbilstoši izcelšnās datiem LKAA gadagrāmata.
Ozolnieki, 2003. – 48-49 lpp.
18. Sprūžs J. Kazu ciltsvērtība 2003. gadā. LKAA gadagrāmata, 2003. – 49 – 53 lpp.
19. Sprūžs J. Kazu barošana pavasarī un vasarā. Agropols Nr. 6. Marts, 2005- 12-23 lpp.
20. Sprūžs J. Kazu slaukšanas noteikumu zinātniskais pamatojums. Saimnieks, 2005. Nr.
2(8). – 62-63 lpp.
21. Sprūžs J. ŠeĜegovska E. Kazu barība un barošana ziemā, Saimnieks, 2005. Nr.2(8) –
52-55 lpp.
22. Sprūžs J., ŠeĜegovska E. Svarīgākais kazu ēdināšanā, Saimnieks, 2005. Nr.2(8) – 6465 lpp.
23. Sprūžs J. Kāpēc Latvijā jāaudzē kazas. Praktiskais Latvietis. Nr. 31 (460) – 2005. – 9
lpp.
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2.6. SaĦemtie patenti un licences
1.

Fermentu preparāta MEK-CGAP izmantošana lopkopībā (Multienzimenes
kompozicijos panaudojimos atrojojimas atrojjojančiu galvoju pašaramas.
Sirvidis V., Sprūžs J., Jukna C. LT Nr. 4655B (Lietuvas rep.) 2002.05.05.
2.7. Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās
zinātniskās konferencēs un kongresos

1. Sprūžs J. (2001) Scientific substantion of goats milking terms. 7th Baltic Animal
Breeding Conference. Tartu 17-18 april 2001.
2. Sprūžs J. (2002) Criteria of sire dams and their genotype appraisal methods selection.
9th Baltic Animal Breeding and genetics Conference. Kaunas 5-8 may 2002.
3. Sprūžs J., Beča M. (2003) Chemical content and curative of milk produced by goats
reared in Latvia. Sigulda 29-39 may 2003.
4. Sprūžs J. (2001) The scientific fundation of the goats milk remadial properties.
International Scientific Conference of March 26-28 Velikey Novgorod.
5. Sprūžs J. (2001) Bensitran and glikosil us stimulators of growth of fur animals.
International Scientific Conference of March 26-28 Velikey Novgorod.
6. Спруж Я. (2003) Химические и биологические показатели козъего молока в
Латвии. VI Международная научно-практическая конференция, посвященная
70-летию кафедры разведения и генетики сельскохозяйственных животных. г.
Горки, 19-20 июня.
7. Медведева У., Вяйзенен Г., Спруж Я. и др. Динамика экскрециии тяжелых
металлов из организма бычков и интенсивность их растении привоздействии
НИЛИ. Материалы научной конференции с международным участием. Великий
Новгород, 26-28 марта, 2003 года.
8. Спруж Я. Роль суспензии хлореллы при выращивании радужной форели.
Международный симпозиум «Европейская аквакультура и кадровое
обеспечение отрасли». Горки, 29-30 марта 2001 года.
9. Спруж Я. и др. Скармливание добавок ферментного премикса МЭК-ЦГАП и
сапропеля цыплятам. VI–ая конференция Бвлтийских стрвн по птицеводству,
Вильнюс, 29-30 сентября 1998 года.
10. Sprūžs J. (1999) Diludīna ietekme uz cāĜu aknu lipīdu lizosomu izmaiĦām. 7. Baltijas
Putnkopības konference. Rīgā, 9. septembrī.
11. KrastiĦa V., Sprūžs J. The influence of antioxidant Rendox liquid and
multifermentpreparation Vilzim-F on the effiency of broilers. Eight Baltic Poultry
Conference in Finkand. Turku October 6th, 2000.
12. Vītina I., Sprūžs J, Bojars J. The usage of chlorophyll – caroteno paste for
improvement resistence organism broilers. Eighth Baltic Poultry Conference in
Finland. Turku, October 6th, 2000.
13. KrastiĦa V., Sprūžs J. Influence of antioxidant santoxin on psysiological and
biochemical indices of chicken-breilers. Ninth Baltic Poultry Conference. Tartu,
september 14, 2001.
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14. Sprūžs J., BārzdiĦa D. Feeding ferment “Vilzim-F” for broilers. Ninth Baltic Poultry
Conference. Tartu , september 14, 2001.
15. Sprūžs J., Ivans E. Californian red earthworms used asa poultry feed supplement. 10th
Baltic Poultry Conference Vilnius, 18-10 september 2002.
16. Baltkrievijas Lauksaimniecības akadēmija, Gorki, 2005.g. 15-17 jūnijā. Nolasīts
referāts. Latvijā audzēto piena kazu bioloăiskās īpatnības.
17. Kursos “Kursi fiziskām personām, kuras veic ciltsdarba likumā noteiktos uzdevumus
dzīvnieku ganāmpulkos Latvijā” (Pārraudzība kazkopībā) nolasīti 4 referāti:
1. Lauksaimniecības dzīvnieku (kazu) audzēšana, kazu šėirnes, to raksturojums.
2. Dzīvnieku produktivitāte. Kazu piena produkcijas kvalitāte un tās novērtēšana.
3. Kazu turēšana un labturība.
4. Latvijā audzēto kazu ēdināšana un ēdināšanas normas.
Referāti nolasīti ZM Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā 2005. gadā no 7 līdz
11 novembrim.
3. Pedagoăiskā darbība
3.1. Vadītie promocijas darbi
Maija Beča
10.02.00-09.02.04. LLU LF pilna laika doktorante.
Aizstāvēta disertācija 16.06.04.
Tēma: “Dažādās veăetācijas fāzēs sagatavotās zāles skābbarības fermentācijas procesu
ietekme uz lopbarības enerăētisko vērtību un piena kvalitāti”.
Daina Kairiša
Tēma: “Kvalitatīvas jēru gaĜas ieguves zinātniskais pamatojums Latvijā”.
Disertācija aizstāvēta 21.01.05.
Elita ŠeĜegovska
Tēma: “Kvalitatīva kazu piena ieguves zinātniskais pamatojums bioloăiskajā
lauksaimniecībā Latvijā”.
3.2. Recenzēti promocijas darbi
Līga Paura
Disertācijas tēma: “Latvijas apstākĜiem piemērotu buĜĜu ciltsvērtēšanas modeĜa izstrāde “,
Jelgava, 1998.
Lilija Degola
Disertācijas nosaukums: “Jaunu minerālprēmiksu veidošana un to bioloăiskā pārbaude,
ievērojot minerālvielu statusu vietējos barības līdzekĜos”. Jelgava, 2001.
Aiga Trūpa
Disertācijas nosaukums: “Latvijā ražoto un importēto minerālpiedevu salīdzinājums
slaucamo govju ēdināšanā”. Jelgava, 2001.
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Baiba Ošmane
Disertācijas nosaukums: “Veăetācijas fāzes ietekmes likumsakarības uz Latvijā
audzējamo stiebrzāĜu skābējamību un barotājvērtību”.Jelgava, 2004.
3.3. Vadītie maăistra darbi
Aldis Skridulis
Aizstāvēšanas gads: 1998
Tēma: “Fermentu preparāta MEK-CGPA ietekme uz lauksaimniecības dzīvnieku augšanu
un attīstību”
Antra Grundmane
Aizstāvēšanas gads: 1997
Tēma: “Latvijas zirgu šėirnes sporta tipa darbaspēju pārbaudes metodikas izstradāšana”.
Daina Jonkus
Aizstāvēšanas gads: 2000
Tēma: “Fermentu preparātu pielietošana lauksaimniecības dzīvnieku produktivitātes
kāpināšanā”.
Rita Zutere
Aizstāvēšanas gads: 2001
Tēma: “Dažādu šėirĦu vaislas buĜĜu meitu piena produktivitātes analīze LLU MPS
“Vecauce”.
Dace BārzdiĦa
Aizstāvēšanas gads: 2003
Tēma: Ventilācijas sistēmu ietekme uz broileru cāĜu augšanu putnu fabrikā SIA
“LielzeltiĦi”.
3.4. Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi
Kopā šajā laika posmā no 1997. –2005. gadam ir vadīti 6 bakalaura un kvalifikācijas
darbi.
3.5. Studiju priekšmeti
Pamatstudiju priekšmet
Studiju priekšmets

Raksturojums

Piezīmes par izpildi

kods

nosaukums

fakultāte

KP

DZIN

Kazkopība

LF,III,IV,

2

403

VM, II,III

Priekšmeta atbildīgais
pasniedzējs
Lekcijas, semināri, laboratorijas
darbi, kursa darbi
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DZIN

Zivkopība

407

LF, III, IV,

2

Priekšmeta atbildīgais
pasniedzējs. Lekcijas, semināri,
laboratorijas darbi un kursa
projekti

VM, I, III

Maăistra studiju priekšmeti
Studiju priekšmets

Raksturojums

Kods

nosaukums

Fakultāte,
kurss

DZIN

Aitu un kazu
audzēšana

Dzīvnieku
zin.kat.

4

Priekšmeta atbildīgais
pasniedzējs. Lekcijas, semināri,
izvēles kursu projekts

Dīėsaim-niecība

Dzīvnieku zin.
Kat.

4

Priekšmeta atbildīgais
pasniedzējs. Lekcijas, semināri,
laboratorijas darbi

514
DZIN
518

KP

Piezīmes par izpildi

Doktora studiju priekšmeti
Studiju priekšmets

Raksturojums

Piezīmes

Kods

nosaukums

fakultāte

KP

par izpildi

DZIN

Dzīvnieku
ēdināšana

LF

10

Priekšmeta sadaĜas atbildīgais
pasniedzējs. Lekcijas, semināri,
pētījumu metodes (kazkopība,
saldūdens zivis)

Lopkopības
produktu
ražošanas
tehnoloăija

LF

10

Priekšmeta atbildīgais
pasniedzējs. Lekcijas, semināri,
pētījumu metodes

519

DZIN
520

3.6. Studiju programmas un studiju priekšmetu
programmas
Izstrādāta “Lauksaimniecības zinātĦu doktora studiju programmas”. Lopkopības
apakšnozares programma, kods 51621, apstiprināta LLU Senātā 2002. gada 8. maijā,
lēmums Nr. 4 – 100.
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Pamata studiju priekšmetu programmas
Studiju priekšmets

Raksturojums

Kods

nosaukums

Fakultāte,
kurss

Kazkopība

LF< VMF, II,
III

DZIN
403

Piezīmes par
KP

izpildi

2

Studiju kursa programmas
izstrādātājs un vadītājs
1997/98-2005/06 m.g.

DZIN

Dīėsaimniecība

408

LF, VMF, II,
III

2

Studiju kursa programmas
izstrādātājs un vadītājs
1997/98-2005/06 m.g

Maăistra studiju priekšmetu programmas
Studiju priekšmets

Raksturojums

Kods

nosaukums

fakultāte,
kurss

DZIN 514

Aitu un kazu
audzēšana

LF, II

Piezīmes par
KP
4

izpildi
Studiju kursa programmas
izstrādātājs un vadītājs
1997/98-2005/06 m.g.

DZIN

Dīėsaimniecība

LF, II

4

518

Studiju kursa programmas
izstrādātājs un vadītājs
1997/98-2005/06 m.g.

Doktorantūras studiju priekšmetu programmas
Studiju priekšmets

Kods
DZIN

nosaukums

Dzīvnieku
ēdināšana

Raksturojums
fakultāte,
kurss

KP

LF, Dzīvn. zin.
kat.

10

Piezīmes par
izpildi
Studiju kursa programmas
izstrādātājs un vadītājs
1997/98-2005/06 m.g.

DZIN

Lopkopības
produktu
ražošanas
tehnoloăija

LF, Dzīvn.
Zin.kat.

10

Studiju kursa programmas
izstrādātājs un vadītājs
1997/98-2005/06.m.g.
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3.7. Sagatavotie mācību līdzekĜi
1. Sprūžs J. u.c. Padomi zemniekiem/Sast. I.GriĦēvičs, SL, Rembate, 2000. –256 lpp.
2. Sprūžs J. u.c. Latvijas Kazu audzētāju apvienības gadagrāmata. Ozolnieki, 2003. – 60
lpp.
3.8. Tālākā izglītība, profesionālā pilnveide
Latvijas vai ārzemju augstskolās
un pētniecības iestādēs
Sadarbība ar LR Zemkopības ministriju zinātnisko pētījumu un studiju procesa
organizēšanā. Zinātnisko pētījumu jomā sadarbība ar LU Bioloăijas un Hidroekoloăijas
institūtiem un LLU zinātnes centru “Sigra”. Ar Lietuvas Veterināro akadēmiju un ViĜĦas
Pedagoăiskās universitātes Fermentu preparātu zinātnisko laboratoriju, kā arī ViĜĦas
rūpnīcu “Biosintēze” par komplekso fermentu MEK-CGAP, Vilzims u.c. izmantošanu
lopkopībā (cūkkopība, aitkopība, kazkopība, putnkopība) 1998. gadā no 24. līdz 31.
Decembrim stažējos Parīzē “UKARDEC” par kazu audzēšanas, selekcijas un ciltsdarba
jautājumiem.
3.9. Cita būtiska informācija
Papildus tiešajam pedagoăiskajam darbam LLU, lasu lekcijas LLKC Latvijas
Republikas rajonu LKC biroju vadītājiem, kā arī vadu seminārus zemniekiem, kurus
organizē dažādas profesionālās asociācijas par kazkopības un saldūdens zivju audzēšanas
jautājumiem dažādos Latvijas novados.
4. Ogranizatoriskā darbība
4.1. LRZA, LLMZA un ārvalstu ZA loceklis
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātĦu akadēmijas īstenais loceklis. Diploms Nr.
35. 1992. gada 9. oktobra lēmums.
- Latvijas Ārzemju Akadēmisko Mācībspēku un zinātnieku apvienības loceklis
(LAAMZA) kopš 1995. gada.
- 2001. gada 22. februārī ievēlēts par Starptautiskās ekoloăijas un dzīvības procesu
nodrošinājuma zinātĦu akadēmijas īsteno locekli (akadēmiėi). Diploma Nr. ЭN
01476.
- Latvijas ZinātĦu padomes eksperts (LZP) kopš 1995. gada.
4.2. Promocijas padomju loceklis, LZP eksperts, profesoru padomes loceklis, zinātnisko
žurnālu redkolēăijas loceklis.
-

-

LLMZA LLU LF Zinātnisko rakstu krājuma “Agronomijas Vēstis” redkolēăijas
komitejas loceklis no 2000-2003. gadam
Latvijas Augstskolu profesoru (LAPA) loceklis no 1995. gada.
LLU Habilitācijas un Promocijas padomes priekšsēdētāja vietnieks lopkopības
apakšnozarē no 1992. līdz 1999. gadam.
Latvijas Lauksaimniecības un Meža zinātĦu akadēmijas (LAMZA) – Lopkopības un
Veterinārijas nodaĜas vadītājs no 1998. līdz 2002. gadam.
LLU Habilitācijas un Promocijas padomes loceklis Veterinārās medicīnas nozarē no
1995. līdz l999. gadam.
LLU Lauksaimniecības fakultātes studiju programmu akreditācijas dokumenti

400

-

Lietuvas lopkopības institūta zinātnisko rakstu krājuma redkolēăijas loceklis no 2000.
gada.
4.3. Saeimas, Valdības un LR centrālo organizāciju padomju un komisiju locekĜi, ZM
Nacionālās lopbarības padomes loceklis no 1995. gada.
4.4. Starptautisko zinātnisko organizāciju loceklis un eksperts, konferenču orgkomiteju
vadītājs un loceklis.
Sestās Baltijas valstu Dzīvnieku audzētāju un ăenētiėu konferences
orgkomitejas vadītājs. Jelgava, 27-28 aprīlī 2000. gadā.
2. Devītās Baltijas valstu dzīvnieku audzētāju konferences orgkomitejas
loceklis. Sigulda 29-30 maijā 2003. gadā.
3. Latvijas zinātnieku savienības (LZS) Padomes loceklis.
4.5. LLU veicamie pasākumi:
1.

-

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Konventa loceklis no
1990. gada
LLU LF Domes (Padomes) loceklis no 1989. gada.
LLU LF Doktorantūras studiju programmas lopkopībā vadītājs un programmas
izpildītājs no 1999. gada 25. aprīĜa.
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CURRICULUM

VITAE

1. Vārds, uzvārds: Zinta Gaile
2. Dzīves dati: 1958.g. 7. februāris
3. Izglītība:
Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra
(aspirantūra).
Mācību iestāde, valsts
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija

Studiju
laiks

Specialitāte

1976.1981.

Agronomija

1994.1997.

Laukkopība:
Selekcija /
sēklkopība

Kvalifikācija
Diplomēta
agronome

Maăistrantūrā neesmu studējusi
Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Sertifikāts par
promocijas
eksāmenu
nokārtošanu
Ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Habilitācijas / promocijas padomes 1998.g.
25.septembra lēmumu piešėirts Dr.agr. zinātniskais grāds Lauksaimniecības zinātĦu
nozares Laukkopības apakšnozarē (specializācija: selekcija –sēklkopība).
Diploma Nr. G-D Nr.000394
Profesionālā pilnveide programmā “Augstskolu didaktika”. LLU: 2001. – 2002.g.
Sertifikāts Nr. 006, izdots 07.02.2003.
4. Darba vietas. (Iestāde, amats, periods – sākot ar pašreizējo un turpinot ar
iepriekšējiem).
Latvijas Lauksaimniecības universitāte:
Asociētā profesore LF Agrobiotehnoloăijas institūtā – 0,5 slodzes; Augsnes un Augu
ZinātĦu institūtā – 0,5 slodzes.
01.01.2004.-31.08.2005. asociētā profesore LLU LF Augkopības katedrā 0,5 slodzes un
0,5 slodzes – Laukkopības katedrā.
01.09.2000. – 31.12.2003. docente: 0,5 slodzes Laukkopības katedrā un 0,5 slodzes –
direktora vietniece zinātniskā darbā LLU MPS “Vecauce”;
15.09.1998. - 31.08.2000. docente uz līguma pamata ar pienākumu pildīt LLU MPS
“Vecauce” direktora vietnieces zinātniskā darbā pienākumus.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce:
1983.- 1998.g. sākotnējās sēklkopības agronome.
5. Zinātniskais darbs. Galvenie zinātniskā darba virzieni: agroekoloăisko faktoru
racionālas izmantošanas pamatojums laukaugu (labības, kukurūza, lucerna, kartupeĜi)
audzēšanā, kultūraugu audzēšanas paĦēmienu optimizācija, kā arī bioloăiskās
sēklkopības sistēmas veidošana.
6. Līdzdalība zinātniskos projektos.
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6.1. Darbība starptautiskos projektos:
6.1.1. 6th Framework Programme FP-2003-1-007003 (ENVIRFOOD)
Environmental Friendly Food Production System: Requirements for Plant
Breeding and Seed Production – Padomdevēju padomes locekle no Latvijas.
6.1.2. CONTRACT about Corn Hybrids Ecological Testing, 2002, 2003, 2004, 2005.
Pasūtītājs: Scientific and Production Farming enterprise “Company “Maize””,
Ukraine.
Izpildītājs: LLU MPS “Vecauce” – atbildīgā izpildītāja: Z.Gaile;
6.1.3. 2000. – 2002. g. Latvijas – Dānijas kopprojekts
“Development and implementation of an internet based decision support
system for integrated pest management in Latvia. Sub-component 2: Potato
late blight and Sub-component 1: Cereal diseases”. Zin.vad. profesores I.
Turka un B.Bankina
6.2. Dalība Latvijas zinātĦu padomes un Zemkopības ministrijas projektos:
6.2.1. LZP grants „Kukurūzas (Zea mays L.) produktivitāti un lopbarības kvalitāti
noteicošie agroekoloăiskie faktori” – 2005.g. tēma Nr. 05.1605.3.
6.2.2. 2005.g. ZM pasūtīts pētījums: „Lauksaimniecības un pārtikas augu,
lauksaimniecības dzīvnieku, meža un zivju ăenētisko resursu aizsardzība un
ilgtspējīgas izmantošana”, vadītājs A.Ruža; Z.Gaile – laukaugu grupas
vadītāja.
6.2.3. 2003.-2005.g. ZM projekts LLKC vadībā „Pētījumi par barības vielu iznesi ar
kukurūzas ražu un nepieciešamo slāpekĜa, fosfora, kālija mēslojuma normu
precizēšana kukurūzas standartražas ieguvei”
6.2.4. 2005.g.ZM projekts LLKC vadībā „Pētījumi par Latvijas agroekoloăiskajiem
apstākĜiem piemērotāko kukurūzas hibrīdu agrīnumu”
6.2.3. 2001.-2003.g. Sadarbības projekts 01.0013.4.5.; 02.0013.5.1.
“Konkurētspējīgu laukaugu šėirĦu veidošana un to uzturošā selekcija,
izmantojot tradicionālās un biotehnoloăiskās metodes”. Zin . vad. prof. Dr.
biol. I. Belicka
6.2.4. 1999.-2000.g. ZinātĦietilpīga projekta realizācijas līgums Nr. T-12, un L-36;
pasūtītāja uzskaites Nr. 99/43. “Graudaugu augstas produktivitātes veidošanas
praktiskās realizācijas iespēju skaidrošana Latvijas apstākĜos ar resursus
taupošām augsnes pamatapstrādes, sējas, kā arī mēslošanas un augu
aizsardzības tehnoloăijām izmantojot firmu piedāvātās tehnoloăijas”. Zin.
vad. prof. Dr. agr. D. LapiĦš
6.2.5. 2001.-2003. g. fundamentālo un lietišėo pētījumu projekts Nr.01.0762.1
“Augsnes apstrādes, nezāĜu apkarošanas un augu maiĦas teorētiskās bāzes
pilnveidošana”. Zin. vad. prof. Dr. agr. D. LapiĦš.
7. Ārzemju pieredzes studijas. Studijas, stažēšanās, kursu apmeklējums – visur iegūti
sertifikāti
7.1. Igaunijā 1997. gadā: Nordic-Baltic Postgraduate Course in Plant Breeding
“Sustainability in Plant Breeding”, kur arī nolasīta lekcija – “Selection for
Stability in Barley”.
7.2. ASV 1997. gadā: “Forage Quality Assessment Program”.
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7.3. Norvēăijā 1998. gadā: Nordic-Baltic Doctoral Course in Plant Breeding
“Breeding Systems”, kur arī nolasīta lekcija – “Doubled Haploid Breeding
Schemes”.
7.4. Latvijā 1998. gadā: NOVABA Post-graduate Research Course “Management
Aspects of Crop Protection and Sustainable Agriculture”.
7.5. 2005.g. ASV Viskonsīna – Minesota “Sasniegumi agrīno kukurūzas hibrīdu
selekcijā, kukurūzas u.c. lopbarības augu audzēšanas jaunākās tendences,
lopbarības sagatavošanas jaunākās tendences, ăenētiski modificētu un ne-ĂMO
kultūraugu līdzāspastāvēšana”.
8. Publikācijas:
Publikāciju kategorija

Skaits
nav

Monogrāfijas
Grāmatas un brošūras
Mācību metodiskie līdzekĜi
Raksti LZP atzītos izdevumos
Raksti starptautiskos recenzējamos izdevumos
Raksti citos zinātniskos izdevumos
Konferenču materiāli (referātu kopsavilkumi)
Periodika
KOPĀ

nav
nav
5
14
19
13
33
84

9. Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs:
Konferenču kategorija

Skaits

Starptautiskās
Latvijā

25
10

KOPĀ

35

10. Galveno publikāciju saraksts.
1. Gaile Z., Kopmanis J. Harvest management effect on productivity and forage quality
of ten lucerne varieties // Land Use Systems in Grassland Dominated Regions.
Grassland Science in Europe, Vol.9. - Switzerland, Lucerne, 2004.- P. 924-926.
2. Gaile Z. Possibility to grow early maturity corn hybrids for energetically dense silage
in Latvian conditions // Proceedings of the 4th International Crop Science Congress. –
Australia, Brisbane, September 26 – October 1. – 2004. – 6 A4 pages, CD format.
3. Ruza A., Linina A., Gaile Z., Bankina B. Possibilities of Long – Term Storage of
Cereal Seeds // Lithuanian University of Agriculture. Research Papers. – Akademija:
Lietuvos žemes ūkio universitetas, 2004. – Nr. 64. – P. 72 – 76.
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4. Gaile Z. Growing corn as an extra energy crop in grassland based forage systems in
Latvia // Integrating Efficient Grassland Farming and Biodiversity. Grassland Science
in Europe, Vol.10. - Estonia, Tartu, 2005.- P. 560-564.
5. Gaile Z., Kopmanis J. Performance of ten lucerne varieties depending on cutting
regime // Issue of the Inernational Scientific Conference „Optimizing Agricultural
Output Production: Theory and Praxis”. Agronomijas Vēstis.- Nr. 8. – Jelgava, LLU,
2005. – P. 253-258.
11. Svešvalodu prasmes. Valodas, lasīt, runāt un rakstīt prasmes līmenis:
Svešvaloda

Lasītprasme
tei
lab
vi
c.
i
d.

Rakstītprasme
tei
lab
vi
c.
i
d.

Runātprasme
tei
lab
vi
c.
i
d.

Krievu valoda

X

X

X

AngĜu valoda

X

X

X

Cita (norādīt)
12. Citas būtiskas ziĦas:
Apbalvojumi:
• 1998.g. JāĦa LielmaĦa prēmija par “Darbu kopu praktiskajā lauka kultūraugu
sēklkopībā, sākotnējās sēklkopības teorētisko pamatu pilnveidošanā un laukaugu
šėirĦu salīdzināšanā, izpētē, introdukcijā”.
• 1999.g. Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas sudraba medaĜa ‘Par centību’
par nopelniem Latvijas lauksaimniecības labā. 28.10.1999. Nr. 99.
• 2001.g. Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Atzinības raksts par ieguldījumu
zinātnes attīstībā un izmēăinājumu lauka izveidošanā. 05.11.2001. Nr. 87.
• 2001.g. LLU Atzinības raksts par ieguldījumu saimniecības [LLU MPS “Vecauce”]
kā nozīmīga pētniecības centra izveidē. 16.11.2001. Nr. 63.

Paraksts:

2006. gada
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CURRICULUM

VITAE

1. Vārds, uzvārds: Rita Vītola
2. Dzīves dati: 01.03.80.
3. Izglītība:
• 01.09.2005. - Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes
nepilna laika studiju programmas „UzĦēmējdarbība un vadīšana” maăistrante
• 01.09.2003. - Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātĦu fakultātes
nepilna laika studiju programmas „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes
socioloăija” maăistrante
• 2003. – 2005. Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauksaimniecības fakultāte,
Lauksaimniecības zinātĦu maăistra grāds
• 1999. – 2003. Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauksaimniecības fakultāte,
Lauksaimniecības zinātĦu bakalaura grāds
4. Darba vietas:
• 01.09.2005. - LLU LF lektore
• 05.09.2005. - Latvijas Biškopības biedrība, projekta vadītāja asistente –
instruktoru koordinatore
• 27.07.2005. – 31.08.2005. – Latvijas Biškopības biedrība, biroja vadītāja –
instruktoru koordinatore
5. Zinātniskais darbs.
6. Līdzdalība zinātniskos projektos.
7. Ārzemju pieredzes studijas.
• Eiropas Koledžas Kassel vācu valodas kursi
- Seminar „Kurs
Europa”(Deutsch – Intensivkurse plus Sonderprogramm fur Europaische
Jugendleiter) 02.08.2004. – 27.08.2004.
8. Publikācijas:
Publikāciju kategorija

Skaits

Monogrāfijas
Grāmatas un brošūras
Mācību metodiskie līdzekĜi
Raksti LZP atzītos izdevumos
Raksti citos zinātniskos izdevumos
Konferenču materiāli
Periodika
KOPĀ
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9. Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs:
Konferenču kategorija

Skaits

Starptautiskās
Latvijā
KOPĀ

10. Galveno publikāciju
bibliogrāfiskais apraksts.

saraksts.

Maksimāli

5

jaunāko

publikāciju

pilns

11. Svešvalodu prasmes. Valodas, lasīt, runāt un rakstīt prasmes līmenis:
Svešvaloda

Lasītprasme
teic.

labi

Krievu valoda

X

AngĜu valoda

X

Vācu valoda

X

Rakstītprasme
vid.

teic.

labi

Runātprasme

vid.

teic.

labi

X

X

X

X

X

X

12. Citas būtiskas ziĦas:
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Lietišėā biogrāfija
1. Vispārīgas ziĦas
1.1. Dzidra Kreišmane
1.2. Personas kods: 210354 – 1003
1.3. Dzimšanas vieta: Limbažu rajons, Braslavas pagasts.
1.4. Adrese: 4. līnija 15 – 69, Jelgava, LV – 3003
1.5. Izglītība:
Alojas AusekĜa vidusskola 1963 - 1972;
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija. Agronomijas fakultāte 1972.-1977.g.,
diplomēta agronome;
Aspirantūra Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Agronomijas fak. (1977.1983.g.).
1.6. Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
Augkopības katedras asistente(1977.-1989.);
Augkopības katedras lektore ( 1989.-1894.);
Augkopības katedras docente no 1994.gada;
Augkopības katedras asociētā profesore no 2003.gada;
Lauksaimniecības zinātĦu kandidāte – 1988.g.
Agronomijas doktora zinātniskais grāds (Dr.agr.) – 1992.g. pēc nostrifikācijas – ar
Habilitācijas un promocijas padomes lēmumu.
1.7. Nodarbošanās:
Agronomijas fakultātes izmēăinājumu lauka vadītāja (1977.);
Agronomijas, vēlāk Lauksaimniecības fakultātes dekāna vietniece (1989.-1997.);
LR Zemkopības ministrijas Pētījumu nodaĜas vadītāja (1997.-1998.)
Lauksaimniecības fakultātes dekāne no 1998. līdz 2003.gadam.
1.8. Valodu lietošanas prasmes:
Krievu val. – lasīt, rakstīt un runāt prasme – labi;
AngĜu val. - runāt prasme – vidēji labi, rakstīt – vidēji.
2. Zinātniskā darbība un publikācijas:
2.1. Starptautisko pētījumu projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs:
1. Piena pašizmaksas samazināšanas iespējas, pilnveidojot zāles lopbarības bāzi, PHARE
projekta dalībniece kopā ar LLKC un Dānijas zinātniekiem, 1998. – 1999.
2. Videi draudzīgas lauku attīstības veicināšana Vidusbaltijas reăionā, Phare projekts,
2003.-2004., dalībniece Zemgales attīstības aăentūras sadarbības projektā ar ŠauĜu rajonu
Lietuvā.
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3. Izglītības programma organiskajā lauksaimniecībā Eiropas valstīs, (Leonardo da
Vinči), 2003.- 2004. Piedalās kopā ar Nīderlandes, BeĜăijas, Vācijas, Zviedrijas,
Ungārijas, Lielbritānijas, Somijas, Portugāles un Luksemburgas mācībspēkiem. Izglītības
programmas veidošana 3.līmenim saistībā ar augstākajiem (koledžas un augstskolas)
izglītības līmeĦiem.
4. Pieredzes un zināšanu nodošana profesionālās izglītības izglītības pilnveidošanai
ekoloăiskās lauksaimniecības jomā Baltijas valstīs ( Leonardo da Vinči), Piedalās kopā
ar Lietuvas LU, Igaunijas LU, Vācijas Hohenheimas universitāti, 2004- 2005.g.,
5. Aizsargājošās un eko-organiskās lauksaimniecības ilgtspējīga un ekonomiska attīstība
Baltijas valstīs ( BACEAS proj. ), piedalās kopā ar Zviedrijas L/s universitāti,
Lielbritānijas, Somijas, Lietuvas, Igaunijas, BeĜăijas, Nīderlandes un Polijas
lauksaimniecības zinātniekiem, 2004. - 2005.g.
6. Ekoloăiskā lauksaimniecības metodes Baltijas valstīs kā līdzeklis Baltijas jūras
aizsardzībai un pamats sabiedrības ilgtspējai, (BERAS proj.), 2003.-2005. Piedalās kopā
ar Zviedrijas LU, Somijas LU, Igaunijas, Vācijas, Lietuvas un Polijas lauksaimniecības
zinātniekiem.
7. ZiemeĜ un Baltijas valstu bioloăiski ražotu produktu tirgus attīstība (ZiemeĜvalstu
Ministru padomes finansējums), piedalās kopā ar Dānijas lauksaimniecības, pārtikas
un zivsaimniecības ministrijas, Igaunija Organiskās l/s organizācija, Lietuvas
Zemkopības ministrija speciālistiem, 2004.-2005.)
2.2. LZP, IZM, ZM u.c. iestāžu projektu un programmu dalībnieks vai vad.: nav
2.3. ES, LZP ekspertu un citu komisiju loceklis vai vadītājs: nav
2.4. nozaru padomju, asociāciju loceklis vai vadītājs;
Latvijas Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes locekle;
Latvijas Bioloăiskās lauksaimniecības organizāciju apvienības prezidente (no 2001.),
Latvijas Agronomu biedrības valdes locekle (no 1998.),
2.5. saĦemtie patenti un licences: nav
2.6. nozīmīgākās publikācijas atbilstošajā zinātĦu nozarē;
44. Zālaugu agroekoloăiskais raksturojums. Zālaugu sēklaudzēšana//Augkopība. Jelgava:
SIA Jumis, 2001.. 240.-248. un 275.- 279. lpp.
45. Adamovich A., Kreismane Dz., Adamovicha O. (2002) Effect of cutting frequency on
the productivity of white clover-grass mixed swards / Multi-Function Grasslands.
Quality Forage, Animal Products and Landscapes. Grassland Science in Europe, Vol.
7. EGF 2002. La Rochelle, France, - 276. - 277.pp.
2.7. citas publikācijas;
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1. Adamovičs A., Kreišmane Dz., Narvils M. Zālāju ierīkošana un izmantošana
zemnieku saimniecībās., Ozolnieki – 1998.- 40.lpp.
2. Kreišmane Dz., Gaile Z. Lucerna olbaltumvielām bagātas lopbarības avots. Agrotops,
1999.maijs, 22.-24.lpp.
3. Kreišmane Dz. Ganību ierīkošana un kopšana. Agrotops, 1999.marts, 56.-58.lpp.
4. Kreišmane Dz. Auzu un pākšaugu mistri. Agrotops , 1999.aprīlis, 73.-75.lpp.
5. Kreišmane Dz. Zinātniskais un studiju darbs Lauksaimniecības fakultātē.
Agronomijas Vēstis. Nr. 1, 1999.-8.-9.lpp.
6. Kreišmane Dz., Grundmane A. Piena izslaukuma izmaiĦas atkarībā no ganību zāles
kvalitātes. Agronomijas Vēstis. Nr. 1, 1999.-200.-205.lpp.
7. Kreišmane Dz. Veiksmīgai saimniekošanai laukos. Latvijas Lauksaimnieks.
1999.gada jūlijs, 52.-53.lpp.
8. Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauksaimniecības fakultāte Gadagrāmata
1999 / autoru kolektīvs (2000) (Dz Kreišmanes. vadībā) Latgales Kultūras centra
izdevniecība, Rēzeknē.
9. Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauksaimniecības fakultāte Gadagrāmata
2000 - 2002 / autoru kolektīvs (2003) (Dz Kreišmanes. vadībā)
10. Rokasgrāmata Bioloăiskajā lauksaimniecībā. Sastādīja: Dz.Kreišmane, I.Žola,
E.ŠeĜegovska, M.Vaivare. Latvijas bioloăiskās lauksaimniecības organizāciju apvienība.
Rīga, 2004.-189 lpp.
11. Kreišmane Dz. Bioloăiskā lauksaimniecība cilvēku un vides veselībai / Saimnieks,
Nr. 1., augusts, 2004., 62.- 63
2.8. piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs, kongresos:
1. Adamovich A., Kreismane Dz., Adamovicha O. (2002) Effect of cutting frequency on
the productivity of white clover-grass mixed swards / Multi-Function Grasslands. Quality
Forage, Animal Products and Landscapes. 19th General Meeting of the European
Grassland Federation. La Rochelle, France, 27-30 May.
2.Kreišmane D. Bioloăiskās produkcijas ražošana. Bioloăiskās lauksaimniecības
starptautiska konference. Jelgava, 21.03.2002.
3. Kreišmane D. Movement of Latvia’s agriculture towards the European Union. XII
congress of the agronomists association of the Baltic sea states, Helsinki, 24-26.09.2003.
2.9. piedalīšanās ar referātiem citās konferencēs:
1. Kreišmane D. Lauksaimniecības profesionālā izglītība Latvijā. Darba seminārs
„Profesionālā izglītība, tālākizglītība, konsultāciju pakalpojumi, informātika un tālmācība
lauksaimniecībā Centrālās un Austrumeiropas valstīs”, Austrumeiropas institūtā
Hohenheimas universitātē Vācijā, 1-3. 10.2003.
2. Kreišmane D. Bioloăiskā lauksaimniecība Latvijā un pasaulē. Seminārs “Bioloăiskā
lauksaimniecība Latvijā: zinātne, likumdošana un prakse” izstādes RIGA FOOD ,
12.09.2003.
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12. Pedagoăiskā darbība:
3.1. vadītie promocijas darbi: nav
3.2. recenzētie promocijas darbi: nav
3.3. studiju programmas vadīšana:
Profesionālā bakalaura programmas “UzĦēmējdarbība lauksaimniecība” vadība ( no
2004.)
Lauksaimniecības fak. mācību metodiskās komisijas vadība.
3.4. vadītie maăistra darbi:
Jānis SietiĦsons. “Entomofīlo zaĜmēslojuma augu sugu izmantošana augsnes auglības
paaugstināšanai un uzĦēmuma ekonomikas dažādošanai.(2000)
Iveta Rubene “ Lauku tūrisma ieviešanas ekonomiskais pamatojums bioloăiskās
produkcijas ražošanas saimniecībās (2002)
Ilva Jansone Starptautisko attiecību ekonomikas institūts. “Lauksaimniecības preču tirgus
atbalsta politika Eiropas Savienībā” (2003).
3.5. vadītie bakalaura darbi: 3
3.6. studiju priekšmeti:
Zāles lopbarības ražošana, 3 KP
Agrārpolitika, 3 KP
Izvēles studiju kursa „Bioloăiskā lauksaimniecība” tirgus un bioloăiskās zālāju
saimniecības un augkopības sadaĜas, 2 KP
Izvēles studiju kursa „Lauku tūrisms” agrovides sadaĜa, 1 KP
3.7. Socrates / Erasmus u.c. starptautisko izglītības programmu mācībspēks:
Anglija, Newcastle universitāte, 2 nedēĜu (13.10.2002- 25.10.2002.) kvalifikācijas kursi
Agronomijas fakultātē. Bioloăiskās lauksaimniecības un pĜavkopības pasniegšanas
metodika un studiju organizēšana pēc bloku metodes. a
3.8. sagatavotie mācību līdzekĜi:
Studiju darbu izpilde un noformējums // Lauksaimniecības fakultātes studentiem.
A.KārkliĦš, A.Ruža, Dz.Kreišmane. Jelgava, 2001.g LLU. 80 lpp.
3.9. tālākizglītība, profesionālā pilnveide Latvijas vai ārzemju augstskolās un
pētniecības iestādēs:
BeĜăijas augu selekcijas institūtā par daudzgadīgo zālāju audzēšanu – 1997.g.;
Vācijā, Veinštefanas augstākā lauksaimniecības skola Trīsdorfā – par augkopības un
uzĦēmējdarbības jautājumiem – 1996.g.un 1999.g. - sertifikāts;
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Eiropas institūts Kopenhāgenā. ES studijas – 1998., 2000.
Briselē, Eiropas komisijā, Agro – vides pilotaktivitātes Sapard programmas ietvaros.
Seminārs. 2001
13. Organizatoriskā darbība:
4.1. LR ZA, LLMZA un ārvalstu ZA locekĜi: nav
4.2. Promocijas padomju locekĜi, LZP eksperti, profesoru padomju locekĜi: nav
4.3. Saeimas, valdības un LR centrālo organizāciju padomju un komisiju locekĜi:
ZM L/s un vides aizsardzības konsultatīvās padomes locekle (no 2002.)
4.4. Starptautisko zinātnisko organizāciju locekĜi un eksperti, konferenču
orgkomiteju vadītāji un locekĜi: nav
4.5. LLU veicamie pasākumi:
LLU Mācību padomes locekle 1998.-2003.
Līdzdalība BOVA darbā Baltijas valstu maăistrantūras programmas „Agroekoloăija
un bioloăiskā lauksaimniecība” izveidē, no 2003.g.
4.6. Cita informācija:
Lauksaimniecības mācību iestāžu agronomijas priekšmeta metodiskās komisijas
locekle 1990.-1999.),
Lauksaimniecības vidējo mācību iestāžu konkursa “Zemes meita. Zemes dēls”
konkursa komisijas locekle vai vadītāja (1990.-2000.).
BiĜetena Agropols redakcijas padomes locekle.
Stažēšanās ārzemēs:
• 12.-13.11.2001. Briselē, Eiropas Komisijā Agro – vides pilotaktivitātes Sapard
programmas ietvaros. Seminārs.
• Anglija, Harrogeitas starptautiskais centrs. Pieredzes apguve par bioloăisko
simniekošanu un pārtiku, 2002.25 – 27 .janvāris
• Zviedrijas Upsalas lauksaimniecības universitāte. Iepazīšanās ar studiju
organizēšanu pēc bloku metodes un ar universitātes reorganizāciju saistībā ar
izmaiĦām lauksaimniecības un lauku politikā kopumā. 2003. 15.- 17.aprīlis.
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CURRICULUM VITAE

1. Vārds, uzvārds

AIGA TRŪPA

2. Dzīves dati. Dzimšanas dati: 27.12.1970 personas kods 271270 - 10004
Adrese: Cenu pagasts, Brankas, Jelgavas raj. Saules iela 9-3 LV-3042
3. Izglītība
Latvijas Lauksaimniecības
universitāte - doktorantūra

1997. - 2000.

Lopkopība - dzīvnieku
ēdināšana

Dr. agr.

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte - maăistrantūra

1995. - 1997.

Lopkopība

Mgr. lauks.

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte

1990. - 1995.

Lopkopība

tehnologs

4. Darba vietas. (Iestāde, amats, periods – sākot ar pašreizējo un turpinot ar
iepriekšējiem).
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lauksaimniecības fakultāte, docente
Zinātniskais darbs. Īss zinātniskā darba raksturojums, sevišėi pēdējos 5 gados.
Līdzdalība zinātniskos projektos.
1. ZM Nr.1605005/S113 projektā: Atbalsts lopkopības, piena, gaĜas ražošanas un
konkurētspējas veicināšanai zemnieku saimniecībās.
2. ZM Nr. 160505/S114 Dzīvnieku veselība, profilakse un ārstēšana konvencionālajā un
bioloăiskajā lauksaimniecībā kvalitatīvas dzīvnieku valsts produkcijas ražošanas
nodrošināšanai.
Darbība starptautiskos projektos:
Dalība Latvijas zinātĦu padomes un Zemkopības ministrijas projektu vadītāja:
1. IZM TOP 04-16 “Kombinētā spēkbarībā iekĜauto izdīgušo graudu ietekme uz
slaucamo govju organisma fizioloăiskajiem un piena kvalitātes rādītājiem.”
Ārzemju pieredzes studijas. Studijas, stažēšanās, kursu apmeklējums (precizēt vietu,
datumu, laiku, iegūtos diplomus).
Latvia University of Agriculture. Bishop Burton of Lincoln and Humberside university.
Tempus seminar on “Sustainable livestock production and management”. Iegūts
sertifikāts. 28.03.2000.
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Publikācijas
1
3
4
13
21

Monogrāfijas
Grāmatas un brošūras
Mācību metodiskie līdzekĜi
Raksti ZP atzītos izdevumos
Raksti citos zinātniskos izdevumos
Konferenču materiāli
Periodika
KOPĀ
Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs
Kopā

5
Starptautiskās
Latvijā
7
KOPĀ
12
Galveno publikāciju saraksts. Maksimāli 5 publikāciju pilns bibliogrāfiskais apraksts.
1. Trūpa A., Latvietis J., Kārkla L. (2000): Concentrations of some mineral elements
in cow hair: influence of nutrition. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences.
Volume 54. Number 4, pp 136-138.
2. Trūpa A., JemeĜjanovs A., Latvietis J. (2001): Influence of mineral additives on the
reproductive abilities of cows. First International FESTEM Congress. Book of
abstracts. Venice, May 16 - 19, 152.
3. Latvietis., J. Driėis., V. AuziĦš., A. Trūpa. (2002): Some types of grass silage used
in feeding cows. International Conference of Animal Nutrition. Tartu, 7 - 15.
4. Trūpa A., Latvietis J., Rūvalds I. (2002): The influence of ratio of calcium and
phosphorus in mineral additives on cow productivity in different stages of lactation.
In: Macro and Trace Elements 21. Workshop. Friedrich Schiller Universität Jena,
639 - 646.
5. Trūpa A., Latvietis J. (2003): Kalcija un fosfora attiecību ietekme
minerālpiedevās uz govju produktivitāti laktācijas gaitā. Agronomijas Vēstis.
Jelgava. Nr.5, 264.-266.lpp.
Valodu prasmes. Valodas, runāt un rakstīt prasmes līmenis.
Svešvalodu zināšanas:

Krievu valoda
AngĜu valoda

Lasītprasme
teic
lab
.
i
x
x

vid
.

Rakstītprasme
teic
lab
.
i
x
x

vid
.

LLU Lauksaimniecības fakultātes studiju programmu akreditācijas dokumenti

Runātprasme
teic
lab
.
i
x
x

414

vid
.

CURRICULUM VITAE
1. Vispārīgās ziĦas

1.1. Vārds Uzvārds - Daina Jonkus
1.2. Personas kods - 270152-10036
1.3. Dzimšanas vieta - Krasnojarskas novads, Partizānu rajons
1.4. Adrese - Kalnciema ceĜš 35, Jelgava, LV-3002
1.5. Izglītība - Augstākā
Pamatstudijas, maăistratūra,
doktorantūra (aspirantūra).
Mācību iestāde, valsts.
Latvijas Lauksaimniecības
akadēmija, Zootehnikas fak.
Latvijas Lauksaimniecības
universitāte, Lauksaimniecības
fak.

Studiju laiks
1971.-1977.
2000.

Specialitāte

Kvalifikācija

Zootehnika

Zooinženieris

Lauksaimniecība

1.6. Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi
Zinātniskie grādi
Zinātniskā
Datums, lēmuma
Specialitāte
padome, iestāde,
/ protokola Nr.
valsts
Latvijas
2000. gada 11. Lauksaimniecība
Lauksaimniecības
decembra
universitāte,
lēmums Nr. 99
Lauksaimniecības fak.

Lopkopība

Zinātniskais
grāds

Diploma
Nr.

Mag.agr.

0017
18

1.7. Nodarbošanās - LLU, Lauksaimniecības fakultātes, Agrobiotehnoloăijas institūta
lektore
1.8. Valodu lietošanas prasme
Valoda
Krievu
Vācu
AngĜu

Lasītprasme
teicami
labi
vidēji
x
x
x

Rakstītprasme
teicami
labi
vidēji
x
x
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Zinātniskā darbība un publikācijas
2.2. Latvijas zinātĦu padomes, izglītības un zinātnes ministrijas, Zemkopības
ministrijas u.c. iestāžu projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs – 6
1. No 1993.gada piedalījos Granta tēmas 93-724 "Kombinētās spēkbarības recepšu
izstrāde izmantojot vietējās izejvielas un to zootehniskā pārbaude" izpildē.
2. Piedalījos VNPP tēmas Nr.96.9.13.5 izpildē pie apakštēmas "Latvijas brūnās govju
šėirnes jauna tipa izveidošana Kurzemes zonas saimniecību ganāmpulkos".
3. No 1999. gada septembra piedalījos līgumdarbā TPP-T 14 "Liesās gaĜas daudzuma
noteikšana ar ultraskaĦas aparātu "Piglog-105" dzīvām cūkām un tā atbilstība
faktiskajam sastāvam kautėermenī.
4. ZM tēma Nr. 12/01 (Z37) “Cūku, aitu un kazu pārraudzības sistēmas izstrāde” –
2001. g.
5. No 2001.gada piedalījos tēmā Nr. 01.0773 “ES prasībām atbilstošas piena lopkopības
virspārraudzības nodrošināšanai nepieciešamo datu analīze.
6. No 2004. gada piedalos tēmā Nr. 04.1047 “Ăenētiskās sakarības starp nespecifiskās
rezistences rādītājiem un somatisko šūnu skaitu dažādas izcelsmes govju pienā”.
2.5. Nozīmīgākās publikācijas atbilstošajā zinātĦu nozarē - 15
1.
Andersons P., Jonkus D., KauliĦš U. Miėelsone V., Vecmuktāne L. (1995)
Lizocīna preparāta izlietošana lopkopībā un faktori, kas ietekmē to fermentatīvo aktivitāti
// Latvijas Lauksaimniecības universitātes Raksti.- 1995.1 (278). – 47.-51. lpp.
2.
Paura L, Kairiša D, Jonkus D (2001) Analysis of Factors Effects in Latvian
Brown of Different Lactation for Somatic Cell Count. // Baltic Animal Breeding
Conference VII. Tartu pp. 76. - 79.
3.
Paura L., Kairiša D., Jonkus D. (2002) Laktācijas fāzes ietekme uz piena sastāva
izmaiĦām. Agronomijas vēstis. Nr.4. – Jelgava, LLU, 107.-111.lpp.
4.
L. Paura, Kairiša D., Jonkus D.(2002) Repeatability of milk productivity traits.
ISSN 1392-2130. Vererinarija ir zootechnika. T.19 (41). pp. 90. - 94.
5.
L. Paura, Kairiša D., Jonkus D. (2002) Pētījumi par holesterīna līmeni govju
pienā. Starptautiska zinātniskā konference “Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas kvalitāte”
Jelgava, 212. –215. lpp.
6.
Paura L., Jonkus D., Kairiša D. (2003) Govju piena produktivitātes pazīmju
variācijas un atkārtojamības analīze. // ISBN 9984-555-89-5 Agronomijas vēstis Nr.5.
Jelgava, LLU, 227.- 231. lpp.
7.
Paura L., Jonkus D., Kairiša D. (2003) Piena tauku satura un holesterīna līmeĦa
sakarību pētījumi.// ISBN 9984-555-89-5 Agronomijas vēstis Nr.5.- Jelgava, LLU, 232.235. lpp.
8.
Jonkus D., Paura L., Kairiša D. (2003) Analysis of the cow milk productivity
dynamics in different lactation phases.// Proceedings of 9 TH Baltic Animal Breeding
Conference, Sigulda, pp. 46.- 50.
9.
L. Paura, Jonkus D., Kairisha D. (2003) Relation of milk productivity traits to
milk somatic cell count in different season. Pre- Summit Symposium on Innovative
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Research in Dairy Science and Technology // ISBN 90-76019-22-3 Book of Abstracts,
Bruges (Belgium) 2003 , pp.101-102.
10.
Jansone M., Veăe A., Jonkus D., Paura L. (2003) Liesās gaĜas un speėa biezuma
noteikšanas iespējas dzīvām cūkām. // Latvijas Lauksaimniecības Universitātes raksti
Nr.11 (304), Jelgava. 24.- 27. lpp.
11.
Jonkus D., Paura L., D. Kairiša D. (2004) Latvijas brūnās šėirnes govju tesmeĦa
pazīmju lineārā vērtējuma nozīme kvalitatīva piena ražošanā. Starptautiska zinātniskā
konference “Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna”// Zinātniskās konferences raksti,
Jelgava, 105.-110. lpp.
12.
Jonkus D., Paura L., Kairiša D. (2004) Analysis of daily milk productivity change
in dairy cows. // Vererinarija ir zootechnika. ISBN 1392-2130, T.27 (49), pp. 60.-64.
13.
Jonkus D., Paura L., Kairiša D. (2004) Factors affecting the stability of milk
productivity traits of Latvian brown cows. // Proceedings of 10 th Baltic Animal Breeding
Conference, Tartu, Jonkus pp. 18.- 23.
14.
Jonkus D. (2004) Daily milk persistency in cows. // Internacional scientific
conference proceedings. Research for rural development, Jelgava, pp. 23.- 27.
15.
Paura L., Jonkus D., Kairisa D., Spružs J. (2005) Genetic parameters of Lysozyme
concentration and somatic cell count of Latvian brouwn cows. // Proceedings of XI Baltic
animal breeding and genetics conference, Palanga, pp. 40 – 42.
2.7. Monogrāfijas -1
Kairiša D., Jonkus D. Latvijas brūnās govju šėirnes pilnveidošanas iespējas LLU VMPS
"Vecauce" ganāmpulkā (1999) // Latvijas Lauksaimniecības zinātniskie pamati.
Zinātniskā monogrāfija LLU - 16.36. - 16.40. lpp.
2.9 . Citas publikācijas – 5
1. Andersons P., Jonkus D., KauliĦš U., Miėelsone V., Vecmuktāne L.(1995)
Lizocīma aktivitāti ietekmējošie faktori un lizocīmaktīvu preparātu izlietošana lopkopībā
/ Lauku sēta. LLU Zinātniskā konference. 39. – 40.lpp.
2. Sprūžs J., Holma A., Kižlo V., Jonkus D. Fermentu premiksa MEK - CGAP
izēdināšanas efektivitāte nobarojamām cūkām (1996) // LLU LF Lopkopības institūta
zinātniskās konferences materiāli. Jelgava. LLU - 18. lpp.
3. Sprūžs J., Kižlo V., Kairiša D., Jonkus D. (1998) Fermentu premiksa MEK-CGP
efektivitāte cūku nobarošanā. Pārtikas tehnoloăijas fakultātes. 50. gadu jubilejai veltīts
rakstu krājums. Jelgava, LLU, 69 – 74.lpp.
4. Kižlo V., Holma A., Jonkus D. (1998) BuĜĜu māšu kritēriju un piemēroto to
genotipa novērtēšanas metožu izvēle. VNPP Nr. 96.P.13.5. Pētījumu materiāli. Sigulda,
14.- 17. lpp.
5. Paura L., D. Kairisha & D. Jonkus (2002) Repeatability of milk productivity traits
// Baltic Animal Breeding Conference VIII. Kaunas p. 51
2.11. Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos 8
1. L. Paura, D. Kairiša, D. Jonkus. Repeatability of milk productivity traits. 8th
BABC, KauĦa, 2002., 5.-7.maijs.
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2. D. Jonkus, L. Paura, D. Kairiša. Govju piena produktivitātes rādītāju analīze.
Baltijas valstu dzīvnieku audzētāju un ăenētiku 9. konference Sigulda, 2003., 29.30.maijs.
3. L. Paura, D. Jonkus, D. Kairisha. Relation of milk productivity traits to milk
somatic cell count in different season. Bruges (Belgium) 2003., 7.-9. septembris.
4. D. Jonkus, L. Paura, D. Kairiša. Analysis of Daily Milk Productivity Change in
Dairy Cows. 6th International Scientific Conference “The Topical Problems of Animal
and Poltry Nutrition on the Lithuanias Integration into EU” KauĦa. 2003., 02.- 03.
oktobris.
5. D. Jonkus, L. Paura, D. Kairiša. Latvijas brūnās šėirnes govju tesmeĦa pazīmju
lineārā vērtējuma nozīme kvalitatīva piena ražošanā. Starptautiska zinātniskā
konference “Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna”. Jelgava, 2004.g. 14.- 15.oktobris.
6. D. Jonkus, L. Paura, D. Kairiša. Factors affecting the stability of milk productivity
traits of Latvian brown cows. 10th Baltic Animal Breeding Conference, Tartu, 2004.,
13.- 14.maijs.
7. D. Jonkus. Daily milk persistency in cows. Internacional scientific conference
“Research for rural development 2004”, Jelgava, 2004., 19.-22. 05.
8. L. Paura, D. Jonkus, D. Kairisa, J. Spružs. Genetic parameters of Lysozyme
concentration and somatic cell count of Latvian brouwn cows. Baltic animal breeding
and genetics conference, XI , Palanga, 2005., 13.-14.05.
2.12 Piedalīšanās ar referātu citās konferencēs - 5
1. Kairiša D., JonkusD. Dažādas izcelsmes buĜĜu māšu produktivitātes rādītāju analīze
LLU MPS “Vecauce” ganāmpulkā. LLU LF, LLMZA zinātniskā konference Jelgava,
2000.,10.-11. februāris.
2. Paura L., Kairiša D., Jonkus D. Laktācijas fāzes ietekme uz piena sastāva izmaiĦām.
LLU LF, LLMZA zinātniskā konference “Lauksaimniecības zinātne praksei” Jelgava,
2002., 7.-8. februāris.
3. L. Paura, D. Jonkus, D. Kairiša. Govju piena produktivitātes pazīmju variācija un
atkārtojamība. ZiĦojums. Augstākās lauksaimniecības izglītības 140 gadu jubilejai veltīta
Starptautiska zinātniska konference “Lauksaimniecības zinātne praksei”, Jelgavā, 2003.
6. - 7. februāris.
4. L. Paura, D. Kairiša, D. Jonkus. Tauku satura un holesterīna līmeĦa sakarības.
ZiĦojums Augstākās lauksaimniecības izglītības 140 gadu jubilejai veltīta Starptautiska
zinātniska konference “Lauksaimniecības zinātne praksei”, Jelgavā, 2003. 6. - 7.
februāris.
5. D. Jonkus, L. Paura, D. Kairiša. Ēdināšanas izmaiĦu ietekme uz govju ikdienas piena
daudzumu un sastāvu. Zinātniskā konference “Lauksaimniecības zinātne praksei”,
Jelgava, 2004., 5.- 6.februāris.
Pedagoăiskā darbība
Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi - 6
Zane Grabovska ”Eksterjera pazīmju, izslaukuma un somatisko šūnu skaita sakarību
pētījumi slaucamām govīm MPS „Vecauce”. (2003.g.)
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Sanita VīksniĦa „Saimniecības „Liepsalas” piensaimniecības nozares analīze un
perspektīvas”. (2004)
Ivita Brukšteina „Piensaimniecības nozares analīze un attīstības perspektīvas Tukuma
rajona zemnieku saimniecībā „Grīvas”.(2004)
Aigars Sirmais
„Piensaimniecības attīstības iespējas zemnieku saimniecībā
„Kronīši.”(2004)
Liene VoliĦa „Zemnieku saimniecības „ZīĜi” govkopības nozares analīze un attīstības
iespējas” (2005)
Oskars KĜava „Talsu rajona Vandzenes pagasta zemnieku saimniecības „LaĦăi”
piensaimniecības nozares analīze un attīstības perspektīvas”(2005)
Studiju priekšmeti
Pamatstudiju priekšmeti
Raksturojums
fakultāte, kurss
KP
LF akad. stud. progr.
2.0
3.kurss.
LF profesion. stud.
3.5
progr.3.kurss.
VMF
profesion.
3.0
bakal.stud.progr.1.
kurss.
Lopkopības
LF profesion. stud.
3.0
produktu ražos. un progr.3.kurss.
pārstrāde.
Vispārējā lopk.
Lopkopības
LF profesion. stud.
5.0
produktu ražos. un progr.3.kurss.
pārstr.
Īpatnējā
lopk. Govkopība
Lopkopība,
VMF
profesion.
6.0
Govkopība
bakal.stud.progr. 2.
kurss.

Studiju priekšmets
kods
nosaukums
ABTI
Ăenētika
301
ABTI
Ăenētika
301
ABTI
Ăenētika
101
ABTI
312

ABTI
313

ABTI
215

Piezīmes par izpildi
Lasu lekcijas un
praktiskos darbus
Lasu lekcijas un
praktiskos darbus
Lasu lekcijas un
praktiskos darbus

vadu
vadu
vadu

Lasu lekcijas un vadu
praktiskos darbus 1.5 KP
apjomā
Vadu praktiskos darbus 0.5
KP apjomā

Vadu praktiskos darbus 0.9
KP apjomā

Sagatavotie mācību līdzekĜi
W. Drochner, S. Baranauskas, J. Kulpis, D. Kairiša, D. Jonkus, U. Osītis (2001)
Lopkopības tehnoloăijas terminu vārdnīca – vācu-angĜu-lietuviešu-latviešu. Jelgava,
ISBN 9984-19-313-6
Tālāk izglītība, profesionālā pilnveide Latvijas vai ārzemju augstskolās un
pētniecības iestādēs
Vācijā Kristiāna Albrehta Ėīles universitātē, Dzīvnieku turēšanas un audzēšanas institūtā
prof. E. Kalma vadībā, 1994. g. (02.02.-31.03.)
Zviedrijas Lauksaimniecisko zinātĦu universitātē Upsalā, Dzīvnieku audzēšanas un
ăenētikas katedrā 1999. g. (31.05. - 11.06.).
Vācijā Hohenheimas universitātē, Dzīvnieku turēšanas un audzēšanas institūtā 1999. g.
(28.06.-27.07.)
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Vācijā Hohenheimas universitātē, Dzīvnieku ēdināšanas institūtā 2001. g. (13.01.-9.02.)
LLU Augstskolu didaktika 4 KP, 72 kontaktstundas, sertifikāts Nr.008, 2003.gada
7.februārī
Lietuva, KauĦas Veterinārās medicīnas fakultāte. “Farm Animal Reproduction –
Corserving Local Genetic Resources” 2003. g. (13. – 15. 09.).
LLU “Research for Rural Development 2004.” (19. – 21. 05.).
Cita būtiska informācija
Latvijas ăenētiku un selekcionāru biedrības Jelgavas nodaĜas kasiere.
Organizatoriskā darbība
4.6. LLU veicamie pienākumi
LLU Agrobiotehnoloăijas institūta direktora vietniece.
LLU LF Maăistrantūras darba koordinatore.
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Dzīves apraksts (CV)
1. Vispārīgās ziĦas
1.1. Vārds Uzvārds

IVETA KěAVIĥA

1.2. Personas kods

201279 – 11310

1.3. Dzimšanas vieta

Kuldīga

1.4. Adrese

Pētera 1, Jelgava, LV - 3001

1.5. Izglītība
Pamatstudijas, maăistratūra,
doktorantūra (aspirantūra).
Mācību iestāde, valsts.

Studiju laiks

Latvijas
Lauksaimniecības
universitāte – maăistrantūra

2003. līdz šim
brīdim

UzĦēmējdarbība
un vadīšana

Latvijas
Lauksaimniecības
universitāte – pamatstudijas

1998. – 2003.

Viesnīcu un
ēdināšanas
uzĦēmējdarbība

Specialitāte

1.6. Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi
Zinātniskie grādi
Datums,
Zinātniskā
Specialitāte
padome, iestāde,
lēmuma /
valsts
protokola Nr.

Kvalifikācija

Viesnīcu un restorānu
vadītājs

Zinātniskais
grāds

Diploma
Nr.

Akadēmiskie nosaukumi
Zinātniskā padome,
iestāde, valsts

Datums, lēmuma
/ protokola Nr.

Specialitāte

Akadēmiskais
nosaukums

Diploma
Nr.

1.7. Nodarbošanās
2003. – 2005.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Dzīvnieku zinātĦu katedra
Asistente

2005. līdz šim brīdim

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Agrobiotehnoloăijas institūts
Asistente
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1.8. Valodu lietošanas prasme
Valoda
Krievu
Vācu
AngĜu

Lasītprasme
teicami
labi
vidēji
x

Rakstītprasme
teicami
labi
vidēji
x

x

Runātprasme
teicami
labi vidēji
x

x

x

Zinātniskā darbība un publikācijas
2.1 Starptautisko pētījumu projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs
2.2 Latvijas zinātĦu padomes, izglītības un zinātnes ministrijas, Zemkopības ministrijas
u.c. iestāžu projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs
Apliecinošie dokumentu kopijas pielikumā.

2.3 Eiropas Savienības, LZP ekspertu un citu komisiju loceklis vai vadītājs
Apliecinošie dokumentu kopijas pielikumā.
2.4 Nozaru padomju, asociāciju loceklis vai vadītājs

2.5 Nozīmīgākās publikācijas atbilstošajā zinātĦu nozarē
Kopējais publikāciju skaits …..
2.6 Publikācijas starptautiskos citējamos izdevumos
2.7 Monogrāfijas
2.8 Mācību grāmatas
2.9 Citas publikācijas
2.10 SaĦemtie patenti un licences

2.11 Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos
2.12 Piedalīšanās ar referātu citās konferencēs
2.13 Zinātniskās darbības kopsavilkums
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Plašāka informācija pielikumā.
Pedagoăiskā darbība
Vadītie promocija darbi

Recenzēti promocija darbi

Vadītie maăistra darbi
Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi

Studiju priekšmeti
Pamatstudiju priekšmeti
Studiju priekšmets
Raksturojums
kods
nosaukums
fakultāte, kurss
KP
DZIN 406
Jātnieku sports un Izvēles.
Visām
menedžments
fakultātēm.
3
DZIN 409
Zirgu un jātnieku Izvēles.
Visām
sagatavošanas
fakultātēm.
3
pamati
Socrates / Erasmus u.c. starptautisko izglītības programmu mācībspēks
Sagatavotie mācību līdzekĜi
Tālāk izglītība, profesionālā pilnveide Latvijas vai ārzemju augstskolās un
pētniecības iestādēs
•

2005.gads, 4. – 5. marts, seminārs Jelgavā “Equine Laminitis and Equine
Nutrition” (sertifikāts).

2004.gads, 31.maijs – 4.jūnijs, NOVA – BOVA un INTERROBO kursi Tartu
“Acquisition and Processing of Animal Physiological and Health Data”
(sertifikāts
Cita būtiska informācija
•
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CURRICULUM

VITAE

1. Vārds, uzvārds: Arta Kronberga
2. Dzīves dati:
Dzimusi 1971.gada 25.jūnijā Bauskā,
Dzīves vieta: Izmēăinātāju 6-27, PriekuĜi, Cēsu rajons.
3. Izglītība:
Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra
(aspirantūra).
Mācību iestāde, valsts
Doktorantūra - Latvijas Lauksaimniecības
universitāte, Latvija

Pamatstudijas - K.Timirjazeva Maskavas
Lauksaimniecības akadēmija, Krievija

Vecumnieku vidusskola, Bauskas rajons,
Latvija

Studiju
laiks
1994-1998

1989-1994

Specialitāte
Lauksaimniecības
doktores zinātniskais
grāds (Dr.agr.)
Lauksaimniecība
kultūru selekcija un
ăenētika

Kvalifikācija
Diploms GD
000414

Mācīts agronoms

vidējā izglītība
1978-1998

4. Darba vietas. (Iestāde, amats, periods – sākot ar pašreizējo un turpinot ar
iepriekšējiem).
 LLU Agrobiotehnoloăijas institūts, docenta v.i., no 2003.gada februāra
 VBZU PriekuĜu selekcijas stacija, ziemāju selekcijas grupas vadītāja, no
1994.gada 15.jūlija
5. Zinātniskais darbs:
Konkurētspējīgu tritikāles šėirĦu veidošana un uzturošā selekcija, izmantojot
tradicionālās un biotehnoloăijas metodes.
6. Līdzdalība zinātniskos projektos.
6.1. Darbība starptautiskos projektos:
6.2. Dalība Latvijas zinātĦu padomes un Zemkopības ministrijas projektos:
 Projekta Nr. 02.0013.2.1. Konkurētspējīgu laukaugu kultūru šėirĦu veidošana
un uzturošā selekcija, izmantojot tradicionālās un biotehnoloăijas metodes.
 ZM projekts: ‘Rudzu melno graudu epidemioloăijas pētījumi’
7. Ārzemju pieredzes studijas. Studijas, stažēšanās, kursu apmeklējums – visur iegūti
sertifikāti
 16th Nordic Post –Graduate Course in Plant Pathology: Resistance to plant
pathogens, 1998.
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8. Publikācijas:
Publikāciju kategorija

Skaits
-

Monogrāfijas
Grāmatas un brošūras
Mācību metodiskie līdzekĜi
Raksti LZP atzītos izdevumos
Raksti starptautiskos recenzējamos izdevumos
Raksti citos zinātniskos izdevumos
Konferenču materiāli (referātu kopsavilkumi)
Periodika
KOPĀ

2
10
7
19

9. Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs:
Konferenču kategorija

Skaits

Starptautiskās
Latvijā

6
6

KOPĀ

12

10. Galveno publikāciju saraksts.
1. Arta Vājeika. Tritikāles raksturojums Latvijas agroekoloăiskajos apstākĜos. LLU
raksti Nr.14, 1998, 33-38 lpp.
2. Arta Vājeika. The characterisation of triticale collection under Latvia
agroecological conditions. Proceedings of trhe International Conference "Plant
Breeding: Theories, Achievements and Problems.- Dotnuva - Akademia,
Lithuania July 1997, p. 30-34.
3. Arta Vajeika. 1998. The characterization of triticale under Latvian conditions.
pp. 160-162. IN. Juskiw, P. (ed.) Proceedings of the 4th International Triticale
Symposium. Vol. 2: Poster Presentations. RedDeer, AB, Canada, July 26-27,
1998
4. Arta Kronberga. Pazīmju izvērtējuma to iekĜaušanai tritikāles šėirnes modelī //
Zinātnes nākotne mūsu rokās: LLU doktorantu konferences referāti / atbildīgā par
izdevumu A.Markevica.- Jelgava: LLU, 1999, 21-27 lpp;
5. Arta Kronberga. Estimation of Traits for Including in the Triticale Ideotype for
Latvian Agroecological Conditions // Proceedings of 2nd International conference
of PhD Students.- Hungary, 8-14 August 1999, p. 113-119;
6. Арта Кронберга. Модель сорта озимого тритикале для агроэкологических
условий Латвии. Starptautiskās doktorandu konferences "Youth Seeks Progress
99" rakstu krājumā, Lietuvā, KauĦā 1999. gada 11.novembrī, 26-32 lpp.
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7. Arta Kronberga. Latvijas agroekoloăiskajiem apstākĜiem piemērota ziemas
tritikāles šėirnes modeĜa izveidošana. Agronomijas vēstis Nr 2, 2000, 96-102 lpp.
8. Arta Kronberga. Characteristic of triticale with different ploidy level in Latvian
growing conditions.- Proceedings of international scenific conference :
"Collaboration on plant breeding in the Baltic Sea region", Estonia, Jogeva, 2000.
p.33-41.
9. A.Kronberga 'Achievements and problems involving triticale ideotype for Latvia
growing conditions', Proceedings of the 5th International Triticale Symposium,
Volume II, June 30 - Jule 5, 2002, Radzikow, Poland, p.375-380.
10. Arta Kronberga. disertācija "Tritikāles kolekcijas raksturojums un Latvijas
agroekoloăiskajiem apstākĜiem piemērota ziemas tritikāles šėirnes modeĜa
izveide", (aizstāvēta 2002. gada 17.janvārī).
11. A.Kronberga. Результаты гибридизации тритикале. Proceedings of the
Workshop of Baltic Cereal and Pea Breeders. Priekuli. 2003.-p.21-23
12. А.Кронберга. Влияние разных типов скрещивания на увеличение
разнообразия гибридного материала тритикале. VAGOS. Nr. 64 (17)
Akademia, 2004, p.32-37 0.57 autorl.
13. Aina Kokare, Arta Kronberga. Evaluating suitability or rye varieties to organic
farming. Proceedings of the seminar Environmental friendly food production
system: requirements for plant breeding and seed production. May 31-June3,
Talsi, Latvia, 2005, p.90-92.
14. Kronberga A.. Evaluation of triticale traits and its relationships. in Plant breeding
and seed science Nr.IX, Jogeva Plant Breeding institute, 2005 p.75.-84.
11. Svešvalodu prasmes. Valodas, lasīt, runāt un rakstīt prasmes līmenis:
Svešvaloda

Krievu valoda

Lasītprasme
tei
lab
vi
c.
i
d.
x

Rakstītprasme
tei
lab
vi
c.
i
d.
x

Runātprasme
tei
lab
vi
c.
i
d.
x

AngĜu valoda

x

x

x

Vācu valoda

x

x

x

12. Citas būtiskas ziĦas:
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Curriculum vitae
1.1. Vārds,. Uzvārds
Daina Kairiša
1.2. Personas kods
290758-10024
1.3. Dzimšanas vieta
Latvija,. Madonas rajons Cesvaine
1.4. Mājas adrese
Nākotnes iela – 38, Jelgava, LV-3008
1.5. Izglītība:
Pamatstudijas,
maăistratūra, Studiju
doktorantūra (aspirantūra). Mācību
laiks
iestāde, valsts
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 1978.Latvija
1982.
1989.Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 1993.
Latvija

Specialitāte

Zootehnika

Zooinženieris

Lopkopība

Lauksaimniecības
maăistra grāds

1.6. Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
Zinātniskie grādi
Zinātniskā padome, iestāde,
Gads
Specialitāte
valsts
Latvijas
Lauksaimniecības 2005. Lauksaimniecība
universitāte,
Latvijas Republika

Latvijas
Lauksaimniecības 1992.
universitāte,
Latvijas Republika
Akadēmiskie nosaukumi
Zinātniskā padome, iestāde,
Gads
valsts
Latvijas
Lauksaimniecības 2005.
universitāte, Latvija

1.7.

Kvalifikācija

Lauksaimniecība

Specialitāte

Zinātniskais grāds

Diploma
Nr
Doktora
grāds Sērija D
Lauksaimniecības Nr. 0001
nozarē
Lopkopības
apakšnozarē
Lauksaimniecības
maăistra grāds
000005

Akadēmiskais
nosaukums

Lauksaimniecība
Docente

Diploma
Nr
LLUDOC
Nr.085

Nodarbošanās

♦ LLU LF Agrobiotehnoloăijas institūta docente no 2005./2006. gada
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♦ LLU Lauksaimniecības fakultāte, dekāne no 2003./2004. studiju gada.
• LLU Dzīvnieku ZinātĦu katedras docente v.i. no 2000. gada.
• LLU LF Dzīvnieku audzēšanas katedras lektore no 1995. līdz 2000.gadam. No
1997./98. studiju gada LF Lopkopības institūta direktora vietniece.
• LLU LF no 1991. – 1995. gadam - asistente LF Īpatnējās lopkopības katedrā, bet pēc
katedru apvienošanas – Dzīvnieku audzēšanas katedrā.
• LLA Zooinženieru fakultāte, vecākā laborante Īpatnējās lopkopības katedrā no 1986.1991. gadam.
• LLA MPS “Platone” ciltslietu zootehniėe no 1982. – 1986. gadam.
Valodu prasme
Lasītprasme
Rakstītprasme
teicami, labi, vidēji
teicami,

Runātprasme
labi,
vidēji

teicami, labi, vidēji
Krievu valoda
Vācu valoda

x
o

o
x

o
o

o
o

x
o

o
x

o
o

x
o

o
x

2.Zinātniskā darbība un publikācijas:
2.2. Latvijas zinātĦu padomes, izglītības un zinātnes ministrijas, Zemkopības
ministrijas u.c. iestāžu projektu programmu dalībnieks vai vadītājs
♦ 04.1047 „Ăenētiskās sakarības starp nespecifiskās rezistences rādītājiem un
somatisko šūnu skaitu dažādas izcelsmes govju pienā” no 2004.g. (projekta izpildītāja)
♦ LZP projekts “ Latvijas apstākĜiem piemērotas vaislas teėu selekcijas indeksa
noteikšanas metodes izstrāde” no 2005. gada (projekta izpildītāja)
♦ 02.0015 apakšprojekta 02.0015.3.1. “Produktīvo dzīvnieku un mājputnu genofonda
saglabāšanas un izkopšanas zinātniskais pamatojums un ganāmpulku selekcija”
(projekta izpildītāja)
♦ LRZM S100 „Lauksaimniecības un pārtikas augu, lauksaimniecības dzīvnieku, mežu
un zivju ăenētisko resursu ilgtermiĦa saglabāšanas un ilgtspējīgas izmantošanas
programma” (apakšnodaĜas Lopkopība vadītāja)
♦ 01.0773 “Eiropas Savienības prasībām atbilstošas piena lopkopības virspārraudzības
nodrošināšanai nepieciešamo datu analīze” – no 2001.g., (projekta izpildītāja)
♦ 0200116. Latvijas Zinātnes padomes sadarbības projekts “Riska vadība Latvijas
lauksaimniecībā”, Apakštēma lopkopība – no 2002.g., (projekta izpildītāja).
♦ MĂR-SIP2002 Latvijas tumšgalves aitu ăenētisko resursu saglabāšanas programmas
izstrāde (sagatavota un apstiprināta)
♦ VNPP Nr. 96. P 13.5. Apakštēma :”Latvijas tumšgalves škirnes aitu gaĜas
produktivitātes izkopšana, izmantojot radniecīgās šėirnes” – 1996. – 2001.g.
♦ ZM tēma Nr 11/01 (Z36) “Liellopu gaĜas ražošanas un pašnodrošinājuma iespēju
izvērtējums” – 2001.g.
♦ ZM tēma Nr 12/01 (Z37) “Cūku, aitu un kazu pārraudzības sistēmas izstrāde” –
2001.g.
♦ Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas pētījumu projekts “Rentablas aitu gaĜas
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ražošanas iespējas Latvijā” – 1999.g.
♦ Mājdzīvnieku ăenētisko resursu pārskata ziĦojuma sagatavošana FAO –2001.-2002.g.
2.4. Nozaru padomju, asociāciju loceklis vai vadītājs
Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas apstiprinātās komisijas:
♦ Šėirnes dzīvnieku ăenētisko resursu saglabāšanas konsultatīvā padomes locekle;
♦ Latvijas ZM šėirnes aitu audzēšanas konsultatīvās padomes locekle;
♦ ZM eksāmenu komisiju priekšsēdētāja: “Dzīvnieku pārraudzība” un “Dzīvnieku
šėirnes materiāla ievešana, izvešana”, “Pārraudzība aitkopībā”, “Aitu vērtēšana” un
komisijas locekle “Pārraudzība truškopībā”.
♦ Latvijas ăenētiėu un selekcionāru biedrības locekle;
♦ Latvijas aitu audzētāju asociācijas valdes priekšsēdētāja vietniece;
♦ Šėirnes aitu audzēšanas saimniecību atestācijas komisijas locekle;
♦ Lauksaimniecības izstādes „Vecauce-2004” orgkomitejas locekle- atbildīgā par
dzīvnieku izstādi.

2.5. Nozīmīgākās publikācijas atbilstošajā zinātĦu nozarē
Kopējais publikāciju skaits -57, tai skaitā atskaites periodā no 2001. – 2006.
gadam ♦ Paura L., Jonkus D., Kairisha D. (2003) Relation of milk productivity traits to milk
somatic cell count in different season. Pre- Summit Symposium on Innovative
Research in Dairy Science and Technology // ISBN 90-76019-22-3 Book of Abstracts,
Bruges (Belgium), p.101-102.
2.5.2. Raksti recenzētos izdevumos
♦ Kairiša D., Sprūžs J. (2005) Jēru liemeĦu kvalitāte - viens no galvenajiem gaĜas
ražošanas rādītājiem aitkopībā. // LLU Raksti 13 (308) 55-60. lpp.
♦ Paura L., Jonkus D., Kairisa D., Spružs J. (2005) Genetic parameters of Lysozyme
concentration and somatic cell count of Latvian brown cows. Proceeding of 11 TH
Baltic animal breeding and genetics conference, p. 40 – 42. ISBN 9955-652-06-3.
♦ Kairiša D. (2004) Līdz gada vecu dažādas izcelsmes jēru kaušanas blakusproduktu
ieguves analīze // Pārtikas produktu inovatīvās attīstības tendences. Starptautiskās
zinātniski- praktiskās conferences referāti. Jelgava, PTF, 90-98. lpp.
♦ Kairiša D., Sprūžs J. (2004) Indicators of non-specific immunity in blood serum, their
connection with the growth intensity of the rams // Animal Breeding in the Baltics.
Tartu, p. 168-173
♦ Kairiša D. (2004) The Influence of Environmetal factors upon the quality of mutton //
Enabling environment for Society Wellbeing. Proceedings of the International
Conference. March 4-5, Rezekne, p. 70-74
♦ Kairiša D., Sprūžs J. (2004) Latvijā izaudzēto jēru muskuĜaudu sastāva analīze //
Agronomijas Vēstis.- Nr.6.- Jelgava, LLU., 195–200. lpp.
♦ KorĦejevs I., Rivža P., Kairiša D. (2004) Information system for assessment of sheep
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// Proceeding of the International scientific Conference. Jelgava, 6-7 May, p. 63-65
♦ Paura L., Jonkus D., Kairisha D. (2003) Relation of milk productivity traits to milk
somatic cell count in different season. Pre- Summit Symposium on Innovative
Research in Dairy Science and Technology // ISBN 90-76019-22-3 Book of Abstracts,
Bruges (Belgium), p.101-102
♦ Kairiša D., Spružs J. (2003) Quality analysis of lamb carcasses and meat of different
origin // Proceedings of 9 TH Baltic Animal Breeding Conference, Sigulda,
2003. p. 120-124
♦ Kairiša D., Sprūžs J. (2003) Dažādas izcelsmes jēru liemeĦu kvalitātes analīze //
ISBN 9984-555-89-5 Agronomijas Vēstis.- Nr.5.- Jelgava, LLU, 208-211. lpp.
♦ Drochner W., Baranauskas S., Kulpys J., Kairiša D., Jonkus D., Osītis U. (2001)
Lopkopības tehnoloăijas terminu vārdnīca. Vācu- angĜu- lietuviešu- latviešu. –
Jelgava: SIA “Jelgavas tipogrāfija”, 123 lpp.
♦ Kairiša D., Spružs J. (2003) Quality analysis of lamb carcasses and meat of different
origin / Proceedings of 9 TH Baltic Animal Breeding Conference, Sigulda, 2003.pp.
100 - 105. 0,5 autorloksnes. Kompaktdiskā.
♦ Kairiša D., Sprūžs J. Dažādas izcelsmes jēru liemeĦu kvalitātes analīze// ISBN 9984555-89-5 Agronomijas vēstis Nr.5.- Jelgava, LLU, 2003. 203 - 208.lpp. 0,5
autorloksnes
♦ Kairiša D., ŠeĜegovska E. Importance of balanced feeding in the breeding of young
sheep.// Vererinarija ir zootechnika. KauĦa. Iesūtīts publicēšanai 0,5 autorloksnes
♦ Paura L., Jonkus D., Kairiša D. Govju piena produktivitātes pazīmju variācijas un
atkārtojamības analīze.// ISBN 9984-555-89-5 Agronomijas vēstis Nr.5. Jelgava, LLU,
2003. 227.-231.lpp. 0,5 autorloksnes
♦ Paura L., Jonkus D., Kairiša D. Piena tauku satura un holesterīna līmeĦa sakarību
pētījumi.// ISBN 9984-555-89-5 Agronomijas vēstis Nr.5.- Jelgava, LLU, 2003. 232.235.lpp. 0,4 autorloksnes
♦ D. Jonkus, L. Paura, D. Kairiša. Analysis of the cow milk productivity dynamics in
differet lactation phases.// Proceedings of 9 TH Baltic Animal Breeding Conference,
Sigulda, 2003. pp. 46.-50. 0,5 autorloksnes. Kompaktdiskā.
♦ Paura L., Jonkus D., Kairisha D. Relation of milk productivity traits to milk somatic
cell count in different season. Pre- Summit Symposium on Innovative Research in
Dairy Science and Technology // ISBN 90-76019-22-3 Book of Abstracts, Bruges
(Belgium) 2003 , pp.101-102. 0,2 autorloksnes
♦ Paura L.,Kairiša D., Jonkus D. Laktācijas fāzes ietekme uz piena sastāva
izmaiĦām/Agronomijas vēstis Nr. 4., 2002. 111.-116. lpp.

2.5.3. Monogrāfijas
• Autoru kolektīvs Špoăa K. un Rivžas P. vadībā (2005) Riski lauksaimniecībā un
privātajā mežsaimniecībā (5. nodaĜa) LiepiĦš E., Keidāns P., Zirnītis A., Osītis U.,
Kairiša D. Monogrāfija, Jelgava 2005, 202 – 267 lpp.
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2.5.4. Mācību grāmatas
• Zinātnes un tehnoloăija vārdnīca (Lopkopības sadaĜa – autoru kolektīvs) Apgāds
“Norden AB”. 2001.
• Drochner W., Baranauskas S., Kulpys J., Kairiša D., Jonkus D., Osītis U.
Lopkopības tehnoloăijas terminu vārdnīca. Vācu- angĜu- lietuviešu- latviešu. –
Jelgava: SIA “Jelgavas tipogrāfija”, 2001. – 123 lpp.
2.6. Citas publikācijas
• Paura L., Jonkus D., Kairiša D., Sprūžs J. (2005). Lizocīma koncentrācijas un
somatisko šūnu skaita ăenētiskās sakarības Latvijas brūnās šėirnes govju pienā.
Ražas svētki “Vecauce – 2005 ” referāta kopsavilkums. 23. lpp.
• Kairiša D., Norvele G. (2005) Instrukcija selekcijas darba veikšanai aitu
ganāmpulkos, 46 lpp.
• Kairiša D., Sprūžs J. (2004) Kvalitatīvas jēru gaĜas ražošanas iespējas Latvijā.
Ražas svētki “Vecauce – 2004” referātu kopsavilkumi. 28. lpp
• Dzīvnieki mums līdzās / sast. D.Kairiša, S.Strīėe.- LLU Jelgava, 2001.- 120 lpp.
• Ciltsdarbā nodarbināto personu sertificējamās darbības tālākizglītības
programmas. [govkopības un aitkopības programmas], Ozolnieki 2001.
• Ciltsdarba programma aitkopībā / sast. G.Norvele, D.Kairiša [apstiprināta
12.06.01. ZM rīkojums Nr.183].
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (1986. – 2005.).
Zinātniskās darbības virzieni:
♦ Latvijas tumšgalves šėirnes aitu gaĜas produktivitātes izkopšanas iespējas, pārraudzības
noteikumu izstrāde dažādu ražošanas virzienu ganāmpulkiem;
♦ govju ikdienas piena sastāva izmaiĦu pētījumi saistībā ar ES piena kvalitātes prasībām;
♦ riska faktoru izpēte lopkopībā;
♦ aitu genofonda izpēte un saglabāšana;
♦ telīšu izaudzēšanas tehnoloăijas ietekme uz turpmāko govju produktivitāti, atražošanas
spējām un to izmantošanas ilgumu;
♦ Latvijas brūnās govju šėirnes jauna tipa izveidošanas iespējas.
Lekciju kursi:
Govkopība, Aitkopība, Bioloăiskā lopkopība, Lopkopības produktu ražošana un pirmapstrāde
Promocijas darba vadīšana:
• Dace BērzdiĦa „Latvijas tumšgalves šėirnes aitu ăenētisko resursu kvalitātes
analīze”
Maăistra darbu vadīšana:
 Evita Pridāne „Specializēto gaĜas šėirĦu liellopu eksterjera pazīmju vērtējums un
savstarpējo sakarību analīze LLU MPS “ Vecauce” (aizstāvēts)
 Inga Muižniece „Slaucamo govju ilgmūžība, to ietekmējošo faktoru pētījumi LLU
MPS „Vecauce” ganāmpulkā” (aizstāvēts)
 Ilze Miėelsone „Dažāda virziena aitkopības saimniecību ražošanas rādītāju
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analīze” (2. kurss nepilna laika studijas)
Konstantīns Golubevs „Dažāda nolietojuma piena vada ietekme uz iegūtā piena
baktericīdo piesārĦojumu un somatisko šūnu skaitu” (2. kurss nepilna laika
studijas)
Diāna Bauska „Latvijā izaudzēto gaĜas jēru kvalitāte, to ietekmējošie faktori” (1.
kurss)
Liene RomaĦenko „Govju piena kvalitātes rādītāji, to ietekmējošo faktoru analīze
LLU MPS „Vecauce” (1. kurss)
Indra Eihvalde „Vaislas telīšu izaudzēšanas iespējas, izmantojot Delaval firmas
automātisko ēdināšanas iekārtu” (1. kurss nepilna laika studijas)
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CURRICULUM VITAE
1. Vārds,Uzvārds

Roberts Vucāns

2. Dzīves dati : dzimšanas gads un vieta 1956, PreiĜu raj. Aizkalnes pagasts
3. Izglītība
• Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, agronomija, 1979.g., diplomēts
agronoms
• Lauksaimniecības zinātĦu kandidāta grāds aizstāvēts Lietuvas
Lauksaimniecības
akadēmijā, 1991.
• Latvijas Republikas doktora zinātniskais grāds (Dr. agr.) pielīdzināts ar
Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Habilitācijas un promocijas padomes lēmumu
Nr. 4/5 1992. gada 25.septembrī. Diploms G-D N0 000094.
• Ievēlēts par docentu ar LLU LF Domes 2000. g. 30. maija lēmumu Nr. 8.
Diploms LLU-DOC N0 007.
• Ievēlēts par asociēto profesoru ar LLU Lauksaimniecības nozares profesoru
padomes sēdes 2002. g. 22. jūlija lēmumu Nr. 2-1. Diploms LLU-A PR Nr.
077.
4. Darba vietas
• LLU,asociētais profesors kopš 2005.g. septembra Augsnes un augu zinātĦu
institūtā
• LLU, asociētais profesors kopš 2002.g. septembra Augsnes un agroėīmijas
katedrā
• LLU, docents kopš 1999. g. septembra Augsnes un agroėīmijas katedrā
• LLU, lektors1992-1999. g. Augsnes un agroėīmijas katedrā.
• LLU, asistents 1983.-1992. g. Agroėīmijas katedrā.
5.Zinātniski- organizatoriskais darbs
• LF dekāna vietnieks kopš 2002.gada septembra.
• LF mācību metodiskās padomes loceklis.
• LF Augstākās profesionālās izglītības “UzĦēmējdarbība lauksaimniecībā”
programmas vadītājs līdz 2004/2005 st. gadam.
• LF Limbažu filiāles koordinators.
• Latvijas Nacionālā Standartizācijas un Metroloăijas centra tehniskās komitejas
Augsnes ielabošanas un mēslošanas līdzekĜi loceklis, kopš 2000. gada.
6.Zinātniskais darbs
• Organiskā mēslojuma un minerālmēslu efektivitātes pētījumi augu sekā.
• Augu barības elementu dinamikas un bilances pētījumi.
• Mēslojuma normatīvu izstrāde lauka kultūrām.
• Augu barības elementu optimizācija.
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7. Līdzdalība zinātniskos projektos
•
•

•
•

Līdzdalība Latvijas un Dānijas kopprojektā “Mēslošanas normatīvu
uzlabošana kūtsmēsliem un minerālmēsliem”. 1998. - 2001. g.
Integrācijas tēma ar LVZZPI “Dažu tauriĦziežu un krustziežu dzimtas
zaĜmēslojuma augu efektivitātes novērtējums augu sekā pie dažādām
normām” – 1997. gads.
Sadarbības līgums ar Hydro Latvija SIA par Hydro N – testera kalibrēšanu
slāpekĜa papildmēslojuma noteikšanai” 1997 – 1999. g.
LR Zinātnes Padomes grants - Augu barības elementu aprites pētījumi un
mēslošanas līdzekĜu optimizācija atbilstoši Labas Lauksaimniecības Prakses
pricipiem. 2001. – 2003. g.

8. Ārzemju pieredzes studijas
•
•
•
•




Beidzis 5 nedēĜu apmācības programmu “ASV Lauksaimniecības
sistēmas”,Viskonsinas River Falls universitatē 1995.g. I-II.
Beidzis 1 nedēĜas kursu Pedagoăijā 1993.g. XI Helsinku universitātē.
Piedalījies 1 nedēĜas seminārā Dānijā “Mēslošanas normatīvu uzlabošana”
1998. g. 26.04 – 01.05
Piedalījies Veienštefanas praktisko zinātĦu universitātes Lauksaimniecības un
dabas aizsardzības fakultātes tālāk izglītošanās semināros:
ekonomika un uzĦēmumu plānošana09.11 - 12.11,1998
uzĦēmējdarbības plānošana un investīcijas 14.06 -18.06,1999
uzĦēmumu analīze un uzĦēmumu plānošana20.12 - 22.12,1999

9. Publikācijas
Kopā
Monogrāfijas
Grāmatas un brošūras
Mācību metodiskie līdzekĜi
Raksti zinātniskos krājumos
Tēzes
Periodika
KOPĀ

1
5
24
13
28
71

1996-2005
16
10
28
54

15
25
40

1996-2005
10
10
20

10.Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs
Kopā
Starptautiskās
Latvijā
KOPĀ
11.Galveno publikāciju saraksts
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1. Vucans R., Livmanis J., Dorbe A. (2003) Phosphorus uptake and balance by
winter and spring wheat. LLU Raksti , Nr. 8., 38. - 42. lpp.
2. Livmanis J., Vucans R., Līpenīte I. (2003) Vasaras kviešu ′Eta′ graudu kvalitātes
rādītāju izmaiĦas mēslojuma ietekmē. Agronomijas vēstis / LLMZA, LLU LF, Nr.
5., 196. - 202. lpp.
3. Vucans R., Līpenīte I., Livmanis J. (2003) Augu barības elementu bilance
augsekā. Agronomijas vēstis / LLMZA, LLU LF, Nr. 5., 190. - 195. lpp.
4. Vucans R., Livmanis J. (2004) Soil agrochemical parameters and grain quality
indices change in crop rotation. Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska
Lublin – Polonia, Nr. 4., pp. 1533 - 1542
5. Vucans R., Livmanis J. (2004) Humusa satura izmaiĦas augsekā. Agronomijas
vēstis / LLMZA, LLU LF, Nr. 6., 116. - 119. lpp.
6. R. Vucans, I. Lipenite (2005) Effect of fertilizer on nutrient balance in crop
rotation. CD: ISTRO 2005 International Conference “Soil - agriculture,
environment, landscape” - June 29 – July 1, 2005, Brno, Czsch Republic (ISBN
80-86908-01-1) – p.265 – 271.
7. R. Vucans, J. Livmanis. (2005) Efficiency of oil radish growing in crop rotation.
Agronomijas vēstis / LLMZA, LLU LF, Nr. 8., 81. - 85. lpp. (0.50 autorloksnes)
12. Valodu prasmes. Valodas, runāt un rakstīt prasmes līmenis.
Svešvalodu
zināšanas:

Lasītprasme
tei
c.

lab
i

Rakstītprasme
vi
d.

tei
c.

lab
i

Runātprasme
vi
d.

tei
c.

lab
i

Krievu valoda

X

X

X

AngĜu valoda

X

X

X
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vi
d.

CURRICULUM VITAE
1. Vārds, uzvārds

Biruta Bankina

2. Dzīves dati. Dzimusi 1960. g. 23. jūnijā, Udrišu pagastā, Krāslavas rajonā.
3. Izglītība
Latvijas Lauksaimniecības Akadēmija, Agronomijas fakultāte, 1984. g.,
diplomēts agronoms
Lauksaimniecības zinātĦu maăistrs -- piešėirts pielīdzināšanas kārtībā 1993. g.,
LLU
Bioloăijas zinātĦu doktors, 1995. gads, Latvijas Universitāte
4. Darba vietas. (Iestāde, amats, periods – sākot ar pašreizējo un turpinot ar
iepriekšējiem).
LLU, Augu aizsardzības katedra – asoc. prof. no 2000.g.
LLU, Augu aizsardzības katedra – docente no 1998.g.
LLU, Augu aizsardzības katedra – lektore no 1996.g.
LLU, Augu aizsardzības katedra – asistente 1990-96.g.
LLU, Augu aizsardzības katedra – laborante, jaunākā zinātniskā līdzstrādniece
1983.-1990.g.
Zinātniskais darbs. Īss zinātniskā darba raksturojums, sevišėi pēdējos 5 gados.
Labību un rapša nozīmīgāko slimību izplatība un intensitāte Latvijā. Slimību
attīstības dinamika, to ietekmējošie faktori. Slimību postīguma sliekšĦi un to
prognozēšanas iespējas. Slimību ierosinātāju populāciju izpēte, to ierosinātāju bioloăiskās
īpatnības. Kviešu slimību epidemioloăija: saglabāšanās, izplatība, to ietekmējošie faktori.
Līdzdalība zinātniskos projektos.
Darbība starptautiskos projektos:
1. Inga Moročko "The role of endophytic and non-pathogenic Fusarium fungi in
cropping systems", zinātniskā vadītāja, no Zviedrijas puses prof. Jan Stenlid, 20042006.
2. Dānijas – Latvijas kopprojekta “Prognozēšanas modeĜu ieviešana integrētā augu
aizsardzībā” graudaugu nodaĜas koordinatore 1999-2002.
Dalība Latvijas zinātĦu padomes un Zemkopības ministrijas projektu vadītāja:
1. Vadītāja granta tēmai 04.1049 2004-2007. Augsnes patogēnu izpēte bioloăiskajai
lauksaimniecībai lielražošanā
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2. Vadītāja LZP granta tēmas 01.07.68 "Nozīmīgāko kultūraugu patogēnu un
to populāciju inventarizācija un attīstības ciklu izpēte datorizētu
prognozēšanas modeĜu optimizēšanai"
3. Vadītāja ZM pasūtītajam projektam „Rudzu melno graudu epidemioloăijas
pētījumi”, 2005
4. ZM Graudaugu sēklu kvalitātes fitopatoloăiskais izvērtējums un veselīguma testa
aprobācija Latvijā atbilstoši Eiropas Savienības direktīvu un ISTA prasībām.
2002.
Ārzemju pieredzes studijas. Studijas, stažēšanās, kursu apmeklējums (precizēt vietu,
datumu, laiku, iegūtos diplomus).
1. Use of ICT in distance learning. NOVA un BOVA universitāte, KauĦa, Lietuva,
aprīlis, 2005.
2. "Splash - born diseases", kursi graudaugu slimību epidemioloăijā, Dānijas
Lauksaimniecības ZinātĦu Institūta Augu Aizsardzības departaments, 1-7. jūnijs,
2002. gads
3. 17th Nordic Post-graduate Course in Plant Pathology. Pathogenicity of Plant
Pathogens (Somija, 1999)
4. Dānijas Lauksaimniecības ZinātĦu Institūta Augu Aizsardzības departaments un
Dānijas Karaliskā Lauksaimniecības un Veterinārijas Universitāte – 2 mēneši, 1998
Publikācijas.
Kopā

Monogrāfijas
Grāmatas un brošūras
Mācību metodiskie līdzekĜi
Raksti ZP atzītos izdevumos
Raksti citos zinātniskos izdevumos
Konferenču materiāli
Periodika
KOPĀ

2000-2006
1 (kā līdzautors)

1

6 (no tām 3 kā līdzautors)
8
10
7
10
42

7
3
8
18
13
16
66

Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs.
Kopā

Starptautiskās
Latvijā

2000-2006
13

13

4
17

8
21

KOPĀ
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Galveno publikāciju saraksts (maksimāli 5 publikāciju pilns bibliogrāfiskais apraksts)
Augu slimības/B. Bankinas red.- Jelgava: LLU.- 2003.-247 lpp.
Bankina B. Nozīmīgākās labību slimības Latvijā. Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju
un izglītības atbalsta centrs.- 2000.- 44 lpp.
Bankina B. Tan spot – the most harmful wheat disease in Latvia. Acta Agrobotanica, Vol.
58, z. 1 – 2005, 5-10 p.
Bankina B. Tan spot development peculiarities in Latvia / Plant Protection Science, Vol.
2, 2002., 381-383.p.
Bankina B. Some aspects of epidemiology of fungal diseases observed on foliage of
wheat in Latvia, 1998-2000 / Petria Giornale di Patologia delle Piante. Vol. 12 (1/2),
2002.- 193-197. p.
Valodu prasmes. Valodas, runāt un rakstīt prasmes līmenis.
Svešvalodu
zināšanas:

Lasītprasme
tei
c.

lab
i

Rakstītprasme
vi
d.

tei
c.

lab
i

vi
d.

Runātprasme
tei
c.

lab
i

Krievu valoda

X

X

X

AngĜu valoda

X

X

X

LLU Lauksaimniecības fakultātes studiju programmu akreditācijas dokumenti

438

vi
d.

CURRICULUM

VITAE

1. Vārds, uzvārds:
Lilija
--------------------------Vārds

Degola
--------------------------Uzvārds

2. Dzīves dati:
Jelgava

170556 - 10035

Dzimšanas vieta

Personas kods

17.05.1956.
----------------------------Datums, mēnesis, gads
Darba vieta un ieĦemamais amats
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lauksaimniecibas fakultāte,
Agrobiotehnoloăijas institūts, docente
Darba vietas adrese:
Mājas adrese:
LLU, Lielā iela 2, Jelgava, LV 3001

s/n StaĜăene, Krastkalni ,
Jelgavas raj., LV 3031

Tālrunis 30056661
mob.9175496
Telex
Fax:
3027238 vai 3005661
E-male:
Lilija.Degola@llu.lv
Izglītība:

Tālrunis

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra
(aspirantūra).
Mācību iestāde, valsts
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
doktorantūra

Studiju
laiks
1995. –
1999.

3053826,

Specialitāte

Kvalifikācija

Lopkopība-dzīvnieku
ēdināšana
zootehnika

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija

zooinženieris

1974. –
1979.

Zinātniskā kvalifikācija:
Zinātniskā padome, iestāde, valsts
Lauksaimniecības
zinātĦu
Lopkopības apakšnozare

Gads

nozare 2001

Specialitāte
Lauksaim
niecība

Zinātniskais
Diploma Nr
grāds
Doktora grāds G-D 000410
agronomijas
zinātnēs
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Zinātniskais darbs.
*Tirgus orientētā pētījuma vadītāja.TOP 04-46;
*LLKC Eksaminācijas komisijas vad.Cūkkopības nozarē;
*LF Mācību metodiskās komisijas locekle;
*SOKRATES – ERASMUS programmas koordinatore Lauks fak. no 2000.-2006.;
*LF Zootehnikas specialitātes pamatstudiju vadītāja no 2000.gada
* LF Lopkopības virziena maăistrantūras vadītāja no 2000.gada.
*LLU Pirmsaugstskolas izglītības nodaĜas vadītāja no 1995. gada;
*Dzīvnieku zinātĦu katedras vad. no 2002.-2005.
Ārzemju pieredzes studijas. Studijas, stažēšanās, kursu apmeklējums (precizēt vietu,
datumu, laiku, iegūtos diplomus)
Lielbritānijā, Lauksaimniecības un Meža zinātĦu universitātē, Bangorā no 01.03. –
30.04.1995. Dzīvnieku ēdināšana un audzēšana;
Zviedrijā, Zviedrijas Lauksaimniecības universitātē, Uppsalā 08.12. – 12.12.1997. Cūku
ēdināšana. Iegūts sertifikāts;
Lielbritānijā, Bishop – Burton koledžā, Beverly 31.08. – 29.09.1998. Pedagoăija. Iegūts
sertifikāts;
Vācijā, Trīsdorfas Lauksaimniecības augstskola 12.07. – 24.07. 1999. UzĦēmējdarbība
lauksaimniecība. Iegūts sertifikāts;
*Apmeklēti lekciju kursi:
LLU un Zviedrijas Lauksaimniecības universitātes organizētie kursi no 12.04 – 16. 04.
1999.. Tēma ‘’Pig Production’’. Iegūts sertifikāts;
LLU , Bishop – Burton koledžas un Humberside universitātes organizētie kursi no 28.02.
– 11.03. 2000. Tēma ‘’ Suistainable livestock production and management’’. Iegūts
sertifikāts.
Vasaras kursi Dānijā no 11. – 22. 06. 2001. Tēma “ Animal nutrition and the
Environment”. Iegūts sertifikāts 6 KP apjomā..
Publikācijas:
Pēdējos 5.gados
Visas kopā
Monogrāfijas
Grāmatas un brošūras
Mācību metodiskie līdzekĜi
Raksti ZP atzītos izdevumos
3
2
Raksti citos zinātniskos izdevumos
5
3
Konferenču materiāli
5
2
Periodika
7
6
KOPĀ
20
13
Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs.
Pēdējos 5 gados
Kopā
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Starptautiskās
Latvijā

3

1

2
5

2
3

KOPĀ
Galveno publikāciju saraksts.
1. Degola L. , BeĜicka I. Hulless-barley for nutrition of high breeding value pig. XI
Baltic Animal Breeding and Genetics conference. May 2005., Palanga.,Lithuania.p.202.206.
2. Degola L., Selegovska E. Zootehcnical and economical evaluation of protein
content in pig diets and influence on the carcass traits. ISSN 1392-2130.
Veterinarija ir Zootechnika., t.27(49),.2004.,52 – 55.
3. Degola L., Latvietis J. Influence of mineral additive – made of Lake Sapropel –
on growing pigs performance, nutrient digestibility, carcass traits and mineral
composition of muscle and lard tissues.Expo 2000 – Workshop – Reihe:
Nachhaltige Tierproduktion, hier: Tierernahrung – Ressourcen und neue
Aufgaben 15, - 16. 2000. In Braunschweig ( Forum der FAL), Kurzfassungen der
Beitrage, seite 26.
4. Degola L.,Latvietis J. Lake sapropel as effective feed additive for pigs. // Migration
of Heavy metals and radionuclides in the system: soil-plan (feed, ratio)- animal=
animal breeding produce – human being. International conference background.
Novgorod, 2000., 187 – 193.
5. Degola L., Latvietis J., Strikauska S. Minerālprēmiksa “ Sapromin” ietekme uz
barības vielu sagremojamību un nobarošanās īpašībām cūkām. LLU Raksti Nr.2,
2000., Jelgava, 42 - 46.
6. Degola L., Latvietis J. Carcass traits and mineral composition of muscle and lard
tissues of growing pigs fed with mineral premix Sapromin along with dry mixed
feed. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Volume 54, Number 3,
Rīga, 2000., 91 – 95.
7. Degola L., Latvietis J., Strikauska S. Effects of lake sapropel on growth
performance, feed consumption, digestibility of nutrients and carcass traits of
growing – finishing pigs. 4. International Scientific Conference dedicated to 60
years Jubilee for Department of Special Zootechnics of Lithuanian Veterinary
Academy. Scientific works, Kaunas, 1998., 64 – 70.
Valodu prasmes. Valodas, runāt un rakstīt prasmes līmenis.
Svešvalodu
zināšanas:

Lasītprasme
tei
c.

Krievu valoda
AngĜu valoda

lab
i
X
X

Rakstītprasme
vi
d.

tei
c.

lab
i
X
X

Runātprasme
vi
d.
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vi
d.

CURRICULUM

VITAE

1. Vārds, uzvārds: Andris BērziĦš
2. Dzīves dati:
2.1.Personas kods
2.2. Dzimšanas vieta
2.3. Pieraksta /dzīves vietas/
adrese

220440-10022
Valmieras raj. Matīšu (BauĦu) pag. “VeckārkĜos”
Lielā ielā 5-3, Jelgava, LV 3001

3. Izglītība:
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Agronomijas fak. 1959.-1964. g., diplomēts
agronoms
Lauksaimniecības zinātĦu kandidāta grāds aizstāvēts LLA 1974.g.
Docenta zinātniskais nosaukums piešėirts 1982.g. PSRS Augstākā atestācijas komisijā
Latvijas Republikas doktora zinātniskais grāds (Dr. agr.) pielīdzināts ar LLU
Habilitācijas un promocijas padomes lēmumu 1992.g.
4. Darba vietas. (Iestāde, amats, periods – sākot ar pašreizējo un turpinot ar
iepriekšējiem).
Asociētais profesors Laukkopības katedrā no 01.09.2001.
Laukkopības katedras vadītājs 1997.-2003.
LLU Lauksaimniecības fakultātes (LF) Laukkopības institūta direktora vietnieks 1997.2000.
LLU LF prodekāns mācību darbā 1995.-1997.
LLU Laukkopības katedras docents 1982.-2001.
LLA Zemkopības katedras doc. v.i. 1980.-1982.
LLA Zemkopības katedras vecākais pasniedzējs(1976.-1980.
LLA Zemkopības katedras asistents 1966.-1976.
LLA Zemkopības un augsnes zinātnes katedras vecākais laborants 1965.-1966.
Dienests armijā 1964.-1965.
LLA Zemkopības un augsnes zinātnes katedras vecākais laborants 1963.-1964.
Students LLA Agronomijas fakultātē 1959.-1964.
Skolnieks Valmieras raj. Matīšu vidusskolā 1948.-1959.
5. Zinātniskais darbs. Īss zinātniskā darba raksturojums, sevišėi pēdējos 5 gados.
Pētījumu galvenie virzieni: NezāĜainības ierobežošanas iespējas
Augsnes apstrādes veidu un paĦēmienu pētījumi
Precīzo laukkopības tehnoloăiju pētījumi ar GPS pielietošanu
Kopā 160 publikācijas (no 1970.g.)
6. Līdzdalība zinātniskos projektos.
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6.1. Darbība starptautiskos projektos:
ES PHARE projekts, līgums Nr. 17 (20/98) "Augsnes pirmssējas apstrādes veidu dziĜumu
un reižu samazināšanas iespēju skaidrošana vēlēnpodzolētās un brūnaugsnēs" Projekta
izpildītājs. Izpildes laiks: no 1998.g.
6.2. Dalība Latvijas zinātĦu padomes un Zemkopības ministrijas projektos:
LZP projekts 96.0067 “Izstrādāt ekoloăiski pamatotas nezāĜu apkarošanas, augsnes
apstrādes un kultūraugu maiĦas sistēmas agrofitocenožu produktivitātes un augsnes
auglības palielināšanai” Izpildes laiks: 1997.-2000.g. Projekta izpildītājs.
LZP projekts 96.0067 Apakšprojekts “Izstrādāt agroekoloăiski un ekonomiski pamatotu
nezāĜu apkarošanas sistēmu variantus daudzgadīgo zālaugu, graudaugu un tehnisko
kultūru sējumos” Apakšprojekta izpildītājs.
ZinātĦietilpīgs projekts Nr. 99/43 (izpildītāja Nr. T 12) "Graudaugu sējumu augstas
produktivitātes veidošanas praktiskās realizācijas iespēju skaidrošana Latvijas apstākĜos
ar resursus taupošām augsnes pamatapstrādes, sējas, kā arī mēslošanas un augu
aizsardzības tehnoloăijām, izmantojot firmu piedāvātās tehnoloăijas". Darba pasūtītāji:
Latvijas Republikas IZM, firmas Hydro Latvija, Certa, BFSC un Amazone. Izpildes
termiĦš: 1999., 2000. gads. Izpildītājs.
LZP kompleksā projekta Nr. 01.0762 Augsnes apstrādes, nezāĜu apkarošanas un augu
maiĦas teorētiskās bāzes pilnveidošana. Projekta izpildītājs (no 2001.g.).
Līgums Nr.300402/S83 ar LR ZM un SM "LatvāĦa izplatības ierobežošana Latvijā”
Izpildes termiĦš: 2002.g. Darba zinātniskais vadītājs.
Līgums Nr.25112003/S587 ar LR ZM "LatvāĦa izplatības ierobežošana Latvijā” Izpildes
termiĦš: 2003.g. Darba zinātniskais vadītājs.
Līgums Nr.100504/S323 ar LR ZM "LatvāĦa izplatības ierobežošana Latvijā” Izpildes
termiĦš: 2004.g. Darba zinātniskais vadītājs.
LZP projekta Nr. 05.1604.1. „Augsnes apstrādes un nezāĜu apkarošanas teorētiskās
bāzes pilnveidošana precīzo laukkopības tehnoloăiju nodrošinājumam”, izpildes laiks
2005.- 2008.g., izpildītājs.
7. Ārzemju pieredzes studijas. Studijas, stažēšanās, kursu apmeklējums (precizēt vietu,
datumu, laiku, iegūtos diplomus).
Piedalīšanās firmas AGROCOM (Vācija) organizētajā seminārā- apmācībās par precīzās
laukkopības tehnoloăiju ar GPS un sējumu stāvokĜa noteikšanas sensoru tehnoloăijām
lietojumu, izmantojot AgroMap programmatūru AGRONET-NG (06.- 09.06.2005.g.)
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7. Ārzemju pieredzes studijas. Studijas, stažēšanās, kursu apmeklējums (precizēt vietu,
datumu, laiku, iegūtos diplomus).
8. Publikācijas (2000.-2005.g.):
Publikāciju kategorija

Skaits
-

Monogrāfijas
Grāmatas un brošūras
Mācību metodiskie līdzekĜi
Raksti LZP atzītos izdevumos
Raksti citos zinātniskos izdevumos
Konferenču materiāli
Periodika
KOPĀ

5
4
20
14
3
15
61

9. Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs:
Konferenču kategorija

10.

Skaits

Starptautiskās ārzemēs
Starptautiskās Latvijā

11
8

KOPĀ

19

Galveno publikāciju saraksts. Maksimāli 5 jaunāko publikāciju pilns
bibliogrāfiskais apraksts.
1. BērziĦš A. Augsnes apstrāde. Augu maiĦa. Nezāles un to ierobežošana.//
Augkopība. Rokasgrāmata – A.Ružas redakcijā – Jelgava, 2001.- 26.-51., 84.- 93.
lpp.- 2.59 autorloksnes.
2. BērziĦš A. Augsnes apstrāde. Augu maiĦa. Nezāles un to ierobežošana.//
Augkopība 2. izd.. – A.Ružas redakcijā – Jelgava, 2004.- 33.-43., 45.-47., 88.96.lpp.
3. LapiĦš D., BērziĦš A., Kopmanis J., Sanžarevska R. The effect of soil tillage,
sowing technology and herbicide application on weed infestation in spring barley
// Issue of the International Scientific Conference, Jelgava, Latvia August 26- 28,
2004, Latvian Journal of Agronomy Nr. 7. Jelgava, LLU, pp. 218 – 224.
4. Lapins D., Berzins A., Kopmanis J., Melngalvis I., and Sanzarevska Possibilities
of soil tillage and sowing technologies optimisation in spring barley.// Latvian
Journal of Agronomy Nr.8, Jelgava, 2005. pp. 211– 215.
5. Olukalns A., Berzins A., Lapins D., Lejins A. Studies of Hogweed (Heracleum
sosnowskyi) control in Latvia 2002 2004. // Proceedings of Final International
Workshop of the ‘Giant Alien Project. “The Ecology and Management of the
Giant Alien Heracleum mantegazzianum” Germany Fefruary 21-23, 2005.
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CURRICULUM VITAE
1. Vārds, uzvārds: Antra BērziĦa
2. Dzīves dati:
Personas kods: 280276-10007
Dzimšanas vieta: Cēsis
Dzīves vieta: K. HelmaĦa 5-24, Jelgava, LV 3004

3. Izglītība:
Izglītības iestāde
Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Iegūtā izglītība:
Diploma Nr.

LLU, Tehniskā fakultāte, IMI, doktorantūra
09/2001
06/2004

Izglītības iestāde
Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Iegūtā izglītība:
Diploma Nr.

LLU, Tehniskā fakultāte, IMI
09/1999
06/2001
Pedagoăijas maăistra grāds
001785

Izglītības iestāde
Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Iegūtā izglītība:
Diploma Nr.

LLU, Lauksaimniecības fakultāte
09/1995
06/1999
Lauksaimniecības bakalaura grāds
001898

4. Papildu izglītība/kursi:
Izglītības iestāde
1. Latvijas
Lauksaimniecības
Universitāte, Jelgava

2. NOVA-BOVA
postgraduate course
Jelgava, LLU
3. NOVABA post-graduate
research course, LLU
Jelgava
4. NOVABA post-graduate
research course KauĦa,
Lietuva
5. NOVABA research
course, Tartu

Kursa nosaukums

Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
9.-10.martā, 2005

“Latvijas lauksaimniecības
nozares zinātnieku un uzĦēmēju
iespējas piedalīties ES
6.Ietvara programmā zinātnes
un tehnoloăiju attīstībai”
"Ethnobotany"
May 19 – May 23, 2003

“Symbiotic systems and their
role in plant production”

28.maijs – 1.jūnijs 2001

“Ecological Farming”

8. - 12.oktobris, 2001

"The computer aided design of
parks and green areas"

12-18 April, 2000
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5. Valodu prasme (vērtējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – brīvi)):
Valoda
Latviešu
AngĜu
Krievu

Lasītprasme
5
4
5

Runātprasme
5
4
5

Rakstītprasme
5
4
4

6. Darba pieredze:
• LLULF Agrobiotehnoloăijas institūts, lektora v.i. no 2005. G.
• LLU, LF Dārzkopības katedra - lektora v.i. no 2004.gada
• LLU, LF Dārzkopības katedra - asistente- stažiere 2000.- 2001, asistente no
2001.g.
• LLU, LF Dārzkopības katedra - vecākā laborante 1998.- 1999.
• LLU, LF Dārzkopības katedra - laborante 1994.- 1995.
7. Līdzdalība zinātniskos projektos.
1. Līdzdalība zinātniskajā projektā: "Lielogu dzērveĦu audzēšanas tehnoloăiju izstrāde
zāĜu purvos" TPP 98-58 1999.-2000. g.
2. Līdzdalība projektā Nr. 05.4 (1.4.)gu audzēšanas tehnoloăiju un kvalitātes modeĜu
izstrādāšana Latvijas agro ekoloăiskajos apstākĜos” LR IZM. 2005.g.
3. Līdzdalība projektā Nr. 05.4 (1.1.) “Sabiedrības ainavas uztveres pētījums pielietojot
fotogrāfijas metodi” LR IZM. 2005.g.
4. Projekta vadītāja ESF PIAA aktivitātes 3.2.4.2. Tālākizglītības iespēju paplašināšana
ekonomikai svarīgās nozarēs projekts "Tālākizglītības programma dārzu un ainavu
arhitektūrā tūrisma un MVU attīstībai, lietojot inovatīvas e-studijas (PURENE)"
2006. – 2007.
8. Publikācijas:
Publikāciju kategorija

Skaits
-

Monogrāfijas
Grāmatas un brošūras
Mācību metodiskie līdzekĜi
Raksti LZP atzītos izdevumos
Raksti citos zinātniskos izdevumos
Konferenču materiāli
Periodika
KOPĀ

3
3

9. Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs:
Konferenču kategorija

Skaits

Starptautiskās
Latvijā

1
3

KOPĀ

4
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10. Galveno publikāciju
bibliogrāfiskais apraksts.

saraksts.

Maksimāli

5

jaunāko

publikāciju

pilns

Studiju priekšmetu integrēšanas nepieciešamība studentu profesionālās kompetences
pilnveidošanai. LLU IMI starptautiskajai konferencei “Lauku vide. Izglītība. Personība.”
2003. gada 27.-28. marts.
11. Pedagoăiskā darbība
• Nodarbību vadīšana LLU - LF, LIF, EF, SZF, TF u.c fakultāšu studentiem
sekojošos studiju priekšmetos: DaiĜdārzkopība, Puėkopība, KrāšĦumaugi, Dārzu
dizains, DaiĜdārzkopības pamati, Dārzkopības produkcijas ražošana, Telpaugi
u.c. (no 1999.gada)
• Tālākizglītības kursu LLU Dārzu dizains izstrāde un koordinēšana (no 2000.
gada)
• Kursu vadīšana Dobeles, Auces pieaugušo izglītības centrā (2004-2005);
• Kursu vadīšana Pašvaldību mācību centros (2005 - 2006)
• Tālākizglītības e-studiju kursu dārzu un ainavu arhitektūrā izstrāde (2006-2007)

12. Kontaktinformācija:
Adrese:

K. HelmaĦa 5-24, Jelgava, LV - 3004

TālruĦa nr:
Faksa nr:
E-pasta adrese

9171112; 3005677; 3025131
3005630
Antra.Berzina@llu.lv
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CURRICULUM VITAE
1. Vārds: Aija
2. Uzvārds: Dižgalve
3. Dzimšanas gads:1960.22.06.
4. Izglītība:
Izglītības iestāde
Datums: no
līdz
Iegūtā izglītība:
Diploma Nr.

LLA (tagad LLU)
09/1984
05/1990
Dārzkopis-agronoms
163911

Izglītības iestāde
Datums: no
līdz
Iegūtā izglītība:
Diploma Nr.

LLU Maăistratūra
09/1993
09/1995
Mācību metodika
000142

5. Papildu izglītība/kursi:
Izglītības iestāde

Kursa nosaukums

Dānijas Karaliskās
lauksaimniecības un
veterinārmedicīnas
Universitāte
NOVABA research course
Tartu Lauksaimniecības
universitāte

Doktorandu kursi

Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
1998. 20.04.-01.05

Projektēšana ”The
computer aided desing of
parks and green areas’’

2000. 12.04.-18.04

Landscape gardening and
desing

2005. 21.04.

ViĜĦas koledža, Lietuva

6. Valodu prasme (vērtējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – brīvi)):
Valoda
latviešu
krievu
angĜu

Lasītprasme
5
5
4

Runātprasme
5
5
4

Rakstītprasme
5
4
4
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7. Darba pieredze:
Datums: no
līdz)
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi

1992.
2005.
LLU Agrobiotehnoloăijas institūts
Lektore
1.Lekciju un praktisko darbu vadīšana
2.Zinātniskais darbs DaiĜdārzkopības nozarē, Latvijas
stādu parādes (2004.g. un 2005.g.) LLU organizēšana
3.Mācību prakses organizēšana un vadīšana Dārzkopības
speciālitātes studentiem

8. Cita nozīmīga informācija (piem. Publikācijas vai kompetences saistībā ar
projektā veicamajiem pienākumiem):
Tālākizglītības kursu vadīšana studiju priekšmetos Dārzu dizains: Augu dizains, Ainavu
veidošana un kopšana
Kursu vadīšana Pašvaldību mācību centrā Apstādījumu ierīkošanas un kopšanas
jautājumos.
ERASMUS projekta ietvaros Somijā 2003. gadā nolasīts lekciju cikls Ornamental
horticulture in Latvia.
ERASMUS projekta ietvaros studentu apmaiĦas programmā 3 KP apjomā studentam no
Grieėijas , Dimitris Vayannis vadītas nodarbības (kontaktstundas un individuālais darbs)
priekšmetā Ornamental horticulture ,2004.gadā.

9. Kontaktinformācija:
Adrese:

Uzvaras iela 2-44, Jelgava

TālruĦa nr:
Faksa nr:
E-pasta adrese

29769367
3005630
Aija.Dižgalve@llu.lv
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Dzīves apraksts (CV)

1.1. Vārds Uzvārds
Ieva Žukauska
1.2. Personas kods
021049-10009
1.3. Dzimšanas vieta
Jelgava, Latvija
1.4. Adrese
Lietuvas šos. 17 A, Jelgava, LV-3001
1.5. Izglītība
Izglītības iestāde
Datums: no
līdz)
Iegūtā izglītība:
Diploma Nr.

LLA (LLU) Pamatstudijas
1971
1981
Diplomēts agronoms;
T-1 Nr.318192

Izglītības iestāde
Datums: no
līdz
Iegūtā izglītība:
Diploma Nr.

LLU maăistrantūra
1991
1994
Pedagoăija, specialitāte mācību metodika; Mag.paed
Nr.000110

Papildu izglītība
Izglītības iestāde
LLU

Kursa nosaukums
Doktorantūra,
Lauksaimniecība

Datums: no
līdz
1995-2000

1.6. Nodarbošanās
Docente v.i. LLU LF Agrobiotehnoloăijas institūts
17. Valodu lietošanas prasme
Valoda
Krievu
Vācu
AngĜu

Lasītprasme
teicami
labi
vidēji
x
x
x

Rakstītprasme
teicami
labi
vidēji
x
x

Runātprasme
teicami
labi
vidēji
x
x
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2. Zinātniskā darbība un publikācijas

2.1.Starptautisko pētījumu projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs
Spice and medicinal plants in the Nordic and Baltic countries. Strategies for conservation
of genetic resources. Norw. Crop Res. Inst., Landvik, 2002…2005. Līdzdalība
2.2 Latvijas zinātĦu padomes, izglītības un zinātnes ministrijas, Zemkopības ministrijas u.c.
iestāžu projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs
• .LR IZM projekts Nr. 05.4 “Dārzaugu audzēšanas tehnoloăiju kvalitātes modeĜa
izstrādāšana Latvijas agroekoloăiskajos apstākĜos”, Līdzdalība 2005.g.,2006.g.
• LR Zemkopības Ministrijas finansētais projekts Nr. 090305/S18 “DārzeĦu ăenētisko
resursu kolekcijas saglabāšana” Proj. vad. I.Žukauska., no 2004.gada
• LR Zemkopības Ministrijas finansētais projekts Nr. 090305/S18. “Aromātisko un
ārstniecības augu ăenētisko resursu kolekcijas saglabāšana un izpēte no 2004. gada”.
Proj. vad. I. Žukauska, no 2004. gada
• ERASMUS projekta līgums starp Häme Polytehnic, Leppa, Somija, un LLU LF
Dārzkopības katedru "Studentu un pasniedzēju apmaiĦa", no 29.10.1999.g.
• ERASMUS projekta līgums starp Profesionālās izglītības universitāti, HAS Den Bosch,
Nīderlande un LLU LF Dārzkopības katedru "Studentu un pasniedzēju apmaiĦa",
15.12.2003.-2007.
• ZM programmā ‘Lauksaimniecības un pārtikas, lauksaimniecības dzīvnieku, meža
un zivju ăenētisko resursu ilgtermiĦa saglabāšanas un ilgspējīgas izmantošanas
programma (no 2005.g.) Līdzdalība;
• . LR Zemkopības Ministrijas finansētais projekts ’Lauksaimniecībā un pārtikā
izmantojamo kultūraugu un mežu ăenētisko resursu deskriptoru izstrāde’.
Atbildīgais eksperts par aromātisko un ārstniecības augu ăenētisko resursu grupu., 2006
2.3.Nozaru padomju, asociāciju loceklis vai vadītājs
Nacionālās augu šėirĦu padomes dārzeĦu ekspertu grupas vadītāja
2.4. Nozīmīgākās publikācijas un nolasītie referāti atbilstošajā zinātĦu nozarē
Zinātniskās konferences Latvijā
• Bazilika (Ocimum basilicum L.) šėirĦu piemērotības vērtējums Latvijas agroklimatiskajiem
apstākĜiem. Augstākās lauksaimniecības izglītības 140. gadu jubilejai veltīta konference,
Jelgava LLU 2003.
• Herbs through historical, political and economical point of view in Latvia. BOVA NOVA
seminar, LUA 2003.
• Majorāna Majorana hortensis L ražas kvalitāte un kvantitāte atkarībā mo pavairošanas veida
un audzēšanas vides apstākĜiem. LLU Lf un LLMZA Zinātniskā konference, Jelgava, 5-6
februāris, 2004
• Effect of Growing Conditions on Yield and Some Quality Parameters of Basil Ocimum
Basilicum L. International Scientific Conference “ Optimising Agricultural Output
Production: Theory and Praxis”. Jelgava, Latvia, July 07-09, 2005.
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Ārzemēs
• Diversity of Origanum vulgare L. Genetic Resourses in Latvia. ACTA Baltica, Kauna,
Lithuania 2003.
• Development of descriptor list for Origanum vulgare L..in Latvia. Report from country
reprezentative ECP/GR WG on Medicinal and Aromatic Plants,Strumica, Macedonia FYI,
16-18 December 2004
• .General information on the Medicinal and Aromatic plants collection and researches in the
Department of Horticulture Faculty of Agriculture Latvian university of Agriculture.
Proceedings of Second Meeting of ECP/GR Working Group on Medicinal and Aromatic
Plants, Strumica, Macedonia FYR, December 6-18. 2004
• Comparative results of characterising Origanum vulgare L in Latvia, Estonia, Lithuania and
Norway. Project “Spice and medicinal plants in the Nordic and Baltic countries. Strategies
for conservation of genetic resources". Working Group meeting , Norway, 3-10 March, 2005
• “Spice and medicinal plants in the Nordic and Baltic countries. Strategies for conservation of
genetic resources".Report from a Project group at the Nordic Gene Bank. Alnarp, december
2005, 2006,153pp.
http://tor.ngb.se/Vegetable/SPIMED_report_maj_2006.pdf
3. Pedagoăiskā darbība
3.1 Vadītie maăistra, bakalaura un kvalifikācijas darbi
1992.-2006. gadam vadīti un sekmīgi aizstāvēti 65 zinātniskie darbi
3.2. Organizatoriskā darbība
• Akadēmiskās izglītības bakalaura un 2.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmas apakšprogrammas vadītāja,
• LF metodiskās komisijas locekle
3.3. Studiju priekšmeti
• Studiju priekšmetu "DārzeĦkopība", "Dārzkopības produkcijas ražošana un pārstrāde",
"Netradicionālā dārzkopība", "Netradicionālā lauksaimniecība" izstrāde un studiju
priekšmetu vadītāja.
• Maăistrantūras dārzeĦkopības studiju virziena speciālā kursa studiju priekšmetu
"DārzeĦkopība atklātā laukā un segtajās platībās un "DārzeĦu sēklaudzēšana" izstrāde, vad
3.4.Socrates / Erasmus u.c. starptautisko izglītības programmu mācībspēks
Līdzdalība ERASMUS projektos un NOVA-BOVA projektos
•

Lekciju kurss ‘Herbs through historical, political and economical point of view in Latvia’.
BOVA NOVA seminar, LUA 2003.

•

ERASMUS projekta ietvaros- sagatavots un prezentēts lekciju kurss: Historical aspects of
herbs. Spice and medicinal plants in the Nordic and Baltic countries- the objectives for
project .Realities and possibilities for further herb development in Latvia. ERASMUSSOCRATES progr., Lepaa, Hame Polytechnic, Finland, 27-30 September, 2004

•

ERASMUS projekta starptautiskās studentu apmaiĦas studiju priekšmeta “Netradicionālā
dārzkopība” 4KP apjomā lekciju un praktisko darbu kurss studentam Dimitris VaYannis,
Grieėija ,LLU, LF Dārzkopības kat..2004
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3.5 Sagatavotie mācību līdzekĜi
• Lekciju materiāls studiju priekšmetā Netradicionālā dārzkopība "Garšaugu tehnoloăisko
operāciju izvēles un kvalitatīvo īpašību zinātniskais pamatojums Latvijas agroklimatiskajos
apstākĜos", Jelgava LLU, 2003.
• Materiāli praktisko darbu izstrādei "Garšaugu ārstniecības augu un kultivējamo sēĦu
ekonomiskais pamatojums", Jelgava, LLU, 2003..
• Mācību palīgmateriāls studiju priekšmetā Netradicionālā dārzkopība, tēmas: Netradicionālie
ėirbjaugi. Fenhelis. Koriandrs, Jelgava, LLU,2005
• Mācību palīgmateriāls studiju priekšmetā Netradicionālā dārzkopība, tēma: Kultivējamās
sēnes, Jelgava , LLU,2005
•
Mācību palīgmateriāls studiju priekšmetā Netradicionālā dārzkopība, tēma: Garšaugi ,
Jelgava , LLU,2005
•
Mācību palīgmateriāls studiju priekšmetā Netradicionālā dārzkopība, tēma: Netradicionālie
dārzeĦi, Jelgava , LLU,2005
4.Cita būtiska informācija
• ZiemeĜvalstu Gēnu Bankas darba grupas ”Aromātiskie un ārstniecības augi’” locekle un
Baltijas valstu sekcijas zinātniskā sekretāre.
• Nacionālās augu šėirĦu padomes dārzeĦu ekspertu grupas vadītāja.
• Starptautiskās Dārzkopības Zinātniskās biedrības biedrs (I.S.H.H.).Inrenational Society
for Horticultural Science.
• LLU Lauksaimniecības fakultātes Domes sastāvā
• LLU Konventa sastāvā

LLU Lauksaimniecības fakultātes studiju programmu akreditācijas dokumenti

453

CURRICULUM

VITAE

1. Vārds, uzvārds: Marta Liepniece
2. Dzīves dati:
Personas kods 270750-10028
Dzimšanas vieta Rīga
Dzīves vieta Lapu ielā 1, Cenu pag., Ozolnieku novads, Jelgavas raj.
3. Izglītība:
• LLA Agr-dārzk. 1980.g. agronoma kvalifikācija
• LLA klātienes aspirantūra 1980. – 1984.g.
• Maăistrantūra 2000.g.
4. Darba vietas. (Iestāde, amats, periods – sākot ar pašreizējo un turpinot ar iepriekšējiem).
• LLU LF Agrobiotehnoloăijas institūts, asistente no 2005.g.
• LLU, Dārzkopības katedra, vecākā laborante no 1993.g.
• LLA dārzkopības katedra, jaunākā zinātniskā līdzstrādniece 1984.g. – 1993.g.,
• klātienes aspirante 1980.g. – 1984.g.
• p/s “Aloja” – dārzniece, agronome – agroėīmiėe 1971.g. – 1980.g.
5. Zinātniskais darbs. Īss zinātniskā darba raksturojums, sevišėi pēdējos 5 gados.
“Vietējo purva dzērveĦu genofonda saglabāšana, izvērtēšana un pavairošana”;
Galvenie pētījuma virzieni:
• atlasīto dzērveĦu genotipu vispusīga izpēte un pavairošana;
• 2000. gadā iekārtots izmēăinājums labāko vietējo genotipu un izplatītāko Amerikas
lielogu dzērveĦu šėirĦu izpētei LLU mācību, pētījumu bāzē.
• krūmmelleĦu šėirĦu veăetatīvā pavairošana"
6. Līdzdalība zinātniskos projektos.
6.1. Darbība starptautiskos projektos:
6.2. Dalība Latvijas zinātĦu padomes un Zemkopības ministrijas projektos:
Līdzdalība projektā TOP 04-06 ”Jauktās audzēšanas sistēmas novērtējums dekoratīvo
kokaugu stādmateriālam”. IZM Izpildes laiks 2004. – 2005.g.
Līdzdalība projektā TOP 05-14 ”Jaunas, efektīvas liliju (Lilium L.) pavairošanas sistēmas
izstrādāšana Latvijas puėkopības tirgus dažādošanai”. IZM. Izpildes laiks 2005. – 2006.g.
Līdzdalība projektā Nr. 05.4 “Dārzaugu audzēšanas tehnoloăiju un kvalitātes modeĜu
izstrādāšana Latvijas agro ekoloăiskajos apstākĜos” LR IZM. 2005.g.
Līdzdalība projektā ”Dekoratīvo koku un krūmu audzēšanas sistēmas izpēte dažāda tipa
konteineros” Izglītības un zinātnes ministrijas tirgus orientēto pētījumu projekts Nr. 0226, 2002. – 2003.
Līdzdalība projektā Tirgus Pieprasīto Pētījumu № 01-52 projektā "KultūrmelleĦu
komercstādījumu ierīkošana un izpēte z/s "Strēlnieki", 2001.-2002.g.
Līdzdalība projektā Tirgus Pieprasīto Pētījumu № 99-58 projektā “DzērveĦu audzēšanas
tehnoloăijas izpēte zāĜu purvos”, 1999.-2000.g.
Līdzdalība projektā LR Nr. 090305/S18 “Aromātisko un ārstniecības augu ăenētisko resursu
kolekcijas saglabāšana un izpēte 2005. gadā”. Zemkopības Ministrijas finansētais projekts.
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Ārzemju pieredzes studijas. Studijas, stažēšanās, kursu apmeklējums (precizēt vietu,
datumu, laiku, iegūtos diplomus).
NOVA - BOVA postgraduate research course "Etnobotany” “Plant as food” Latvia
University of Agriculture, Jelgava, May 19-24, 2003. Iegūts sertifikāts
8. Publikācijas:
Publikāciju kategorija

Skaits
-

Monogrāfijas
Grāmatas un brošūras
Mācību metodiskie līdzekĜi
Raksti LZP atzītos izdevumos
Raksti citos zinātniskos izdevumos
Konferenču materiāli
Periodika
KOPĀ

1
1
2
4
8

9. Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs:
Konferenču kategorija
Starptautiskās
Latvijā
KOPĀ

Skaits
2
7
9

10. Galveno publikāciju saraksts. Maksimāli 5 jaunāko publikāciju pilns bibliogrāfiskais
apraksts.
1. Abolins M.,Liepniece M., Gurtaja L. The propagation of highbush blueberries by
softwood cuttings // Horticulture and Vegetable Growing: Scientific works of the
Lithuanian Institute of Horticulture and LUA, Babtai, Lithuania, - 2003.- 22(2) -P. 65-73.
2. Ābolinš M., Liepniece M., Gurtaja L. Vaccinium spp. bioloăiski saimnieciskais vērtējums
un pavairošana // Agronomijas Vēstis / LLMZA, LLU LF.-2003.-Nr.5, 51.-58. lpp.
11. Svešvalodu prasmes. Valodas, lasīt, runāt un rakstīt prasmes līmenis:
Svešvaloda

Krievu valoda
AngĜu valoda
Cita (norādīt)

Lasītprasme
tei
lab
Vi
ca
i
d.
mi
.
X
X

Rakstītprasme
tei
lab
vi
ca
i
d.
mi
.
X
X

Runātprasme
tei
lab
vi
ca
i
d.
mi
.
X
X

12. Citas būtiskas ziĦas:
Latvijas ăenētiėu un selekcionāru biedrības Jelgavas nodaĜas biedrs.
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CURRICULUM

VITAE

1. Vārds, uzvārds: Aigars Plūme
2. Dzīves dati: 260173-10079; Jelgavas rajons, Jaunsvirlaukas pagasts, p.n „StaĜăene”,
„Kalēj-Vīganti” LV 3031
3. Izglītība: Maăistra grāds lauksaimniecībā 2004. gadā;
Bakalaura grāds 2002. gadā;
Agronoms 2001. gadā
4. Darba vietas. (Iestāde, amats, periods – sākot ar pašreizējo un turpinot ar iepriekšējiem).
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, asistents no 2005. gada
5. Zinātniskais darbs. Bakalaura studiju programmā veiktas ziemas kviešu šėirnes ‘Moda’
līniju pārbaude; maăistra darbā veikta zemnieku kooperācijas modeĜa izstrāde; 2004. gadā
uzsākts darbs ar precīzajām tehnoloăijām, izmantojot GPS
6. Līdzdalība zinātniskos projektos.
6.1. Darbība starptautiskos projektos:
6.2. Dalība Latvijas zinātĦu padomes un Zemkopības ministrijas projektos:
7. Ārzemju pieredzes studijas. Studijas, stažēšanās, kursu apmeklējums (precizēt vietu,
datumu, laiku, iegūtos diplomus).
8. Publikācijas:
Publikāciju kategorija

Skaits

Monogrāfijas
Grāmatas un brošūras
Mācību metodiskie līdzekĜi
Raksti LZP atzītos izdevumos
Raksti citos zinātniskos izdevumos
Konferenču materiāli
Periodika
KOPĀ

2

2

9. Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs:
Konferenču kategorija
Starptautiskās
Latvijā

Skaits

KOPĀ
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10. Galveno publikāciju saraksts. Maksimāli 5 jaunāko publikāciju pilns bibliogrāfiskais
apraksts.
1.
Vilde A., RuciĦš Ā., SkrastiĦš S., LapiĦš D., BērziĦš A.,
Aizsilnieks A., Kopmanis J., Plūme A., Upmacis D., Cers J.
Investigations in precision agriculture in Latvia.// Proceedings of
International Scientific Conference "Agricultureal engineering problems"
June 2-3, 2005., Jelgava , 2005., pp. 36-42.
2.
Vilde A., Rucins A., Skrastins M., Cesnieks S., Lapins D.,
Berzins A., Aizsilnieks A., Kopmanis J., Plume A. Investigations in
Precision Agriculture in Latvia //Proceedings of the International
Conference: New Technological Processes and Inwetigation Methods for
Agricultural Engeneering., No. 10., 8-9 September 2005.- Raudonvaris,
Lithuaniae Academia Scientiarum, 2005., pp. 32- 38.

11. Svešvalodu prasmes. Valodas, lasīt, runāt un rakstīt prasmes līmenis:

Svešvaloda

Lasītprasme
tei
lab
vi
c.
i
d.

Rakstītprasme
tei
lab
vi
c.
i
d.

Runātprasme
tei
lab
vi
c.
i
d.

Krievu valoda

X

X

X

AngĜu valoda

X

X

X

Cita (norādīt)
12. Citas būtiskas ziĦas:
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CURRICULUM

VITAE

1. Vārds, uzvārds: MAIJA AUSMANE
2. Dzīves dati: personas kods 260144-10007
dzimusi 26.01.1944.g, Kuldīgā
dzīvo BlaumaĦa 8.-35., Jelgavā
3. Izglītība:
Pamatstudijas, aspirantūra
Studiju laiks
Mācību iestāde, valsts
Latvijas
Lauksaimniecības 1977.-1982.
akadēmija

Specialitāte

Kvalifikācija

Agronomija

Diplomēta
agronome

Latvijas
akadēmija

Vispārējā
zemkopība

Mgr. agr. Dipl.
Nr. 000091

Lauksaimniecības 1983.-1987.

Zinātniskā kvalifikācija un akadēmiskie nosaukumi
Gads
Nozare
Zinātniskā padome, iestāde
Latvijas
Lauksaimniecības 1993.
Habilitācijas
universitātes
/promocijas padome
LLU
Lauksaimniecības 1999.
fakultātes Dome

Laukkopība

Laukkopība

Zinātniskais
grāds,
akadēmiskais nosauk.
Lauksaimniecības
doktors (Dr. agr.)

Diploma
Nr.
G-D
Nr.000265

Docente

Doc.Nr.005
1999.g.
17.05.
lēm.Nr.8.

4. Darba vietas. (Iestāde, amats, periods – sākot ar pašreizējo un turpinot ar
iepriekšējiem).
LLU, LF Augsnes un augu zinātĦu institūts, docente kopš 2005.g. 1.sept.
LLU LF Laukkopības kat. docente 1998.-2005.g., lektore 1994.-1998., asistente
1985.-1994., stundu pasniedzēja 1983.-1985., laborante un vecākā laborante 1971.1985.
5. Zinātniskais darbs. Īss zinātniskā darba raksturojums, sevišėi pēdējos 5 gados.
NezāĜu bioloăisko īpašību, nezāĜu alelopātijas, nezāĜu ierobežošanas un augsnes
apstrādes pētījumi.
6. Līdzdalība zinātniskos projektos.
6.1. Darbība starptautiskos projektos:
1. Latvijas - Zviedrijas kopprojekta BEAROP in Latvia within the Baltic
Agricultural Run-off Programme BAAP, Sweden institute of Agricultural
Engineering, JTI, Uppsala. Proj. vadītāji: Goran Carlson (Zviedrija),
Pēteris Bušmanis (Latvija). Projekta 1. nodaĜas "Sustainable crop
production" koordinatore 2000.-2003.g.
6.2. Dalība Latvijas zinātĦu padomes un Zemkopības ministrijas projektos:
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1. ZM atbalsta projekts, līgums L 102 10/04 starp LLU un LLKIAC "NezāĜu
dominanto sugu un skaita dinamikas izpēte bioloăiskās lauksaimniecības
sistēmā" -2004.g. projekta vadītāja.
2. ZM atbalsta projekts, līgums L 121 11/05 starp LLU un LLKIAC "NezāĜu
dominanto sugu un skaita dinamikas izpēte bioloăiskās lauksaimniecības
sistēmā" -2005.g. projekta vadītāja.
3. LZP granta D 40 Nr.45 "Samazinātu herbicīdu devu ietekme uz nezāĜainību
vasaras miežos un pēcietekme uz nezāĜu nākošo paaudzi" 2001.-2004.g. zinātniskā vadītāja
4. LZP granta 96.0067 "Izstrādāt ekoloăiski pamatotas nezāĜu apkarošanas,
augsnes apstrādes un kultūraugu maiĦas sistēmas agrofitocenožu
produktivitātes un augsnes auglības palielināšanai" 1999.-2000.g., pētniece
5. LZP granta Nr. 01.0762 "Augsnes apstrādes, nezāĜu apkarošanas un augu
maiĦas teorētiskās bāzes pilnveidošana" 2001.-2004.g., pētniece
6. Projekts L 82 06/03 (Lauku Vides aăentūra, proj. vadīt. prof. V. Jansons)
2004.-2005.g.

7.Ārzemju pieredzes studijas. Studijas, stažēšanās, kursu apmeklējums (precizēt
vietu, datumu, laiku, iegūtos diplomus).
Cours "Agroenvironmental Measures in Sustainable Agriculture" developed in the
frame of the project "Nordic-Baltic-Russian Academic Network in Agroecology"
06.12.- 10.12.2004., Latvia, LLU.(Certificate).

8. Publikācijas: 2000.-2005.g.
Publikāciju kategorija

Skaits
0

Monogrāfijas
Grāmatas un brošūras
Mācību metodiskie līdzekĜi
Raksti LZP atzītos izdevumos
Raksti citos zinātniskos izdevumos
Konferenču materiāli
Periodika
KOPĀ

0
1
5
12
8
17
34

9. Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs: 2000.-2005.g.
Konferenču kategorija

Skaits

Starptautiskās
Latvijā

13
4

KOPĀ

17

10. Galveno publikāciju saraksts. Maksimāli 5 jaunāko publikāciju pilns
bibliogrāfiskais apraksts.
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1. Ausmane M., LiepiĦš J., Melngalvis I. Possibilities of soil tillage
optimisation//Vagos. Lithuanian University of Agriculture. Research Papers 64
(17), Kaunas - Academija, Lithuania, 2004, P. 7-12.
2. Kroăere R., LiepiĦš J., Ausmane M., Melngalvis I. Augsnes pamatapstrādes
minimalizācija augsekā. 1. Augsekas produktivitāte/ Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Raksti.- Nr.13 (308), 2005. Jelgava, 18.-26.lpp.
3. Kopmanis J., Ausmane M. "Application of synthetic auxins herbicides in spring
barley at reduced dosages"/ Issue of the International Scientific Conference,
Jelgava, Latvia, August 26-28, 2004., Latvian Journal of Agronomy.-Nr.7,
Jelgava, LLU, P. 183-188.
4. Ausmane M., Plūme I. The influence of sowing technologies in the development
and yield of spring barley// Proceedings of the international scientific conference
"Safe and Economical Agricultural Technologies", PriekuĜi, Latvia, 25-26
July,2002., P. 36-38.
5. Цесниекс А., Вилде А., Лиепиньш Ю., Аусмане М., Мелнгалвис И.
Экономная технология заделывания в почву сидеральных культур"
Proceedings of the 4th International Scientific Conference June 26-28, 2003Rezekne, 2003- P. 51-55.
11. Svešvalodu prasmes. Valodas, lasīt, runāt un rakstīt prasmes līmenis:
Svešvaloda

Krievu valoda
AngĜu valoda
Cita (norādīt)

Lasītprasme
tei
lab
vi
c.
i
d.
x
x

Rakstītprasme
tei
La
vi
c.
bi
d.
x
x

Runātprasme
tei
La
vi
c.
bi
d.
x
x

12. Citas būtiskas ziĦas:
1. Erasmus/Socrates project, as teacher at intensive Msc course Lithuanian
University of Agriculture "Non-Chemical Weed Control", Kaunas-Akademija, 1014 October, 2005.
2. LLU Lauksaimniecības zin. nozares Laukkopības apakšnozares Promocijas
padomes zin. sekretāre.
3. LLU Lauksaimniecības nozares Profesoru padomes sekretāre
4. LLU Konventa locekle
5. Starptautiskās zinātniskās konferences "Lauksaimniecības produkcijas ražošanas
optimizācija: teorija un prakse" orgkomitejas locekle 2004/2005 st.g.
6. Apbalvojumi:
1. ZM un IZM diploms par piedalīšanos konkursā "Sējējs" 2000.g.
2. LLMZA, LLU un Hipotēku bankas Atzinības raksts par zinātniskā darba
"Herbicīdu samazinātu devu ietekme uz vasaras miežu sējumu nezāĜainību un
nezāĜu nākošo paaudzi" vadīšanu, 2005.g.
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CURRICULUM

VITAE

1. Vārds, uzvārds: Indulis Melngalvis
2. Dzīves dati:
Personas kods
Dzimšanas vieta
Adrese (pieraksta un dzīves vieta)

3. Izglītība:
Pamatstudijas, maăistratūra,
doktorantūra (aspirantūra ).
Mācību iestāde, valsts
Latvijas Lauksaimniecības
akadēmija
Latvijas Lauksaimniecības
universitāte

240256 10005;
Vircava, Jelgavas raj., Latvijas PSR;
“ Melngalvji “, Vircava, Jelgavas raj.,
LV 3020;

Studiju laiks

Specialitāte

Kvalifikācija

1974. – 1979.

Agronomija
lopbarības ražotājs
agronomija

Diplomēts agronoms

1988. – 1992.

Lauksaimniecības
zinātĦu maăistrs

4. Darba vietas:
LLU, lektors, 1997
LLU, asistents, 1988.- 1997
P.s. „Vircava”, agronoms, 1981.- 1988.
K-zs „Komunisma ceĜš”, agronoms, 1979- 1980.
5. Zinātniskais darbs. Pētījumi par augsnes apstrādes minimalizācijas iespējām.
ZaĜmēslojumu iestrādes efektivitāte. AizĦemto papuvju veidu salīdzinājums.
6. Līdzdalība zinātniskos projektos.
6.1. Darbība starptautiskos projektos: nav
6.2. Dalība Latvijas zinātĦu padomes un Zemkopības ministrijas projektos:
Granta tēma Nr. 96.0067:“Izstrādāt ekoloăiski pamatotas nezāĜu apkarošanas,
augsnes apstrādes un kultūraugu maiĦas sistēmas agrofitocenožu produktivitātes un
augsnes auglības palielināšanai”. Līgums ar Zemkopības ministriju Nr. 9; “Latvijas
arāju sacensību organizēšana”. Darba pasūtītājs: Latvijas Republikas Zemkopības
ministrija, Latvijas Arāju organizācija. Fundamentālo un lietišėo pētījumu projekts
(grants) Nr.01.0762.1:“Augsnes apstrādes, nezāĜu apkarošanas un augu maiĦas
teorētiskās bāzes pilnveidošana”.
7. Ārzemju pieredzes studijas. Studijas, stažēšanās, kursu apmeklējums :
Kursi 06. 12. 2004- 10.12. 2004 (30h): „Agroenvironmental Measures in Suistainable
Agriculture”
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8. Publikācijas:
Publikāciju kategorija

Skaits
6
5
2
10
23

Monogrāfijas
Grāmatas un brošūras
Mācību metodiskie līdzekĜi
Raksti LZP atzītos izdevumos
Raksti citos zinātniskos izdevumos
Konferenču materiāli
Periodika
KOPĀ

9. Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs:
Konferenču kategorija

Skaits

Starptautiskās
Latvijā

7
4

KOPĀ

11

10. Galveno publikāciju saraksts:
1. Melngalvis I., LiepiĦš J., Ausmane M. The soil agrophysical characteristics and
cereal yields on areas by reduced ploughing depth.//Conference on Suistainable
Agriculture in Baltic States: Proceeding of the International Conference, Tartu, June
28- 3, 2001.-P.147- 150
2. Cesnieks A., Vilde A., LiepiĦš J., Ausmane M,.Melngalvis I., Cesnieks S. Soil
Tillage Systems Using Siderates. // Modern ways of soil tillage and assesment of soil
compaction and seedbed Qality/ 1sr International conference of BSB of ISTRO:21- 24
august 2001 EAU, Tartu, Estonia.-P.172-179
3. Ausmane M., LiepiĦš J. Melngalvis I. Possibilities of Soil Tillage Optimisation //
VAGOS.- Reseach papers Lithuanian University of Agriculture.- 2004.-vol.64.- pp. 712
4. Kroăere R., LiepiĦš J., Ausmane M., Melngalvis I. Augsnes apstrādes
minimalizācija augsekā. I Augsekas produktivitāte // Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Raksti.- Jelgava: LLU, 2005.- Nr. 13 (308).- 18.- 25 lpp.
5. Lapins D., Berzins A., Kopmanis J., Melngalvis I. and Sanzarevska R. Possibilities
of soil tillage and sowing technologies optimisation in spring barley // Optimizing
agricultural output production: theory and praxis. Issue of the International Scientific
Conference, Jelgava , Latvia, July 7- 9, 2005.- P. 211- 216.
11. Svešvalodu prasmes. Valodas, lasīt, runāt un rakstīt prasmes līmenis:
Svešvaloda
Lasītprasme
Rakstītprasme
Runātprasme
tei
lab
vi
tei
lab
vi
tei
lab
vi
c.
i
d.
c.
i
d.
c.
i
d.
Krievu valoda
x
x
x
AngĜu valoda
x
x
x
12. Citas būtiskas ziĦas:
LLU Saimniecības padomes loceklis
LF arodbiroja pr-tājs
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CURRICULUM

VITAE

1. Vārds, uzvārds: Jānis Kopmanis
2. Dzīves dati: dzimis 1976. gada 10. septembrī, Alūksnē
dzīvo Mātera ielā 31 – 56, Jelgava, LV-3001
3. Izglītība: LLU Lauksaimniecības fakultāte
4. Darba vietas.
Kopš 2005. gada septembra – LLU Lauksaimniecības fakultāte Augsnes un augu
zinātĦu institūts, lektors
Kopš 2001. gada septembra – LLU MPS „Vecauce”, mācību un demonstrējumu lauka
vadītājs
No 2000. gada septembra līdz 2005. septembrim – LLU Lauksaimniecības fakultāte
dekanāts, asistents, no 2002. gada – lektors
5. Zinātniskais darbs. Īss zinātniskā darba raksturojums, sevišėi pēdējos 5 gados.
Pētījumi par herbicīdu samazinātu devu efektivitāti vasaras miežos un vasaras
kviešos, lēmuma atbalsta sistēmas datorprogrammas „Nezāles” izstrāde un
pilnveidošana, pētījumi par augsnes dziĜirdināšanas ietekmi uz vasaras miežu un
ziemas kviešu produktivitāti, darbs pie precīzās lauksaimniecības tehnoloăiju izpētes
un ieviešanas.
6. Līdzdalība zinātniskos projektos.
6.1. Darbība starptautiskos projektos:
2002. – 2004. gads. Latvijas – Ukrainas kopprojekts “Preliminary testing of
corn hybrids of “Company “Maize””, Ukraine in Research and Study Farm
“Vecauce” of Latvia University of Agriculture, Latvia”. Darbības sfēra – izpildītājs.
2000. – 2002. g. Latvijas – Lietuvas – Igaunijas – Polijas (no 2001. gada) –
Dānijas kopprojekts “Development and implementation of an internet based decision
support system for integrated pest management in Latvia”. Darbības sfēra – projekta
vadītājs no Latvijas puses (2001. – 2002. g.) sadaĜai Nr. 4 ”Weeds”.
6.2. Dalība Latvijas zinātĦu padomes un Zemkopības ministrijas projektos:
No 2005. gada fundamentālo un lietišėo pētījumu projekts Nr.05.1604.1
“Augsnes apstrādes un nezāĜu apkarošanas teorētiskās bāzes pilnveidošana precīzo
laukkopības tehnoloăiju nodrošinājumam” Zin. vad. prof. Dr. agr. D. LapiĦš. Darbība
projektā – asistents.
2001.-2004. g. fundamentālo un lietišėo pētījumu projekts Nr.01.0762.1
“Augsnes apstrādes, nezāĜu apkarošanas un augu maiĦas teorētiskās bāzes
pilnveidošana”. Zin. vad. prof. Dr. agr. D. LapiĦš. Darbība projektā – asistents.
7. Ārzemju pieredzes studijas.
„Modernizētas datubāzes konstrukcija un izmantošana un papildus elementu
izveide” (“Courses in advanced design and use of databases and development of
components”), 30. 09. – 04. 10. 2002., Janeda, Igaunija, iegūts sertifikāts
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8. Publikācijas:
Publikāciju kategorija

Skaits
7
14
12
13
34

Monogrāfijas
Grāmatas un brošūras
Mācību metodiskie līdzekĜi
Raksti LZP atzītos izdevumos
Raksti citos zinātniskos izdevumos
Konferenču materiāli
Periodika
KOPĀ

9. Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs:
Konferenču kategorija

Skaits

Starptautiskās
Latvijā

10
8

KOPĀ

10

10. Galveno publikāciju saraksts. Maksimāli 5 jaunāko publikāciju pilns
bibliogrāfiskais apraksts.
Kopmanis J. Baltās balandas (Chenopodium album L.) nākošās paaudzes augu jutības
izmaiĦas pret lietotajiem herbicīdiem // LLU Raksti.- Nr. 13 (308), 2005.- Jelgava,
LLU, 2005. – 37. – 45. lpp.
Vilde A. A., Rucins A. A., Skrastins M. U., Lapins D. K., Kopmanis J. V. Precision
agriculture using GPS // Ecology and agricultural machinery. Proceedings of the 4th
international scientific and practical conference, volume 2 “Environmental aspects of
plant production, mobile power units and farm machines”, Saint-Petersburg, Russia,
25-26 May 2005, pp. 34 – 42.
Gaile Z., Kopmanis J. Performance of ten lucerne varieties depending on cutting
regime // Agronomijas Vēstis.- Nr. 8., 2005.- Jelgava, LLU, 2005, pp. 253 – 258.
Gaile Z., Kopmanis J. Harvest management effect on productivity and forage quality
of ten lucerne varieties // Land Use Systems in Grassland Dominated Regions.
Grassland Science in Europe, Vol.9. EGF 2004. Lucerne, Switzerland, pp. 924 – 926.
11. Svešvalodu prasmes. Valodas, lasīt, runāt un rakstīt prasmes līmenis:
Svešvaloda

Krievu valoda
AngĜu valoda
Vācu valoda

Lasītprasme
tei
lab
vid
c.
i
.
X
X
X

Rakstītprasme
tei
lab
vid
c.
i
.
X
X
X

Runātprasme
tei
lab
vid
c.
i
.
X
X
X

13. Citas būtiskas ziĦas:
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PRETENDENTA DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV)
VISPĀRĪGĀS ZIĥAS
Vārds, uzvārds Ilze, Lūse
Personas kods 100680-10125
Adrese, telefons, mob. telefons, e-pasts Satiksmes 43-37, Jelgava, LV-3017,
9278673, ilze.luse@llu.lv
IZGLĪTĪBA
Kopš 2005. gada 9. septembra doktorantūras studijas Latvijas Universitātes
Ăeogrāfijas un Zemes ZinātĦu fakultātes Lietišėās ăeoloăijas katedrā.
Augstākā (iegūtais grāds, iegūšanas vieta un gads) Dabas zinātĦu maăistra
grāds ăeoloăijā Latvijas Universitāte Ăeogrāfijas un Zemes ZinātĦu fakultāte
(Ăeoloăijas nodaĜa), 2004.
Vidējā (vidējā speciālā) Rīgas 85. vidusskola, 1998
Valodas (runātprasme, lasītprasme, rakstītprasme novērtēt 5 baĜĜu sistēmā, kur 5
ir augstākais vērtējums) Krievu valoda 5, AngĜu valoda 4
DARBA PIEREDZE
Kopš 2003. gada 5. maija LLU Lauksaimniecības fakultāte, Augsnes un augu
zinātĦu institūts, asistente
PUBLIKĀCIJAS
1.
Lūse I., 2005. The significance of colour in moraines stratigraphic
correlation. Agranomijas vēstis. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte,
Jelgava, 42-46. lpp.
2.
Lūse I., 2005. Suitability of primary and secondary colour methods in
moraine stratigraphy. Quaternary geology and lanforming processes,
proceedings of the International Field Symposium. Apatity. 38-39. p.
LĪDZDALĪBA KONFERENCĒS
Starptautiskas konferences vai kongresi:
1. International Scientific Conference “Optimaizing Agricultural output
production:theory and praxis” I. Lūse “The significance of colour in moraines
stratigraphic correlation” (Jelgava, 2005. gads)
2. International Field Simposium: Quaternary geology and lanforming processes
I. Lūse, 2005. “Suitability of primary and secondary colour methods in
moraine stratigraphy” (Apatity, 2005. gads)
Vietējas konferences vai kongresi:
1.
58. Latvijas Universitātes Zinātniskā konference V.Vircavs, I.Lūse
“Ăeoloăisko objektu aizsardzība” (Rīga,2000 gads);
2.
59. Latvijas Universitātes Zinātniskā konference I.Lūse “Ăeoloăiskās
mācību takas Latvijā (Rīga,2001 gads)
3.
Zinātniski praktiskā konference “Vides un ūdenssaimniecības problēmas”
I. Lūse “Krāsu nozīme morēnu stratigrāfiskajā korelācijā” (Jelgava,
2005).
4.
Zinātniski praktiskā konference “Vides un ūdenssaimniecības problēmas”
I. Lūse, V.Vircavs “Sufozijas procesi un to veidojumi Siguldas pilsētas
apkārtnē” (Jelgava, 2005 gads).
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PEDAGOĂISKĀ DARBĪBA
Docētie studiju kursi (kursa nosaukums, apjoms kredītpunktos)
1. Inženierăeoloăija 1 KP
2. Ăeoloăija un Augsnes zinātne 1,5 KP
3. Augsnes zinātne 1 KP
4. Lauksaimniecības resursi. Nedzīvo dabas resursu bloks 1,5 KP
5. Purvu izmantošana 1,5 KP
6. Aktīvais tūrisms 1, 5 KP
Kvalifikācijas celšana ārzemju vai Latvijas augstskolās un pētniecības
iestādēs
1.Augstskolu didaktika. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte. (Jelgava,
26.sep – 28. nov, 2003)
2.European Summer School on Soil Survey. Institute for Environment &
Sustainability, Joint Research Centre, (Ispra, Italy, 21-25, jul, 2003)
3.BarotĦu sagatavošana un mikrobioloăiskā kontrole. References kultūras.
Prersonāla sertifikācijas institūts. LR Pāritikas un veterinārā dienesta
Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs. (Rīga, 13-14. feb, 2003)
4.“Varian” analītiskās iekārtas un to izmantošana. Nota Bene-Latvia un
“Varian” (Rīga, 9. mar, 2005)
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CURRICULUM VITAE

Vārds:
Uzvārds:
Dzimšanas gads:
Izglītība:

Ziedonis
Grīslis
1933

Augstākā zootehniskā

Izglītības iestāde
Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Iegūtā izglītība:
Diploma Nr.

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija
1954
1959
Mācīts zootehniėis

Izglītības iestāde
Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Iegūtā izglītība:
Diploma Nr.

PSRS ZA Vispārējās ăenētikas institūts, Maskavā
1970
1972
Bioloăijas zin. kandidāts, ăenētikā
MBL Nr. 015308

Papildu izglītība/kursi:
Izglītības iestāde
PSRS Augstākā atestācijas
komisija

Kursa nosaukums
Docents dzīvnieku
audzēšanā

Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Diploms AC Nr038323

Valodu prasme (vērtējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – brīvi)):
Runātprasme
Valoda
Lasītprasme
AngĜu valoda
5
4
Vācu valoda
5
3

Darba pieredze:
Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Darba vietas
nosaukums
Amata nosaukums

Rakstītprasme
3
2

1978
2005
LLU LF Dzīvnieku audzēšanas katedra (vēlāk
Dzīvnieku zinātĦu katedra) kopš 1978.g.
docents

Cita nozīmīga informācija (piem. Publikācijas vai kompetences saistībā ar
projektā veicamajiem pienākumiem):
Pēdējo gadu publikācijas:
(1) Grigaliunaite,I., J. Malevičiute, S. Varv, J. Bennewitz, Z. Grislis, E. Fimland,
T.H.E. Meuwissen, I. Miceikiene, I. Olsaker, H. Viinalass, J. Vikki, J. Kantanen.
Microsatellite Analysis for Making Conservation Priorities Among North
European Cattle breeds// Animal Breeding in the Baltics, Tartu, (2004), pp.14-17.
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(2) Tapio, M., I. Grigaliunaite, Z. Grislis, I. Miceikiene, H. Viinalass, J. Kantanen.
Comparison of Cytoplasmic and Autosomal DNA Diversity in BalticSheep//
Animal Breeding in the Baltic, Tartu, (2004), pp. 235-238.
(3) I. Tapio, M. Tapio, Z. Grislis, L.-E. Holm, S. Jeppsson, J. Kantanen, I.
Miceikiene, I. Olsaker, H. Viinalass and E. Eythorsdottir. Unfolding of population
structure in Baltic sheep breeds using microsatellite analysis// Heredity, (2005),
94.pp.448-456.
(4) M. Tapio, I. Tapio, Z. Grislis, L.-E. Holm, S. Jeppsson, J. Kantanen, I.
Miceikiene, I. Olsaker, H. Viinalass and E. Eythorsdottir. Native breeds
demonstrate high contributions to the molecular variation in northern European
sheep // Molecular Ecology (2005), 14, pp. 3951 – 3963.
Kontaktinformācija:
Adrese:

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001, Latvija

TālruĦa nr:
Faksa nr:
E-pasta adrese

30 05663
30 27238
Lizg@llu.lv
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Dzīves apraksts (CV)
1. Vispārīgās ziĦas
1.1. Vārds Uzvārds

Jānis Nudiens

1.2. Personas kods

230442-12307

1.3. Dzimšanas vieta Ventspils
1.4. Adrese

Institūta iela 5 - 12,Sigulda, Rīgas raj., LV-2150

1.5. Izglītība
Pamatstudijas, maăistratūra,
doktorantūra (aspirantūra).
Mācību iestāde, valsts.

Kazdangas lauksaimniecības tehnikums
LLA
LLVZPI neklātienes aspirants

Studiju laiks

Specialitāte

1958.-1962.

Zootehniėis
Zootehniėis

1965.-1969.
1972.-1974.

Zootehniėis
Putnkopība

1.6. Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi
Zinātniskie grādi
Zinātniskā
Datums, lēmuma
padome, iestāde,
Specialitāte
/ protokola Nr.
valsts
Igaunijas LVZPI
22.01.1987
Mājdzīvnieku
Nr.30
audzēšana un
selekcija
Latvijas
Lauksaimniecības
Universitāte

Kvalifikācija

18.12.1992. Nr.5

Mājdzīvnieku
audzēšana un
selekcija

Mācīts zootehniėis

Zinātniskais
grāds
L.z.kand.

Diploma
Nr.
CX
010230

Dr.lauks.
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Akadēmiskie nosaukumi
Zinātniskā
padome, iestāde,
valsts
Augstākā
atestācijas komisija
PSRS
LVLVZPI
“Sigra” Zinātniskā
padome
LLU LF
profesoru padome
Latvijas
Lauksaimniecības un
Meža zinātĦu
akadēmija

Datums,
lēmuma /
protokola Nr.
16.10.1991.
Nr.29C/56

Lauks.dzīvn,audzēš
ana, selekcija un
vairošanās

Diploma
Nr.

Akadēmiskais
nosaukums

Specialitāte

Vec.zin.līdzstr.

CH 072590

019

Vad.pētn.akad.nos.
1993.
Lopkopība
Asoc.profesors

LLU-APR
069

Īstenais loceklis

Nr. 111

17.07.2001. Nr.4
31.05.2002.

Lauks. dzīvn.
audzēšana,
selekcija un
vairošanās

1.7. Nodarbošanās
LLU Agrobiotehnoloăijas institūta asociēts profesors.
LLU Biotehnoloăijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta „Sigra” Dzīvnieku
pētniecības nodaĜas vadītājs, Vadošais pētnieks.
1.8. Valodu lietošanas prasme
Valoda
Krievu
Vācu
AngĜu

Lasītprasme
teicami
labi
vidēji
X

Rakstītprasme
teicami
labi
vidēji
X

X

Runātprasme
teicami
labi vidēji
X

X

X

Zinātniskā darbība un publikācijas
2.1 Starptautisko pētījumu projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs
2.2 Latvijas zinātĦu padomes, izglītības un zinātnes ministrijas, Zemkopības ministrijas u.c.
iestāžu projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs
Apliecinošie dokumentu kopijas pielikumā.
LZP Sadarbības projekta 96.P.13.5 : 0013.5 un 02.0015.3 vadītājs un izpildītājs.
LZP projekta 05.1366 vadītājs.
2.3 Eiropas Savienības, LZP ekspertu un citu komisiju loceklis vai vadītājs
Apliecinošie dokumentu kopijas pielikumā.
Lauksaimniecības zinātne, apakšnozare „Lopkopība” LLU promocijas padomē no 7.10.1999.
LZP lēmums Nr.8-2-1, atjaunots 2005. gadā
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2.4 Nozaru padomju, asociāciju loceklis vai vadītājs
No 1996. – 2005. gadam Pasaules Putnkopības zinātniskās asociācijas Latvijas nodaĜas
prezidents, tagad valdes loceklis.
2.5 Nozīmīgākās publikācijas atbilstošajā zinātĦu nozarē
Kopējais publikāciju skaits 179
2.6 Publikācijas starptautiskos citējamos izdevumos

2.7 Monogrāfijas

Līdzautors 1

2.8 Mācību grāmatas Līdzautors 3

2.9 Citas publikācijas 99

2.10 SaĦemtie patenti un licences
Patentu, autoru apliecību, licenču skaits 4
Patenti, izgudrojumi, reăistrētas jaunas augu un dzīvnieku šėirnes, līnijas
1. A.Erte, V.KrastiĦa, J.Nudiens, Ī.VītiĦa. Broileru ēdināšanas metode Nr. 10027.
Izdots:20.08.1995.
2. A.Erte, V.KrastiĦa, J.Nudiens, Ī.VītiĦa. Metode stresa novēršanai putniem. Nr.10026,
Izdots 20.08.1995.
3. A.Erte, V.KrastiĦa, J.Nudiens, Ī.VītiĦa. Broileru audzēšanas metode Nr. 10025.
Izdots:20.08.1995.
4. A.JemeĜjanovs, A.Erte, V.KrastiĦa, J.Nudiens, Ī.VītiĦa, I.Zītare. Inkubācijas olu
un cāĜu dezinfekcijas metode Nr.P.-10826. Izdots:19.08.1996.

2.11 Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos
Publkācijas starptautiskos izdevumos 53
2.12 Piedalīšanās ar referātu citās konferencēs
2.13 Zinātniskās darbības kopsavilkums
LZP un citu valsts pētījumu projektu vai apakšprojektu vadība
LZP sadarbības projekti, apakšprojekti
01.0013.2 Latvijā audzējamo produktīvo dzīvnieku un mājputnu šėirĦu izkopšana, izmantojot
pasaulē aprobētas modernas selekcijas metodes. 1995.-2001.
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02.0015.3 Produktīvo dzīvnieku un mājputnu genofonda saglabāšanas un izkopšanas zinātniskais
pamatojums un ganāmpulka selekcija. 2002.-2005.
LZP projekti
05.1366 Olbaltumvielu metabolisko procesu optimizācija mājdzīvnieku organismā produkcijas
kvalitātes paaugstināšanai ilgspējīgas lauksaimniecības sistēmās. 2005.-2008.
Darbība LZP un starptautiskos projektos un programmās
LZP sadarbības projekti, apakšprojekti
01.0013.2 NepiesārĦota un augstvērtīga pārtika: kvalitātes kritēriji un konkurētspēja. Vadītājs
A.JemeĜjanovs, 1995.-2001.
02.0015.2 Mājdzīvnieku labturības daudzfaktorālā ietekme un savstarpējā mijiedarbība saistībā
ar lopkopības produkcijas kvantitāti un kvalitāti. Vadītājs A.JemeĜjanovs. 2002.-2005.
Starptautiski finansētu pētījumu projektu vadība vai izpilde
Zinātnisko līgumdarbu vadība
TOP
TPP 00-46 Paipalu (Coturnix coturnix japonica) turēšanas tehnoloăijas pilnveidošana un
vietējo barības līdzekĜu izmantošana augstas kvalitātes produkcijas ieguvei.
TPP 02-33 Pētījumi par rapšu un linsēklu spraukumu iekĜaušanu putnu barības maisījumos un to
projekcija uz polinepiesātināto taukskābju un holesterīna korelatīvo saistību vistu olās
un broilercāĜu gaĜā.
TPP 03-55 Latvijā izaudzēto gaĜas šėirnes liellopu un to krustojuma dzīvnieku gaĜas kvalitātes
izpēte.
TPP 04-66 Labturības faktoru ietekme uz organiskā lauksaimniecībā audzētiem gaĜas šėirnes
liellopu un to krustojuma dzīvnieku gaĜas kvalitāti.
ZM
160505/S117 Kokcidiostatu atliekvielu noteikšana putnkopības produktos un putnu barībā.
05.2005.-11.2005.
Darbība līgumdarbu izpildē
TOP
TPP 01-46 Biotehnisko pasākumu un tehnoloăisko procesu modelēšana augstu cūku
reprodukcijas parametru nodrošināšanai. Vadītājs A.Stira.
TPP 02-44 GaĜas kvalitāti determinējošā halotāna gēna noteikšana un tā eliminācijas
nepieciešamība un iespējas dažādu cūku šėirĦu populācijās. Vadītājs A.Stira.
TPP 03-04 Latvijā izaudzēto eĜĜas augu pārstrādes blakusproduktu racionāla izmantošana
kvalitatīvas cūkgaĜas ieguvei. Vadītājs R.Kaugers
TPP 03-46 Temperatūras stress – riska faktors cūkkopībā un tā novēršana. Vadītājs A.Stira
ZM
210404/S200 Biodegvielas ražošanas procesa blakusprodukta – rapša rauša izmantošana
mājdzīvnieku ēdināšanā. Vadītājs A.JemeĜjanovs. 05.2004.-12.2004.
160505/S115 Augstvērtīgas, ekonomiski izdevīgas liellopu gaĜas ražošanas modeĜa izstrāde.
Vadītājs A.JemeĜjanovs. 05.2005.-11.2005.
Plašāka informācija pielikumā.
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Pedagoăiskā darbība
Vadītie promocija darbi
Vada Imanta Jansona promocijas darbu „Barībā iekĜauto fitopiedevu un organisko skābju
projekcija uz cūku organisma metaboliskiem procesiem, produktivitāti un produkcijas kvalitāti.”
Recenzēti promocija darbi
Līga Paura oficiāls recenzents.
Vadītie maăistra darbi
Lilita Beikmane (Bojāre) 1999.-2001.
Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi
Vadīti V.Lintera, I. Stundas, S.Sidorenkovas bakalaura darbi
Organizatoriskā darbība
4.7.

LR ZA, LLMZA un ārvalstu ZA locekĜi

LLMZA īstenais loceklis no 2002. gada
4.8.

Promocijas padomju locekĜi, LZP eksperti, profesoru padomju locekĜi, zinātnisko
žurnālu redkolēăijas locekĜi

Lauksaimniecības zinātne, apakšnozare „Lopkopība” LLU promocijas padomē no 7.10.1999.
LZP lēmums Nr.8-2-1, atjaunots 2005. gadā
Apliecinošie dokumenti pielikumā
4.9.

Saeimas, Valdības un LR centrālo organizāciju padomju un komisiju locekĜi

4.10.

Starptautisko zinātnisko organizāciju locekĜi un eksperti, konferenču orgkomiteju
vadītāji un locekĜi

Baltijas valstu un Somijas putnkopības konferenču orgkomitejas vadītājs 1995., 1999. un 2003.
gadā.
Apliecinošie dokumenti pielikumā
4.11.

LLU veicamie pienākumi

LLU Lauksaimniecības fakultātes domes loceklis;
LLU Konventa loceklis.
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CURRICULUM VITAE
Liga
Vārds
Ludza
Dzimšanas vieta
02.09.1971
Datums, mēnesis, gads

Paura
Uzvārds
020971-12817
Personas kods
latviete
Tautība

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Informācijas tehnoloăiju fakultāte,
LLU ITF Vadības sistēmu katedras vadītāja, docente
Darba vieta un ieĦemamais amats
Darba vietas adrese:
LV-3001 Jelgava
Lielā iela 2

TālruĦa
Nr.
Fax:
E-mail:

Mājas adrese:
LV-3004 Jelgava
Brīvības bul. 39-3

3022037

TālruĦa Nr.

9922246

3023095
Liga.paura@llu.lv

Izglītība
Pamatstudijas, maăistrantūra,
doktorantūra (aspirantūra). Mācību
iestāde, valsts
Latvijas Lauksaimniecības Akadēmija,
Latvija (pamatstudijas, bakalaura
studijas)
Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
Latvija
(Maăistratūra)
Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
Latvija
(Doktorantūra)
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
(maăistrantūra)

Studiju laiks

Specialitāte

Kvalifikācija

1988-1993

Zootehnika

1993-1995

-

1995-1999

-

Dr. agr.

2000-2001

pedagoăija

pedagoăija

Tehnoloăe
Lauks. zin.
bakalaurs
Lauks. Zin.
Maăistrs

Zinātniskā kvalifikācija
Zinātniskā padome, iestāde,
valsts
Latvijas Lauksaimniecības
Universitātes Habilitācijas un
promocijas padome
Lauksaimniecības zinātnēs

Gads
1999

Specialitāte
Dzīvnieku audzēšana

Zinātniskais
grāds
Dr.agr.

Diploma Nr.
Dipl Nr
000399

Darba pieredze
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No 1996 līdz 2002 LLU, Informātikas katedrā par pasniedzēju, No 2002. gada LLU,
Informācijas tehnoloăiju fakultātes Vadības sistēmu katedras vadītāja un docente.
Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti,
maăistrantu un doktorantu (aspirantu) vadīšana
Zin.darb.virzieni:
kvantitatīvā ăenētika, lineāro modeĜu pielietošana lauksaimniecībā, statistisko metožu
pielietošana lauksaimniecības zinātnēs
Piedalīšanās projektos:
 LLU, LF, Dzīvnieku audzēšanas katedra, (1995), piedalījās līgumdarbā “Liellopu
selekcijas indeksu modeĜa izstrādāšana”.


LLU, LF, Dzīvnieku audzēšanas katedra, (1997- 2001), piedalās līgumdarbā VNPP Nr 96
P 13.5 “Latvijā audzēto produktīvo dzīvnieku un mājputnu šėirĦu izkopšana, izmantojot
pasaulē aprobētās modernās selekcijas metodes”



LZP granta vadītāja (2000-20003) ES prasībām atbilstošas piena lopkopības
virspārraudzības nodrošināšanai nepieciešamo datu analīze.



LZP granta vadītāja (2004-2007) Genētiskās sakarības starp nespecifiskās rezistences
rādītājiem un somatisko šūnu skaitu dažādas izcelsmes govju pienā.

Doktorantu vadīšana:
LF lektore D. Jonkus; Tēma „Piena produktivitātes pazīmju mainības analīze”
Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā)






Paura L., Kairiša D., Jonkus D. Laktācijas fāzes ietekme uz piena sastāva izmaiĦām. Starptautiskā
zinātniskā konference Lauksaimniecības zinātne praksei”, Jelgava, LLU, 07.02.2002
L. Paura, D. Kairiša, D. Jonkus. Repeatability of milk productivity traits. BABC VIII, KauĦa,
5.05-7.05 (stenda referāts)
L. Paura, D. Kairiša, D. Jonkus. Holesterīna līmenis govju pienā Starptautiska zinātniskā
konference “Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas kvalitāte” 14.11.–15.11.2002.
L. Paura, I. Arhipova. Probleme-orientated statistical methods choise. Proceedings of the
international conference ”Research in statistics. – Basis in social science and education.” –Riga,
2.- 4.oktober.2003
L. Paura, D. Jonkus, D. Kairisha. Relation of milk productivity traits to milk somatic cell count in
different season. Bruges (Belgium) 7-9 September 2003



D. Jonkus, L. Paura, D. Kairiša. Latvijas brūnās šėirnes govju tesmeĦa pazīmju lineārā vērtējuma
nozīme kvalitatīva piena ražošanā. Starptautiska zinātniskā konference “Dzīvnieki. Veselība.
Pārtikas higiēna” Zinātniskās konference, Jelgava, 2004.g. 15.oktobrī



D. Jonkus, L. Paura, D. Kairiša. Factors affecting the stability of milk productivity traits of
Latvian brown cows. 10th Baltic Animal Breeding Conference, Tartu, 2004.g. 13.-14.maijā
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Lekciju kursi






Lietišėā statistika (Informācijas tehnoloăiju fakultātes bakalauriem)
Ievads bioinformātikā (Informācijas tehnoloăiju fakultātes maăistrantiem)
Biometrija (Lauksaimniecības fakultātes bakalauriem);
Statistika (Lauksaimniecības fakultātes bakalauriem)
Matemātiska statistika (Ekonomikas fakultātes maăistrantiem);

Publikāciju skaits - : 34 t.sk. 5 mācību līdzekĜi, 29 raksti.
Mācību līdzekĜi





I. Arhipova, L. Ramute, L. Žuka. Matematiskas statistikas uzdevumu risināšana ar MS
Excel (1. daĜa). - Jelgava: LLU, 1997. -121 lpp.
I. Arhipova, L. Ramute, L. Žuka. Matematiskas statistikas uzdevumu risināšana ar MS
Excel (2. daĜa). - Jelgava: LLU, 1997. -98 lpp.
I. Arhipova, L. Ramute, L. Paura. Datu statistiskā apstrāde ar MS Excel. Mācību līdzeklis
studentiem/ Jelgava: LLU, 1998. – 159 lpp.
L. Paura, I. Arhipova. Naparametriskas metodes. SPSS programma. Mācību līdzeklis
studentiem/ Jelgava, 2002. – 155 lpp.

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5)


L. Paura, D. Kairiša, D. Jonkus. Repeatability of milk productivity traits. ISSN 13922130. Vererinarija ir zootechnika. T.19 (41). 2002, 90-94



L. Paura, D. Kairiša, D. Jonkus. Holesterīna līmenis govju pienā Starptautiska
zinātniskā konference “Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas kvalitāte” 14.11.–15.11.2002.



M. Jansone, A. Veăe, D. Jonkus, L. Paura. Liesās gaĜas un speėa biezuma noteikšanas
iespējas dzīvām cūkām. // Latvijas Lauksaimniecības Universitātes raksti Nr. 304,
2003. Jelgava. 24.-27.lpp.



D. Jonkus, L. Paura, D. Kairiša. Factors affecting the stability of milk productivity
traits of Latvian brown cows.// Proceedings of 10th Baltic Animal Breeding
Conference, Tartu, 2004. pp. 18.-24.

Kvalifikācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā)



Lietuva veterinārā akadēmija, Dzīvnieku zinātĦu katedra kursi Molecular testing
methods and it’s application in agriculture June 2004.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte .

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos





LLU Lauksaimniecības nozares, Lopkopības apakšnozares Promocijas padomes locekle
LLU Senāta loceklis
LLU Konventa loceklis
Latvijas ăenētiku un selekcionāru biedrības biedrs
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Valodu zināšanas:

Lasītprasme
teicami, labi, vidēji

Rakstītprasme
Runātprasme
teicami, labi, vidēji teicami, labi, vidēji

Latviešu valoda

X

X

X

Krievu valoda

X

X

X

Vācu valoda

X

AngĜu valoda

X
X

X

X
X

_______ valoda
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CURRICULUM

VITAE

1. Vārds, uzvārds: Antra Balode
2. Dzīves dati: 02.09.1957.
Dzīvo: Rīgā, Braslas ielā 27/1-28
3. Izglītība:
1) Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Doktorantūra: 1994.- 1997.
2002. Lauksaimniecības doktores zinātniskais grāds (Dr.agr.)
2) Latvijas Universitāte
Biologs, bioloăijas un ėīmijas speciālists
1978.-1984.
3) Latvijas Republikāniskais neklātienes lauksaimniecības tehnikums
Tehniėis-daiĜdārznieks
1975.-1978.
4. Darba vietas (Iestāde, amats, periods – sākot ar pašreizējo un turpinot ar iepriekšējiem).
1) Izglītības un zinātnes ministrija
Augstākās izglītības un zinātnes departamenta
Projektu nodaĜas vecākā referente
No 01.06.2004. un pašreiz
2) Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lauksaimniecības fakultāte
Dārzkopības katedras docenta v.i. (0,25 slodze)
No 01.09.2004. un pašreiz
3) Zemkopības ministrija (ZM)
Lauku attīstības departamenta
Vides attīstības nodaĜas vadītāja vietniece
No 10.03.2003. - 31.05.2004.
4) ZM Valsts augu aizsardzības dienests
Sēklu kontroles departamenta
Sertifikācijas daĜas vecākā inspektore
1999. - 2003.
5) ZM Sēklu Valsts inspekcija
Vecākā referente
1998. -1999.
6) Latvijas Universitātes botāniskais dārzs
Laborante, agronome un izmēăinājuma lauka vadītāja
1975.-1991.
5. Zinātniskais darbs. Īss zinātniskā darba raksturojums, sevišėi pēdējos 5 gados.
1. Starptautiskās konferences:
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•

•

•

•

•

•

•
•

•

International Conference of Baltic States “Plant Tissue Culture: From Theory to
Practice” National Botanical Garden, Salaspils, May, 27- 28.2004. Prezentācija
“Use of in vitro methods in interspecific hybridization of Lilium”
The RHS International Lily Conference& Lily Show. London, England, June 29
– July 04, 2004. Prezentācija “Distribution of grey mold (Botrytis Micheli ex.Fr.) in
ornamental crops”.
“Landscape gardening and design tradition and innovation”, Lietuva, ViĜĦa no
2005.gada 21. – 22.aprīlim. Prezentācija ”Lilium Culture and Practical Application
in Landscape Design and Gardening. Konferenci rīkoja ViĜĦas koledžas
Agrotehnoloăiju fakultāte sadarbībā ar Lietuvas Botānikas institūtu. Raksts “Lilium
Culture and Practical Application in Landscape Design and Gardenin” ir publicēts
konferences rakstu krājumā.
”EU-Structural Funds for Research”, Vācija, Magdeburga no 2005.gada 3. –
4.maijam. Prezentācija ”Modern Research Infrastructure in National Research
Institutions between 2004-2006”. Konferenci organizēja Vācijas Federālā Izglītības
un zinātnes ministrija.
”Research for Rural Development 2005”, LLU Jelgavā no 2005.gada 18. –
19.maijam. Prezentācija ”EU-Structural Funds for Research in Latvia”. Konferenci
organizēja LLU un Doktorantūras daĜa. Raksts ”EU-Structural Funds for Research in
Latvia” ir sagatavots publicēšanai konferences rakstu krājumā.
Somijas Tirdzniecības un industrijas ministrijas organizētā Eiropas Savienības
6.Ietvara programmas VISION ERA-NET (Eiropas pētniecības telpas tīkla) projekta
”Vienota informācijas bāze ilgtspējīgai inovāciju politikas nodrošināšanai”
uzsākšanas sanāksme no 2005. gada 26. – 27.maijam Somijā, Helsinkos,
Nacionālā Tehnoloăiskajā aăentūrā (TEKES). Prezentācija ”National Programme
on innovation in Latvia”.
58th Annual Lily International Show and Symposium, Vinipega, Kanāda no
2005.gada 13.- 17.jūlijam. Prezentācija ”Lily breeding in Latvia”.
Somijas Tirdzniecības un industrijas ministrijas organizētā Eiropas Savienības
6.Ietvara programmas VISION ERA-NET (Eiropas pētniecības telpas tīkla) projekta
”Vienota informācijas bāze ilgtspējīgai inovāciju politikas nodrošināšanai”
projekta sanāksme no 2005. gada 19. – 20.septembrim Austrijā, Vīnē, Austrijas
Tehnoloăiskajā institūtā (WIFO), prezentācija ”National Innovation system in
Latvia”.
Nacionālā Dārzkopības institūta rīkotā 3.Dārzaugu konference (Rencontres du
Vegetal) no 2005.gada 17. - 19.novembrim Anžerā, Francijā. Stenda referāts
”Genetic Resources of Lilies (Lilium L.) in Latvia" .

6. Līdzdalība zinātniskos projektos.
6.1. Darbība starptautiskos projektos:
• Eiropas Savienības 6.Ietvara programmas VISION ERA-NET (Eiropas pētniecības
telpas tīkla) projekta ”Vienota informācijas bāze ilgtspējīgai inovāciju politikas
nodrošināšanai” darba grupas locekle un projekta Latvijas koordinatore. ERA-NET
projektu uzdevums ir veicināt nacionālo pētniecības programmu starpnacionālu
koordinēšanu un sekmēt Eiropas zinātnes politikas attīstību. Sekmīga ERA-NET
projektu īstenošana nodrošinās racionālāku pētniecībai paredzēto līdzekĜu
izmantošanu un mērėtiecīgu sadarbību nacionālo programmu īstenošanā.
6.2. Dalība Latvijas zinātĦu padomes un Zemkopības ministrijas projektos:
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•

•

IZM Tirgus orientētā pētījuma projektā Nr. TOP 05-14 ”Jaunas, efektīvas liliju
(Lilium L.) pavairošanas sistēmas izstrādāšana Latvijas puėkopības tirgus
dažādošanai” (2005.-2006.).
LR IZM projektā Nr.05.-4.”Dārzaugu audzēšanas tehnoloăiju un kvalitātes modeĜa
izstrādāšana Latvijas agroekoloăiskajos apstākĜos”.

7. Ārzemju pieredzes studijas. Studijas, stažēšanās, kursu apmeklējums (precizēt vietu,
datumu, laiku, iegūtos diplomus).
1) ZiemeĜu- Baltijas valstu doktorantūras kursos augu selekcijā Norvēăijā 1998.gadā un
nolasīta lekcija “Heritability estimation and its use in breeding”, saĦemts sertifikāts.
2) ZiemeĜu- Baltijas valstu doktorantūras kursos augu selekcijā Dānijā 1999.gadā un
nolasītā lekcija “Disease free material and superior clones for plant production”,
saĦemts sertifikāts.
3) Stažēšanās Korejā, Seulā, Zinātniskajā institūtā KISTEP (2004 R&D Management
Training (RMT) Program for CIS and Eastern European Countries). Nolasīta
prezentācija ”Research and Development of Latvia.” Iepazīti Korejas zinātnisko
institūciju darbības pamatprincipi laikā no 2004.gada 11. – 18.oktobrim
8. Publikācijas:
Publikāciju kategorija

Skaits
-

Monogrāfijas
Grāmatas un brošūras
Mācību metodiskie līdzekĜi
Raksti LZP atzītos izdevumos
Raksti citos zinātniskos izdevumos
Konferenču materiāli
Periodika
KOPĀ

1
5
5
8
35
54

9. Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs:
Konferenču kategorija

Skaits

Starptautiskās
Latvijā

14
9

KOPĀ

23

10. Galveno publikāciju saraksts. Maksimāli 5 jaunāko publikāciju pilns bibliogrāfiskais
apraksts.
1. Balode A., Belicka I. Estimation of some traits in hybrid seedling populations of
Lilium // Latvijas Lauksaimniecības universitātes raksti. - Nr.4., 2001. 50.-55. lpp.
2. Grauda D., Balode A. Use of in vitro methods in interspecific hybridization of
Lilium” // Latvijas Universitātes Raksti / Bioloăija, LU - Nr.676., 2004. 167.-172.
lpp.
3. Balode A., BeĜicka I. Estimation of Lilium resistance against gray mold (Botrytis
Micheli ex.Fr.) // Journal of Latvia Agronomy, Nr. 7, 2004., 134 – 139.
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4. Balode A. Lilies (Lilium L.) in Latvia – genetic resources // Journal of Latvia
Agronomy, Nr. 8, 2005., 306 – 310.
5. Balode A. Lilium culture and practical application in landscape design and gardening
// Zeldiniai ir ju dizainas, Viniaus Kolegija, 2005., 83 – 88.
11. Svešvalodu prasmes. Valodas, lasīt, runāt un rakstīt prasmes līmenis:
Svešvaloda

Krievu valoda
AngĜu valoda
Vācu

Lasītprasme
tei
lab
vid
c.
i
.
X
X
X

Rakstītprasme
tei
lab
vid
c.
i
.
X
X
X

Runātprasme
tei
lab
vid
c.
i
.
X
X
X

12. Citas būtiskas ziĦas:
Piedalīšanās kursos un semināros pēdējo trīs gadu laikā:
1. Valsts administrācijas skola “ES strukturālo fondu projektu vadība” (36 stundas) 12.09 –
28.09.2005.
2. Datorzinību centrs ”MS Project 2000” pamatkurss. 06.12.2004. – 10.12.2004
3. Triviums apmācība ”Mediju treniĦš”. (15 stundas). 22.12.2004.
4. Valodu mācību centra angĜu valodas apguves kursi (50 stundas) 20.11.2002.– 05.03.2003.
5. Valsts administrācijas skola “Laika menedžments” (8 stundas) 15.04.2004.
6. Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Dānijas Ārlietu ministrijas atbalstu “ES projektu
vadīšana” (80 stundas) 12.11.2002. – 06.03.2003.
7. Latvijas Dānijas bilateriālā Twining projekta ietvaros organizētajā seminārā par sēklu
sertifikācijas procesu un pēcpārbaudi šėirnes identitātes un tīrības noteikšanā Dānijā 08.06. –
16.06.2002.
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CURRICULUM

VITAE

1. Vārds, uzvārds: Kaspars Kampuss
2. Dzīves dati:
Personas kods: 011071-10918
Dzimšanas vieta: Rīga
Deklarētā dzīvesvieta: Driksas 1 – 4, Jelgava, LV-3001
3. Izglītība: Augstākā
25.08.2005. Latvijas Lauksaimniecības universitātē aizstāvēta disertācija „UpeĦu un jāĦogu
(Ribes L.) ăenētisko resursu izpēte Latvijā”, iegūts lauksaimniecības doktora
grāds.
1998. – 2002. Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lauksaimniecības fakultāte, doktorantūra, zinātĦu nozare ─ dārzkopība
1995. – 1997. Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
Lauksaimniecības fakultāte, maăistrantūra,
specialitāte − augĜkopība,
iegūts zin. grāds − lauksaimniecības maăistrs
1991. - 1995. Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
Lauksaimniecības fakultāte,
specialitāte − dārzkopība,
iegūts zin. grāds − lauksaimniecības bakalaurs,
iegūta kvalifikācija − agronoms
1987. - 1991. Bulduru Dārzkopības tehnikums,
specialitāte − dārzkopība,
iegūta kvalifikācija − agronoms−dārzkopis
4. Darba vietas. (Iestāde, amats, periods – sākot ar pašreizējo un turpinot ar iepriekšējiem).
2005. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lauksaimniecības fakultāte,
Agrobiotehnoloăijas institūts, lektors
1995. − 2005.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lauksaimniecības fakultāte,
Dārzkopības katedra, asistents (1995. – 2001.), lektors (2001.-2005.)

5. Zinātniskais darbs. Īss zinātniskā darba raksturojums, sevišėi pēdējos 5 gados.
1999. - 2004.
Veikti pētījumi doktora disertācijai „UpeĦu un jāĦogu (Ribes L.)
ăenētisko resursu izpēte Latvijā”.
1997.
Aizstāvēts maăistra darbs „Pazīmju iedzimtība dažādu upeĦu šėirĦu un hibrīdu
krustojumos”
1995.
Aizstāvēts bakalaura darbs „Pazīmju iedzimtība dažādu aveĦu šėirĦu un hibrīdu
krustojumos”
6. Līdzdalība zinātniskos projektos.
6.1. Darbība starptautiskos projektos:
Socrates/Erasmus u.c. starptautisko izglītības programmu mācībspēks:
1. Nolasīta lekcija “Latvian berries” NOVA/BOVA doktorantu kursos „Ethnobotany”
19.05.2003. – 23.05.2003. Jelgavā, LLU
2. Nolasītas lekcijas “Latvia’s society and economics”, “Latvia University of Agriculture”,
“Horticultural plant breeding in Latvia”, and “Work with horticultural plant genetic
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resourcesin Latvia” HAS Den Bosch Profesionālajā augstskolā, s-Hertogenbosch,
Nīderlande, 24.05. – 30.05.2004
6.2. Dalība Latvijas zinātĦu padomes un Zemkopības ministrijas projektos:
7. Ārzemju pieredzes studijas. Studijas, stažēšanās, kursu apmeklējums (precizēt vietu,
datumu, laiku, iegūtos diplomus).
01.03. – 31.07.2001. Zinātniskais darbs un studijas Dānijas Lauksaimniecības zinātĦu institūta
Ārslevas Zinātnes centrā
05.02. - 10.02.2001. ZiemeĜvalstu un Baltijas doktorantu kursi augu selekcijā “Resistance in
Plant Breeding” Jūrmalā, Latvijā
20.11.-01.12.2000.

01.-06.02.1999.
02.-06.11.1998.
01.-08.03.1997.

ZiemeĜvalstu doktorantu kursi Dārzkopības Zinātnē “Postharvest
physiology and technology of fruits, vegetables and ornamental plants”
Aas, Norvēăija
25. ZiemeĜvalstu un Baltijas kursi augu selekcijā, tēma─ “Biotehnoloăija
augu selekcijā” Kopenhāgenā, Dānija
Novaba un NKJ kursi angĜu valodā “Scientific writing” Dotnuvā, Lietuva
23. ZiemeĜvalstu un Baltijas kursi augu selekcijā, tēma − "Ilgtspējība augu

selekcijā" Jegevā, Igaunija
8. Publikācijas:
Publikāciju kategorija
Monogrāfijas
Grāmatas un brošūras
Mācību metodiskie līdzekĜi
Raksti LZP atzītos izdevumos (t.sk. atzītie konferenču rakstu krājumi)
Raksti citos zinātniskos izdevumos (t.sk. citi konferenču rakstu krājumi)
Konferenču tēzes (jeb abstrakti)
Periodika
KOPĀ
9. Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs:
Konferenču kategorija
Starptautiskās
Latvijā
KOPĀ

Skaits
12
9
22
6
49

Skaits
10
11
21

10. Galveno publikāciju saraksts. Maksimāli 5 jaunāko publikāciju pilns bibliogrāfiskais
apraksts.
1.
Kampuss, K., Strautina, S. (2004) Evaluation of blackcurrant genetic resources for
sustainable production. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research Vol. XII,
Research Institute of Pomology and Floriculture, Skierniewice, Proceedings of the
International workshop on Protection of Genetic resources of Pomological Plants
and Selection of Genitors with Traits Valuable for Sustainable Fruit Production,
Skierniewice, Poland, August 22 – 25, 2004. – p. 147 – 158.
2.
Kampuse, S., Kampuss, K., Skrupskis, I., Skrebele, B. (2005) Quality evaluation of
red and white currant cultivars. Acta Horticulturae 682, Proceedings of the 5th
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3.

4.

5.

International Postharvest Symposium, Verona, Italy, 6 – 11 June, 2004. – p. 623 630.
Kampuse S., and Kampuss K. (2005) “Influence of freezing on black and red currant
puree and jelly colour”. Proceedings of Fifth international Conference on Culinary
Arts and Sciences; Worshipful Company of Cooks Research Centre, p. 322 – 330.
Kampuss, K. and Strautina, S. (2005) Blackcurrant (Ribes L.) genetic resources in
Latvia. Proceedings of the International Scientific Conference ”Environmentally
Friendly Fruit Growing”, Tartu, Estonia, 7 - 9 September 2005.
Kampuss, K., Pedersen H.L. (2005) Chemical composition on 12 blackcurant
genotype berries. Fruit-Growing, Vol. 17, part 2, Institute for Fruit Growing of the
National Academy of Sciences of Belarus, Samokhvalovochi. Proceedings of the
International Scientific Conference “Modern fruit growing: state and developent
outlooks”, Samokhvalovochi 10 – 13 October, 2005 – p. 277 – 281.

11. Svešvalodu prasmes. Valodas, lasīt, runāt un rakstīt prasmes līmenis:
Svešvaloda

Krievu valoda
AngĜu valoda
Cita (norādīt)

Lasītprasme
tei
lab
vi
c.
i
d.
x
x

Rakstītprasme
tei
lab
vi
c.
i
d.
x
x

Runātprasme
tei
lab
vi
c.
i
d.
x
x

12. Citas būtiskas ziĦas
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CURRICULUM

VITAE

1. Vārds, uzvārds: Armands Krauze
2. Dzīves dati:
Personas kods: 100670-10326
Dzimšanas vieta: Rīga
Dzīves vieta: F. Brīvzemnieka iela 14-16, 8, Rīga, LV 1004
3. Izglītība:
Izglītības iestāde
Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Iegūtā izglītība:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
no 09/1996
līdz 06/2000
lauksaimniecības maăistrs

Izglītības iestāde
Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Iegūtā izglītība:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
no 09/1991
līdz 06/1996
dārzkopis, lauksaimniecības bakalaurs

Izglītības iestāde
Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Iegūtā izglītība:

Vecbebru tehnikums
no 09/1985
līdz 06/1988
biškopis

4. Darba vietas. (Iestāde, amats, periods – sākot ar pašreizējo un turpinot ar iepriekšējiem).
Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Darba vietas
nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi

Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi

Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)

no 03/2000
Latvijas Biškopības biedrība
valdes priekšsēdētājs, projektu vadītājs
1. Vadīt biedrības izpildinstitūciju.
2. Iniciēt biedrībai nepieciešamos projektus.
3. Vadīt projektos iesaistīto personālu.
4. Pārraudzīt projektu sagatavošanas, realizācijas un
noslēguma dokumentācijas sagatavošanu.
no 11/2003
Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs
Eksperts bioloăiskā biškopībā (līgumdarbi par noteiktu darba
apjomu)
1. Dokumentāli izvērtēt un sniegt profesionālu atzinumu par
sertifikācijas institūciju dokumentāciju un inspektoru darbību.
no 10/1998
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Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Dārzkopības katedra
Asistents (daĜēja slodze)
1. studentu apmācība
2. zinātniski – pētnieciskā darba veikšana
3. informatīvo materiālu sagatavošana

Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi

no 04/2000
līdz 09/2004
PVD Sanitārā robežinspekcija
Inspektors
1. pārbaudīt kravu atbilstību fitosanitārām prasībām

Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi

no 05/1996
līdz 06/2000
Krimuldas pagasta pašvaldība
Lauksaimniecības organizators
1. koordinēt un organizēt pasākumus lauksaimniekiem
2. nodrošināt lauksaimniekus ar nepieciešamo informāciju

Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi

no 06/1988
līdz 11/1988
P/s “Amata”
biškopis
1. apkopt bišu saimes

5. Zinātniskais darbs. Īss zinātniskā darba raksturojums, sevišėi pēdējos 5 gados.
Pētniecības darba organizēšana Latvijas Biškopības biedrībā, Latvijas vietējās medus bites
saglabāšana, Latvijas medus kvalitatīvie rādītāji un nekaitīgums, to atbilstība ES standartiem.
6. Līdzdalība zinātniskos projektos.
6.1. Darbība starptautiskos projektos:
6.2. Dalība Latvijas zinātĦu padomes un Zemkopības ministrijas projektos:
1. Projekta Nr. 090305/S18 vadītājs “Latvijas vietējās medus bites populācijas genofonda
saglabāšana”. LR Zemkopības Ministrijas finansētais projekts. Izpildes laiks no 2000.g.
2. Līdzdalība projektā Latvijas vietējās medus bites genotipa saglabāšana un uzturošā
selekcija (1994.-1999).
Ārzemju pieredzes studijas. Studijas, stažēšanās, kursu apmeklējums (precizēt vietu,
datumu, laiku, iegūtos diplomus).
Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi

no 08/1994
līdz 05/1995
Olson’s Greenhouses, Taunton (ASV)
Puėkopis- praktikants
1. dārzaugu kopšana
2. pieredzes un angĜu valodas apguve
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8. Publikācijas:
Publikāciju kategorija
Monogrāfijas
Grāmatas un brošūras
Mācību metodiskie līdzekĜi
Raksti LZP atzītos izdevumos
Raksti citos zinātniskos izdevumos
Konferenču materiāli
Periodika
KOPĀ
9. Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs:
Konferenču kategorija
Starptautiskās
Latvijā
KOPĀ

Skaits
1

7
28
36

Skaits
4
7
11

10. Galveno publikāciju saraksts. Maksimāli 5 jaunāko publikāciju pilns bibliogrāfiskais
apraksts.
1. Armands Krauze, J. Šteiselis Biškopju konkurētspēju palielināšana ES kopējā tirgū.
Biškopis Nr.1, 2000.
2. Krauze A. Stalidzans E., Modeling of energetical balance of honeybee wintering
generation. Pseczelnice zesyty naukowe, Rok XLIV, Pulowy 2000. Nr 2, - 55 – 61 p.
3. Krauze A. Dark European Bee (Apis mellifera mellifera) in Latvia. Publikācija SICAMM
konferences rakstos Dalslandā, Zviedrijā 2000. g.
4. Krauze A., Stalidzans E., “Bišu ziemināšanas rezultātu salīdzinošā modulēšana Latvijas
un citos klimatiskajos apstākĜos” Proceedings of international conference “Problems and
Solutions for Rural Devolopment”, Latvia University of Agriculture, Jelgava 2001, 367 –
373 p.
11. Svešvalodu prasmes. Valodas, lasīt, runāt un rakstīt prasmes līmenis:
Svešvaloda

Krievu valoda
AngĜu valoda
Zviedru valoda

Lasītprasme
tei
lab
vid
c.
i
.
X
X
X

Rakstītprasme
tei
lab
vid
c.
i
.
X
X
X

Runātprasme
tei
lab
vid
c.
i
.
X
X
X

12. Citas būtiskas ziĦas:
no 11/2005

Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
valdes priekšsēdētājs

Datums: no (mm/gggg)

no 02/2005
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līdz (mm/gggg)
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums
Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums

līdz 02/2006
Nordic – Baltic Bee Council (ZiemeĜvalstu un Baltijas valstu
Biškopju asociāciju padome)
Prezidents
no 04/2005
līdz 11/2005
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
valdes priekšsēdētāja vietnieks
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CURRICULUM
1. Vārds, uzvārds:

VITAE

MINTAUTS ĀBOLIĥŠ

2. Dzīves dati:
Personas kods: 03.04.43-10013
Dzimšanas vieta: Rīga
Deklarētā dzīves vieta: Brīvības bulvāris 28-52, Jelgava, LV-3004
3. Izglītība: Augstākā
Ar Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Habilitācijas un Promocijas padomes
1998. gada 9. jūnijā protokols Nr. 13 ievēlēts par asociēto profesoru augĜkopībā Laukkopības
apakšnozarē. Diploms A PR Nr. 004.
Latvijas Republikas doktora zinātniskais grāds (Dr. agr.). Pielīdzināts ar Latvijas
Lauksaimniecības Universitātes Habilitācijas un Promocijas padomes H - 2 1992. gada 23.
oktobra lēmumu Nr. 6/1-1. Diploms G - D № 000104.
Docenta zinātniskais nosaukums piešėirts 26.04.1989 PSRS MP Augstākajā
atestācijas komisijā. Diploms ДЦ № 011007.
Lauksaimniecības zinātĦu kandidāta grāds, aizstāvēts ěeĦingradas Lauksaimniecības
institūtā 25.10.1983. Apstiprināts PSRS MP Augstākajā atestācijas komisijā 29.02.1984.
Diploms CX № 006943.
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Agronomijas fakultāte, 1970. gadā iegūta
diplomēta agronoma kvalifikācija ar dārzkopības novirzienu.
4. Darba vietas.
2005.LLU LF Agrobiotehnoloăiju institūta asociētais profesors
1998-2005. LLU Dārzkopības katedra, katedras vadītājs 1998.-2005.g.
1998-2005. LLU Dārzkopības katedra - asociētais profesors - kopš 1998. gada
septembra.
1976-1997. LLA Agronomijas fakultāte, Augkopības katedra - asistents, docenta
v.i.
1976-1998. LLA Agronomijas fakultāte, Augkopības katedra, docents.
1975-1976. Jelgavas Lauksaimniecības pārvaldes agronoms
1972-1974. LLA Agronomijas fakultāte, Dārzkopības katedras aspirants
1970-1971. LLA Agronomijas fakultāte, Dārzkopības katedras vecākais laborants .
5. Zinātniskais darbs. Īss zinātniskā darba raksturojums, sevišėi pēdējos 5 gados.
1999.Lielogu dzērveĦu un krūmmelleĦu audzēšanas tehnoloăijas izstrāde.
1998.AugĜu koku šėirĦu un potcelmu saderības pētījumi, izmantojot
auksanogrāfijas metodi.
6. Līdzdalība zinātniskos projektos.
6.1. Darbība starptautiskos projektos:
Socrates / Erasmus starptautisko izglītības programmu mācībspēks
• Lekciju kurss ERASMUS līguma ietvaros Häme Politechnik, Somija 2002.g. marts.
• NOVA – BOVA Postgraduate course “Ethnobotany”, Latvia University of
Agriculture, May19-24, 2003, lekcija “Pome fruits”, sekcijā “Plants as food”.
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•

•

.Lekciju kurss dārzkopībā Starptautiskai studentu grupai Dārzkopības specialitātē
ERASMUS līguma ietvaros HAS Den Bosch Profesionālās Izglītības universitātē,
24.- 30. 05. 2004, S-Hertogenbosch, Nīderlande.
ES projekta eksperts IDEE 199811A 19168, augĜaugu audzēšanas tehnoloăija un
selekcija, kopš 2000. g.

6.2. Dalība Latvijas zinātĦu padomes un Zemkopības ministrijas projektos:
• Līdzdalība LZP (granta tēma Nr.01.05.19.) projektā "AugĜu un dārzeĦu
ilgtspējīgas ražošanas sistēmu izstrāde", kopā ar Pūres DIS, 2001.-2005. g.
• Tēmas vadība IZM Tirgus Orientēto Pētījumu № 99-58 projektā “DzērveĦu
audzēšanas tehnoloăijas izpēte zāĜu purvos”, 1999.-2000.g.
• Tēmas vadība VRAM “Latvijas vietējās medus bites populācijas saglabāšana un
selekcija”, 1999.-2001.g.
• Tēmas vadība IZM Tirgus Orientēto Pētījumu № 01-52 projektā "KultūrmelleĦu
komercstādījumu ierīkošana un izpēte z/s "Strēlnieki", 2001.-2002.g.
• Tēmas vadība IZM Tirgus Orientēto Pētījumu № 02-26 projektā "Dekoratīvo koku
un krūmu audzēšanas sistēmas izpēte dažāda tipa konteineros", 2002.-2003.g.
• Tēmas vadība IZM Tirgus Orientēto Pētījumu № 04-06 projektā “ Jauktās
audzēšanas sistēmas novērtējums dekoratīvo koka stādmateriālam”, 2004.-2005. g.
• IZM projekts “Jaunas, efektīvas liliju (Lilium L.)pavairošanas sistēmas
izstrādāšana Latvijas puėkopības tirgus dažādošanai”, vadība (2005.-2006.).
• LLU Pētniecības projekts “Dārzaugu audzēšanas tehnoloăiju un kvalitātes modeĜa
izstrādāšana Latvijas agroekoloăiskajos apstākĜos”, vadība (2005).
7. Ārzemju pieredzes studijas. Studijas, stažēšanās, kursu apmeklējums (precizēt vietu,
datumu, laiku, iegūtos diplomus).
• Skernevicas Dārzkopības institūts, Varšavas Lauksaimniecības universitāte,
Dārzkopības fakultāte, mācību un zinātniski - pētnieciskais darbs dārzkopībā, 01.10.08. 1999.g.
• Varšavas Lauksaimniecības universitāte, Dārzkopības fakultāte, augĜaugu
intensīvās audzēšanas tehnoloăijas (ābeles, zemenes, krūmmellenes), 6. - 12.05.
2000.g.
• Polli Dārzkopības institūts, Igaunija. Zinātniski - pētnieciskais darbs, pētījumi
intensīvā augĜkopība, augĜaugu šėirĦu selekcija, stādījumu un audzēšanas
tehnoloăijas, 12. - 15.09.2000.
8. Publikācijas:
Publikāciju kategorija

Skaits

Monogrāfijas
Grāmatas un brošūras
Mācību metodiskie līdzekĜi
Raksti LZP atzītos izdevumos
Raksti citos zinātniskos izdevumos
Konferenču materiāli

4
27
6
19
14
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Periodika
KOPĀ

20
90

9. Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs:
Konferenču kategorija

Skaits

Starptautiskās
Latvijā

18
10

KOPĀ

28

10. Galveno publikāciju saraksts. Maksimāli 5 jaunāko publikāciju pilns bibliogrāfiskais
apraksts.
Abolins M.,2004. Evaluation of compatibility for grafted apple trees by the method of
coincidence growth rhythms // Rootstocks for deciduous fruit species: Proceedings of the first
international conference, Acta Hort., No. 658, vol. 2, P. 549-554.
Abolins M.,Liepniece M., Gurtaja L., 2003. The propagation of highbush blueberries
by softwood cuttings // Horticulture and Vegetable Growing: Scientific works of the
Lithuanian Institute of Horticulture and LUA, Babtai, Lithuania, - 22(2) -P. 65-73.
Abolins M., 2001. Investigations of apple cultivar – rootstock growth rhythms for
determination of graft component compatibility // Fruit, Nut and Vegetable Production
Engineering: Proceedings of the 6th International Symposium, Potsdam, Germany, September
Abolins M., 2000. Growth rhythm investigations of apple trees grafting components//
Fruit Production and Fruit Breeding / 207 Fruit Science: Proceedings of the International
Conference, Tartu, Estonia, September 12-13, - P. 42-46.
Abolins M., 1999. Growth rhythm differences of apple cultivars and rootstocks
measured by auxanography //Apple Rootstocks for Intensive Orchards: Proceedings of the
International Seminar / Supplement, Warsaw−Ursynow, Poland, August 18-21, - P. 7-8.
11-14, - P. 101-106.
11. Svešvalodu prasmes. Valodas, lasīt, runāt un rakstīt prasmes līmenis:
Svešvaloda

Lasītprasme
teic.

labi

Rakstītprasme
vid.

teic.

labi

Krievu valoda

x

x

AngĜu valoda

x

x

vid.

Runātprasme
teic.

labi

vid.

x

x

Cita (norādīt)
12. Citas būtiskas ziĦas:
• Starptautiskās Dārzkopības Zinātniskās biedrības /ISHS/ Padomes loceklis
• Erasmus projekta starp LLU Dārzkopības studiju programmām un HAS Den
Bosch Profesionālās Izglītības universitāti, Nīderlande, kopš 2003. gada un Häme
Polytechnic, Somija, kopš 1999. gada, vadītājs
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LAUKSAIMNIECĪBAS
UNIVERSITĀTE
LAUKSAIMNIECĪBAS FAKULTĀTE
Lielā iela 2, Jelgava, LV 3001 Tālr.: 3005679 Fakss: 3027238 e-pasts:

Daina.Kairisa@llu.lv

Augstākās Izglītības
Kvalitātes novērtēšanas centrs
Valdes priekšsēdētājam
J. Dzelmes kungam

Atbilde uz 07.06.2006. vēstuli Nr. 06/142
Par studiju programmu pašnovērtējuma ziĦojumiem

Latvijas lauksaimniecības universitāte Lauksaimniecības fakultāte ir sagatavojusi un
nosūta pieprasīto papildus informāciju:
1. Salīdzinājums ar Eiropas valstu līdzīga līmeĦa un satura programmām;
2. Apliecinājums par studiju turpinājumu citās studiju programmas, programmas
slēgšanas gadījumā;
3. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam;
4. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātes studentu skaits
akadēmiskajās studiju programmās

Lauksaimniecības fakultātes dekāne
31.08.2006.

D. Kairiša

Pudāne 3005609
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LAUKSAIMNIECĪBAS
UNIVERSITĀTE
LAUKSAIMNIECĪBAS FAKULTĀTE
Lielā iela 2, Jelgava, LV 3001 Tālr.: 3005679 Fakss: 3027238 e-pasts:

Daina.Kairisa@llu.lv

Salīdzinājums ar Eiropas valstu līdzīga līmeĦa un satura programmām
Lauksaimniecības fakultātes studiju programmu salīdzināšanai izvēlējāmies to
Eiropas augstskolu studiju programmas, ar kurām pēdējo gadu laikā ir izveidojusies ciešāka
sadarbība studentu apmaiĦā. Tā 2005./ 2006. studiju gadā Laukkopības specializācijas
students studēja Zviedrijā, bet 2 Holandes jaunieši papildināja zināšanas piena lopkopībā pie
mums Latvijas Lauksaimniecības universitātē.
Salīdzināšanai izmantota informācija par Uppsalas universitātes ((Uppsala universitet,
www.selma.uu.se/publik un Wageningenas universitātes (Wageningen universiteit,
www.wageningenuniversiteit.nl) studiju programmām: studiju ilgumu un apjomu, studiju
organizāciju.
Kopumā varam secināt, ka pilnīga atbilstība kādai no ārvalstu studiju programmām nav
iespējama, jo jau pašos pamatos pastāv zināmas atšėirības izglītības sistēmā dažādās valstīs.
Tā izvēlētajās augstskolās studijas organizētas pēc principa 3+2, kur pamatstudiju ilgums ir 3
gadi ar apjomu 120, bet maăistrantūra 2 gadi ar 80 KP apjomu.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes kopējā nostāja ir nesamazināt studiju apjomu
pamatstudijās, lai fakultāšu absolventi spētu konkurēt darba tirgū arī neapgūstot maăistra
studiju programmu. Tāpēc Lauksaimniecības fakultātes pamatstudiju ilgums ir 4 gadi ar
kopējo apjomu 160 KP, bet maăistra studijas 2 gadi ar kopējo apjomu 80 KP.
Līdzīgais:
1. Studiju process organizēts lekciju, semināru, praktisko un laboratorijas darbu veidā;
2. Ir plānoti mutiski un rakstiski pārbaudes darbi, kā arī gala vai akumulējošie eksāmeni;
3. Notiek studentu apmaiĦa. Tiek piedāvāti studiju priekšmetu bloki, kas pēc satura ir
līdzīgi LF piedāvātajiem, līdz ar to mūsu fakultātes studenti var šādu bloku apgūt citā
augstskolā un tos var pielīdzināt mūsu studiju priekšmetiem (piemēram - dzīvnieku
ăenētika un audzēšana)
4. Mācībspēki līdztekus pedagoăiskajam darbam veic arī zinātniskos pētījumus, kas ir
par pamatu piedāvātajiem padziĜinātajiem specializācijas kursiem.
Atšėirīgais:
1. Studiju ilgums, apjoms un līdz ar to arī saturs;
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2. Latvijas Lauksaimniecības universitātē un citās augstskolās ir salīdzinoši liels
vispārizglītojošo studiju priekšmetu apjoms, tai skaitā svešvaloda un fizkultūra, kas
nav nevienā ārvalstu studiju programmā;
3. Slodžu plānošana, kas tieši saistīta ar studentu skaitu, neanalizējot speciālistu
vajadzību nozarē, noved pie tā, ka speciālo studiju priekšmetu pasniedzēju skaits
fakultātē samazinās un mācībspēki ir spiesti piedāvāt vairākus pat savā starpā
neradniecīgus studiju priekšmetus;
4. Zinātnieku iesaistīšana pedagoăiskajā darbā. Latvijā ar lauksaimniecības zinātni
saistītās zinātniskās institūciju personālus pamatā nodarbojas ar izpētes darbu, bet
augstskolas mācībspēki ar pedagoăisko un līdztekus iespēju robežās arī ar zinātnisko
darbu. Izveidojot zinātniskos institūtus augstskolā, būs plašākas iespējas zinātnieku
pieredzi un pētījumu rezultātus izmantot studiju procesā.
Secinājums:
LLU lauksaimniecības fakultātes piedāvātās studiju programmas atbilst vispārpieĦemtiem
augstākās izglītības standartiem.

Lauksaimniecības fakultātes dekāne
31.08.2006.

D. Kairiša

Pudāne 3005609
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LAUKSAIMNIECĪBAS
UNIVERSITĀTE
LAUKSAIMNIECĪBAS FAKULTĀTE
Lielā iela 2, Jelgava, LV 3001 Tālr.: 3005679 Fakss: 3027238 e-pasts:

Daina.Kairisa@llu.lv

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātes studentu skaits
akadēmiskajās studiju programmās
Lauksaimniecības fakultātē piedāvā visu līmeĦu akadēmiskās studiju programmas:
bakalaura, maăistra un doktora.
Jāatzīst, ka pēdējā laikā interese par bakalaura studiju programmu ir palielinājusies, par ko
liecina šī gada uzĦemšanas rezultāti. Tā 2006./2007. studiju gadu fakultātē uzsāks 32 budžeta
grupas studenti un 10 maksas grupas studenti. Pēdējo 5 gadu laikā fakultāte spēja
nokomplektēt tikai budžeta grupas.
tabula
Studentu skaits Bakalaura un Maăistra studiju programmās „Lauksaimniecība” uz
01.09.2007.
Kurss

Bakalaura studiju

Maăistra studiju programma

Kopā

programma
pilna laika

pilna laika

nepilna laika

kopā

1.

42

17

2

19

61

2.

24

19

4

23

47

3.

19

x

3

3

22

4.

13

x

x

x

13

Kopā

98

36

9

45

143

Kopējais studentu skaits LF fakultātē akadēmiskā studiju programmā uzsākot 2006./ 2007.
studiju gadu ir 143. Lielāks pieprasījums no jauniešu puses ir pēc profesionālās izglītības,
līdz ar to esam iecerējuši izveidot profesionālā bakalaura studiju programmu, lielāku
īpatsvaru programmā atvēlot praksei.
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Lauksaimniecības fakultātes dekāne
31.08.2006.

D. Kairiša

Pudāne 3005609
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LAUKSAIMNIECĪBAS
UNIVERSITĀTE
LAUKSAIMNIECĪBAS FAKULTĀTE
Lielā iela 2, Jelgava, LV 3001 Tālr.: 3005679 Fakss: 3027238 e-pasts:

Daina.Kairisa@llu.lv

Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
2. līmeĦa augstākā profesionālā studiju programma „Lauksaimniecība” sagatavo
speciālistus lauksaimniecības nozarei. Jau izsenais tie ir agronomi, zootehniėi, kas atbilst
profesiju katalogā izdarītajiem ierakstiem. Sagatavoto speciālistu galvenās darbības jomas
nav mainījušās.
Pēdējo 6 gadu laikā gatavojam arī uzĦēmējdarbības speciālistus lauksaimniecības nozarei.
Ir skaidrs, ka ienākot jaunām ražošanas tehnoloăijām ir jāmainās arī zināšanām un prasmēm
tehnoloăiju pielietojumā. Sadarbībā ar profesionālām organizācijām ir izstrādāti 3 jauni
profesiju standarti.
Pielikumos profesiju standartu projekti:
1. Agronoms
2. Vadošais zootehniėis
3. Vadošais uzĦēmējdarbības speciālists lauksaimniecībā

Lauksaimniecības fakultātes dekāne
31.08.2006.

D. Kairiša

Pudāne 3005609
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1. pielikums

APSTIPRINĀTS
ar Izglītības un zinātnes ministrijas
2006. gada………………………..
rīkojumu Nr.
Reăistrācijas Nr…….

PROFESIJAS STANDARTS
Profesija

Kvalifikācijas līmenis

Agronoms

5

Nodarbinātības apraksts
Agronoms strādā, organizē, vada
vai kontrolē lauksaimniecības
produkcijas
ražošanu,
pirmapstrādi un realizāciju. Veic
lauksaimniecības
resursu
izmantošanas
plānošanu,
saglabāšanu
un
aizsardzību.
Sastāda un vada projektus.
valsts
pārvaldes,
Strādā
kontroles,
izglītības,
konsultatīvajās,
pakalpojumu,
zinātnes institūcijā vai zemnieku
saimniecībās
par
lauksaimniecības speciālistu.

Izstrādes gads

LLU Lauksaimniecības fakultātes studiju programmu akreditācijas dokumenti

2006

480

Pienākumi un uzdevumi
Pienākumi
Uzdevumi
1.Vispārējie pienākumi 1.1. Pārzināt un ievērot “Labas lauksaimniecības prakses
nosacījumus”.
(nozares organizācija)
1.2. Izvēlēties augsnes apstākĜiem un specializācijai
piemērotākos kultūraugus un šėirnes.
1.3. Izstrādāt un ieviest augsekas vai augu maiĦas plānus.
1.4. Izstrādāt kultūraugu mēslošanas sistēmu, ievērojot to
individuālās prasības, sastādīt mēslošanas plānu
konkrētam gadījumam.
1.5. Plānot augu aizsardzības pasākumus, Ħemot vērā situāciju
saimniecībā.
1.6. Aprēėināt lauka platību dabā un dažāda mēroga plānos.
Pārzināt bloku kartes, robežu plānus, apstādījumu plānus,
zemes kadastrālo vērtēšanu.
1.7. Novērtēt lauku darbu kvalitāti.
1.8. Izprast modernās lauksaimniecības tehnikas darbības
principus, atsevišėus agregātus prast regulēt (piemēram,
noregulēt izsējas normu sējmašīnām).
1.9. Organizēt meliorācijas sistēmu kopšanu, atklāt bojājumus
un vadīt to novēršanu.
2. Augsnes apstrāde, 2.1. Noteikt augsnes granulometrisko sastāvu, struktūru un
tipu.
substrāti
segtajās
2.2. Novērtēt augsnes fizikālo un bioloăisko gatavību
platībās
apstrādei.
2.3. Lietot enerăiju taupošus augsnes apstrādes paĦēmienus,
kas atbilst konkrētajai augsnei.
2.4. Prast praktiski lietot augšĦu agroėīmiskās kartogrammas.
2.5. Novērtēt augsnes papuvēšanas vajadzību, prast pielietot
papuvi.
2.6. Prast izvēlēties piemērotāko substrātu dažādām dārzaugu
sugām (segtajās platībās)
3.1.
Prast izvēlēties konkrētajiem apstākĜiem piemērotākās
3. Sēja un stādīšana
kultūraugu šėirnes.
3.2. Aprēėināt vajadzīgo sēklas vai stādu daudzumu.
3.3. Sastādīt sēklu maisījumus daudzgadīgo zālāju ierīkošanai.
3.4. Novērtēt sēklas un stādāmā materiāla kvalitāti.
3.5. Pārzināt sēklas kodināšanas tehnoloăijas, izvēlēties
atbilstošo kodni un nodrošināt precīzu darba izpildi.
3.6. Izvietot sējumus saskaĦā ar sēklkopības prasībām.
3.7. Novērtēt sējas un stādīšanas kvalitāti, novērtēt ziemojošo
kultūraugu stāvokli pavasarī, pieĦemt lēmumus par
sējumu un stādījumu turpmāko izmantošanu vai
likvidēšanu.
3.8. Orientēties sēklu un stādu tirgū, vajadzības gadījumā
organizēt sēklas sagādi, ievērojot Sēklu Aprites likumu.
3.9. Novērtēt dārzaugu stādu kvalitāti.
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4.1. Novērtēt nezāĜu, slimību un kaitēkĜu izplatību un
postīgumu,
izvēlēties
atbilstošākos
ierobežošanas
paĦēmienus.
4.2. Izvēlēties atbilstošos pesticīdus, to lietošanas laiku un
tehnoloăiju, ievērojot Augu aizsardzības likumu un citus
saistītos reglamentējošos dokumentus.
4.3. Novērtēt augu augšanas regulatoru pielietošanas vajadzību
un nepieciešamības gadījumā organizēt to pielietošanu
atbilstoši Augu aizsardzības likuma prasībām.
4.4. Organizēt laukaugu, dārzaugu un daudzgadīgo zālāju
kopšanu un mēslošanu.
4.5. Organizēt organiskā mēslojuma uzkrāšanu un izmantošanu
atbilstoši
„Labas
lauksaimniecības
prakses
nosacījumiem”.
4.6. Prast izmantot zaĜmēslojumu u.c. organisko mēslojumu
pozitīvas trūdvielu bilances saglabāšanai augsnē.
5.
Kultūraugu 5.1. Noteikt augu bioloăisko, tehnisko un novākšanas
gatavību.
novākšana
5.2. Prast novērtēt ražas kvalitāti ar ekspresmetodēm un
vajadzības gadījumā nodrošināt tās laboratorisku
pārbaudi.
5.3. Noteikt augu desikācijas nepieciešamību.
5.4. Izprast novākšanas tehnikas darbību un organizēt ražas
novākšanu atbilstoši ražas izmantošanas virzienam.
5.5. Izvērtēt ražas zudumus un to novēršanas iespējas.
5.6. Noteikt iegūtās ražas lielumu un kvalitāti glabāšanas
vietās.
5.7. Prast izvērtēt un pielietot ražas laboratorisko pārbaužu
rezultātus.
5.8. Izstrādāt ganīšanas režīmu kultivētajās ganībās, organizēt
kvalitatīvas rupjās lopbarības sagatavošanu atbilstošos
termiĦos.
6. Ražas pirmapstrāde 6.1. Kvalitatīvi sagatavot noliktavas ražas uzglabāšanai.
6.2. Izvēlēties atbilstošu kaltēšanas režīmu sēklas, pārstrādei
un uzglabāšana
paredzētiem un lopbarības graudiem.
6.3. Organizēt sēklas tīrīšanu un šėirošanu atbilstoši
kvalitātes prasībām.
6.4. Organizēt ražas šėirošanu atbilstoši kvalitātes prasībām
un dažādiem izmantošanas veidiem.
6.5. Pārzināt un prast pielietot kartupeĜu, sakĦaugu, dārzeĦu
un augĜu, kā arī rupjās lopbarības uzglabāšanas principus.
6.6. Sagatavot produkciju realizācijai. Pārzināt kultūraugu
realizācijas normatīvās prasības un iespējas tās
nodrošināt.
7.
Darba
rezultātu 7.1. Veikt padarītā darba un nostrādātā laika uzskaiti.
7.2. Veikt izlietoto materiālo vērtību uzskaiti.
izvērtēšana
7.3. Aizpildīt ar ražošanu saistīto dokumentāciju.
7.4. Prast aprēėināt kultūraugu audzēšanas izmaksas, bruto
segumu, peĜĦu un zaudējumus.
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4. Sējumu un stādījumu
kopšana

8. Darba aizsardzība

9. Saskarsme ar citām
nozarēm

10.
Lauku
un
lauksaimniecības
kā
ražošanas
nozares
ilgtspējības
attīstības
vērtējums

8.1. Personiski ievērot darba drošības noteikumus un
sistemātiski organizēt attiecīgās apmācības vai pārbaudes
sev pakĜautajam personālam.
8.2. Ievērot ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus,
prasīt to ievērošanu padotajam personālam.
8.3. Izvēlēties un pielietot individuālos darba aizsardzības
līdzekĜus.
8.4. Ievērot augu aizsardzības līdzekĜu (AAL) lietošanu
saskaĦā ar Latvijas Republikā reăistrēto AAL saraksta
prasībām, AAL marėējuma instrukcijām, nekaitējot
apkārtējai videi un dzīviem organismiem.
8.5. Vajadzības gadījumā prast nodrošināt pirmās palīdzības
sniegšanu
9.1. Pārzināt lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas un
kvalitatīvas lopbarības sagatavošanas pamatus.
9.2. Izmantot bites kultūraugu apputeksnēšanā.
9.3. Pārzināt bioloăiskās lauksaimniecības pamatprincipus.
9.4. Izprast biodegvielas ražošanas jautājumus. Biomasa kā
alternatīvās enerăijas avots (kurināmais, biogāze).
9.5. Orientēties zemes tirgus, zemes privatizācijas jautājumos
un attiecīgajā likumdošanā.
9.6. Orientēties lauksaimniecības produktu iespējamajā
pārstrādē, lai realizētu savu produkciju iespējami efektīvi.
9.7. Prast izmantot datorprogrammas ekonomisku un
lauksaimniecisku jautājumu risināšanā.
9.8. Orientēties ES prasībās un atbalsta iespējās.
10.1. Spēt novērtēt atsevišėu tehnoloăiju un ražošanas procesu
pārmaiĦu ietekmi uz vidi kā ekoloăisku, sociālu un
ekonomisku sistēmu.
10.2. Pārzināt kā un kur augkopības, dārzkopības nozarēs
saražotai produkcijai iespējams pievienot vērtību un
novērtēt saistību ar pārstrādes uzĦēmumiem, kooperāciju.
10.3. Spēt izstrādāt konkrētā uzĦēmuma nozares ilgtspējīgas
attīstības stratēăiju.

Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi:

Fizikālie faktori – darbs lauka apstākĜos vai telpās.

Ėīmiskie faktori – darbs ar minerālmēsliem, pesticīdiem un dezinfekcijas
līdzekĜiem.

Bioloăiskie faktori – darbs ar dzīviem organismiem: augiem, dzīvniekiem,
mikroorganismiem.

Organizatoriskie faktori – darbs ar cilvēkiem individuāli vai grupās.
Īpašas prasības atsevišėu uzdevumu veikšanai:

Saudzīga attieksme pret dabu.

Medicīniskās pārbaudes – darbam ar pesticīdiem,
- darbam ar minerālmēsliem,
- darbam ar traktortehniku.
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Īpašas prasmes, kas var sekmēt atsevišėu uzdevumu veikšanu:

Automašīnas un/vai lauksaimnieciska rakstura tehnikas vienību vadītāja
apliecības.
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Prasmes
Specifiskās prasmes profesijā


















Pazīt
Latvijā
sastopamos kultūraugus.
Orientēties
Latvijas
augu šėirĦu katalogā.
Pazīt
lopbarības
zālaugus to attīstības fāzēs.
Pazīt
izplatītākās
nezāles to attīstības fāzēs.
Pazīt
kultūraugu
kaitēkĜus.
Pazīt
kultūraugu
slimības lauka apstākĜos.
Prast
novērtēt
kultūraugu
slimību
un
kaitēkĜu, kā arī nezāĜu
postīgumu
konkrētos
apstākĜos.
Prast
orientēties
minerālmēslu sortimentā un
pieĦemt lēmumu par konkrētā
mēslošanas līdzekĜa lietošanu.
Orientēties pesticīdu
piedāvā-jumā,
pieĦemt
lēmumu par to lietošanu.
Novērtēt
organiskā
mēslojuma kvalitāti.
Pielietot
atbilstošu
kultūraugu audzēšanas un
novākšanas tehnoloăiju.
Aizpildīt
ar
lauksaimniecību
saistītos
uzskaites dokumentus.
Izstrādāt pieteikumus
Eiropas Savienības atbalsta
maksājumu un Nacionālo
subsīdiju saĦemšanai.
Pielietot
ar
lauksaimniecisko ražošanu vai
ekonomiskiem
aprēėiniem
saistītas datorprogrammas.

Kopīgās prasmes nozarē










Strādāt
atbilstoši
darba
aizsardzības
un
ugunsdrošības
noteikumiem.
Apzināt
un
izmantot
speciālo
literatūru,
sekot
jaunākajai informācijai
zinātniskajās
publikācijās,
nozares
žurnālos, presē.
Ievērot
vides
aizsar-dzības
noteikumus.
Zināt, kur un kā
pirmo
meklēt
neatliekamo medicīnisko
palīdzību
Veikt datorizētu
datu uzskaiti.
Zināt projektu
izstrā-dāšanas
pamatprincipus,
izstrādāt
ar
nozari
saistītus projektus.
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Vispārējās prasmes /
spējas

Valsts valodas
un svešvalodu zināšanas.

Radoša pieeja
darbam.

Spējas
pašizglītoties.

Spēja uztvert un
izmantot citu uzĦēmumu
darba pieredzi.

Prasme veidot
pozitīvu saskarsmi ar
kolēăiem un padoto
personālu.

Spēja
strādāt
sarežăītās situācijās un
komandā.

Ievērot
profesionālo ētiku.

Argumentēti
aizstāvēt savu viedokli.

Ievērot Latvijas
Republikas likumus.
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Zināšanas
Zināšanas
Augs, tā augšanas apstākĜi
Augsne, tās īpašības
Augsnes apstrāde
Augsnes mitruma režīma regulēšana
Nezāles, to ierobežošana
Augu barošana
Augu slimības
Augu kaitēkĜi
Augu aizsardzība
Augu maiĦa, augu sekas
Sēkla, tās īpašības
Kultūraugu iedalījums un to audzēšana
Lopbarības ražošana
Grāmatvedības pamati
Darba aizsardzība
Pirmā neatliekamā medicīniskā palīdzība
Svešvalodu zināšanas
Datorizēta datu uzskaite
Saskarsmes psiholoăija
Organiskā mēslojuma ražošana,
uzkrāšana, lietošana
Mērniecības pamati, bloku kartes, robežu
plāni
Kultūraugu realizācija
Biomasas ražošana
Biodegvielas ražošana
Lauksaimniecības likumdošana
Zemes tirgus, zemes privatizācija
Zināšanas lopkopībā
Bioloăiskās lauksaimniecības metode
Agroekoloăija
Augkopības, dārzkopības un lopkopības
produkcijas pirmapstrāde
Laukaugu un dārzaugu uzglabāšana
Sēklu ražošana
Stādāmā materiāla ražošana
Agrārā politika
Lauksaimniecības mehanizācija

Zināšanu līmenis
Priekšstats
Izpratne
Pielietošana
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Profesijas standarta projekta izstrādes darba grupas sastāvs:
J. Auseklis –Latvijas Agronomu biedrība (LAB)
I. Bents - LAB
M. Grīnvalds – LAB
R. HeniĦš - LAB
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Profesijas standarta eksperti:
LLU MPS „Vecauce” agronome

Anita Čapus

LLU MPS „Pēterlauki” agronoms

Merabs Katamadze

Konsultanti:
LLU Lauksaimniecības fakultātes dekāne

Daina Kairiša

LLU Lauksaimniecības fakultātes asoc. profesors

Andris BērziĦš

LLU Lauksaimniecības fakultātes docente v.i.

Ieva Žukauska

LLU mācību prorektora vietnieks

Vilnis Tomsons
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2. pielikums

APSTIPRINĀTS
ar Izglītības un zinātnes ministrijas
2006. gada………………………..
rīkojumu Nr.

PROFESIJAS STANDARTS

Reăistrācijas Nr.
Profesija

Vadošais zootehniėis

Kvalifikācijas līmenis

5

Nodarbinātības apraksts

Vadošais zootehniėis strādā, organizē,
vada
vai
kontrolē
lopkopības
produkcijas ražošanu, pirmapstrādi un
realizāciju.
Veic
lauksaimniecības
resursu
izmantošanas
plānošanu,
saglabāšanu un aizsardzību. Sastāda un
vada projektus. Strādā valsts pārvaldes,
kontroles, izglītības, konsultatīvajās,
pakalpojumu, zinātnes institūcijā vai
zemnieku saimniecībā par speciālistu
lopkopībā.

Izstrādes gads
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Pienākumi un uzdevumi

Pienākumi

Uzdevumi

darba 1.10. Pārzināt un ievērot “Labas lauksaimniecības prakses
nosacījumus” un lauksaimniecības dzīvnieku labturības
atbilstoši
noteikumus.
aktu
1.11. Pārzināt un ievērot ciltsdarba normatīvo dokumentu
prasības.
1.12. Pārzināt un ievērot Pārtikas un veterinārā dienesta
izdotos normatīvo dokumentu prasības.
1.13. Orientēties lauksaimniecības likumdošanā.
2. Plānot, vadīt un 2.1. Izvērtēt un izvēlēties dažādu sugu un grupu dzīvniekiem
piemērotākos barības līdzekĜus, to sagatavošanas
kontrolēt
lopbarības
tehnoloăiju.
sagatavošanas
tehnoloăisko procesu un 2.2. Novērtēt sagatavotās lopbarības kvalitāti.
2.3. Izmantojot datorprogrammas, veikt barības devu
dzīvnieku ēdināšanu
optimizāciju.
2.4. Sastādīt lopbarības bilanci.
2.5. Izvēlēties dzīvnieku turēšanas tehnoloăijai un ražošanas
virzienam atbilstošu dzīvnieku ēdināšanas tehnoloăiju.
3. Izraudzīties dažādu 3.1. Izprast modernās lopkopības tehnoloăijas pamatprincipus.
sugu, vecuma grupu un 3.2. Prast izvēlēties konkrētiem ražošanas apstākĜiem
piemērotāko turēšanas tehnoloăiju.
ražošanas
virzienam
atbilstošu
dzīvnieku 3.3. Aprēėināt pieĜaujamo dzīvnieku blīvumu mītnē.
3.4. Izvēlēties turēšanas tehnoloăijai un ražošanas virzienam
turēšanas tehnoloăiju
atbilstošu fermas aprīkojumu.
4. Plānot un vadīt 4.1. Izvēlēties noteiktam ražošanas virzienam piemērotas
dzīvnieku sugas un šėirnes, kā arī atražošanas sistēmu.
ciltsdarbu
4.2. Kārtot zootehnisko un ciltsdarba uzskaiti.
4.3. Organizēt dzīvnieku ciltsvērtēšanu.
4.4. Kārtot dzīvnieku ierakstīšanu Valsts ciltsgrāmatā.
5. Vadīt un kontrolēt 5.1. Izpētīt lopkopības produktu pieprasījumu patēriĦa tirgū.
lopkopības produkcijas 5.2. Izvēlēties dažādu lopkopības produkcijas veidu ieguvei
atbilstošu tehnoloăiju.
ieguvi
5.3. Plānot produkcijas ieguves apjomu un veikt tās uzskaiti.
5.4. Pārzināt lopkopības produkcijas kvalitātes prasības, to
ietekmējošos faktorus.
5.5. Kontrolēt un analizēt iegūtās produkcijas kvalitāti.
6. Vadīt un kontrolēt 6.1. Izvēlēties noteikta lopkopības produkcijas veida
pirmapstrādei un uzglabāšanai piemērotu tehnoloăiju un
lopkopības produkcijas
iekārtas.
pirmapstrādi
un
6.2. Pārzināt iegūtas produkcijas uzglabāšanas nosacījumus.
uzglabāšanu
6.3. Sekot produkcijas uzglabāšanas procesam, kontrolēt
produkcijas kvalitātes izmaiĦas.
7.
Darba
rezultātu 7.1. Veikt padarītā darba un nostrādātā laika uzskaiti.
7.2. Veikt izlietoto materiālo vērtību uzskaiti.
izvērtēšana
7.3. Aizpildīt ar ražošanu saistīto dokumentāciju.
7.4. Novērtēt nozares konkurētspēju.
1.
Pildīt
pienākumus
normatīvo
prasībām

LLU Lauksaimniecības fakultātes studiju programmu akreditācijas dokumenti

490

8. Darba aizsardzība

9.
Lauku
un
lauksaimniecības
kā
ražošanas
nozares
attīstības
ilgtspējības
vērtējums

7.5. Novērtēt nozares riska faktorus un izvērtēt pasākumus
riska mazināšanai.
8.1. Personiski ievērot darba drošības noteikumus un
sistemātiski organizēt attiecīgās apmācības vai pārbaudes
sev pakĜautajam personālam.
8.2. Ievērot ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus,
prasīt to ievērošanu padotajam personālam.
8.3. Izvēlēties un pielietot individuālos darba aizsardzības
līdzekĜus.
8.4. Ievērot medikamentu un dezo līdzekĜu lietošanu saskaĦā ar
instrukcijām, nekaitējot apkārtējai videi un dzīviem
organismiem.
8.5. Vajadzības gadījumā prast nodrošināt pirmās palīdzības
sniegšanu
9.1. Spēt novērtēt atsevišėu tehnoloăiju un ražošanas procesu
pārmaiĦu ietekmi uz vidi kā ekoloăisku, sociālu un
ekonomisku sistēmu.
9.2. Pārzināt kā un kur lopkopības nozarē saražotai produkcijai
iespējams pievienot vērtību un novērtēt saistību ar
pārstrādes uzĦēmumiem, kooperāciju.
9.3. Spēt izstrādāt konkrētā uzĦēmuma nozares ilgtspējīgas
attīstības stratēăiju.

Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi:

Fizikālie faktori – temperatūra, nokrišĦi (darbs lauka apstākĜos vai telpās).

Ėīmiskie faktori – darbs ar medikamentiem un dezinfekcijas līdzekĜiem.

Bioloăiskie faktori – darbs ar dzīviem organismiem: augiem, dzīvniekiem,
mikroorganismiem.

Organizatoriskie faktori – darbs ar cilvēkiem individuāli vai grupās.
Īpašas prasības atsevišėu uzdevumu veikšanai:

Saudzīga attieksme pret dabu.

Medicīniskās pārbaudes – darbam ar pārtiku,
- darbam ar medikamentiem,
- darbam ar dezinfekcijas līdzekĜiem.
Īpašas prasmes, kas var sekmēt atsevišėu uzdevumu veikšanu:
Automašīnas un/vai lauksaimnieciska rakstura tehnikas vienību vadītāja apliecība.
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Prasmes
Specifiskās prasmes profesijā












Pazīt Latvijā audzētos
kultūraugus
un
lauksaimniecības dzīvniekus.
Orientēties
Latvijas
augu un dzīvnieku šėirĦu
katalogos.
Pazīt
lopbarības
zālaugus to attīstības fāzēs.
Pazīt
izplatītākās
dzīvnieku slimības.
Pielietot
atbilstošu
dzīvnieku
ēdināšanas
un
turēšanas tehnoloăiju.
Aizpildīt
lauksaimniecības produkcijas
ražošanas
uzskaites
dokumentus.
Novērtēt
organiskā
mēslojuma kvalitāti.
Izstrādāt pieteikumus
Eiropas Savienības atbalsta
maksājumu un Nacionālo
subsīdiju saĦemšanai.
Pielietot
ar
lauksaimniecisko ražošanu vai
ekonomiskiem
aprēėiniem
saistītas datorprogrammas.

Kopīgās prasmes nozarē










Strādāt
atbilstoši
darba
aizsardzības
un
ugunsdrošības
noteikumiem.
Apzināt
un
izmantot
speciālo
literatūru,
sekot
jaunākajai informācijai
zinātniskajās
publikācijās,
nozares
žurnālos, presē.
Ievērot
vides
aizsar-dzības
noteikumus.
Zināt, kur un kā
pirmo
meklēt
neatliekamo medicīnisko
palīdzību
Veikt datorizētu
datu uzskaiti.
Zināt projektu
izstrā-dāšanas
pamatprincipus,
izstrādāt
ar
nozari
saistītus projektus.
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Vispārējās prasmes /
spējas

Valsts valodas
un svešvalodu zināšanas.

Radoša pieeja
darbam.

Spējas
pašizglītoties.

Spēja uztvert un
izmantot citu uzĦēmumu
darba pieredzi.

Prasme veidot
pozitīvu saskarsmi ar
kolēăiem un padoto
personālu.

Spēja
strādāt
sarežăītās situācijās un
komandā.

Ievērot
profesionālo ētiku.

Argumentēti
aizstāvēt savu viedokli.

Ievērot Latvijas
Republikas likumus.
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Zināšanas
Zināšanas
Augs, tā augšanas apstākĜi
Augsne, tās īpašības
Nezāles, to ierobežošana
Augu maiĦa, augu sekas
Kultūraugu iedalījums un to audzēšana
Grāmatvedības pamati
Darba aizsardzība
Pirmā neatliekamā medicīniskā palīdzība
Profesionālā svešvaloda
Lietojumprogrammatūra
Saskarsmes psiholoăija
Lauksaimniecības uzĦēmējdarbība un
likumdošana
Agroekoloăija
Agrārā politika
Lauksaimniecības mehanizācija
Organiskā mēslojuma ražošana,
uzkrāšana, lietošana
Bioloăiskās lauksaimniecības metode
Lauksaimniecības resursi
Patentzinība un standarti
Projektu vadīšana
Pētījumu metodoloăija
Lopbarības ražošana un uzglabāšana
Dzīvnieku ēdināšana
Dzīvnieku labturība
Dzīvnieku audzēšana un selekcija
Lopkopības produktu ražošana
Lopkopības produktu pirmapstrāde un
uzglabāšana
Produkcijas uzskaite un dzīvnieku ražības
novērtēšana
Dzīvnieku slimības

Zināšanu līmenis
Priekšstats
Izpratne
Pielietošana
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
z
x
x
x
x

Profesijas standarta projekta izstrādes darba grupas sastāvs:
Ziedonis Grīslis – Zootehniėu biedrības vadītājs
Genovefa Norvele – Biedrības „Latvijas Aitu audzētāju asociācija” selekcijas darba
speciāliste
Kristaps Melbārdis – SIA „PF Vecauce”direktors
Māra Butka – A/S „Baltikovo” - zootehniskā dienesta vadītāja
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Profesijas standarta eksperti:
Ausma Veăe – Cūku ciltsdarba centra speciāliste
Ivars Rūvalds – LLU MPS „Vecauce” direktora vietnieks mācību darbā

Konsultanti:
LLU Lauksaimniecības fakultātes dekāne

Daina Kairiša

LLU Lauksaimniecības fakultātes docente

Lilija Degola

LLU mācību prorektora vietnieks

Vilnis Tomsons
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3. pielikums

APSTIPRINĀTS
Ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas
2006. gada…………………………….
rīkojumu Nr………….

Reăistrācijas Nr. ……………

PROFESIJAS STANDARTS

Profesija

Vadošais uzĦēmējdarbības speciālists
lauksaimniecībā

Kvalifikācijas līmenis

5

Nodarbinātības apraksts
Vadošais
uzĦēmējdarbības
speciālists
lauksaimniecībā
organizē
un
vada
lauksaimniecisko ražošanu, pārstrādi, realizāciju
un kooperāciju. Veic lauksaimniecības resursu
izmantošanas
plānošanu,
saglabāšanu
un
aizsardzību. Strādā valsts pārvaldes, kontroles,
izglītības, konsultatīvajās, pakalpojumu un
zinātnes institūcijās par uzĦēmējdarbības
speciālistu lauksaimniecībā. Analizē lauku
problēmas kopumā, konsultē laukos iespējamo
uzĦēmējdarbības veidu tehnoloăiskajos pamatos.
Sastāda un vada projektus. Sniedz konsultācijas
Latvijas un ES lauku un lauksaimniecības
politikas īstenošanas jautājumos.
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Izstrādes gads

2006

Pienākumi un uzdevumi

Pienākumi
Uzdevumi
1.
Vispārējie 1.14. Pārzināt un ievērot “Labas lauksaimniecības prakses
nosacījumus” un lauksaimniecības dzīvnieku labturības
pienākumi (nozares
noteikumus;
organizācija)
1.15. Izvēlēties augsnes apstākĜiem un specializācijai piemērotākos
kultūraugus un šėirnes.
1.16. Izstrādāt un ieviest augsekas vai augu maiĦas plānus.
1.17. Izstrādāt kultūraugu mēslošanas sistēmu, ievērojot to
individuālās prasības, sastādīt mēslošanas plānu konkrētam
gadījumam.
1.18. Plānot augu aizsardzības pasākumus, Ħemot vērā situāciju
saimniecībā.
1.19. Aprēėināt lauka platību dabā un dažāda mēroga plānos.
Pārzināt bloku kartes, robežu plānus, zemes kadastrālo
vērtēšanu.
1.20. Novērtēt lauku darbu kvalitāti.
1.21. Izprast modernās lauksaimniecības tehnikas darbības
principus, atsevišėus agregātus prast regulēt (piemēram,
noregulēt izsējas normu sējmašīnām).
1.22. Izprast novākšanas tehnikas darbību un organizēt ražas
novākšanu atbilstoši ražas izmantošanas virzienam.
1.23. Izvērtēt ražas zudumus un to novēršanas iespējas.
1.24. Noteikt iegūtās ražas lielumu un kvalitāti glabāšanas vietās.
1.25. Organizēt meliorācijas sistēmu kopšanu, atklāt bojājumus un
vadīt to novēršanu.
1.26. Pārzināt lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas un
kvalitatīvas lopbarības sagatavošanas pamatus.
1.27. Pārzināt bioloăiskās lauksaimniecības pamatprincipus.
1.28. Izprast biodegvielas ražošanas jautājumus. Biomasa kā
alternatīvās enerăijas avots (kurināmais, biogāze).
1.29. Orientēties zemes tirgus, zemes privatizācijas jautājumos un
attiecīgajā likumdošanā.
1.30. Prast
izmantot
datorprogrammas
ekonomisku
un
lauksaimniecisku jautājumu risināšanā.
2. Lauksaimnieciskās 2.1. Izpētīt uzĦēmējdarbības iespējas tirgus apstākĜos;
ražošanas plānošana 2.2. Orientēties iespējamo uzĦēmējdarbības veidu tehnoloăiskajos
pamatos;
un vadīšana
2.3. Prast izvērtēt lauksaimnieciskajai darbībai nepieciešamos un
pieejamos resursus;
2.4. Orientēties banku kredītsaistību un citu bankas dokumentu
noformēšanā;
2.5. Plānot un vadīt iespējamo uzĦēmējdarbību;
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3. Lauksaimnieciskās
ražošanas
organizēšana

4. UzĦēmuma
darbības analīze

3.1. Orientēties valsts lauku attīstības politikā un likumdošanā;
3.2. Prast saskatīt problēmas, formulēt tās un pieteikt idejas;
3.3. Prast pielietot un izvērtēt lauksaimnieciskās ražošanas
tehnoloăijas;
3.4. Veikt padarītā darba un nostrādātā laika uzskaiti.
3.5. Veikt izlietoto materiālo vērtību uzskaiti.
3.6. Aizpildīt ar ražošanu saistīto dokumentāciju.
3.7. Orientēties pārtikas aprites un kvalitātes prasībās,
3.8. Orientēties uzĦēmējdarbību regulējošos normatīvajos aktos;
3.9. Analizēt lauksaimniecības nozaru izdevīgumu.
4.1. Novērtēt uzĦēmuma konkurētspēju;
4.2. Orientēties ekonomiskajā situācijā un attīstības tendencēs;
4.3. Aprēėināt un novērtēt uzĦēmuma saimnieciskās darbības
rādītājus;
4.4. Sastādīt uzĦēmuma finansu plūsmas plānu;
4.5. Novērtēt konkrēta uzĦēmuma riska faktorus un izvērtēt
pasākumus riska mazināšanai;
4.6. Orientēties un prast izmantot vadības grāmatvedības iespējas;
4.7. Prast aprēėināt kultūraugu audzēšanas izmaksas, bruto segumu,
peĜĦu un zaudējumus.
5.1. Orientēties kooperācijas organizēšanā un vadībā;
5.2. Zināt produktu uzglabāšanas noteikumus;
5.3. Izvērtēt un salīdzināt pārstrādes tehnoloăijas.

5. Lauksaimniecības
produktu
uzglabāšanas un
pārstrādes
organizācija
6.
Konsultatīvais 6.1. Sniegt konsultācijas lauku attīstības un lauksaimniecības
jautājumos;
darbs
6.2. Sniegt konsultācijas lauksaimniecības produkcijas kvalitātes
paaugstināšanā;
6.3. Izvērtēt dažādus saimniekošanas modeĜus;
6.4. Sagatavot projektu pieteikumus un vadīt projektus;
6.5. Prast sastādīt biznesa plānus;
6.6. Orientēties ES lauku politikā un tās īstenošanas metodēs.
7.1. Orientēties Latvijas un ES valstu tirgus politikā;
7. Tirdzniecības
7.2. Prast izvērtēt piedāvāto preču un pakalpojumu klāstu;
organizēšana
7.3. Zināt preču kvalitātes noteikšanas kritērijus.
(lauks. produkcija,
lauks. nepieciešamās
iekārtas, materiāli)
8. Lauksaimniecības 8.1. Novērtēt vides faktoru nozīmi ilgstpējīgā lauku attīstībā, to
sabalansēšanu ar cilvēka darbības sfērām;
resursu attīstības
8.2. Saskatīt un analizēt lauku problēmas ekonomiskā, sociālā un
plānošana un
ekoloăiskā aspektā.
aizsardzība
9.1. Prast sastādīt analītiskus pārskatus, anotācijas par situāciju
9. Sabiedriskā un
laukos un lauksaimniecībā kopumā;
politiskā darbība
9.2. Organizēt diskusijas un seminārus;
9.3. Piedalīties valsts pārvaldes institūciju, kā arī nevalstisko
organizāciju darbā.
10. Nodrošināt darba 10.1. Zināt darba vides nodrošināšanas likumus un noteikumus;
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vides un dabas
aizsardzības prasību
izpildi

11. Starptautiskā
darbība

10.2. Ievērot noteikumus par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību;
10.3. Zināt un ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus;
10.4. Novērst veselībai kaitīgos apstākĜus darba vietā;
10.5. Zināt un ievērot dabas aizsardzības noteikumus
uzĦēmējdarbības objektos;
10.6. Zināt un ievērot dabas aizsardzības noteikumus ėimikāliju,
medikamentu un citu kaitīgu vielu glabāšanā un izmantošanā.
11.1. Pieteikt un prast īstenot starptautiskus projektus;
11.2. Piedalīties starptautiskos projektos.

Prasmes
Speciālās prasmes profesijā
• veikt grāmatvedības
aprēėinus;
• izmantot speciālās
datorprogrammas;
• veikt informācijas
meklēšanu, atlasi, apstrādi
un apkopošanu;
• izstrādāt un vadīt projektus;
• noteikt darbības prioritātes
un sadalīt veicamos
uzdevumos;
• prast plānot un racionāli
izmantot zemes resursus;
• projektēt augsekas un
augmaiĦu;
• orientēties augsnes
apstrādes, mēslošanas,
slimību un nezāĜu
apkarošanas tehnoloăijās;
• izvērtēt dzīvnieku
labturībai atbilstošas
tehnoloăijas;
• izvēlēties ražošanas
virzienam piemērotas
šėirnes;
• izvērtēt un realizēt
laukaugu audzēšanas
tehnoloăijas;
• izprast un analizēt
augĜkopībā un
dārzeĦkopībā
izmantojamās audzēšanas
tehnoloăijas;
• orientēties dārzkopības
nozares specifiskos
jautājumos(augĜkopība,

Kopīgās prasmes nozarē
• plānot un organizēt
uzĦēmējdarbību;
• sadarboties ar klientiem;
• dokumentēt saimniecisko
darbību;
• apkopot un analizēt
saimnieciskās darbības
rezultātus;
• pētīt pieprasījumu,
analizēt un izmantot
iegūto informāciju;
• sagatavot saimnieciskās
darbības pārskata
dokumentus;
• veikt saimniecisko
darbību grāmatvedības
uzskaiti;
• analizēt finansu darbību;
• analizēt tirgus situāciju;
• nodrošināt projektu
izpildi;
• dibināt un uzturēt
attiecības ar sadarbības
partneriem;
• veikt ikdienas darba
procesu;
• lietot biroja tehniku;
• veidot uzĦēmuma
prestižu;
• izvērtēt produkcijas
kvalitāti ražošanas
objektā;
• veikt produkcijas
kvalitātes saglabāšanas
pasākumus;
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Vispārējās prasmes/spējas
• plānot un analizēt
saimnieciskās darbības;
• prast komunicēt;
• prast strādāt komandā;
• spēt patstāvīgi plānot
darba izpildi noteiktā
termiĦā;
• noformēt un prezentēt
sava vai grupas darba
rezultātus;
• pārliecināt citus un
argumentēt savu
viedokli;
• izmantot svešvalodas
profesionālajā darbībā;
• lietot modernas
tehnoloăijas
informācijas ieguvē,
apstrādē un analīzē;
• ievērot profesionālās
ētikas principus;
• ievērot darba higiēnas
un darba drošības
prasības;
• ievērot
komercinformācijas
konfidencialitāti;
• ievērot LR likumdošanu;
• ievērot un risināt
konflikta situācijas.
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dārzeĦkopība,
daiĜdārzkopība).

•

nodrošināt uzĦēmuma
sanitāri higiēnisko prasību
ievērošanu.
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Zināšanas

Zināšanas

Zināšanu līmenis
Priekšstats
Izpratne
Pielietošana
Matemātika,
lietojumprogrammatūra
Filozofija
Profesionālā svešvaloda
Statistika
Agrārpolitika
Vadzinības
Cilvēka aizsardzība
Makro- un mikroekonomika
Socioloăija
Ekoloăija
Augu un dzīvnieku bioloăija
Lauksaimniecības resursi
Patentzinība un standarti
Agroserviss
Būvniecība laukos
Grāmatvedība
Finanses un investīcijas
Augu aizsardzība
Augsne un agroėīmija
Mežsaimniecība
Laukkopība
Zemes ierīcība
Projektu vadīšana
UzĦēmējdarbība un likumdošana
Augkopības prod. ražoš.,
pārstrāde
Dārzkopības prod. raž., pārstrāde
Lopkopības prod. raž., pārstrāde
Tirgzinība
Pētījumu metodoloăija
Darba vidi raksturojošie īpašie faktori:
 organizatoriskie - darbs tiek veikts individuāli vai grupās, vai vadot
zemākas kvalifikācijas darbiniekus;



fiziskie
ėīmiskie



mehāniskie

- darbs telpās vai lauka apstākĜos;
- darbs ar minerālmēsliem, medikamentiem un augu
aizsardzības līdzekĜiem;
- darbs ar lauksaimniecības tehniku.

Īpašas prasības atsevišėu uzdevumu veikšanai:
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apliecība par tiesībām iegādāties un lietot agroėimikālijas;
traktorista un autovadītāja tiesības.

Profesijas standarta izstrādes grupas sastāvs:

LLU Augsnes un augu zinātĦu institūta asoc. prof.

Roberts Vucāns

SIA ″Dobele Agra ″ izpilddirektors

Ēriks Stašinskis

SIA PF ″Vecauce″ direktors

Kristaps Melbārdis

Valsts PriekuĜu LT skolotājs

Jānis Berăis

Valkas raj. z/s ″Irbītes″ īpašnieks

Rihards Circenis

Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes
eksperti:
LOSP

Jūlijs BeĜavnieks

Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju
un izglītības atbalsta centra direktors

MārtiĦš Cimermanis

Konsultanti:
LLU Lauksaimniecības fakultātes dekāne

Daina Kairiša

LLU Lauksaimniecības fakultātes asoc. profesore

Dzidra Kreišmane

LLU mācību prorektora vietnieks

Vilnis Tomsons
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