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Rektora priekšvārds
Godājamie LLU 2006. gada
publiskā pārskata lasītāji!
Šis ir otrais Latvijas Lauksaimniecības
universitātes gada pārskats kā kalendārā
gada notikumu atspoguļojums, kas ietverts
diagrammās, tabulās un ar notikumiem
saistītos fotoattēlos un kurā redzams
fakultāšu un citu struktūrvienību paveiktais
un plānotais tuvākajā nākotnē.
Kas mūsu augstskolai bijis nozīmīgs 2006.
gadā?
Svarīgākais veikums un ieceres:
izstrādāts
LLU
attīstības
stratēģiskais plāns laika posmam
no 2007. līdz 2010. gadam un
perspektīvā līdz 2013. gadam
– jaunajās iniciatīvās uzsvērti
īpašumu
pārņemšanas
un
apsaimniekošanas, tālākizglītības,
karjeras izglītības un universitātes
sabiedrisko attiecību jautājumi;
sākta LLU nekustamo īpašumu
izmantošanas
izvērtēšana,
izveidota LLU Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļa. Notiek īpašumu sakārtošana
– reģistrācija Zemesgrāmatā, valstiskās funkcijas pamatojuma izstrādāšana;
pirmo reizi Latvijas Republikas valdība piešķīra bāzes finansējumu zinātnisko institūtu,
tai skaitā LLU aģentūru, uzturēšanas un personāla atalgojuma vajadzībām. Izveidotas
pirmās iestrādnes LLU zinātnes un tehnoloģiju parka kompleksam „Valdeka”. Kompleksā
ietilps Agrobiotehnoloģiju centrs, Biznesa un tehnoloģiju inkubatori, Valdekas pils,
kurā būs izvietota viesnīca un restorāns, augstas klases pavāru un viesnīcu speciālistu
sagatavošanas un semināru centrs;
2006. gadā ievērojami palielinātas gan mācībspēku, gan administratīvā personāla darba
algas;
izstrādātas un sāktas jaunas studiju programmas: maģistra studiju programma
„Uzņēmējdarbības vadība” (EF), profesionālā maģistra studiju programma „Karjeras
konsultants” (TF), profesionālās augstākās izglītības programma „Zemes ierīcība” (LIF),
profesionālā bakalaura un maģistra studiju programmas „Sabiedrības pārvalde” (SZF),
profesionālās augstākās izglītības programma „Hipoloģija” (LF), kā arī licencēta jauna
doktora studiju programma „Informācijas tehnoloģijas”;
LLU budžetā no zinātniskās darbības un dažādu projektu realizēšanas esam ieguldījuši
vairāk nekā divus miljonus latu;
gada nogalē LLU pārņēma Baltijas Lauksaimniecības, meža un veterināro augstskolu
(BOVA) sadarbības tīkla vadību turpmākajiem trijiem gadiem;
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veikti nozīmīgi finansiāli ieguldījumi (vairāk nekā viens miljons latu) LLU mācību un
pētījumu saimniecībā „Vecauce”, lai perspektīvā veidotu to kā 21. gadsimta Baltijas valstu
paraugsaimniecību.
Diemžēl, ja rūpīgi ieskatāmies datos par studentu skaitu, jāsecina, ka tas sāk samazināties, norādot
uz demogrāfisko situāciju valstī kopumā. Augstskolai ir jāapzinās – daudz vairāk darba un pūles
jāiegulda studentu piesaistīšanā un motivēšanā studijām.
Jācer, ka nākotnē radīsies daudz jaunu iespēju saistībā ar jau pirmās neatkarīgās Latvijas laikā
mums piederošo nekustamo īpašumu atgūšanu un to lietderīgu apsaimniekošanu, ar nepamatoti
likvidēto kvalifikācijas celšanas kursu atjaunošanu jaunā tālākizglītības sistēmas izveidē, ar ļoti
plašajām iespējām veidot starptautisko sadarbību.
Mūsu universitātes ieguldījumu zinātnes attīstībā, Latvijas intelektuālā potenciāla nodrošināšanā
un kultūras izkopšanā ikviens interesents var vērtēt, iepazīstoties ar LLU gada publisko pārskatu.

LLU rektors,
profesors Dr.sc.ing. Juris Skujāns
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Pamatinformācija
LLU juridiskais statuss, darbības mērķi un virzieni
Studenti
Absolventi
Personāls
LLU darbības uzlabošanas sistēmas
Budžeta informācija

LLU juridiskais statuss, izveidošanas gads, darbības virzieni
No LLU dibināšanas vēstures
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) dibināta uz Latvijas Universitātes bāzes kā Jelgavas
Lauksaimniecības akadēmija. Jaunizveidotās augstskolas pirmo Satversmi izstrādāja un iesniedza
Latvijas Republikas Ministru kabinetam Latvijas Universitātes Padome. Valsts un Ministru prezidents
Kārlis Ulmanis 1938. gada 23. decembrī parakstīja likumu „Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas
Satversme”, kas stājās spēkā 1939. gada 1. jūlijā.
1940. gadā jūnijā, pēc Latvijas okupācijas un iekļaušanas PSRS sastāvā, Jelgavas Lauksaimniecības
akadēmija zaudēja savu autonomiju, un tās Satversmi atcēla.
Ar Latvijas PSR valdības 1944. gada 17. novembra lēmumu bijusī Jelgavas Lauksaimniecības
akadēmija pārtapa par Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju, 1991. gada 27. martā ar Latvijas
Lauksaimniecības akadēmijas Padomes lēmumu – par LLU.
LLU Satversmi 1991. gada 21. oktobrī pieņēma LLU Konvents, un tā apstiprināta ar Latvijas
Republikas Augstākās Padomes 1992. gada 10. marta lēmumu. Satversmi, kas sagatavota atbilstoši
1995. gada 2. novembrī Saeimā pieņemtajam Augstskolu likumam, LLU Konvents apstiprinājis
1996. gada 16. februārī. Satversmes grozījumus LLU Konvents akceptējis 2001. gada 1. jūnijā.
LLU kā patstāvīga augstskola darbojas 67 gadus. LLU atrodas Jelgavas pilī – 40 kilometru uz
dienvidiem no Rīgas, autoceļa Rīga – Jelgava labajā pusē uz šauras pussalas starp Lielupi un tās
atteku Driksu. Slavenā Krievijas galma arhitekta Frančesko Bartolomeo Rastrelli (1700–1771) celtā
pils ir viena no nedaudzajām Kurzemes – Zemgales hercogistes (1562–1772) galvaspilsētas ēkām,
kas saglabājusies no 1944. gadā sagrautās pilsētas.
Jelgavas pils un augstskolas liktenis ir cieši savijies, veidojot Jelgavu par studentu pilsētu.

LLU darbības mērķi, mandāts, misija un vīzija
LLU ir Latvijas Republikas augstākās izglītības un zinātnes iestāde ar atvasinātas publiskas personas
statusu, kura īsteno zinātniskos pētījumus un uz tiem balstītas akadēmiskās un profesionālās
studiju programmas.
LLU darbības galvenais mērķis ir nodrošināt augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības
ieguves iespēju lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, meža un sociālo
zinātņu, informācijas tehnoloģiju un vides apsaimniekošanas jomās, kā arī attīstīt zinātni un
uzturēt, izkopt Latvijas intelektuālo potenciālu un kultūru.

LLU rīcībpolitikas mērķi
Nodrošināt nacionālas nozīmes universitātes statusam atbilstošu studiju kvalitāti, kas ļautu
sagatavot Latvijas un starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus.
Attīstīt LLU zinātniskās darbības potenciālu starptautiski nozīmīgu pētījumu veikšanai, integrēt
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augstāko izglītību un pētījumus, kas nodrošinātu inovatīvu, zināšanu ietilpīgu tehnoloģiju
ieviešanu Latvijas tautsaimniecībā un īpaši Zemgales reģionā.
Nodrošināt LLU kā nacionālas nozīmes izglītības, zinātnes un kultūras iestādes ilgtspējīgu
attīstību:
–
nostiprinot LLU tiesisko bāzi,
–
optimizējot LLU darbības mērķiem atbilstošu organizatorisko struktūru,
–
attīstot sadarbību ar valsts institūcijām, augstākās izglītības un zinātnes iestādēm Latvijā
un ārzemēs, uzņēmumiem un profesionālajām organizācijām, kā arī ar Zemgales reģiona
institūcijām,
–
lietderīgi un efektīvi.
LLU misija – veidot intelektuālo potenciālu Latvijas, īpaši tās lauku, ilgtspējīgai attīstībai.
LLU vīzija – kļūt par modernu, starptautiski atzītu un prestižu universitāti, kas aktīvi iekļaujas
vienotā Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā.
LLU mandāts
Atbilstoši saviem mērķiem universitāte:
izstrādā studiju programmas, nosaka studiju saturu un formu, studējošo uzņemšanas
papildu noteikumus, imatrikulācijas kārtību, kā arī LLU zinātniskā darba pamatvirzienus,
veic promociju, piešķir akadēmiskos un profesionālos grādus un profesionālo kvalifikāciju,
izsniedz attiecīgus LLU diplomus,
realizē pēcdiploma izglītību un konsultatīvo darbību savas kompetences jomās,
ievēl akadēmisko personālu, piešķir LLU Goda nosaukumus, nodibina un piešķir LLU
prēmijas un personālstipendijas,
saistībā ar studijām un zinātnisko darbību rīko kongresus, konferences un citas sanāksmes,
organizē kursus un lekcijas, dibina biedrības,
darbojas nacionālos un starptautiskos fondos, veido savus fondus,
slēdz līgumus ar mācību, zinātniskajām un citām iestādēm,
veic uzņēmējdarbību, izdevējdarbību un īpašumu apsaimniekošanu,
atbalsta LLU Studentu pašpārvaldes darbību, kultūras un sporta pasākumus,
uztur LLU darbinieku un studentu kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida aktivitātēm
nepieciešamo infrastruktūru.
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Studenti
Studentu skaita dinamika

Studējošo sadalījums pa fakultātēm
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Studentu skaits
01.10.2006.
Studējošie
1. Studenti

Skaits

Struktūra (%)

7604

100.00

pilna laika

3523

46.33

no valsts budžeta finansēti

2082

ar daļēju personīgo maksu

1441

nepilna laika

4081

ar daļēju personīgo maksu

4081

2. Maģistranti

59.09
40.90
53.67
100.00

1119

100.00

pilna laika

501

44.77

no valsts budžeta finansēti

467

93.21

ar daļēju personīgo maksu

34

6.79

nepilna laika

618

ar daļēju personīgo maksu

618

55.23
100.00

3. Doktoranti

200

100.00

pilna laika

170

85.00

no valsts budžeta finansēti

170

nepilna laika

30

ar daļēju personīgo maksu

30

100.00

8923

100.00

no valsts budžeta finansēti

2719

30.50

ar daļēju personīgo maksu

6204

69.50

PAVISAM
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100.00
15.00

Studentu struktūra pēc dzīvesvietas
01.10.2006.
N.
p.
k.

Pilsēta, rajons

Pamatstudijas

Maģistrantūra

pilna laika

nepilna laika

KOPĀ

sk.

%

sk.

%

sk.

%

sk.

%

1.

Aizkraukles rajons

138

3.92

98

2.4

15

1.3

251

2.9

2.

Alūksnes rajons

83

2.36

46

1.1

13

1.2

142

1.6

3.

Balvu rajons

78

2.2

25

0.6

4

0.4

107

1.2

4.

Bauskas rajons

143

4.1

216

5.3

63

5.6

422

4.8

5.

Cēsu rajons

117

3.3

110

2.7

28

2.5

255

2.9

6.

Daugavpils rajons

48

1.4

16

0.4

6

0.5

70

0.8

7.

Dobeles rajons

133

3.8

254

6.2

37

3.3

424

4.9

8.

Gulbenes rajons

46

1.3

40

0.9

4

0.4

90

1.0

9.

Jelgavas rajons

243

6.9

292

7.2

80

7.1

615

7.1

10.

Jēkabpils rajons

131

3.7

85

2.1

16

1.4

232

2.7

11.

Krāslavas rajons

30

0.9

17

0.4

3

0.3

50

0.6

12.

Kuldīgas rajons

93

2.6

63

1.5

17

1.5

173

2.0

13.

Liepājas rajons

101

2.9

57

1.4

12

1.1

170

1.9

14.

Limbažu rajons

51

1.5

144

3.5

20

1.8

215

2.5

15.

Ludzas rajons

36

1.0

21

0.5

8

0.7

65

0.7

16.

Madonas rajons

103

2.92

65

1.6

22

2.0

190

2.2

17.

Ogres rajons

77

2.2

116

2.8

29

2.6

222

2.5

18.

Preiļu rajons

78

2.2

38

0.9

10

0.9

126

1.4

19.

Rēzeknes rajons

46

1.3

18

0.4

7

0.6

71

0.8

20.

Rīgas rajons

166

4.7

369

9.0

63

5.6

598

6.9

21.

Saldus rajons

162

4.6

139

3.4

30

2.7

331

3.8

22.

Talsu rajons

93

2.6

248

6.1

26

2.3

367

4.2

23.

Tukuma rajons

117

3.3

196

4.8

30

2.7

343

3.9

24.

Valkas rajons

69

2.0

76

1.9

16

1.4

161

1.8

25.

Valmieras rajons

97

2.8

109

2.7

17

1.5

223

2.6

26.

Ventspils rajons

47

1.3

27

0.7

13

1.2

87

1.0

27.

Rīgas pilsēta

321

9.1

437

10.7

140

12.5

898

10.3

28.

Ventspils pilsēta

46

1.3

25

0.6

9

0.8

80

0.9

29.

Daugavpils pilsēta

19

0.5

9

0.2

6

0.5

34

0.4

30.

Jelgavas pilsēta

484

13.7

641

15.7

352

31.5

1477

16.9

31.

Liepājas pilsēta

68

1.9

25

0.6

13

1.2

106

1.2

32.

Rēzeknes pilsēta

29

0.8

16

0.4

4

0.4

49

0.6

33.

Jūrmalas pilsēta

30

0.9

42

1.0

6

0.5

78

0.9

34.

Ārpus Latvijas robežām

1

0.02

0

0.0

1

0.01

KOPĀ:

3523

4081

1119

8723

Lauku novadi – 68,8%
Republikas nozīmes pilsētas – 20,9%
Rīga – 10,3%
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Absolventi
Absolventu skaits pamatstudijās
Studiju programmas 2005./2006.
studiju gadā

Studiju programmas izveidošanas
gads un toreizējais nosaukums

Absolventu skaits
Kopā

2005./2006.
studiju gadā

Lauksaimniecība

1863 – Agronomija

7699

125

Veterinārmedicīna

1919 – Veterinārmedicīna

2743

38

Mežzinātne

1920 – Mežsaimniecība

2887

47

Lauksaimniecības inženierzinātne

1944 – Lauksaimniecības mehanizācija

4378

31

Zemes ierīcība

1947 – Zemes ierīcība

1192

26

Vides un ūdenssaimniecība

1948 – Hidromeliorācija

2164

17

Pārtikas zinības un produktu
tehnoloģija

1948 – Pārtikas tehnoloģija

3706

42

1949 – Zootehnika

2936

0

Mežinženieris

1049 – Mežizstrāde

588

33

Kokapstrāde

1949 – Kokapstrāde

1748

37

1959 – Automobiļi un automobiļu
saimniecība

1264

0

Ekonomika

1962 – Ekonomika

6323

318

Būvniecība (Būvzinātne)

1975 – Lauksaimniecības celtniecība

766

18

Lauksaimniecības enerģētika

1989 – Lauksaimniecības elektrifikācija
un automatizācija

202

39

Mājturība – pedagoģija

1989 – Mājturība

745

90

1991 – Pārtikas rūpniecības iekārtas

17

0

Ēdināšanas un viesnīcu
uzņēmējdarbība

1994 – Lietišķā mājturība

339

75

Ainavu arhitektūra un plānošana

1994 – Ainavu plānošana un arhitektūra

157

25

Organizāciju un sabiedrības pārvaldes
socioloģija

1999 – Organizāciju un sabiedrības
pārvaldes socioloģija

268

120

Lauksaimniecības inženierzinības

2000 – Lauksaimniecības
inženierzinības

33

6

Datorvadība un datorzinātne

2000 – Datorvadība un datorzinātne

78

31

Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari

2001 – Iestāžu darba organizācija un
vadība

135

30

Komerczinības

2001 – Komerczinības

130

30

Saimnieciskās darbības uzskaite,
kontrole un analīze

2001 – Saimnieciskās darbības uzskaite,
kontrole un analīze

83

0

Programmēšana

2001 – Programmēšana

46

27

Mājas vide un informātika informātikā

2003 – Mājas vide un informātika
informātikā

9

9

40636

1214

Kopā
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Absolventu skaits maģistrantūrā
Iespēja studēt maģistrantūrā LLU ir no 1992. gada. Pirmie maģistri augstskolu absolvēja 1994.
gada vasarā.
Absolventu kopskaits 2349 (tai skaitā 263 – 2005./2006. studiju gadā).

Absolventu skaits 2005./2006. studiju gadā

14

29

ar tiesībām
studēt maģ.

piešķirta
kvalifikācija

1. līmenis

kvalifikācijas

prof.
bakalaurs

bakalaurs

kvalifikācijas

Nepilna laika

82

laukkopība

Maģistrantūra
nepilna laika

Lauksaimniecības

prof.
bakalaurs

Pilna laika

Atestāti

pilna laika

Pamatstudijas

bakalaurs

Fakultāte,
studiju programmas

6

1

61

30

20

22

4

dārzkopība

7

4

zootehnika

7

14

uzņēmējdarbība lauksaimniecībā

29

60

Ekonomikas

135

183

ekonomika

135

183

30

komerczinības

30

Tehniskā

20

lauksaimniecības inženierzinātne

20

24

24

11

24

72

11

lauksaimniecības inženierzinības

4

6

lauksaimniecības enerģētika

15

mājas vide un informātika izglītībā (prof.
bakalaurs)

9

mājturība – pedagoģija

24

18

4

72

pedagoģija

12

Veterinārmedicīnas

4

38

18
33

veterinārmedicīnas (prof. maģistrs)

8

pārtikas higiēna (prof. maģistrs)

25

Lauku inženieru

5

63

9

zemes ierīcība

3

13

9

būvzinātne

1

12

11

1

0

1

1

vides inženierzinātne

1

7

ainavu arhitektūra

9

9

ainavu arhitektūra un plānošana

25

vides un ūdenssaimniecība

16

hidroinženierzinātne

1

1

1
1

būvniecība

vides zinātne

7

7

1

3
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Pārtikas tehnoloģijas

15

pārtikas zinības

15

47

14

28

14

11

47

Meža

10

mežzinātne

10

2

5
5

pārtikas produktu tehnoloģija
ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība

11

2

28
42

23

mežinženieris

10

23

kokapstrāde

32

42

kokapstrādes tehnoloģija

5

mežsaimniecība

37

7

meža darbi un tehnika

2

koksnes materiāli un tehnoloģija

1

meža ekoloģija un mežkopība

2

meža ekonomika un politika

2

Sociālo zinātņu

58

organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija

58

iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari

62

18

24

62

18

24

30

Informācijas tehnoloģiju

31

datorvadība un datorzinātne

31

programmēšana

30

27

13
13

27

Kopā: 288 128 210 265

52

195

72

1

3

142 121

Kopā: 1477 absolventi, pamatstudijās – 1214 absolventu, maģistrantūrā – 263
absolventi,
tai skaitā
		
		
		

pilna laika pamatstudijās 		
pilna laika maģistrantūras studijās
nepilna laika pamatstudijās 		
nepilna laika maģistrantūras studijās

–
–
–
–

626
142
588
121

absolventi,
absolventi,
absolventi,
absolvents.

Ar izcilību studijas beidza: 				
Žanis Jesko, studiju programma „Lauksaimniecības inženierzinātnes”,
Baiba Čadore, studiju programma „Mājturība – pedagoģija”.

14
LLU 2006. gada publiskais pārskats

Personāls
Personāla struktūra
01.10.2006.
Augstskolas personāls kopā
Akadēmiskais personāls (vēlētais)
profesori
asociētie profesori
docenti
vadošie pētnieki
lektori
asistenti
Akadēmiskais personāls (vēlētais), kuram augstskola ir pamatdarbs
Akadēmiskais personāls (vēlētais), kuram augstskola ir papildu darbs
Akadēmiskais personāls (vēlētais), kuram augstskola ir blakus darbs
Akadēmiskais personāls, kuram augstskola nav ievēlēšanas vieta pamatdarbā
(viesprofesori, asociētie viesprofesori, viesdocenti, vieslektori, viesasistenti)
Akadēmiskais personāls, kuram augstskola nav ievēlēšanas vieta blakus darbā
(viesprofesori, asociētie viesprofesori, viesdocenti, vieslektori, viesasistenti)
Emeritus
No akadēmiskā personāla (vēlētā) personas ar zinātnisko grādu
Vispārējais personāls pamatdarbā
Vispārējais personāls blakus darbā
Vispārējais personāls papildu darbā

1276
272
48
74
40
20
85
5
240
18
14
166
78
19
175
651
90
381

Vēlētais akadēmiskais personāls
01.10.2006.

Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Vadošie pētnieki
Lektori
Asistenti
Kopā

Pamatdarbs
39
57
38
20
83
3
240

Papildu darbs
5
9
2

Blakus darbs
4
7
-

1
1
18

1
1
14

Kopā
48
74
40
20
85
5
272
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LLU vēlētā akadēmiskā personāla ar zinātnisko grādu sadalījums pēc vecuma
01.10.2006.

Līdz 30 gadiem
31 – 39 gadi
40 – 49 gadi
50 – 59 gadi
Vairāk par 60 gadiem
KOPĀ
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Pavisam
1
20
27
48
79
175

%
0.6
11.43
15.42
27.43
45.71
100

LLU darbības uzlabošanas sistēmas –
LLU Iekšējais audits, Ētikas komisija un
LLU Padomnieku konvents
LLU Iekšējā audita daļa ir pilnvarota veikt pārbaudi LLU un tās padotības iestādēs, balstoties uz
„Kārtību, kādā LLU tiek veikts iekšējais audits” un „LLU Iekšējā audita daļas reglamentu”, kā arī
iekšējā audita plānu 2006. gadam, ko sastāda, pamatojoties uz LLU stratēģisko plānu.
LLU Iekšējā audita daļa veic regulāru darbības stratēģijas virzienu uzraudzību.
Viens no galvenajiem kontroles sistēmas elementiem LLU ir pašnovērtējuma ziņojums, ko fakultātes
gatavo katru gadu, kā arī ārējais novērtējums – atkārtota studiju programmu akreditācija, rezultātu
publicēšana, studentu un starptautiskā līdzdalība.
Lai nodrošinātu LLU mērķu sasniegšanu, universitātē darbojas iekšējās kontroles sistēma, kuras
pamatā ir darba kārtības noteikumi, darba koplīgums, LLU 2006. gada 20. jūnijā ar rektora rīkojumu
nr. 07 – 46 apstiprinātā Ētikas komisija, 2006. gada 24. oktobrī ar rektora rīkojumu nr. 07 – 91
apstiprinātais Ētikas komisijas nolikums, LLU struktūrvienību nolikumi un amata apraksti.
Pamatojoties uz auditā iegūto informāciju un izstrādātajiem ieteikumiem, tiek pilnveidota LLU
iekšējās kontroles sistēma, kas nodrošina augstskolai deleģēto uzdevumu un funkciju veikšanu.
LLU Padomnieku konvents 2006. gadā pieņēmis divus lēmumus:
21. aprīlī izskatīja jautājumu „Par LLU Padomnieku konventa priekšlikumiem grozījumiem
Augstākās izglītības likuma projektā”, kurā nolēma, ka:
universitātēm jāatstāj esošās lēmējinstitūcijas ar attiecīgajām to pilnvarām: Konvents
(Satversmes sapulce), Senāts, Rektors, Revīzijas komisija, Šķīrējtiesa;
Konvents ir universitātes personāla pilnvarota augstākā koleģiālā pārstāvības, vadības un
lēmējinstitūcija;
universitātes rektoru ievēl Konvents;
Senāts ir universitātes personāla koleģiāla vadības lēmējinstitūcija;
universitātes darbību ar sabiedrības interesēm saskaņo universitātes. Padomnieku
konventa sastāvu veido sabiedrībā atzīti vadošie darbinieki, ievērojami zinātnieki,
pašvaldības pārstāvji.
24. novembrī izskatīja jautājumu „Par attieksmi par LLU lietošanā esošo nekustamo
īpašumu nodošanu privatizācijai”, kurā atbalstīja LLU lēmumu, ka pašlaik LLU lietošanā
nodotos esošos nekustamos īpašumus arī turpmāk jāatstāj universitātei. Visi LLU lietošanā nodotie
objekti nepieciešami, lai LLU varētu sekmīgi īstenot tai valsts uzdotās funkcijas – studiju procesa
realizāciju un zinātnisko darbību.
(sarakstu ar LLU Padomnieku konventa locekļiem skat. 122 lpp.)
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Budžeta informācija
Pārskats par budžeta programmas (apakšprogrammas)
rezultatīvo rādītāju izpildi
Ministru kabineta
2005. gada 21. jūnija
noteikumiem nr. 446

Reģistrēts Centrālajā statistikas pārvaldē
2004. gada 20. decembra vēstule nr. 01/2-6-30
UPDK kods 0620840

Datu savākšanas pamatojums – Likuma par budžetu un finanšu vadību (24.03.1994.) 30. panta
pirmā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus.

Veidlapa nr. 20
Kodi

Ministrija (centrālā iestāde)

Zemkopības
ministrija

Iestāde

Latvijas
Lauksaimniecības
universitāte

16

2006. gads

Pārskata periods (gads)
Valdības funkcionālā kategorija

Augstākā izglītība

04.300

Programma

Izglītība un kultūra

22

Apakšprogramma

Augstākā izglītība

2202

Rezultatīvo rādītāju nosaukums

Pārskata perioda
plāns

Faktiski pārskata periodā

1

2

3

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto uzņemto
studentu skaits pamatstudijās un maģistrantūrā gadā

1005

1005

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto uzņemto
doktorantu skaits gadā

105

52

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto studējošo
gada vidējais nosacītais skaits (visi līmeņi)

3039

3039

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto absolventu
skaits pamatstudijās un maģistrantūrā gadā

600

555

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto absolventu
skaits doktorantūrā gadā

43

35

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto studējošo
vidējais nosacītais skaits uz vienu no dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem finansēto pedagoģisko darbinieku štata vienību un
pedagoģisko likmi

7.2

7.2

Izdevumi latos (bez investīcijām) uz vienu nosacīto no dotācijas
no vispārējiem ieņēmumiem finansēto studējošo gadā

1668

2278

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību un pedagoģisko likmju skaits

1703

1703

Iestādes vadītājs: Jānis Sprukts
Galvenais grāmatvedis: Lāsma Vītiņa
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Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums

Nr.

Finanšu līdzekļi

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)
1.1.
dotācijas
1.2.
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
1.3.
ārvalstu finanšu palīdzība
2.
Izdevumi kopā
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā)
2.1.1. subsīdijas un dotācijas, tai skaitā iemaksas
starptautiskajās organizācijās
2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem

Iepriekšējā
gadā
(faktiskā
izpilde)
10825937

Pārskata gadā

14695607

16179128

6266132
4559805

8996803
5698804

9681579
6497549

9014134
8140333
653541

14563496
11768222
805772

14131008
12718659
1101905

7486792
873801

10962450
2795274

11616754
1412349

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

01.01.2000.

01.01.2005.

01.01.2006.

31.12.2006.

LLU personāla vidējās mēneša darba algas dinamika
( rēķinot uz 1 slodzi vai štata vienību)

420
220

545

545

871

124
98

504
445
403
365
323
295
245

504
445
403
365
323
295
245

798
701
638
547
510
443
354

152

342

342

Palīgpersonāls:
mācību
saimnieciskais

68
64

104
88

LLU vidēji

94

184

Amats

Profesors
Profesors (seniors)
Profesors (Emeritus)
Asociētais profesors
Asociētais profesors (Emeritus)
Docents
Docents (Emeritus)
Lektors
Asistents
Mācībspēki kopā

220
155

Darba alga
uz 31.12.2006.- % pret
01.01.2000. 01.01.2005. 01.01.2006.
207
0

160

160

357
361

158
158
158
150
158
150
144

158
158
158
150
158
150
144

529

348

155

155

104
94

192
154

282
241

185
175

185
164

187

312

332

170

167

319
353
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LLU fakultātes - darbības rezultāti

LAUKSAIMNIECĪBAS FAKULTĀTE (LF)
Dekāne: asoc. prof., Dr.agr. Daina Kairiša
Adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63005609; 63005679
e-pasts: Daina.Kairisa@llu.lv
http://www.llu.lv/?mi=149
STUDIJU PROGRAMMAS
Doktora studiju programma
Lauksaimniecība (IKK 51621, akreditēta līdz 31.12.2009.),
vadītājs prof., Dr. agr. Aleksandrs Adamovičs
Specializācija:
Laukkopība – vadītājs, prof., Dr. agr. Aleksandrs Adamovičs
Lopkopība – vadītājs, prof., Dr. habil. agr. Jāzeps Sprūžs
Akadēmiskās izglītības maģistra studiju programma
Lauksaimniecība (IKK 46621, akreditēta līdz 31.12.2012.),
vadītāja - asoc. prof., Dr. agr. Biruta Bankina
Specializācija:
Laukkopība –vadītāja, asoc. prof., Dr. agr. Zinta Gaile
Dārzkopība – vadītājs, asoc. prof., Dr. agr. Mintauts Āboliņš
Zootehnika – vadītājs, asoc. prof., Dr. agr. Jānis Nudiens
Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā – vadītāja, asoc. prof., Dr. agr. Dzidra Kreišmane
Akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma
Lauksaimniecība (IKK 44621, akreditēta līdz 31.12.2012.),
vadītāja asoc. prof., Dr. agr. Daina Kairiša
Specializācija:
Laukkopība – vadītājs, asoc. prof., Dr. agr. Andris Bērziņš
Dārzkopība – vadītāja, vieslektore, docente, Mg. paed. Ieva Žukauska
Zootehnika – vadītāja, docente, Dr. agr. Lilija Degola
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Lauksaimniecība (IKK 45621, akreditēta līdz 31.12.2012.)
Iegūstamā kvalifikācija - agronoms ar specializāciju:
Laukkopība – vadītājs, asoc. prof., Dr. agr. Andris Bērziņš
Dārzkopība – vadītāja, vieslektore, docente, Mg. paed. Ieva Žukauska
Zootehnika – vadītāja, docente, Dr. agr. Lilija Degola
Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā – vadītāja, docente Dr. agr. Daina Jonkus
JAUNAS STUDIJU PROGRAMMAS, PANĀKUMI STUDIJU PROCESĀ
Atkārtoti akreditētas (līdz 31.12.2012.):
–
otrā līmeņa profesionālā studiju programma „Lauksaimniecība”,
–
bakalaura līmeņa studiju programma „Lauksaimniecība”,
–
maģistrantūras studiju programma „Lauksaimniecība”.
Sākta tālākizglītības e–studiju programmas „Dārzu un ainavu arhitektūra” izstrāde.
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STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
Starptautiskajās zinātniskajās konferencēs nolasīti 36 referāti.
– Aleksandrs Adamovičs, Olga Adamoviča un Maija Beča „Tauriņziežu – stiebrzāļu
zelmeņa racionāla izmantošana kvalitatīvas lopbarības ražošanai”, Badajoza, Spānija,
3. – 6. aprīlis.
– Antra Balode „Pazīmju novērtēšana liliju pēcnācējiem”, 22. Starptautiskais Eiropas
Augu selekcijas zinātniskais simpozijs , Sanremo, Itālija, 11. – 16. septembris.
– Zinta Gaile, Jānis Kopmanis „Daži aspekti kukurūzas mēslošanai ar NPK Latvijā”, 9.
Eiropas Agronomu biedrības kongress, Varšava, Polija, 4. – 7. septembris.
– Kaspars Kampuss, Sarmīte Strautiņa un Solvita Kampuse „Sarkano un balto jāņogu
ģenētiskie resursi Latvijā”, Seula, Koreja, 13. – 19. augusts.
Docents Kaspars Kampuss SOCRATES/ERASMUS programmā nolasīja lekcijas Hāmes
Profesionālajā universitātē (Somija, 29. maijs – 4. jūnijs), un Epirus Tehnoloģiskajā
izglītības institūtā (Grieķija, 19. – 25. novembris).
LLU mācību un pētījumu saimniecību „Vecauce” apmeklēja studentu grupa no Helsinku
universitātes (Somija, 6. oktobris).
Zviedrijā aizstāvētie promocijas darbi:
– Māris Bisnieks „Miežu pundurainības vīrusa epidemioloģija”, 6. oktobris, zinātniskā
vadītāja profesore Dr.habil.agr. Ināra Turka.
– Inga Moročko „Zemeņu patogēna Gnomonia fragariae raksturojums un bioloģiskās
ierobežošanas iespējas”, 28. septembris, zinātniskā vadītāja asociētā profesore
Dr.biol. Biruta Bankina.
PROJEKTU REALIZĀCIJA
Starptautiskie projekti
– Eiropas Savienības (ES) 6. Ietvara programmas VISION ERA–NET projekts nr.
ERAC–CT–2005–517828 „Vienota informācijas bāze ilgtspējīgai inovāciju politikas
nodrošināšanai”, 2005. – 2007., koordinatore Latvijā asociētā profesore Antra
Balode.
– „Augsnes vides novērtējums monitoringam”, Izglītības un zinātnes ministrijas
līdzfinansējums ES 6. Ietvara programmas projektam, koordinators Latvijā profesors
Aldis Kārkliņš.
– Leonardo da Vinči projekts LT/04/B/F/PP–171000. „Pieredzes un zināšanu nodošana
profesionālās izglītības pilnveidošanai ekoloģiskās lauksaimniecības jomā Baltijas
valstīs”, vadītājs profesors Alfonsas Motuzas, izpildītāja asociētā profesore Dzidra
Kreišmane.
– Leonardo da Vinči projekts NL/03/B/F/NT/157314. „Izglītības programma organiskajā
lauksaimniecībā Eiropas valstīs, 2003. – 2006. Izglītības programmas veidošana 3.
līmenim saistībā ar augstākajiem (koledžas un augstskolas) izglītības līmeņiem”,
izpildītāji – asociētā profesore Dzidra Kreišmane, lektore Elita Šeļegovska.
– ES 6. Ietvara programmas projekta SAFO dalībnieks, 2003. – 2006., izpildītāja lektore
Elita Šeļegovska.
Realizēti 22 Valsts pētījumu programmu projekti.
Realizēti 17 Latvijas Zinātnes padomes finansēto projektu.
ES struktūrfondu lietišķo pētījumu atklātā konkursa projekts:
ESF atklātā projektu konkursa 3.2.4.2. aktivitātes projekts ”Tālākizglītības programma
dārzu un ainavu arhitektūrā tūrisma un mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, lietojot
inovatīvas e–studijas (PURENE)”, 2006. – 2007., vadītāja lektore Antra Bērziņa.
Realizēti deviņi tirgus orientēti projekti.
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Lauksaimniecības fakultātes kolektīvs kopā ar LR izglītības un zinātnes ministri Baibu Rivžu

ADMINISTRATĪVAIS UN SAIMNIECISKAIS NODROŠINĀJUMS
Izveidota Molekulārās ģenētikas laboratorija.
Iegādātās iekārtas:
Augsnes un agroķīmijas nodaļā par Izglītības un zinātnes ministrijas starptautiskā projekta
līdzfinansējumu un LLU zinātniskā projekta līdzekļiem iegādātas iekārtas zinātniskās
laboratorijas aprīkojuma modernizācijai: analītiskie svari, kolbu kratītājs, augsnes sietu
komplekts un dators. Turpinās auditoriju labiekārtošana;
Dārzaugu un apiloģijas laboratorijai iegādāti guļstropi, laistāmā sistēma lauka apstākļiem,
motokultivators MKS–60–5P ar agregātiem izmēģinājumu lauku apstrādāšanai, žāvējamais
skapis „Binder” aromātisko, ārstniecības un garšaugu žāvēšanai;
iegādāti 12 datoru ar datorprogrammu nodrošinājumu fakultātes datorklasei.
KONFERENCES UN SEMINĀRI
Augsnes un augu zinātņu institūta organizētais starptautiskais seminārs projektā „Augsnes
vides novērtējums monitoringam”, piedalījās 21 dalībnieks no deviņām valstīm, Lietuva un
Latvija, 31. jūlijs – 4. augusts. Galvenais uzdevums bija pārbaudīt jaunās starptautiskās
augšņu klasifikācijas sistēmas WRB 2006 piemērotību šim reģionam.
Latvijas arāju sacensību organizēšana un izvērtēšana, atbildīgais asociētais profesors Andris
Bērziņš un Laukkopības nodaļas kolektīvs, 7. – 8. jūlijs.
Orgkomitejas vadība ikgadējo un regulāro Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu
akadēmijas (LLMZA) zinātnisko institūciju izmēģinājumu apskatei, maijs – oktobris, vadītājs
profesors Dainis Lapiņš.
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Seminārs “Jaunie zinātnieki lauksaimniecības attīstībai”, organizatori – asociētā profesore
Zinta Gaile, profesors Dainis Lapiņš, ražas svētkos “Vecauce – 2006”, 2. novembris.
EKSPONĀTI STARPTAUTISKĀ UN VALSTS LĪMEŅA IZSTĀDĒS
Antra Balode, Latvijas ziedu izstādēs 120 liliju eksponātu.
Zinta Gaile, Aivis Aizsilnieks, Ivars Rūvalds, „SIA LLU MPS “Vecauce” – izglītības un zinātnisko
inovāciju centrs lauksaimniecībā Zemgales reģionā”.
Eksponāti Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas organizētajā izstādē, kas veltīta
Nacionālā attīstības plāna 2007. – 2013. apspriešanai, Rīga, aprīlis.
Eksponāti Zemgales attīstības aģentūras organizētajā konferencē „Zinātne un inovācijas
Zemgales attīstībai”, Jelgava, 17. februāris.
Arta Kronberga, izstāde “Riga – Food 2006”, dalība Pārtikas zinātnes stendā.
Marta Liepniece, viens eksponāts “Latvijas Stādu parādē – 2006”, Jelgava, 1. maijs.
PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES 2007. GADĀ
LLMZA un LF starptautiskā zinātniskā konference „Daudzfunkcionāla lauksaimniecība 21.
gadsimta sakumā: izaicinājumi un riski”, 22. – 24. marts.
Reģionālās lauksaimniecības izstādes „Vecauce – 2007” organizēšana un norises
nodrošināšana.
Zemkopības ministrijas subsīdiju līdzekļu apguve Augsnes un agroķīmijas laboratorijas
aprīkojuma modernizācijai.
Latvijas Stādu parāde, organizē Dārzkopības nodaļa sadarbībā ar Stādu audzētāju
apvienību, Jelgava, 4. – 5. maijs.
Eiropas Sociālā fonda atklātā projektu konkursa 3.2.4.2. aktivitātes projekts ”Tālākizglītības
programma dārzu un ainavu arhitektūrā tūrisma un mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai,
lietojot inovatīvas e–studijas (PURENE)” programmas prezentācija, Jelgava, aprīlis.
Vides zinātnes un izglītības konference „Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā”,
organizatore Antra Balode sadarbībā ar Vides ministriju.
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Mācību un pētījumu saimniecība (MPS) „Pēterlauki”
Adrese: „Pēterlauki”, Platones pagasts, Jelgavas rajons, LV – 3021
Direktore: Dzintra Kreita
Tālrunis: 29191519
MPS “Pēterlauki” ir Lauksaimniecības fakultātes (LF) struktūrvienība, kas realizē fakultātes
intereses zinātniskajā un pētniecības darbā. Saimniecības galvenais uzdevums ir nodrošināt bāzi
nepieciešamo lauka izmēģinājumu iekārtošanai un mācību prakšu norisei.
2006. gadā ierīkoti lauka izmēģinājumi labības ražas un tās kvalitātes veidošanās procesu
izpētei (vadošais pētnieks Dr.habil.agr. Antons Ruža), tauriņziežu un stiebrzāļu zālāju agrofitocenožu
produktivitātes pētījumiem (profesors Dr.agr. Aleksandrs Adamovičs) un pētījumiem par augu
barības elementu apriti un bilanci augsekā (asociētais profesors Dr.agr. Roberts Vucāns un asociētā
profesore Dr.agr. Ināra Līpenīte).

LLMZA izbraukuma sēde mācību un pētījumu saimniecībā „Pēterlauki”

Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Valsts augu aizsardzības dienestu, ik gadu turpinās dažādu
laukaugu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšana. Pārskata gadā MPS “Pēterlauki” lauka apstākļos
pētītas jaunas, augkopības produkcijas ražotājiem vēl nepazīstamas, 156 dažādu laukaugu šķirnes
(asociētā profesore Mg.agr. Dzintra Kreita). Pēdējos gados vislielākā interese ir par ziemas un
vasaras rapša šķirnēm, lauksaimnieki gaida piedāvājumu, selekcionāri – sava jaunā produkta –
laukaugu šķirņu – tirgu. 2006. gadā saimniecībā pārbaudei piegādātas 35 vasaras rapša un 37
ziemas rapša šķirnes. Pēdējo gadu mūsu laukos varēja redzēt cukurbietes, taču bija arī Zemgales
zonai un konkrētiem augsnes apstākļiem netipisks kultūraugs – lini.
MPS “Pēterlauki” sniedz pakalpojumus Valsts augu aizsardzības pētniecības centram (VAAPC)
lauka izmēģinājumu ierīkošanai pesticīdu efektivitātes pārbaudei Latvijas agroklimatiskajos
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apstākļos. 2006. gadā pārbaudīti 513 variantu: dažādi produkti, to normas, devas un kombinācijas.
VAAPC veic jauno, Latvijā līdz šim nereģistrēto, ķīmisko un bioloģisko augu aizsardzības līdzekļu
efektivitātes pārbaudi, nodrošinot valsts uzraudzības un kontroles funkciju realizāciju.
Turpinās ilggadēja sadarbība ar LLKC par lauka demonstrējumu izmēģinājumu ierīkošanu.
Visi lauka izmēģinājumi ir pieejami publiskai apskatei. Par variantiem, kuriem to neliedz
izmēģinājumu specifika, ir nodrošināta nepieciešamā informācija.
Esošā bāze un izmēģinājumi tiek izmantoti LF studiju programmās augkopības, pļavkopības,
augsnes zinātnes un agroķīmijas mācību praksēm, LLKC organizētām mācībām lauka apstākļos,
ikgadējo Lauku dienu un semināru organizēšanai.
Veģetācijas laikā lauksaimniecības speciālistiem, lauku saimniecību īpašniekiem un studentiem
ir iespējams iegūt informāciju par dažādu laukaugu (labību, pākšaugu, sakņaugu, kukurūzas,
rapšu, zālaugu) šķirnēm lauka apstākļos, to atbilstību Latvijas klimatiskajiem apstākļiem un augu
aizsardzības un mēslošanas līdzekļu pielietošanas iespējām.
Sezonas vai arī pētījumu cikla beigās, pamatojoties uz lauka izmēģinājumos iegūtajiem
rezultātiem, tēmas vadošie pētnieki sagatavo materiālus, kurus publicē gan Latvijas, gan ārzemju
zinātniskajos vai populārzinātniskajos rakstos un izdevumos.
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Zirgkopības mācību centrs (ZMC) „Mušķi”
Adrese: „Mušķi”, Ozolnieku novads, Jelgavas rajons, LV – 3018
Vadītājs: Guntis Rozītis
Tālrunis: 63050429
ZMC “Mušķi” ir Lauksaimniecības fakultātes (LF) struktūrvienība, un tās speciālisti turpina
nopietni strādāt, sagatavojot studentus zootehnikas studiju virziena specializētajā kursā
“Hipoloģija”. 2006. gadā notika pirmais hipologu izlaidums. Studenti mācību bāzē gūst iemaņas
zirga vadībā, sporta zirgu trenēšanā, mācās vērtēt un labot savas un citu jātnieku kļūdas, kā arī
apgūst klasisko jātnieku sporta veidu pamatus. “Mušķos” notiek praktiskās nodarbības zirgkopībā
– zirgu audzēšanā, turēšanā, kopšanā, selekcijas
metožu izvēlē, zirgu ēdināšanā, kā arī sacensību
organizēšanā, zirgu un jātnieku sagatavošanā.
Ganāmpulks ir bāze zinātniskajiem pētījumiem
bakalaura līmeņa un maģistrantūras studijās.
2006. gadā zirgkopības nozarē izstrādāti seši
bakalaura darbi.
ZMC darbinieki aktīvi piedalās Latvijas
dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanas
programmas realizēšanā. 2006. gadā atzinumu
saņēmušas četras LLU piederošas Latvijas
šķirnes zirgu braucamā tipa ķēves. Divām ķēvēm
nākamajā gadā gaidāmi kumeļi no braucamā tipa
ērzeļa Grima, šādi papildinot ģenētisko resursu
prasībām atbilstošu zirgu skaitu ganāmpulkā.
Gada beigās realizēts projekts „Speciālā
auto transporta un zirgu pārvadājamā transporta
iegāde LLU LF ZMC “Mušķi” materiālās bāzes
pilnveidošanai”.
25. aprīlī zirgi un jātnieki piedalījās Agronomu
dienu gājienā no 6. dienesta viesnīcas līdz pilij,
prezentējot LF. 2. oktobrī „Mušķu” divjūgam
četru jātnieku pavadībā bija gods pils pagalmā
Mācību un pētījumu saimniecības „Mušķi”
ievest LLU zinību vīru Azemitologu.
zirgi pie Jelgavas pils
27. maijā „Mušķos” notika kārtējā LLU
Ceļojošā kausa izcīņa jātnieku sportā, iejādē
– valsts mēroga sacensības ar labāko jātnieku piedalīšanos. Sacensību organizēšana un vadīšana
pilnībā uzticēta hipoloģijas specializētā kursa studentiem, kam bija iespēja praktiski pielietot
lekcijās apgūtās zināšanas.
ZMC “Mušķi” tradicionāli notika LLU viesu uzņemšana, kur jātnieki prezentēja mācību centru,
universitāti un Ozolnieku novadu, sniedzot paraugdemonstrējumus figurālajā jāšanā pēc pašu
sastādītas un sagatavotas programmas, kā arī voltzēšanā un zirgu izvadē. Viesu vidū šogad bija
arī konkursa “Sakoptākais pagasts” vērtēšanas komisija.
Labus rezultātus 2006. gada sezonā LLU jātnieki parādīja sacensībās iejādē. Kā augstāko
sasniegumu var minēt Veterinārmedicīnas fakultātes 2. kursa studentes Annas Vainutes iegūto
otro vietu kopvērtējumā jauno jātnieku konkurencē ar zirgu Lords un Anitas Lapiņas sasniegto otro
labāko rezultātu kopvērtējumā starp junioriem ar zirgu Lagoss.
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Veterinārmedicīnas fakultāte (VMF)
Dekāns: doc., Dr.biol. Gunārs Pētersons
Adrese: K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004
Tālr.: 63024662, 63024662
E-pasts: vmfdek@llu.lv
http://www.vmf.llu.lv
STUDIJU PROGRAMMAS
Doktora studiju programma
Veterinārmedicīna (IKK 51640, akreditēta līdz 31.12.2007),
vadītāja prof., Dr.habil.biol. Edīte Birģele
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas
Pārtikas higiēna (IKK 46999, akreditēta līdz 31.12.2011.),
vadītājs asoc.prof., Dr.med.vet. Edgars Liepiņš
Veterinārmedicīna (IKK46640, akreditēta līdz 31.12.2011.), vadītāja Dr.med.vet. Vita Antāne
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Veterinārmedicīna (IKK 42640, akreditēta līdz 31.12.2007),
vadītājs doc., Dr.biol. Gunārs Pētersons
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Pārtikas higiēna (IKK 41649, licence līdz 28.06.2008.),
vadītājs asoc.prof., Dr.med.vet. Edgars Liepiņš
JAUNAS STUDIJU PROGRAMMAS, PANĀKUMI STUDIJU DARBĀ
Sasniegts otrs lielākais reflektantu pieteikumu skaits pēdējo astoņu gadu laikā studijām
otrā līmeņa profesionālajā studiju programmā „Veterinārmedicīna”.
Izveidota VMF mājas lapa: www.vmf.llu.lv.
STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA – VIESLEKTORI, KONFERENCES, STUDENTU UN PASNIE
DZĒJU APMAIŅA
Mācību metodiskais seminārs Lietuvas Veterinārās akadēmijas, Igaunijas Dabaszinātņu
universitātes Veterinārmedicīnas un dzīvnieku zinātņu institūta un LLU VMF mācībspēkiem,
Jelgava, 18. – 19. maijs.
Starptautiskā zinātniskā konference „Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna”, VMF, 10.
novembris.
SOCRATES/ERASMUS programmā pieredzi Eiropas augstskolās apguva astoņi VMF
studenti: Hannoveres Veterinārmedicīnas universitātē (Vācija) – trīs studenti, Kirrikales
universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē (Turcija) – divi studenti, Helsinku universitātes
Veterinārmedicīnas fakultātē (Somija) – viens students un Vīnes Veterinārmedicīnas
universitātē (Austrija) – divi studenti.
Februārī un maijā VMF Veterinārmedicīnas izglītības centra klīnikā kā SOCRATES/
ERASMUS apmaiņas students praktizējās Serdars Dursuns Aks no Kirrikales universitātes
Veterinārmedicīnas fakultātes (Turcija).
Klīniskā institūta lektore Ilze Pētersone kā SOCRATES/ERASMUS programmas apmaiņas
pasniedzēja lasīja lekcijas Kirrikales universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes studentiem
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un pasniedzējiem mazo dzīvnieku oftalmoloģijā.
Preklīniskā institūta doktorante Dace Bērziņa stažējās Čanbukas Nacionālās universitātes
(Koreja) Veterinārmedicīnas patoloģijas laboratorijā par tēmu „Helicobacter spp. suņu
kuņģa gļotādā un to ietekme uz kuņģa morfofunkcionālo stāvokli”.
Preklīniskā institūta doktorante Līga Kovaļčuka piedalījās Pasaules Mazo dzīvnieku
veterinārārstu kongresā Prāgā (Čehija) un novembrī stažējās Kembridžas universitātes
Veterinārmedicīnas fakultātē (Lielbritānija) pētījumu metodoloģijā par tēmu „Acs
funkcionālā stāvokļa izmaiņas narkozes līdzekļu ietekmē suņiem”, 11. – 14. oktobris.
Preklīniskā institūta doktorants Juris Tolpežņikovs piedalījās starptautiskā zinātniskā
konferencē Versaļā (Francija), 11. – 14. oktobris.
Profesore Edīte Birģele un lektore Aija Ilgaža no ar ziņojumiem piedalījās 57. Eiropas
produktīvo dzīvnieku asociācijas zinātniskajā konferencē Antālijā (Turcija), 17. – 20.
septembris.

Bioloģisko atkritumu dedzinātava

Lektors Agris Zirnītis jūlijā piedalījās Starptautiskajā Mikobakteriologu kongresā Londonā
ar referātu „Latvijā izolēto Mycobacterium avium raksturojums”.
Asociētais profesors Edgars Liepiņš un lektore Irēna Keidāne piedalījās starptautiskā
konferencē ar referātu „Epizootiskās situācijas ietekme un momenta aktualitāte
netradicionālās putnkopības produkcijas ražošanā Latvijā”, 22. septembris.
Asociētā profesore Vita Antāne, docents Gunārs Pētersons un lektore Ilze Pētersone
piedalījās „Nordplus” projekta „Ziemeļvalstu, Baltijas valstu un Krievijas Ziemeļrietumu
daļas sadarbības tīkls veterinārmedicīnas pēcdiploma studiju attīstībai” seminārā
Sanktpēterburgā (Krievija).
PROJEKTU REALIZĀCIJA
Latvijas Zinātnes padomes (LZP) sadarbības projekta apakšprojekts “Gastro–hepato–
duodenālās sistēmas funkcionālā dinamika dažāda vecuma atgremotājiem saistībā ar
atšķirīgiem ēdināšanas faktoriem”, vadītāja profesore Edīte Birģele.
LZP projekts “Dažādu piena aizvietotāju ietekme uz teļu gremošanas sistēmas
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morfofunkcionālo stāvokli un organisma metabolisma rādītājiem”, vadītāja profesore
Edīte Birģele
Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) projekts “Kazu parazitocenožu ietekme uz kuņģa
funkcionālo stāvokli un iegūtā piena kvalitāti”, vadītāja profesore Edīte Birģele.
IZM projekts „Zirgu mutes dobuma patoloģijas un to ietekme uz vispārējo veselības
stāvokli”, vadītājs asociētais profesors Arnis Mugurēvičs.
Latvijas Vides fonda projekts „Platausainā sikspārņa Barbastella barbastellus barošanās
biotopu un ziemošanas vietu izpēte un aizsardzības priekšlikumu izstrāde”, vadītājs
docents Gunārs Pētersons.
Zemkopības ministrijas (ZM) subsīdiju projekts „Labas higiēnas prakses vadlīnijas zve
jas produktu ražoša
nai mājas apstākļos”,
vadītājs asociētais pro
fesors Edgars Liepiņš.
LZP finansētais pro
jekts “Pārtikas drošību
un kvalitāti ietekmējošo
epidemioloģisko
un
toksikoloģisko faktoru
izpēte”, vadītājs aso
ciētais profesors Ed
gars Liepiņš.
LZP finansētais sa
darbības
projekts
“Dzīvnieku veselības
riska vadīšana un iespē
jamo krīžu novēršana”,
vadītājs asociētais pro
fesors Edgars Liepiņš.
LLU Zinātņu prorektors P. Rivža un Zinātņu daļas vadītāja
LLU zinātniskais pro
I. Alsiņa atklāj aprīkotu Molekulārās bioloģijas laboratoriju
(Zemkopības ministrijas subsīdiju finansējums)
jekts
„Mūsdienīgo
imūnhistoķīmisko me
tožu pielietošana dzīvnieku infekcijas slimību diagnostiski prognozstisko kritēriju izstrādē”,
galvenā izpildītāja lektore Anda Valdovska.
LLU pētniecības projekts ”Atgremotājdzīvnieku kokcidiožu epidemioloģija un kontrole
Latvijā”, vadītājs profesors Pēteris Keidāns.
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Augstākās profesionālās veterinārmedicīnas studiju
programmas studentu klīniskā prakse Veterinārmedicīnas izglītības centrā”, vadītāja
lektore Ilze Pētersone.
Klīniskā institūta sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), Latvijas Tehnoloģisko
parku un Rīgas Stradiņa universitāti par jauna veida kompozīto materiālu ar bioloģiski
aktīvu matrici aprobāciju dzīvnieka organismā.
Sadarbībā ar RTU 2006. gada beigās Klīniskajā institūtā sākta projekta ZP–2006/12
„Jaunas struktūras ķirurģisko sietu izstrādāšana, to biomehānisko un morfoloģisko īpašību
izpēte” realizācija.
LLU pētniecības projekts 06.23–xp.30 „Adaptācijas problēmu izraisītas veselības stāvokļa
pārmaiņas Latvijā importētām govīm piesieta un nepiesieta turēšanas veida mītnēs”,
vadītāja docente Laima Liepa.
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IZREMONTĒTAS AUDITORIJAS, IEKĀRTOTAS LABORATORIJAS UN JAUNAS
IEKĀRTAS
Par ZM subsīdiju līdzekļiem aprīkota Molekulārās mikrobioloģijas laboratorija.
Par ZM subsīdiju līdzekļiem iegādāta datorizēta rentgeniekārta un pārvietojamais
sonogrāfs.
Pabeigta mācību saimniecības „Kalnenieki” dzīvnieku novietnes jumta rekonstrukcija.
CITI PASĀKUMI
Preklīniskā institūta direktore, profesore Edīte Birģele 3. maijā apbalvota ar ZM medaļu
“Par centību”.
Preklīniskā institūta docents Gunārs Pētersons 7. novembrī apbalvots ar piemiņas medaļu
un stipendiju par darbu „Latvijas sikspārņu (Chiroptera) populāciju teritoriālais izvietojums
un sezonālās migrācijas” no Latvijas Zinātņu akadēmijas, SIA „Itera” un Latvijas Izglītības
fonda mērķprogrammas „Izglītībai, zinātnei un kultūrai”.
Klīniskā institūta direktoram, asociētajam profesoram Dr.med.vet. Albertam Auzānam
piešķirts Ministru kabineta Atzinības raksts.
Lektore Anda Valdovska ir konkursa „Sējējs – 2006” laureāte autoru kolektīvā par darbu
„Aktuālākās problēmas barības kvalitātes nodrošināšanā un to saistība ar dzīvnieku
organisma fizioloģiskām norisēm un veselību”.
Fakultātē veikta Baltijas jūrā bojā gājušā kuprvaļa pataloganatomiskā sekcija docenta
Oļģerta Parčinska vadībā un tā skeleta montāža emeritētā profesora Zigmunda Brūvera
vadībā.
PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES 2007. GADĀ
VMF attīstības stratēģijas izstrāde no 2007. līdz 2011. gadam.
Preklīniskā institūta asistenta Oskara Keiša promocijas darba „Lauksaimniecības pārmaiņu
ietekme uz griezes Crex Crex (L.) populāciju Latvijā” aizstāvēšana, 3. janvāris.
Preklīniskā institūta asistenta Gundara Avdoško promocijas darba „Sirds biopotenciālu
izmaiņas suņiem anestēzijas laikā” aizstāvēšana, 1. marts.
Preklīniskā institūta lektores Aijas Ilgažas promocijas darba „Kuņģa funkcionālā adaptācija
teļam postnatālajā ontoģenēzē” aizstāvēšana, jūnijs.
Starptautiskās konferences „Strauskopības attīstība Latvijā” organizēšana, atbildīgie –
Edgars Liepiņš un Irēna Keidāne.
Molekulārās mikrobioloģijas laboratorijas kapitālais remonts, aprīkojuma un aparatūras
uzstādīšana.
Atjaunotā, ar datorizētu rentgeniekārtu aprīkotā rentgena kabineta lielo un mazo dzīvnieku
izmeklēšanai atklāšana, februāris.
Klīniskā institūta laboratoriju aprīkojuma – fibroendoskopa, sonogrāfa, inhalācijas
narkozes aparāta, kardiogrāfa, bioķīmiskā analizatora – modernizācija.
ESF projekta par diennakts neatliekamās palīdzības izveidi Veterinārmedicīnas izglītības
centra klīnikā realizācija, vadītāja lektore Ilze Pētersone.
Lektore Ilze Pētersone piedalīsies oftalmoloģijas kursu otrajā daļā Tulūzā (Francija).
Asociētā profesore Vita Antāne kā SOCRATES/ERASMUS programmas apmaiņas
pasniedzēja lasīs lekciju Lietuvas Veterinārās akadēmijas Veterinārmedicīnas un
zooinženieru fakultātes studentiem „Produktīvo dzīvnieku apaugļošanās traucējumu un
embriju agrīnās nāves patoģenēze”.
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Meža fakultāte (MF)
Dekāns: doc., Mg.silv. Dagnis Dubrovskis
Adrese: Akadēmijas iela 11, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63020010, 63020031
E-pasts: mfdek@llu.lv
http://www.mf.llu.lv
STUDIJU PROGRAMMAS
Doktora studiju programmas
Mežzinātne (IKK 51623, akreditēta līdz 31.12.2010.), vadītājs prof., Dr.habil.biol. Imants Liepa
Koksnes materiāli un tehnoloģijas (IKK 51543, akreditēta līdz 31.12.2010.),
vadītājs prof., Dr.habil.sc.ing. Henns Tuherms
Akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas
Meža ekoloģija un mežkopība (IKK 45623, akreditēta līdz 31.12.2007.),
vadītājs prof., Dr.habil.biol. Imants Liepa
Meža darbi un tehnika (IKK 45623, akreditēta līdz 31.12.2007.),
vadītājs prof., Dr.sc.ing. Andris Drēska
Meža ekonomika un politika (IKK 45623, akreditēta līdz 31.12.2007.),
vadītājs prof., Dr.habil.sc.ing. Henns Tuherms
Koksnes materiāli un tehnoloģija (IKK 45543, akreditēta līdz 31.12.2007.),
vadītājs doc., Dr.sc.ing. Voldemārs Kozuliņš
Akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma
Mežzinātne (IKK 43623, akreditēta līdz 31.12.2007.), vadītājs prof., Dr.silv., Andrejs Dreimanis
2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Mežinženieris (IKK 42623, akreditēta līdz 31.12.2007.), vadītājs prof., Dr.sc.ing. Andris Drēska
Kokapstrāde (IKK 42543, akreditēta līdz 31.12.2007.),
vadītājs prof., Dr.habil.sc.ing. Henns Tuherms
Darba aizsardzība un drošība (licence Nr. 0405620), vadītājs prof., Dr.habil.sc.ing. Arnolds Šķēle
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Kokapstrādes tehnoloģija (IKK 41543, akreditēta līdz 31.12.2011.),
vadītājs prof., Dr.habil.sc.ing. Henns Tuherms
Mežsaimniecība (IKK 41623, akreditēta līdz 31.12.2006.), vadītāja doc., Mg.agr. Inga Straupe
JAUNAS STUDIJU PROGRAMMAS, PANĀKUMI STUDIJU UN ZINĀTNISKAJĀ DARBĀ
2006./2007. studiju gadā jaunajā otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju
programmā „Darba aizsardzība un drošība” uzņemti 45 studenti.
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Darba aizsardzība un
drošība” var apgūt nepilna laika studijās, kuru ilgums ir divi gadi.
Pieteikts projekts jaunas studiju programmas “Uzņēmējdarbība meža nozarē”
sagatavošanai.
Piesaistot Meža attīstības fonda līdzekļus, MF studenti viesojās Somijā, Zviedrijā, Polijā,
Igaunijā un Lietuvā, kur iepazinās ar kaimiņvalstu meža nozares uzņēmumiem.
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Izmantojot Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansējumu, realizēta iespēja 20 mežinženieru
pilna laika studiju studentus apmācīt harvestera tehnoloģiskās iekārtas vadīšanā,
izmantojot SIA INTRAC Latvija harvestera tehnoloģiskās iekārtas simulatoru un apmācības
instruktorus, izdot četrus metodiskus mācību materiālus.
STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA – VIESLEKTORI, KONFERENCES, STUDENTU UN PASNIE
DZĒJU APMAIŅA
Maģistrantiem organizētas vieslekcijas:
–
Helsinku universitātes (Somija) profesora Bo Dahlina priekšlasījumi par kokmateriālu
uzmērīšanas un kvalitātes vērtēšanas problēmām,
–
Zviedrijas Lauksamniecības zinātņu universitātes (ZLZU) profesora Ivana Vasterlunda
lekcijas par mežizstrādes un kokmateriālu transporta tehnoloģiju un loģistiku,
–
ZLZU doktora Jonasa Jakobsona vieslekcijas par meža apsaimniekošanas
plānošanu.
26 mežinženieru studiju programmas pilna laika studenti devās mācību ekskursijā, lai
iepazītos ar Mežsaimniecības fakultāti ZLZU un meža darbu plānošanu un izpildi firmā
„Körsnas”.
Pasniedzēji piedalījās seminārā Kauņā par mežizglītības attīstību Baltijas valstīs.

„Mis un Misters Meži 2006” A. Bebre un Ē. Indriksons

Mežzinātnes studiju programmas trīs studenti divus mēnešus praktizējās Somijā.
Mežzinātnes studiju programmas 3. kursa studenti bija ārzemju praksē Igaunijā un
Lietuvā.
Kokapstrādes studiju programmas 3. kursa studenti bija ārzemju praksē Somijā un
Polijā.
Trīs 1. kursa maģistrantūras studenti apgūst zinības ZLZU.
Sadarbojoties 12 Baltijas jūras baseina valstu universitātēm un Ukrainai, izveidota
„Euroforester” maģistratūras studiju programma, kura darbu sāks 2007. gadā.
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PROJEKTU REALIZĀCIJA
Realizēti trīs prakšu atbalsta projekti ar ESF līdzfinansējumu:
–
„Cirsmu izstrādes tehnoloģijas sagatavošanas, vadības un kontroles apguve
mežizstrādes praksē”,
–
„Harvestera tehnoloģiskās iekārtas vadības un kontroles iemaņu apguve mežizstrādes
mācību praksē”,
–
„Mācību prakses vietu sagatavošana cirsmu izstrādes tehnoloģijas izstrādei un
analīzei mežizstrādes praksē”, projekts beidzas 2007. gada februārī.
Sākts darbs projektā „Tālākizglītības kursi kokmateriālu uzmērīšanā un kvalitātes
vērtēšanā” ar ESF līdzfinansējumu, kura izpildes laikā papildu zināšanas apaļo kokmateriālu
uzmērīšanā un kvalitātes vērtēšanā varēs iegūt 240 meža nozares speciālistu, projekts
beidzas 2007. gada septembrī.
Izpildīti Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Meža attīstības fonda finansētie
projekti:
–
„Par vidējo dīzeļdegvielas patēriņa normu mežsaimniecisko darbu veikšanai
nepieciešamību meža nozarē”,
–
„Atbalsts LLU MF studiju programmu mācību prakšu norisei un pilnveidošanai”.
Turpinās darbs valsts pētījumu programmā “Lapu koku koksnes izmantošana mehāniskajā
apstrādē jaunas produkcijas ieguvei” un zinātniskie pētījumi valsts pētījumu programmā
“Lapu koku audzēšanas un racionālās izmantošanas pamatojums, jauni produkti un
tehnoloģijas”. Kokapstrādes katedras līdzstrādnieki izpilda projektu nr. 2 “Lapu koku
koksnes izmantošana mehāniskajā apstrādē jaunas produkcijas ieguvei”.
Mācībspēki strādā Latvija Zinātnes padomes (LZP) finansētajā projektā “Lapu koku
audzēšanas un racionālas izmantošanas pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas”,
kas beidzas 2007. gada decembrī.
Sākta līdzdalība starptautiskā Leonardo da Vinči projektā “Labas prakses ieviešana
profesionālajā apmācībā visā mežsaimniecības – koksnes ķēdē meža nozarē ar
„InnovaWood” informatīvā tīkla palīdzību”, kura īstenošanu uzņēmušās 14 Eiropas
valstu.
Sagatavots un iesniegts tehnoloģiju ietilpīgu nozaru darba vides uzraudzības speciālistu
izglītošanas metodiskā un materiālā nodrošinājuma projekts, kuru neapstiprināja.
ADMINISTRATĪVAIS UN SAIMNIECISKAIS NODROŠINĀJUMS – UZLABOJUMI STRUK
TŪRVIENĪBU DARBĀ, IZREMONTĒTAS AUDITORIJAS, IEKĀRTOTAS LABORATORIJAS,
JAUNAS IEKĀRTAS
Veikti organizatoriski pasākumi laboratorijas iekārtu iegādei augoša meža un sagatavotu
kokmateriālu kvantitatīvai un kvalitatīvai vērtēšanai. Iekārtu kopsumma ir aptuveni 116 000 latu,
un fakultāte tās saņems 2007. gadā.
CITI PASĀKUMI
Kokapstrādes katedras profesors Henns Tuherms par devumu zinātniskajā un
pedagoģiskajā darbībā un nozares attīstībā ieguva meža nozares balvu “Par mūža
ieguldījumu”, bet asociētais profesors Andrejs Domkins par studentu iesaistīšanu zinātniskā
darbībā un jauno metožu lietošanu mācību procesā saņēma meža nozares Gada balvu
“Par ieguldījumu jauno speciālistu sagatavošanā”. Igaunijas Republikas prezidents par
Latvijas un Igaunijas sadarbības veicināšanu apbalvoja profesoru Hennu Tuhermu ar 4.
šķiras “Baltās zvaigznes” ordeni.
Profesoram Ingolfam Žukovskim piešķirts Valsts emeritētā zinātnieka nosaukums.
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PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES 2007. GADĀ
Dokumentācijas sagatavošana studiju programmu pārakreditācijai.
Prakšu atbalsta projekta “Mācību prakses vietu sagatavošana cirsmu izstrādes
tehnoloģijas izstrādei un analīzei mežizstrādes praksē” pabeigšana.
Projekta “Tālākizglītības kursi kokmateriālu uzmērīšanā un kvalitātes vērtēšanā”
noslēgšana.
Turpinās LZP finansētais projekts “Lapu koku audzēšanas un racionālas izmantošanas
pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas”.
Valsts pētījumu programmas “Lapu koku koksnes izmantošana mehāniskajā apstrādē
jaunas produkcijas ieguvei” turpināšana.
Turpinās līdzdalība starptautiskajā Leonardo da Vinči projektā “Labas prakses ieviešana
profesionālajā apmācībā visā mežsaimniecības – koksnes ķēdē meža nozarē ar
„InnovaWood” informatīvā tīkla palīdzību”.
Sagatavot un iesniegt LLU zinātniskās darbības attīstības projektu konkursam trīs
pieteikumus pētniecības projektiem katedras maģistrantu un doktorantu atbalstam.
Piedalīties reģionālajā lauksaimniecības izstādē “Vecauce – 2007”.
Īstenot Valsts meža dienesta darbinieku kvalifikācijas celšanas kursus.
Izstrādāt tālākizglītības programmas skolotāju apmācībai mežsaimniecībā un meža
darbinieku pedagoģiskos kursus.
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Tehniskā fakultāte (TF)
Dekāns: prof., Dr.sc.ing. Kaspars Vārtukapteinis
Adrese: J. Čakstes bulv. 5, Jelgava, LV-3001
Tвlr.: 63020762, 63026666
E-pasts: tfdek@llu.lv
http://www.llu.lv/tf/
STUDIJU PROGRAMMAS
Doktora studiju programmas
Lauksaimniecības inženierzinātne (IKK 51525, akreditēta līdz 31.12.2008.),
vadītājs prof., Dr.habil.sc.ing. Andris Šnīders
Pedagoģija (IKK 51142, akreditēta līdz 31.12.2012.), vadītāja prof., Dr.paed. Baiba Briede
Akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas
Lauksaimniecības inženierzinātne (IKK 45525, akreditēta līdz 31.12.2008.),
vadītājs prof., Dr.sc.ing. Imants Ziemelis
Apakšprogrammas
Lopkopības mehanizācija, vadītājs prof., Dr.sc.ing. Juris Priekulis
Lauksaimniecības enerģētika, vadītājs asoc.prof., Dr.sc.ing. Ainārs Galiņš
Autotransports, vadītājs prof., Dr.sc.ing. Māris Ķirsis
Pārtikas rūpniecības iekārtas, vadītājs prof., Dr.sc.ing. Juris Priekulis
Augkopības produkcijas ražošanas tehnoloģija un tehnika,
vadītājs doc., Dr.sc.ing. Jānis Palabinskis
Mašīnu projektēšana un ražošana, vadītājs prof., Dr.habil.sc.ing. Guntars Uzkliņģis
Tehniskais un tehnoloģiskais serviss, vadītājs doc., Dr.sc.ing. Jānis Tupiņš
Materiālzinība, vadītājs asoc.prof., Dr.sc.ing. Valentīns Pušinskis
Pedagoģija (IKK 45142, akreditēta līdz 31.12.2010.),
vadītājs prof., Dr.sc.ing., Dr.paed. Ludis Pēks
Profesionālās izglītības maģistra studiju programmas
Karjeras konsultants (IKK 46142, licence nr. 04056-27, 05.10.2006.),
vadītājs lektors, Mg.paed. Tālivaldis Sēja
Akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas
Lauksaimniecības inženierzinātne (IKK 43525, akreditēta līdz 31.12.2008.),
vadītājs prof., Dr.sc.ing. Kaspars Vārtukapteinis
Apakšprogrammas
Lauksaimniecības tehnika, vadītājs prof., Dr.sc.ing. Kaspars Vārtukapteinis
Autotransports, vadītājs prof., Dr.sc.ing. Māris Ķirsis
Pārtikas rūpniecības iekārtas, vadītājs prof., Dr.sc.ing. Juris Priekulis
Uzņēmējdarbība agroservisā, vadītājs doc., Dr.sc.ing. Jānis Tupiņš
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas
Lauksaimniecības enerģētika (IKK 42522, akreditēta līdz 31.12.2011.),
vadītājs asoc.prof., Dr.sc.ing. Pēteris Leščevics
Mājas vide un informātika izglītībā (IKK 42141, akreditēta līdz 31.12.2012.),
vadītāja doc., Mg.paed. Ilze Apsīte
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Mašīnu projektēšana un ražošana (IKK 42521, licence nr. 04056-19, 20.09.05),
vadītājs prof., Dr.sc.ing. Gunārs Vērdiņš
Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā (IKK 42141, licence nr. 04056-27, 01.06.2006.),
vadītāja lektore, Mg.paed. Silvija Reihmane.
2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Lauksaimniecības inženierzinības (IKK 42525, akreditēta līdz 31.12.2008.),
vadītājs prof., Dr.sc.ing. Kaspars Vārtukapteinis
Mājturība - pedagoģija (IKK 42141, akreditēta līdz 31.12.2007.),
vadītāja asoc.prof., Dr.paed. Vija Dišlere
Mājturība - pedagoģija (IKK 46141, akreditēta līdz 31.12.2010.),
vadītāja asoc.prof., Dr.paed. Vija Dišlere
Mājturība - pedagoģija (IKK42141, akreditēta līdz 31.12.2007.),
vadītāja lekt., Mg.paed. Silvija Reihmane
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Profesionālās izglītības skolotājs (IKK 41141, licence Nr.0405612),
vadītāja lekt., Mg.paed. Aloīda Ķirse
JAUNAS STUDIJU PROGRAMMAS
Licencētas divas jaunas studiju programmas:
–
otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Mājas vide un
vizuālā māksla izglītībā”,
–
profesionālā maģistra studiju programma „Karjeras konsultants”.
Uz sešiem gadiem akreditētas divas studiju programmas:
–
otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Mājas vide un
informātika izglītībā”,
–
doktora studiju programma „Pedagoģija”.
Izveidoti pedagogu tālākizglītības kursi, sākta to īstenošana:
–
speciālo skolu skolotāju tālākizglītības programma dzīves mācībā un mājturībā
(A2),
–
izglītības satura reformas īstenošana pamatizglītības priekšmetos – pedagogu
profesionālās meistarības pilnveides kursi mājturības skolotājiem (A2).
PANĀKUMI STUDIJU DARBĀ
Fakultāti absolvēja 217 studējošo:
–
maģistrantūras studiju programmu „Lauksaimniecības inženierzinātne” – 12,
–
maģistrantūras studiju programmu „Pedagoģija” – 30,
–
akadēmisko studiju programmu „Lauksaimniecības inženierzinātne” – 32, tai skaitā
autotransporta specialitāti – 22, lauksaimniecības tehnikas – 5, pārtikas rūpniecības
iekārtu specialitāti– 4, uzņēmējdarbību agroservisā – 1,
–
profesionālā bakalaura studiju programmu „Lauksaimniecības enerģētika” – 39,
–
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Lauksaimniecības
inženierzinības” – 5,
–
profesionālā bakalaura studiju programmu „Mājas vide un informātika izglītībā” –
9,
–
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Mājturība –
pedagoģija” – 53,
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–

otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Mājturība –
pedagoģija” – 37.
Latvijas Izglītības fonda, Latvijas Enerģētiķu biedrības, SIA „ABB” un Latvijas Vides fonda
studentu darbu konkursos apbalvoti septiņi studenti.
Par sekmīgu zinātnisko darbu SIA „DeLaval” stipendijas saņēma maģistrants Ronalds
Gofmanis un studenti Ansis Saliņš un Salvis Daukšte.
Sagatavotas sešas mācību grāmatas un septiņi mācību metodiskie līdzekļi.

Tehniskās fakultātes 1. kursa studenti ar Azemitologa svētkos iegūto Lielo ceļojošo
balvu 1. oktobrī pils pagalmā.

MĀCĪBSPĒKU APMAIŅA
Seši fakultātes mācībspēki SOCRATES/ERASMUS programmā lasījuši lekcijas Helsinku universitātē,
Vīnes Agrārpedagoģijas akadēmijā, Manhaimas – Haidlbergas universitātē, Reikjavikas
Pedagoģiskajā universitātē un Viļņas Pedagoģiskajā universitātē.
KONFERENCES
Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Lauku vide. Izglītība. Personība” piedalījās 13
valstu referentu, 27. – 28. aprīlis.
Piektajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Inženierzinātne lauku attīstībai”
iesaistījās referenti no septiņām valstīm, 18. – 19. maijs.
Starptautiskās zinātniskās konferencēs nolasīti 42 referāti.
PROJEKTU ĪSTENOŠANA
9. februārī atklāta jaunā, modernā Datorizētās mērīšanas laboratorija un 9. martā – Biodegvielu
zinātniskā laboratorija. Abas laboratorijas izveidotas ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta
līdzekļu atbalstu. TF realizē 16 Eiropas Savienības struktūrfondu projektu.
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Citi projekti:
Terciārā līmeņa izglītotāju Eiropas sadarbības tīkls, SOCRATES programmas Granta līgums
nr. 114053–CP–1–2004–1–UK–ERASMUS–TN, 2004.–2007., vadītāja no LLU profesore
Baiba Briede,
EQUAL projekts nr. 22 „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana”, vadītāja no LLU Dace
Kunkule,
„Pilsoniskā patērētājizglītība”, 109872–CP–1–2005–1–NO–ERASMUS–TN (SOCRATES/
ERASMUS–3), projektā iesaistītas 25 Eiropas dalībvalstis, Latviju pārstāv asociētā
profesore Vija Dišlere,
„Eiropas sadarbības tīkls pieaugušo patērētājizglītībā”, 2003. – 2006., nr. 109899–CP–
1–2003–1–UK–GRUNDTVIG–G4PP (SOCRATES/GRUNDTVIG–4), projektā iesaistītas 14
Eiropas dalībvalstu, vadības grupas dalībniece asociētā profesore Vija Dišlere,
„Patērētāju izglītošanas pilnveide laukos”, 2004. – 2007., nr. 04–LVA01–S2G01–00006–1
(SOCRATES/GRUNDTVIG–2), dalībvalstis: Latvija, Igaunija, Austrija, Lietuva, projekta
vadītāja asociētā profesore Vija Dišlere.
„Tālmācības attīstība patērētājizglītībā pieaugušajiem”, Eiropas Komisijas veselības un
patērētāju aizsardzības galvenā pārvalde, nr. B5–1000/03/000339, piedalās visas Eiropas
Savienības valstis, projekta Latvijas grupas vadītāja asociētā profesore Vija Dišlere.
PHARE 2003 ESK programmas projekta “Ekonomiskās un sociālās kohēzijas pasākumi
Latvijā” aktivitāte „Informācijas un komunikācijas zināšanu standartizācija Zemgales
reģionā”, 2005. – 2006., eksperts mācību līdzekļu sagatavošanā, testētājs, apmācību
vadītājs docents Ilmārs Dukulis.
Kopš 2002. gada turpinās darbība ERASMUS projektā „Lauksaimniecības inženierzinātņu
studijas Eiropas universitātēs”, kurā iesaistīta 31 augstskola no 27 Eiropas valstīm.
ADMINISTRATĪVAIS UN SAIMNIECISKAIS NODROŠINĀJUMS – UZLABOJUMI STRUK
TŪRVIENĪBU DARBĀ, IZREMONTĒTAS AUDITORIJAS, IEKĀRTOTAS LABORATORIJAS,
JAUNAS IEKĀRTAS.
Turpinās fakultātes mansarda stāva izbūve.
Fakultātes piebūvei nomainīti vecie logi pret pakešlogiem.
Nokomplektētas jaunas laboratorijas: Datorizētās projektēšanas laboratorija un
Datormodelēšanas laboratorija.
PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas starptautiski recenzētos periodiskos zinātniskos izdevumos – 35.
Publikācijas Latvijas zinātniskajā periodikā – 17.
Izdoto zinātnisko monogrāfiju apjoms autorloksnēs – 10,5.
Publikācijas Latvijas Zinātnes padomes atzītos izdevumos – 45.
Zinātniski populāro un zinātniski metodisko publikācijas – 55.
Recenzētie zinātniskie raksti – 85.
IEGŪTI PATENTI
Juris Priekulis, Valdis Zujs, Valdis Auziņš „Slaukšanas iekārta ar piena vadu”, LV patents
nr. 13276.
Gunārs Brēmers „Spirta bezflegmas pārtvaices paņēmiens”, LV patents nr. 13350.
Gunārs Brēmers „Spirta – sāļu pārtvaicē izmantotā sāls reģenerēšanas paņēmiens”,
LV patents nr. 13351.
Henriks Putāns, Imants Ziemelis, Dainis Viesturs, Liene Kanceviča, Aldis Putāns,
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Ēriks Ziemelis „Plakana saules kolektora enerģijas kolektoriekārta”, LV patents
nr. 13371.
Ēriks Kronbergs, Mareks Šmits „Ķīpu smalcinātājs”, LV patents nr. 13447.
Jānis Greivulis, Andris Šnīders „Koģenerācijas stacija”, LV patents nr. 13476.
LATVIJAS REPUBLIKAS PATENTU VALDEI IESNIEGTI UN AKCEPTĒTI PATENTU
PIETEIKUMI
Imants Ziemelis, Liene Kanceviča, Žanis Jesko, Ēriks Ziemelis, Aldis Putāns „Saules
enerģijas plakanā kolektora absorbers ar kanāliem”, pieteikums nr. P–06–93.
Liene Kanceviča, Henriks Putāns, Imants Ziemelis, Aldis Putāns, Žanis Jesko „Saules
kolektora iekārta ar atstarotājiem”, pieteikums nr. P–06–119.
Uldis Iljins, Ēriks Ziemelis, Imants Ziemelis, Ilze Pelēce „Sfēriskais saules kolektors”,
pieteikums nr. P–06–125.
Andrievs Ilsters, Ēriks Ziemelis, Žanis Jesko, Imants Ziemelis „Plākšņu rekuperatīvais
siltuma apmainītājs”, pieteikums nr. P–06–132.
Gunārs Brēmers „Spirta – sāļu pārtvaicē izmantotā sāls reģenerēšanas intensificēšanas
paņēmiens”.
VALSTS LĪMEŅA KONKURSOS APBALVOTIE STUDENTI
LZA un AS “Latvenergo” jauno zinātnieku Gada balvu ieguva doktorante Kritīne Zihmane
– Rītiņa par darbu „Bioloģiskās dīzeļdegvielas motoriem un apkurei”.
Latvijas Elektroenerģētiķu biedrības un Latvijas Izglītības fonda (LIF) mērķprogrammas
konkursā apbalvotie studenti:
maģistra darbu nominācijā:
–
Indulis Straume „Biogāzes izmantošana lopkopības kompleksa energoapgādē”,
zinātniskais vadītājs profesors Dr.hab.ing. Andris Šnīders,
–
Jānis Mūrnieks „Enerģētiskās koksnes ražošana un izmantošana Preiļu siltumapgādē”,
zinātniskais vadītājs docents M.sc.ing. Aigars Laizāns.
bakalaura darbu nominācijā:
–
Irina Meļehina „Saules kolektori TF energoapgādē”, vadītājs asociētais profesors
Ilmārs Žanis Klegeris,
–
Artūrs Kamenders „Daudzstāvu dzīvojamo māju energoaudits”, vadītājs docents
Raimunds Šeļegovskis.
Energofirmas “ABB” un LIF mērķprogrammas konkursā apbalvotie studenti bakalaura
darbu nominācijā:
–
Vladislavs Apsītis „Transformatora “Erevāna” DET TP 1403 „Kārniņos” zudumu analīze
un samazināšanas iespējas”, vadītājs asociētais profesors Ilmārs Žanis Klegeris,
–
Andrejs Bobikins „Elektrisko mašīnu modelēšana “MATLAB” vidē”, vadītājs profesors
Genādijs Moskvins.
Vides aizsardzības fonda un LIF mērķprogrammas konkursā apbalvotais students maģistra
darbu nominācijā:
–
Andris Spīdāns „Biomasas utilizācija Pūres pagastā”, vadītājs lektors Imants Plūme
TRADĪCIJAS
Fakultātes 1986. gada absolventu salidojums, kam par godu sagatavota grāmata
„Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes 1986. gada absolventi”, 24. marts.
Grandiozās Studentu pašpārvaldes organizētās Mehu dienas, 20. – 21. aprīlīis
AZEMITOLOGA svētkos TF 1. kursa studenti izcīnīja Azemitologa Lielo ceļojošo balvu,
1. oktobris.
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PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES 2007. GADĀ
Datorizētās projektēšanas un Datormodelēšanas laboratoriju atklāšana.
Biogāzes zinātniskās laboratorijas nokomplektēšana un darbības sākšana.
Vismaz četru promocijas darbu aizstāvēšana.
Fakultātes 1987. gada absolventu salidojums, 23. marts.
Studentu pašpārvaldes organizētās Mehu dienas, 19. – 20. aprīlis.
Sestā starptautiskā zinātniskā konference „Inženierzinātne lauku attīstībai”, TF, 24. – 25.
maijs.
Fakultātes izlaidums, 19. jūnijs.

Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas, SIA „ABB”, Latvijas Enerģētiķu biedrības 2006.
gada bakalaura un maģistra darbu konkursos enerģētikā apbalvotie studenti, viņu darbu
vadītāji un konkursa komisiju locekļi. Pirmajā rindā no kreisās: V. Apsītis (bakalaura darbs);
I. Straume (maģistra darbs); I. Meļehina (bakalaura darbs); K. Miķelsons, AS „Latvenergo”
valdes priekšsēdētājs (LMF 1982. gada absolvents); J. Mūrnieks (maģistra darbs); K. Briņķis,
LEB valdes loceklis, komisijas priekšsēdētājs. Otrajā rindā: I. Ž. Klegeris, asociētais profesors;
A. Kamenders (bakalaura darbs); A. Bobikins (bakalaura darbs); G. Moskvins, profesors; R.
Šeļegovskis, docents; A. Šnīders, Lauksaimniecības enerģētikas institūta direktors, profesors;
T. Podiņš, SIA „ABB” viceprezidents; I. Meirovics, Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas
vadītājs, profesors; A. Laizāns, docents.
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Lauku inženieru fakultāte (LIF)
Dekāns: prof., Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs
Adrese: Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63027709, 63021413
E-pasts: lifdek@llu.lv
http://www.llu.lv/lif/
STUDIJU PROGRAMMAS
Doktora studiju programmas
Būvzinātne (IKK 51582, akreditēta līdz 31.12.2010.), vadītājs prof., Dr.habil.sc.ing. Jānis Brauns
Hidroinženierzinātne (IKK 51582, akreditēta līdz 31.12.2010.),
vadītājs prof., Dr.habil.sc.ing. Jānis Valters
Vides inženierzinātne (IKK 51850, akreditēta līdz 31.12.2010.),
vadītājs asoc.prof., Dr.agr. Jānis Švarcbahs
Ainavu arhitektūra (IKK 51581, akreditēta līdz 31.12.2009,),
vadītāja asoc.prof., Dr.arch. Aija Ziemeļniece
Akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas
Ainavu arhitektūra (IKK 45581, akreditēta līdz 31.12.2007.), vadītāja prof., Dr.phil. Māra Urtāne
Būvzinātne (IKK 45582, akreditēta līdz 31.12.2007.),
vadītājs asoc.prof., Dr.sc.ing. Guntis Andersons
Zemes ierīcība (IKK 45581, akreditēta līdz 31.12.2007.), vadītāja prof., Dr.oec. Anda Jankava
Hidroinženierzinātne (IKK 45582, akreditēta līdz 31.12.2007.),
vadītājs asoc.prof., Dr.sc.ing. Ēriks Tilgalis
Vides inženierzinātne (IKK 45850, akreditēta līdz 31.12.2010.),
vadītājs asoc.prof., Dr.agr. Jānis Švarcbahs
Akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas
Būvzinātne (IKK 43582, akreditēta līdz 31.12.2007.),
vadītāja asoc.prof., Mg.sc.ing. Silvija Štrausa
Zemes ierīcība (IKK 43581, akreditēta līdz 31.12.2007.), vadītāja prof., Dr.oec. Anda Jankava
Vides zinātne (IKK 43850, akreditēta līdz 31.12.2007.),
vadītājs asoc.prof., Dr.agr. Jānis Švarcbahs
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Būvniecība (IKK 42582, akreditēta līdz 31.12.2007.), vadītāja asoc.prof., Mg.sc.ing. Silvija Štrausa
Zemes ierīcība (IKK 42581 akreditēta līdz 31.12.2007.), vadītāja prof., Dr.oec. Anda Jankava
Ainavu arhitektūra un plānošana (IKK 42581 akreditēta līdz 31.12.2007.),
vadītāja doc., Mg.sc.ing. Silvija Rubene
Vides un ūdenssaimniecība (IKK 42850 akreditēta līdz 31.12.2007),
vadītājs asoc.prof., Dr.agr. Jānis Švarcbahs
JAUNAS STUDIJU PROGRAMMAS, PANĀKUMI STUDIJU PROCESĀ
30. novembrī izsniegta licence par tiesībām īstenot pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības programmu “Zemes ierīcība” (41581) mērnieka kvalifikācijas ieguvei.
Arhitektūras un būvniecības katedrā ESF projektos 12 studiju priekšmetiem sagatavoti
metodiskie materiāli drukātā veidā, „Power Point” programmā un kompaktdiskā.
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Arhitektūras un būvniecības katedrā iegādāti pieci portatīvie datori ar multimediju
projektoriem.
Notiek studiju programmu licencēšana un atkārtota akreditācija.
STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA – VIESLEKTORI, KONFERENCES, STUDENTU UN PASNIE
DZĒJU APMAIŅA
Arhitektūras un būvniecības katedras deviņi pasniedzēji darbojas dažādu starptautisku
organizāciju komitejās un darba grupās:
–
asociētā profesore Silvija Štrausa – EUCEET III darba grupas locekle,
–
lektore Kristīne Vugule – Eiropas Savienības (ES) projekta LE–NOTRE komitejas
locekle,
–
lektore Kristīne Vugule – ECLAS organizācijas komitejas locekle,
–
asistente Daiga Zigmunde – ES projekta LE–NOTRE dalībniece,
–
asistente Natālija Ņitavska – ES projekta LE–NOTRE dalībniece,
–
lektore Ilze Stokmane – eksperte 6. Ietvara zinātnisko programmu projektu
vērtēšanai,
–
docente Silvija Rubene – ES projekta LE–NOTRE dalībniece,
–
profesors Juris Skujāns – BOVA (Baltijas valstu lauksaimniecības, mežkopības un
veterinārmedicīnas augstskolu sadarbības tīkls) Rektoru padomes loceklis,
–
profesore Māra Urtāne – „Baltijas universitāšu pilsētvides forums” tīklojuma biedre,
–
profesore Māra Urtāne – projekta „Ilgtspējīgu stratēģiju pielietojums pilsētu attīstībā
2003. – 2006.” dalībniece,
–
profesore Māra Urtāne – Ziemeļu ainavu pētījumu tīklojuma koordinatore,
–
profesore Māra Urtāne – „Herity” (Starptautiskā kultūras mantojuma kvalitātes
menedžmenta vērtējuma komiteja) locekle,
–
profesore Māra Urtāne – BOVA projekta „Biolandman” koordinatore LLU,
–
profesore Māra Urtāne – IFLA (Starptautiskā ainavu arhitektu federācija) valdes
locekle.
Starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Arhitektūras un būvniecības katedras
mācībspēki nolasīja 14 referātu.
Arhitektūras un būvniecības katedras un Būvkonstrukciju katedras pasniedzēji iepazinās
ar Kopenhāgenas Tehniskās koledžas, Dānijas Tehniskās universitātes, Dānijas Zaļās
profesionālās augstskolas studiju plānu un studiju procesu. Kā SOCRATES līguma lektors
Andris Vulāns vadīja nodarbības Dānijas Tehniskajā universitāte, 22. – 29. oktobris.
Pasniedzēji un 35 Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas studenti
apmeklēja ainavu arhitektu skolu Ženēvā, arhitektūras biennāli Barselonā, ainavu
arhitektūras šedevrus Granadā un Seviļā, 18. – 23. marts.
2005./2006. studiju gadā ārzemēs studēja:
–
Agnese Kusmane – Hāmes Profesionālajā universitātē, Somija,
–
Līva Dudareva un Diāna Lukjanska – Zviedrijas Lauksaimniecības universitātē,
–
Anastasija Mazajeva un Jekaterina Baļicka – Noibrandenburgas Profesionālajā
institūtā, Vācija.
2006./2007. studiju gadā ārzemēs studē:
–
Aleksandrs Gradinarovs un Ieva Kiesnere – Hāmes Profesionālajā universitātē,
Somija,
–
Laura Hrisanfova un Eva Millere – Zviedrijas Lauksaimniecības universitātē.
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Saskaņā ar ERASMUS līgumu 2006. gada pavasara semestrī Zviedrijā, Karaliskajā
Tehnoloģiju institūtā studēja Zemes ierīcības specialitātes 3. kursa studente Vera
Babaka.
Ar ERASMUS stipendiju 2006./2007. studiju gadā Nīderlandē, Drontenas Profesionālajā
lauksaimniecības universitātē studē Zemes ierīcības specialitātes 4. kursa studente Linda
Emsiņa.
Būvkonstrukciju katedrā organizēta LIF studentu apmācība (3 – 12 mēneši) ERASMUS
programmas ietvaros šādās augstskolās: Hāmes Politehniskajā augstskolā, Kopenhāgenas
Inženierzinātņu koledžā, Braunšveigas Tehniskajā universitātē, Noibrandenburgas
Profesionālajā institūtā, Drontenas Profesionālajā lauksaimniecības universitātē, Zviedrijas
Lauksaimniecības zinātņu universitātē, Karaliskajā Tehnoloģiju institūtā.
Turpinās sadarbība zinātniski pētnieciskajā jomā ar Igaunijas Dabas zinātņu universitātes
Meža un lauku būvniecības institūtu, kā arī ar Lietuvas Lauksamniecības universitātes
Inženierkonstrukciju katedru.

Bērzes monitoringa stacijas atklāšana – no kreisās prof. V. Jansons,
Vides un ūdenssaimniecības katedras vadītājs, K. Žūriņš, LLKC direktora vietnieks, M. Roze, zemkopības ministrs, V. Reinfelds, LAD Zemgales
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs

Moldovas Lauksaimniecības universitātē notika 59. starptautiskā studentu zinātnisko
darbu konference. Pateicoties Jāņa un Millijas Kāvušu izveidotajam Izglītības un kultūras
stipendiju fondam, LLU pārstāvēja LIF Vides un ūdenssaimniecības specialitātes 3. kursa
studentes Evija Palabinska un Maija Sveķe, 17. – 19. aprīlis.
Vides un ūdenssaimniecības katedrā notika zinātniski praktiskā konference “Vides un
ūdenssaimniecības problēmas”, 12. aprīlis.
PROJEKTU REALIZĀCIJA
(ES struktūrfondu projektu sarakstu skat. 129 lpp.)
Pilotprojekts „Jelgavas Brīvības bulvāra skvēra teritorijas un ūdenstilpnes sakārtošana”, kas
ietilpst PHARE 2003 „Pārrobežu sadarbības programma Baltijas jūras reģionā” pasākumā
„Ilgtspējīgas lietus ūdeņu apsaimniekošanas sistēmas izveide Latvijas pašvaldībās”,
docents Kārlis Siļķe piedalās kā hidrobūvju eksperts, bet lektore Ilze Stokmane ir ainavu
arhitektūras eksperte. K.Siļķes piesaistītais finansējums ir 1476 lati, Ilze Stokmanes –
2400 latu.
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6. Ietvara programmas projekts „EU AGRI MAPPING”, projekta kopējais finansējums ir
16183 lati, koordinatore Latvijā lektore Ilze Stokmane.
6. Ietvara programmas projekts „Inovācija caur pētniecības iespējām”, projekta kopējais
finansējums ir 82069 lati, koordinatore Latvijā – lektore Ilze Stokmane.
LIFE 04 NAT/LV/000199 „Sugu un biotopu aizsardzība dabas parkā „Rāzna””. Rāznas
dabas parka ainavas izpēte”, kopējā summa 932 lati, eksperte profesore Māra Urtāne.
UNESCO 05/VV/42 „Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu ekoloģiskā plāna izstrāde
– kultūrainavas izpēte”, 1172,16 lati, eksperte Māra Urtāne.
„Situācijas izpēte un lietusūdeņu apsaimniekošanas modeļa izstrāde Jelgavā, Miezītes
ceļa rajonā, 1,92 km2 platībā”, pasūtītājs: Jelgavas pilsētas dome, finansējums: PHARE
2003 „Pārrobežu sadarbības programma Baltijas jūras reģionā. Ilgtspējīga lietus ūdeņu
apsaimniekošanas sistēma Latvijas pašvaldībās”, kopējā summa 187 173 lati, vadītāja
lektore Daina Ieviņa.
„Autoceļa P97 Jelgava – Dobele – Annenieki rekonstrukcija Jelgavas pilsētas posmā
no Dobeles šosejas 1,90. līdz 5,04. kilometram”, pasūtītājs: VAS „Latvijas Valsts ceļi”,
finansējums: ERAF Satiksmes ministrijas Nacionālā programma “ES struktūrfondu
administrēšana valsts autoceļu nozarē”, no tiem Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzdalība
ir 500 000 latu, līdzautore lektore Daina Ieviņa.
Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedrā realizēts LLU pētniecības projekts “0. klases
ģeodēziskā tīkla piesaiste Valsts 1. klases nivelēšanas tīklam”, 15000 latu, projekta
vadītājs R. U. Zuments.

Vides un ūdenssaimniecības specialitātes studenti iepazīst novadbūvi
– straujteku darbībā Arhitektūras un būvniecības katedras hidrotehnisko
būvju laboratorijā

Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedrā realizēts LLU pētniecības projekts “Zemes
izmantošanas analīze Latvijas lauku apvidos”, 5817 latu, projekta vadītāja Anda
Jankava.
Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedrā turpināts Latvijas Zinātnes padomes granta projekts
“Zemes konsolidācijas priekšnoteikumu izpēte lauku apvidos”, 2006. gadā – 4853 lati,
vadītāja Anda Jankava.
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Projekta līgumā nr. VDP1/ERAF/CFLA/04/Np/1.4.5/000004/004 Būvkonstrukciju katedras
laboratorijai iegādāts piekarceltnis un komplektējošais aprīkojums.
Būvkonstrukciju katedras mācībspēki no jūnija līdz oktobrim piedalījās ES
Pirmsstrukturālo fondu finansētā projekta nr. LV/2005-IB/EC/01 „Eirokodeksa standartu
ieviešana būvkonstrukciju projektēšanā” realizācijā ar mērķi nomainīt Latvijā spēkā
esošos būvkonstrukciju projektēšanas standartus (LBN) uz atbilstošiem Eirokodiem.
Partnerprojekts noslēgts starp Vācijas Būvtehnikas institūtu un Latvijas Ekonomikas
ministrijas Būvniecības departamentu. Līdz 2010. gadam būvprojektos paredzēts pilnībā
ieviest Eirokodeksa standartus.
ADMINISTRATĪVAIS UN SAIMNIECISKAIS NODROŠINĀJUMS – UZLABOJUMI STRUK
TŪRVIENĪBU DARBĀ, IZREMONTĒTAS AUDITORIJAS, IEKĀRTOTAS LABORATORIJAS,
JAUNAS IEKĀRTAS
Par ESF projektu līdzekļiem izveidotas un aprīkotas divas datorklases ar 30 vietām.
Par sponsoru un LIF līdzekļiem pabeigta rekonstrukcija laboratoriju korpusā Būvniecības
tehnoloģiskā centra izveidei.
Par sponsoru un LIF līdzekļiem sākta rekonstrukcija laboratoriju korpusā Ainavu
arhitektūras un plānošanas studiju programmas zīmēšanas un maketēšanas darba telpu
izveidei.
Par ESF līdzekļiem turpinās laboratorijas iekārtu iegāde Būvfizikas laboratorijas
aprīkošanai.
Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedrā piecos datoros instalēta programma “Trimble Total
Control”, kas nodrošina digitālu GPS, ģeodēzisko un mērniecības datu apstrādi, analīzi
ar izvērstu dažādu apstrādes parametru pielietojumu, iegādātas piecas licences, kopējā
cena ap 5000 latu.
Arhitektūras un būvniecības katedras modelēšanas laboratorijā būvkonstrukciju
pārbaudēm izbūvēta dzelzsbetona spēka grīda, izgatavoti divi tērauda rāmji konstrukciju
slogošanai.
Būkonstrukciju katedras datorklasei iegādāti trīs datori, piecas licences datorprogrammai
„Revit Structure”. Katedrai iegādāts viens portatīvais dators, datorprojektors,
datorprogramma „Mathcad 13” inženieraprēķinu veikšanai.
CITI PASĀKUMI
Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) rīkotājā konkursā „LDDK gada balva 2006
– labākais sadarbības piemērs izglītībā” apbalvojumu par labu sadarbības piemēru starp
izglītības iestādi (LLU LIF) un komersantu (SIA „KNAUF”) saņēma profesors Juris Skujāns
un lektors Andris Vulāns.
Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras mācībspēki un doktoranti bija komandējumā
Minhenē un piedalījās Starptautiskās Mērnieku federācijas organizētajā ģeodēzijas,
ģeoinformācijas sistēmu un zemes pārvaldības izstādē “InterGeo”, kurā prezentētas
jaunākās tehnoloģijas mērniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma
kadastra jomā, 8. – 13. oktobris.
28. septembrī notika bijušā Ģeodēzijas katedras profesora Viktora Freija 100. dzimšanas
dienai veltīts atceres pasākums.
26. oktobrī notika Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras organizētā zinātniski praktiskā
konference “Zemes ierīcības un ģeodēzijas problēmas”, kurā piedalījās mācībspēki no
LLU, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes, kā arī ražošanas pārstāvji no
Valsts zemes dienesta, Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas, Latvijas
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Ģeotelpiskās informācijas aģentūras un no mērniecības privātfirmām.
Katedras mācībspēki gada nogalē apmeklēja vairāku Dānijas augstskolu radniecīgās
katedras, iepazinās ar studiju programmām, būvkonstrukciju laboratorijām.
Mācībspēki sadarbībā ar SIA „Latvijas standarts” aktīvi piedalījušies Eirokodeksa adaptācijā
un tulkošanā. Iztulkoti vairāki standarti, sākta metodisko norādījumu sagatavošana
studentiem un projektētājiem.
15. septembrī mācību ekskursijā ieradās Tartu Lauksaimniecības universitātes studentu
grupa, lai iepazītos ar hidrotehniskajām būvēm Bauskas un Jelgavas rajonā. Ar objektiem
igauņu studentus iepazīstināja LIF prodekāns Kārlis Siļķe.
Vides un ūdenssaimniecības katedra ar Pasaules Bankas sponsorētu monitoringa
sistēmas uzlabošanas projektu saņēmusi pārvietojamu iekārtu analīžu veikšanai, datu
uzkrāšanai un apstrādāšanai. Ar šo iekārtu operatīvi iespējams noteikt slāpekļa klātbūtni
ūdenī, izšķīdušā skābekļa un pH līmeni, ūdens temperatūru, relatīvo ūdens līmeni un
elektrovadītspēju, kā arī citus rādītājus. Vides un ūdenssaimniecības katedras speciālisti
iekārtu izmanto agrāk ierīkoto noteču monitoringa staciju apsekošanā un informācijas
vākšanā. Ievērojami paplašinās informācija par vides un piesārņojuma kontroli, iespējams
operatīvi noteikt piesārņojuma avotu un atrašanās vietu.
LIF 1. kurss ieguva Azemitologa Mazo balvu.
Oktobra sākumā Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras pasniedzēji un doktoranti
apmeklēja pasaules mēroga izstādi “InterGeo” Minhenē. Izstādē prezentēti jaunākie
sasniegumi ģeodēzijas, ģeoinformātikas un zemes pārvaldības tehnoloģijās un darbu
organizācijā.
23. oktobrī pieredzes apmaiņā uz Kopenhāgenas Tehnisko koledžu, Dānijas Zaļās
arodizglītības centru un Profesionālās augstākās izglītības akadēmiju, Dānijas Tehnisko
universitāti un Hertogenbošas koledžu Holandē izbrauca LIF Arhitektūras un būvniecības
un Būvkonstrukciju katedras Būvniecības un Ainavu arhitektūras un plānošanas
specialitāšu septiņu pasniedzēju grupa.
30. oktobrī Jelgavā nedēļu ilgā praksē ieradās Kopenhāgenas Tehniskās koledžas
pieci 4. kursa studenti un profesore Solbrita Kristiansena. Viņi tikās ar LIF Vides un
ūdenssaimniecības katedras speciālistiem, iepazinās ar Jelgavas rajona Ozolnieku ciemata
ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju.
14. novembrī LIF noslēdza sadarbības līgumu ar AS „BMGS” un SIA „Jūras Projekts”,
lai ar mērķi paplašināt saikni starp akadēmisko vidi un ražošanu, kā arī padziļināt
studentu apmācības profesionālo ievirzi hidrotehniskās būvniecības jomā sagatavotu
būvinženierus.
PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES 2007. GADĀ
Ar sponsoru un LIF līdzekļiem turpinās laboratoriju korpusa rekonstrukciju.
15. martā paredzēta starptautiska zinātniska konference ainavu arhitektūrā.
Rudenī LIF plānots Zemes ierīcības specialitātes 60 gadu jubilejas pasākums, kas
tradicionāli būs arī absolventu salidojums.
Maģistrantu, doktorantu un mācībspēku pētījumiem plānots atklāt un sākt izmantot
Būvkonstrukciju pārbaužu un modelēšanas laboratoriju.
Fakultātes interneta mājas lapas pilnveide, īpaši speciālo studiju priekšmetu, piemēram,
būvmehānikas un būvkonstrukciju jomā.
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Pārtikas tehnoloģijas fakultāte (PTF)
Dekāne: asoc. prof., Dr.sc.ing. Inga Ciproviča
Adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63021075, 63022829
E-pasts: ptfdekan@llu.lv
http://www.llu.lv/?mi=154
STUDIJU PROGRAMMAS
Doktora studiju programma
Pārtikas zinātne (IKK 51541, akreditēta līdz 31.12.2010.)
Programmas vadītāja prof., Dr.sc.ing. Daina Kārkliņa
Akadēmiskās izglītības maģistra studiju programma
Pārtikas zinātne (IKK 45541, akreditēta līdz 31.12.2010.)
Programmas vadītāja prof., Dr.sc.ing. Līga Skudra
Starpaugstskolu akadēmiskā maģistra studiju programma
Uzturzinātne (IKK 45722, licenzēta līdz 21.06.2008.)
Programmas vadītāja prof., Dr.sc.ing. Daina Kārkliņa
Akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma
Pārtikas zinības (IKK 43541, akreditēta līdz 31.12.2007.)
Programmas vadītāja asoc. prof., Dr.sc.ing. Inga Ciproviča
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma
Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība (IKK 42345, akreditēta līdz 31.12.2012.)
Programmas vadītāja asoc. prof., Dr.sc.ing. Anita Blija
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Pārtikas produktu tehnoloģija (IKK 42541, akreditēta līdz 31.12.2007.)
Programmas vadītāja asoc. prof., Dr.sc.ing. Inga Ciproviča
JAUNAS STUDIJU PROGRAMMAS, PANĀKUMI STUDIJU PROCESĀ
Uztura katedras mācībspēki izstrādājuši pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas
„Ēdināšanas pakalpojumi” un „Viesnīcu pakalpojumi”, kuras paredzēts realizēt LLU filiālēs
Kandavā un Smiltenē. 2006. gada nogalē abas studiju programmas saņēmušas licenci un
ar 2007./2008. studiju gadu tajās plānots imatrikulēt studentus.
Profesionālā bakalaura studiju programma „Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība”
akreditēta uz sešiem gadiem (līdz 31.12.2012.).
Pieci mācībspēki aizstāvēja doktora disertācijas un sekmīgi turpina darbu Pārtikas
tehnoloģijas un Ķīmijas katedrā:
–
9. jūnijā asistente Solvita Kampuse aizstāvēja promocijas darbu „Latvijā audzēto
aveņu, upeņu un jāņogu šķirņu ogu piemērotība saldēšanai“ (vadītājs profesors
Dr.sc.ing. Imants Atis Skrupskis) un lektore Sandra Muižniece – Brasava aizstāvēja
promocijas darbu „Dabai draudzīga poli–β–hidroksibutirāta kompozītmateriāli
pārtikas produktu iepakojumam“ (vadītāja profesore Dr.habil.sc.ing. Lija Dukaļska),
iegūstot inženierzinātņu doktora grādu (Dr.sc.ing.).
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–

–

25. augustā lektore Evita Straumīte aizstāvēja promocijas darbu „Latvijā ražotu
rudzu miltu cepamīpašību izpēte“ (vadītājs profesors Dr.chem. Viesturs Kreicbergs)
un asistente Tatjana Rakčejeva aizstāvēja promocijas darbu „Bioloģiski aktivizēti
graudi kviešu maizes ražošanā“ (vadītāja profesore Dr.sc.ing. Līga Skudra), iegūstot
inženierzinātņu doktora grādu (Dr.sc.ing.).
6. septembrī lektors Fredijs Dimiņš aizstāvēja promocijas darbu „Medus kvalitātes
novērtēšanas rādītāji“ (vadītājs asociētais profesors Dr.chem. Pēteris Kūka), iegūstot
inženierzinātņu doktora grādu (Dr.sc.ing.).

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA – VIESLEKTORI, KONFERENCES, STUDENTU UN PASNIE
DZĒJU APMAIŅA
Fakultātē SOCRATES/ERASMUS programmā:
–
Fuldas Profesionālās universitātes (Vācija) lektors profesors Jorgens Hampširs
maģistrantūras studiju programmas „Pārtikas zinātne” studentiem nolasīja lekcijas
par jauno produktu attīstību un pamatstudiju programmas „Ēdināšanas un viesnīcu
uzņēmējdarbība” dažādu kursu studentiem par uztura jautājumiem,
–
Helsinku universitātes (Somija) profesore Marija Aulanko pamatstudiju programmas
„Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība” studentiem nolasīja lekcijas par jaunākajām
atziņām telpu tīrīšanas tehnoloģijā un tīrīšanas līdzekļiem.
Fakultātes mācībspēki un studenti SOCRATES/ERASMUS programmā:
–
Pārtikas tehnoloģijas katedras docente Daiga Kunkulberga nolasīja lekcijas Fuldas
Profesionālās universitātes (Vācija) studentiem par Latvijas maizes gatavošanas
tehnoloģijas niansēm un jaunākām atziņām maizes gatavošanā,
–
Uztura katedras asociētā profesore Anita Blija nolasīja lekcijas Fuldas Profesionālās
universitātes (Vācija) studentiem par pārtikas drošības un nekaitīguma
jautājumiem,
–
Pārtikas tehnoloģijas katedras asociētā profesore Ruta Galoburda nolasīja lekcijas
Helsinku universitātes (Somija) mājturības studiju programmas studentiem par
enerģiju mājsaimniecībā.
–
doktorantūras studiju programmas „Pārtikas zinātne” 2. kursa doktorante Zanda
Krūma promocijas darba eksperimentālo daļu izstrādāja Gentas universitātē
(Beļģija).
10. maijā PTF rīkoja gadskārtējo starptautisko konferenci „Pārtikas produktu inovatīvās
attīstības tendences”.
PROJEKTU REALIZĀCIJA
Mācībspēki realizēja Eiropas 6. Ietvara programmas, Ziemeļvalstu (NORFA) un Latvijas
Zinātnes padomes (LZP) finansētos projektus, sāka valsts pētījumu programmas
biotehnoloģijā „Inovatīvas tehnoloģijas augstvērtīgu, drošu un veselīgu pārtikas
produktu ieguvei no ģenētiski, fizioloģiski un bioķīmiski daudzveidīga augu un dzīvnieku
izejmateriāla” izpildi, veica Eiropas Sociālā fonda (ESF), Latvijas Republikas Ekonomikas
ministrijas (EM) un Izglītības un zinātnes ministrijas (LLU projekts) finansēto projektu
realizāciju. Kopumā fakultātē 2006. gadā realizēti 27 projekti.
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PTF realizētie projekti (ES struktūrfondu projekti - 129 lpp.)
Nr.
Projekta nosaukums
1.
6. Ietvara 5. prioritātes „Pārtikas kvalitāte un drošība“ projekts
FOODCT–2004–513988 SAFEFOODNET
2.
Ziemeļvalstu padomes (NORFA) finansētais projekts P.Nr. 619004/
Vo1/sted 195 „Bioķīmisko procesu izvērtēšana Ziemeļvalstu
ražotajos sieros nogatavināšanas laikā”
3.
Valsts pētījumu programmas agrobiotehnoloģijā „Inovatīvas
tehnoloģijas augstvērtīgu, drošu un veselīgu pārtikas produktu
ieguvei no ģenētiski, fizioloģiski un bioķīmiski daudzveidīga augu
un dzīvnieku izejmateriāla” (vadītāja profesore Daina Kārkliņa) un
projekta apakšprojekts nr. 5 „Jaunu, funkcionālām sastāvdaļām
bagātu pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas”
4.
LZP sadarbības projekts nr. 06.0040.1.4.V26 „Riski lauksaimniecībā
un mežsaimniecībā”
5.
LZP sadarbības projekts nr. 06.0039.5.„Lauksaimniecības izejvielu
pārstrādes un uztura ilgspējīgas sistēmas izveide sabiedrības
veselības veicināšanai”
6.
Zemkopības ministrijas subsīdiju projekts nr. L1365/7–06
„Lauksaimniecības nozares un zinātniskās stratēģijas attīstības
projekts”
7.
LZP grants 04.1051 „Prebiotiķu īpašību izpēte un to pielietojums
jaunu funkcionālu pārtikas produktu izgatavošanā”
8.
LZP grants 06.1945 „Bioloģiskā lauksaimniecībā iegūtā piena
kvalitatīvā sastāva izvērtējums”
9.
EM finansējums Pielietojamās pētniecības infrastruktūras attīstības
un pilnveidošanas programmā nr. 6240–06–62 „Materiālu
radioaktivitātes un higiēnas laboratorijas izveide” finansējums
mikrobioloģijas laboratorijas izveidei
10. Nr. 06.26–xp33 „Oksidēšanās procesu ietekme uz pārtikas
produktu kvalitātes un funkcionālo īpašību izmaiņām”
11. Nr. 06.12–xi–19 “Pārklājumu un līmējumu adhēzija ar koksni”
12. LLU projekts nr. 06.24–XP31 „Gāzu hromotogrāfijas analīžu
metodes realizācijai sagatavotu pārtikas produktu izvērtēšana”
13. LLU projekts nr. 06.5–XI12 „Pilngraudu miltu cepamīpašību
izvērtējums dažādām graudaugu šķirnēm”
14. LLU projekts nr. 06.25–XP32 „Maizes kontrolcepiena realizācijas
iespēju izpēte”
15. 2006/0244/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0033/0067 ”Ķīmijas
moduļa modernizācija LLU inženierzinātņu programmās”
16. VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/1.4.5/000004/004
“Studiju
vietu
modernizācija LLU inženierzinātņu jomā”
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Finansējums (Ls)
7 350,00
–

12 750,00

4 400,00
11 935,00

7 445,00

2 692,00
7 723,00
103 076,00

3 627,00
14 244,00
15 000,00
13 000,00
13 7000,00

24 239,21 (2006)

17.
18.
19.
20.

“Angļu valodas leksikas apguve tūrisma nozarē – izstrāde un
īstenošana tālākizglītības programmās tūrisma speciālistiem”
“Tālākizglītības metodiskā materiāla izveide un aprobācija
ēdināšanas nozares speciālo mācību priekšmetu pedagogiem”
Leonardo da Vinči projekts “Licence restorānu pavāriem”
Investīciju nepieciešamības izvērtējums Latvijas reģionos
cilvēkresursu nodrošināšanai viesmīlības nozarē PHARE projekts
nr. 2003/004–979–06–03/2.2/00102003 „Profesionālās izglītības
un tālākizglītības attīstības veicināšana Latvijas reģionos”

44016,84
29 096,48
–
24 264,00

ADMINISTRATĪVAIS UN SAIMNIECISKAIS NODROŠINĀJUMS – UZLABOJUMI STRUK
TŪRVIENĪBU DARBĀ, IZREMONTĒTAS AUDITORIJAS, IEKĀRTOTAS LABORATORIJAS,
JAUNAS IEKĀRTAS
Uztura katedrā
–
Par fakultātes līdzekļiem izremontēta un labiekārtota Uztura katedras 78.
auditorija.
Ķīmijas katedrā
–
Par ES Reģionālās attīstības fonda projekta VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/1.4.5/
000004/004 “Studiju vietu modernizācija LLU inženierzinātņu jomā” finansējumu
laboratorijas iekārtu iegādei un LLU investīciju līdzekļiem telpas remontam un
laboratorijas mēbeļu renovācijai gada nogalē atklāta Dabas vielu ķīmijas zinātniskā
laboratorija (Ķīmijas katedras 272. telpa).

Jaunā laboratorija aprīkota ar modernām iekārtām, rotācijas tipa vakuumietvaices
iekārtu, šķidruma hromotogrāfu, digitālo bireti, refraktometru, pH–metru, iekārtu
skābekļa satura mērījumiem pārtikas produktos un citām ierīcēm
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Pārtikas tehnoloģijas katedrā
–
Saskaņā ar EM projektā paredzētajiem finanšu līdzekļiem, Pārtikas tehnoloģijas
katedrā top Pārtikas produktu mikrobioloģijas laboratorija. Izremontēta 248.
telpa un renovētas laboratorijas mēbeles, iegādātas jaunas laboratorijas iekārtas:
laminārais bokss, mikroskops un fluorescenses mikroskops ar digitālo kameru,
homogenizātors un mikrotoms paraugu sagatavošanai mikrobioloģiskām analīzēm,
mikrofiltrācijas iekārta ūdens mikrobioloģiskām analīzēm, datori, printeri un citas
ierīces. Laboratorijas atklāšana paredzēta 2007. gada pavasarī.
–
Pārtikas produktu iepakošanas materiālu izpētes laboratorijā pilnveidota analītiskā
aparatūra, aprīkojot to ar pārtikas produktu struktūrmehānisko analizatoru.
Iekārta iegādāta par ESF finansētā projekta 2005/0137/VPD1/ESF/PIAA/04/
APK/3.2.3.2./0035/0067 „Studiju procesa modernizācija pārtikas tehnoloģijā”
līdzekļiem.
–
Izveidota Maizes kvalitātes laboratorija, aprīkojot to ar rotācijas tipa krāsni „Sveba
dalen 88” un mīklas mīcītāju „Varimixer bear AR10”.

Rotācijas tipa krāsns „Sveba dalen 88”

CITI PASĀKUMI
22. jūnijā tika atzīmēta profesora Jāņa Āboliņa simtgade. Par godu izcilajam zinātniekam
un pedagogam viena no lielākajām PTF auditorijām (145.) nosaukta profesora J.Āboliņa
vārdā.
Akadēmiķim profesoram Dr.habil.biol. Mārtiņam Beķeram piešķirta profesora Jāņa Āboliņa
balva pārtikas tehnoloģijā.
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Doktorante Solvita Kampuse saņēma Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu
akadēmijas (LLMZA), LLU un Hipotēku bankas iedibināto balvu par darbu „Latvijā audzēto
aveņu, upeņu un jāņogu šķirņu ogu piemērotība saldēšanai“.
Dokorants Fredijs Dimiņš saņēma LLMZA, LLU un Hipotēku bankas iedibināto balvu par
darbu „Medus kvalitātes novērtēšanas rādītāji“.
Valsts emeritētās zinātnieces nosaukums piešķirts docentei Dr.sc.ing. Lilitai Ozolai.
Profesore Daina Kārkliņa ievēlēta par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli.
Par Uztura katedras vadītāju ievēlēta asociētā profesore Anita Blija.
Izdota „Skaidrojošā vārdnīca – palīgs gardēdim“, kuru sastādīja autoru kolektīvs: Valda
Kozule, Gita Krūmiņa, Viesturs Rozenbergs, Imants Atis Skrupskis.
PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES 2007. GADĀ
Pārtikas produktu mikrobioloģijas laboratorijas atklāšana Pārtikas tehnoloģijas katedrā.
Projektos paredzēto aktivitāšu realizēšana.
148., 149., 150. un 251. auditorijas un 253. laboratorijas izremontēšana.
Pamatstudiju programmu „Pārtikas zinības“ un „Pārtikas produktu tehnoloģijas“
akreditācija.
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Ekonomikas fakultāte (EF)
Dekāne: asoc.prof., Dr.oec. Irina Pilvere
Adrese: Svētes iela 18, Jelgava LV-3001
Tālr.: 63023739
E-pasts: efdek@llu.lv
http://www.ef.llu.lv
STUDIJU PROGRAMMAS
Doktora studiju programma
Agrārā un reģionālā ekonomika (IKK 51310, akreditēta līdz 31.12.2007.),
vadītājs prof., Dr.habil.agr. Kazimirs Špoģis
Akadēmiskās izglītības maģistra studiju programma
Ekonomika (IKK 45310, akreditēta līdz 31.12.2010.), vadītāja prof., Dr.oec. Anastasija Vilciņa
Apakšprogrammas:
Uzņēmējdarbība un vadīšana, vadītāja docente, Dr.oec. Aina Muške
Mārketings un agrārā ekonomika, vadītāja prof., Dr.oec. Veronika Buģina
Reģionālā attīstība un pārvalde, vadītājs asoc.prof., Dr.oec. Jānis Kaktiņš
Finanses un kredīts, vadītāja prof., Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka
Grāmatvedība un uzskaites teorija, vadītāja asoc.prof., Dr.oec. Gaida Kalniņa
Profesionālā maģistra studiju programma
Uzņēmējdarbības vadība (IKK 46345, akreditēta līdz 01.06.2009.),
vadītāja asoc. prof., Dr.oec. Anda Zvirbule-Bērziņa
Akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma
Ekonomika (IKK 43310, akreditēta līdz 31.12.2010.)
Apakšprogrammas:
Uzņēmējdarbība un vadīšana, vadītāja asoc.prof., Dr.oec. Anita Auziņa
Grāmatvedība un finanses, vadītāja asoc.prof., Dr.oec. Gaida Kalniņa
Reģionālā attīstība, vadītāja lektore, Mg.oec. Līga Švānberga
Tiesību zinātnes, vadītāja Mg. paed. Alla Pūce
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma
Komercdarbība un uzņēmuma vadība (IKK 42345 licence Nr. 04056-17),
vadītāja prof., Dr.oec. Līga Mihejeva
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Komerczinības (IKK 41345, akreditēta līdz 31.12.2010.), vadītāja prof., Dr.oec. Līga Mihejeva
Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze (IKK 41344, akreditēta līdz 31.12.2010.),
vadītāja asoc.prof., Dr.oec. Gaida Kalniņa
JAUNAS STUDIJU PROGRAMMAS, PANĀKUMI STUDIJU UN ZINĀTNISKAJĀ DARBĀ
Licencēta profesionālās augstākās izglītības maģistrantūras studiju programma
„Uzņēmējdarbības vadība”, vadītāja Uzņēmējdarbības un vadības katedras asociētā
profesore Andra Zvirbule – Bērziņa.
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3. kursa studentam Madaram Bitītim piešķirta Latvijas Valsts pirmā prezidenta Jāņa
Čakstes stipendija.
3. septembrī Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā „Pikšas” 3. kursa studente Inese Bernāne
par izstrādāto piensaimniecības attīstības pētījumu saņēma Kārļa Ulmaņa stipendiātes
apliecību.
3. kursa studentei Indrai Jansonei par izcilu darbu apgūstot studiju priekšmetu „Agrārā
ekonomika” piešķirta profesora Jāņa Vanaga stipendija.
19. aprīlī, 22. – 23. novembrī notika ikgadējās maģistrantu zinātniskās konferences
„Attīstība daudzveidībā”.
EF Agrārās un reģionālās ekonomikas doktora studiju programmas vadītāja, profesora
Dr.habil.agr. Kazimira Špoģa vadībā izstrādāta un izdota „ROKASGRĀMATA doktorantiem
un zinātniskajiem vadītājiem”.
Aizstāvēti divi promocijas darbi: Anda Zvaigzne „Riska vadība Latvijas lauku tūrisma
uzņēmumos” un Viktorija Raņkevica „Brīvās ekonomiskās zonas Latvijā un to reģionālā
ietekme”.

Doktora studiju programmas vadītājs Dr.habil. agr., profesors K. Špoģis
„Rokasgrāmata doktorantiem un zinātniskajiem vadītājiem” prezentācijā

Ekonomikas katedrā ievēlēts vadošais pētnieks – Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis,
profesors Dr.habil.oec. Arnis Kalniņš.
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas, LLU un Hansabankas izsludinātajā
konkursā jaunajiem zinātniekiem par ieguldījumu lauku attīstības zinātniskajos pētījumos
balvu saņēma Ginta Kronberga par darbu „Sociālā tīkla un ekonomisko faktoru ietekme
uz Zemgales iedzīvotāju labklājību un finansiālo stabilitāti” un Kristīne Pabērza par darbu
„Kooperācijas attīstība Zemgales reģionā”.
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STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA – VIESLEKTORI, KONFERENCES, STUDENTU UN PASNIE
DZĒJU APMAIŅA
26. – 27. aprīlī notika starptautiskā zinātniskā konference „Ekonomikas zinātne lauku
attīstībai – 2006”, kurā piedalījās Latvijas, Austrijas, Polijas, Lietuvas, Itālijas, Bulgārijas,
Nīderlandes, Vācijas un Baltkrievijas augstskolu pārstāvji. Konference ieguva „LLU Gada
balvu – 2006” nominācijā „Gada fakultātes pasākums”.

Starptautiskā zinātniskā konference „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2006”

Turpinās aktīva sadarbība ar Drontenas Profesionālo lauksaimniecības universitāti
(Nīderlande). 2006. gadā šajā augstskolā apgūt jaunas zināšanas un pieredzi devās septiņi
studenti (Vineta Kursīte, Olga Travkina, Sigita Buša, Egils Kļava, Oskars Petrovs, Jana
Patmalniece, Sintija Moroza) un četri maģistranti (Mārtiņš Gustavs, Inese Ozola, Mārtiņš
Bušmeisters, Baiba Martinsone). Šīs augstskolas pasniedzēji – Natasja Spārgārena un
Keess Šippers – viesojās EF, lai vadītu lekcijas gan studentiem, gan mācībspēkiem.
2006. gadā turpinājās sadarbība ar Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitāti, kurā
vienu semestri pavadīja studentes Māra Priedīte un Elīna Krūmiņa. Ilggadējā sadarbības
augstskolā Roskildes universitātē (Dānija) savas zināšanas papildināja maģistrante Velga
Dišlere un doktorante Inga Pučure.
Sadarbība paplašinās ar Profesionālās Izglītības universitāti, Den Boša (Nīderlande),
lektores Vineta Tetere un Irēna Baraškina šīs augstskolas studentiem vadīja nodarbības
angļu valodā.
Pavasarī starptautiskajā projektā „Darbaspēka mobilitāte ES” piedalījās EF un Ščecinas
Lauksaimniecības akadēmijas (Polija) studenti.
Aprīlī EF mācībspēki iepazinās ar studiju organizāciju Ekonomikas un menedžmenta
institūtā Berlīnē (Vācija) un Johana Keplera universitātē Lincā (Austrija).
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Lai sekmētu labvēlīgu zinātnisku un akadēmisku sadarbību un veicinātu cilvēkresursu
kvalitāti, kompetenci un konkurētspēju darba tirgū Eiropas un pasaules kontekstā,
oktobrī EF noslēdza sadarbības līgumu ar izglītības iestādi „Foil mācību centrs”. Novembrī
Ekonomikas fakultātē SIA „Foil” organizēja semināru par jaunā laikmeta menedžmenta
psiholoģiju.
PROJEKTU REALIZĀCIJA
Uzņēmējdarbības un vadības katedrā profesores Līgas Mihejevas vadībā realizēts Eiropas
Sociālā fonda projekts „LLU EF profesionālās studiju programmas „Komerczinības”
studentu kvalifikācijas prakse”.
Profesora Kazimira Špoģa vadībā izstrādāts Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) projekts
„Doktora studiju procesa pilnveidošana rezultatīvās efektivitātes paaugstināšanai Agrārās
un reģionālās ekonomikas programmā”.
Profesore Baiba Rivža vadīja INTERREG III programmas „FEM: Sieviešu uzņēmējdarbības
resursu centri Baltijas valstīs” izstrādi.
Profesors Voldemārs Strīķis, lektore Modrīte Pelše un citi mācībspēki izstrādāja Latvijas
Zinātnes padomes (LZP) granta tematu „Cilvēkkapitāls: sociālā kapitāla uzkrāšana”.
Profesore Baiba Rivža un citi mācībspēki izstrādāja LZP granta tematu „Mentoru kustības
izveide Latvijas laukos saskaņā ar labas prakses pieredzi Ziemeļvalstīs”.
Profesore Anastasija Vilciņa, asociētā profesore Aija Eglīte un citi mācībspēki izstrādāja
IZM projektu „Maizes tirgus Latvijā”.
Profesors Voldemārs Strīķis, asociētā profesore Irina Pilvere, lektore Modrīte Pelše un citi
mācībspēki izstrādāja IZM zinātnisko projektu „Sociālais kapitāls lauku attīstībai”.
Asociētā profesore Irina Pilvere vadīja Zemkopības ministrijas projekta „Latvijas lauku
attīstības programmas projekta 2007. – 2013. gadam iepriekšējais novērtējums”
izstrādi.
ADMINISTRATĪVAIS UN SAIMNIECISKAIS NODROŠINĀJUMS – UZLABOJUMI STRUK
TŪRVIENĪBU DARBĀ, IZREMONTĒTAS AUDITORIJAS, IEKĀRTAS, LABORATORIJAS,
JAUNAS IEKĀRTAS
Tehniski aprīkota EF doktorantūras darba telpa.
Veikts remonts zinātnieku darba telpā.
Nomainīti datori 107. auditorijā (datorklasē).
CITI PASĀKUMI
Izstrādāts EF attīstības stratēģiskais plāns 2007. – 2013. gadam.
Lai uzlabotu studiju darbu kvalitāti, EF pilnveidoti un aktualizēti metodiskie norādījumi
pētniecisko darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai.
Izpildot Ministru kabineta noteikumus, sagatavots pašnovērtējuma ziņojums akreditētajām
studiju programmām par 2005./2006. studiju gadu.
Saņemtas sešas dažādu nomināciju balvas par mācību grāmatu un mācību līdzekļu
izstrādi 2006. gadā.
Ikgadējā LLU Mācību metodiskajā konferencē par mācību metodisko materiālu izstrādi
balvas saņēma – Uzņēmējdarbības un vadības katedra (2. vieta) un Grāmatvedības un
finanšu katedra (3. vieta).
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PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES 2007. GADĀ
Doktora studiju programmas akreditācija.
EF aktualizējas un aktivizējas zinātniskā darbība, pētniecisko darbu fakultātē veiks divi
vadošie pētnieki – Ekonomikas un Uzņēmējdarbības un vadības katedrās.
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura līmeņa studiju programmas „Komercdarbība
un uzņēmuma vadība” akreditācija.
Profesionālās augstākās izglītības maģistrantūras studiju programmas „Uzņēmuma
vadība” realizācijas sākšana, septembris.
EF Studentu pašpārvalde rīko gadskārtējās populārās un atraktīvās EKU dienas, 27. – 28.
marts.
Starptautiskā zinātniskā konference „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai”, 25. – 26.
aprīlis.
Rudens un pavasara semestros notiks ikgadējās maģistrantu zinātniskās konferences
„Attīstība daudzveidībā”.
ERASMUS programmā turpinās studentu apmaiņa ar Drontenas Profesionālo
lauksaimniecības universitāti (Nīderlande) un Tītgenas Biznesa koledžu (Dānija).
16 mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšana Drontenas Profesionālajā lauksaimniecības
universitātē (Nīderlande), janvāris un aprīlis.
EF mācību korpusa logu nomaiņa un pirmā stāva koridora remonts.
Profesionālā bakalaura augstākās izglītības studiju programmas „Komercdarbība un
uzņēmuma vadība” pirmais izlaidums.
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Sociālo zinātņu fakultāte (SZF)
Dekāns: asoc.prof., Dr.agr. Jānis Ābele
Adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63021821, 63005628
E-pasts: szfdek@llu.lv
http://www.szf.llu.lv
STUDIJU PROGRAMMAS
Akadēmiskās izglītības maģistra studiju programma
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija (IKK 45310, akreditēta līdz 31.12.2008.),
vadītāja doc. Maiga Krūzmētra
Starptautisko projektu vadība (IKK 46345, akreditēta līdz 13.04.2009.),
vadītāja asoc.prof., Dr.paed. Daina Grasmane
Akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija (IKK 43310, akreditēta līdz 31.12.2008.),
vadītāja lekt., Mg.sc.soc. Anda Grīnfelde
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma
Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari (IKK 42345, akreditēta līdz 31.12.2012.),
vadītāja asoc.prof., Dr.paed. Larisa Maļinovska
JAUNAS STUDIJU PROGRAMMAS, PANĀKUMI STUDIJU PROCESĀ
2006./2007. studiju gadā atvērta profesionālās augstākās izglītības maģistrantūras studi
ju programma „Starptautisko projektu vadība”, vadītāja asociētā profesore Daina Grasma
ne.
Tiek gatavoti dokumenti jaunai bakalaura līmeņa un maģistrantūras pilna un nepilna lai
ka studiju programmai „Sabiedrības pārvalde”.
Pārakreditēta pil
na laika bakalaura
līmeņa studiju pro
gramma „Iestāžu
un
uzņēmumu
ārējie sakari” (līdz
2012. gadam).
13
mācībspēku
no kopējā SZF
mācībspēku skai
ta (63) studē dok
torantūrā.
Dr.phil. Voldemārs
Bariss un Dr.paed.
Sarmīte Bremze
no 2006. gada ir
asociētie profeso
ri.
Jūnijā notika pirmais nepilna laika bakalaura līmeņa studiju programmas „Organizāciju
un sabiedrības pārvaldes socioloģija” absolventu izlaidums.
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STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA – VIESLEKTORI, KONFERENCES, STUDENTU UN PASNIE
DZĒJU APMAIŅA
Vieslektori:
Klelija Tavvolta un Annabella Polleta (Francija) – franču valodas pasniedzējas pamatstudiju
un maģistrantūras studiju programmu studentiem,
Maksina Davida (Sarejas universitāte, Lielbritānija) lasīja lekcijas par Eiropas Savienības
(ES) politiku, institūcijām, starptautiskajām attiecībām, globalizāciju un integrācijas
jautājumiem,
profesors Džons Hobro (Sarejas universitāte, Lielbritānija) lasīja lekciju kursu „ES projektu
izstrāde un vadība”,
Tims Sinnamons (Sarejas universitāte, Lielbritānija) lasīja lekciju kursu „ES tiesības”.
Konferences:
starptautiskā zinātniskā konference „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā”, piedalījās
zinātnieki, pašvaldību pārstāvji un darba devēji no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Krievijas un
Lielbritānijas,15. un 16. jūnijs,
mācībspēki piedalījušies starptautiskās konferencēs un semināros ar referātiem Krumlovā
(Čehija), Kauņā, Šauļos (Lietuva), Krakovā (Polija), Rostokā, Berlīnē un Brandenburgā
(Vācija), Helsinkos (Somija), Liepājas Pedagoģijas akadēmijā, Daugavpils universitātē,
Latvijas Universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē un Rēzeknes augstskolā.
Studentu un pasniedzēju apmaiņa:
studiju programmā ”Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari” studē Jakobs Riads Šimons no
Zviedrijas,
asociētā profesore Larisa Maļinovska SOCRATES/ERASMUS programmā Viļņas Augstākās
izglītības koledžā (Lietuva) lasīja lekciju kursu „Starpkultūru komunikācija” un uzstājās
ar referātu CLIL.AXIS projekta partneru dienās Līdas Metropolitēna universitāte
(Lielbritānija),
docente Gunita Mazūre stažējās un lasīja akadēmisko lekciju “Valsts finansiālais atbalsts
lauksaimniecības un lauku attīstībai: subsīdijas, kredīti, kredītu garantijas, nodokļi un
investīcijas” Padovas Lauksaimniecības universitātē, Zemes un agromežsaimniecības
sistēmu fakultātē (Itālija),
Valodu katedras docente Olga Turuševa saņēma Šveices stipendiju un stažēsies Ženēvas
universitātē,
Drontenas Profesionālajā lauksaimniecības universitātē (Nīderlande) studēja četri SZF
studenti.
Laurea Profesionālajā universitātē (Somija) studēja pieci programmas ”Iestāžu un
uzņēmumu ārējie sakari” studenti,
studiju programmas ”Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari” 1. kursa students piedalījās
starptautiskā konferencē Ukrainā inovatīvo biznesa ideju risināšanā un paņēmienu
apgūšanā,
studiju programmas ”Organizāciju un sabiedrības pārvalde socioloģija” trīs studenti
apguva zināšanas Vācijā SOCRATES/ERASMUS programmā,
Socioloģijas katedras docente Ženija Krūzmētra papildināja zināšanas Nīderlandē,
Socioloģijas katedras vadītājs, asociētais profesors Jānis Ķusis SOCRATES/ERASMUS
programmā lasīja lekcijas Sarejas universitātē (Lielbritānija).
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PROJEKTU REALIZĀCIJA
Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) atbalsta projekts „SPSS programmas izmantošana
zinātniskās aktivitātes sekmēšanai”, zinātniskais vadītājs profesors Jānis Ābele,
IZM atbalsta projekts „Objektīvo un subjektīvo faktoru ietekme uz iedzīvotāju piesaisti
Latvijas mazpilsētu un lauku teritorijām”, zinātniskais vadītājs asociētais profesors Jānis
Ķusis,

Sadarbībā ar Francijas
kultūras centu SZF katru
gadu rīko Frankofonijas
dienas

SZF dienas pils pagalmā

IZM atbalsta projekts „Monogrāfijas izstrāde praktiskajā filozofijā”, zinātniskais vadītājs
asociētais profesors Kārlis Lūsis,
Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalsta projekts „Zemgales reģiona vidusskolēnu informēšana
par studiju un darba iespējām, absolvējot LLU SZF”, projekta vadītāja lektore Inga
Svarinska,
ESF atbalsta projekts „Investīciju nepieciešamības izvērtējums Latvijas reģionos
cilvēkresursu nodrošināšanai viesmīlības nozarē”, zinātniskā vadītāja lektore Ingrīda
Millere (Pārtikas tehnoloģijas fakultāte), piedalās Socioloģijas katedras lektore Dace
Kaufmane,
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docente Maiga Krūzmetra iesaistījusies projektu īstenošanā:
–
PHARE 2003./004–979–06–03/220010 projektā „Profesionālās izglītības un
tālākizglītības attīstības veicināšanai Latvijas reģionos”,
–
Zemkopības ministrijas finansētā projektā „Inovatīvā domāšana Latvijas laukos un
uzņēmējdarbībā”,
–
ES INTERREG IIIB projektā „Baltijas reģiona sieviešu uzņēmēju tikšanās”.
–
Labklājības ministrijas finansētā projektā „Latvijas un tās reģionu darba tirgus
specifiskās problēmas”.
realizēts projekts „Informētības paaugstināšana par Franciju”, partneri: SZF un Francijas
kultūras centrs.
ADMINISTRATĪVAIS UN SAIMNIECISKAIS NODROŠINĀJUMS – UZLABOJUMI STRUK
TŪRVIENĪBU DARBĀ, IZREMONTĒTAS AUDITORIJAS, IEKĀRTOTAS LABORATORIJAS,
JAUNAS IEKĀRTAS
Iekārtotas jaunas telpas Socioloģijas katedrai un dekanātam, kas uzlabojis darba apstākļus
un pozitīvi ietekmē mācību procesu. Visi pasniedzēji nodrošināti ar savu darba vietu un
iespēju strādāt ar datoru.
Iekārtota datorklase ar SPSS programmas pieejamību pētījumu datu apstrādei, kā arī
nodrošināts interneta pieslēgums, ko izmanto studiju programmu īstenošanā.
Iegādāti portatīvie datori un multimediji, lai mācībspēki un studenti studiju priekšmetos
izmatotu modernās tehnoloģijas.
Metodiskais kabinets papildināts ar plašu jaunākās literatūras klāstu, kas pieejama gan
pasniedzējiem, gan studentiem no SZF un citām fakultātēm.
CITI PASĀKUMI
Izstrādāta SZF mājas lapa: www.szf.llu.lv.
Notikušas „Baltic Sea Network” partneru dienas LLU, kurās piedalījās 27 pasniedzēji no
sešām valstīm – Latvijas, Lietuvas, Somijas, Vācijas, Igaunijas un Krievijas.
Īstenotas „Starpkultūru vadības veicināšana Baltijas jūras reģionā” apmācības, kurās
piedalījās 39 studenti no Latvijas, Vācijas, Somijas, Igaunijas, Lietuvas un Krievijas.
Filozofijas katedras pasniedzējs lektors Ignats Trepšs organizēja diskusiju studentiem un
pasniedzējiem „Islāms un mūsdienas”.
Kārļa Ulmaņa stipendiāte – Lāsma Līcīte, Senāta stipendiāte – Dina Bite, Pētera Birkerta
stipendiāte – Sandra Šteinerte.
Apritēja pieci gadi kopš fakultātes izveidošanas (2001.) un desmit gadu kopš maģistrantūras
studiju programmas „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” īstenošanas,
Aktīvi darbojas Studentu pašpārvalde, pārstāvot gan fakultātes, gan universitātes
intereses – rīko SZF dienas, Donoru dienas, Atvērto durvju dienu un labdarības akcijas.
PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES 2007. GADĀ
Pirmo reizi notiek SZF studentu un maģistrantu zinātniskā konference.
Mācībspēku starptautiskā zinātniskā konference „Jaunas dimensijas sabiedrības
attīstībā”.
Sadarbībā ar Francijas kultūras centru tiek iekārtots Franču valodas kabinets.
Remonts SZF telpās – pils trešajā stāvā un auditoriju labiekārtošana otrajā stāvā.
Dokumentu gatavošana studiju programmas „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes
socioloģija” akreditācijai.
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Sadarbības līgums ar Sarejas universitāti (Lielbritānija), lekcijas SZF lasīs divi šīs
universitātes vieslektori.
LLU fakultāšu starpkatedru metodoloģiskais seminārs par biotehnoloģijām un ētiku.
Publiskas diskusijas studentiem, pasniedzējiem un pilsētas iedzīvotājiem par mūsdienu
aktuālām problēmām.
Maģistrantūras studiju programmas „Tulkošana lauksaimniecības nozarēs” izstrāde.
Studentu līdzdalība apmaiņas studiju programmās: trīs jaunieši dodas uz Laurea
Profesionālo universitāti (Somija), četri – uz Viļņas Augstākās izglītības koledžu
(Lietuva).
Starptautiskā zinātniskā studentu, maģistrantu un doktorantu konference „Studenta ceļš
uz zinātni”, studenti piedalīsies arī starptautiskā zinātniskā konferencē Sanktpēterburgā
(Krievija).

63
LLU 2006. gada publiskais pārskats

Informācijas tehnoloģiju fakultāte (ITF)
Dekāne: prof., Dr.sc.ing. Irina Arhipova
Adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63023095, 63023095
E-pasts: itfdek@llu.lv
http://itf.llu.lv/
STUDIJU PROGRAMMAS
Doktora studiju programma
Informācijas tehnoloģijas (IKK 51523, licencēta līdz 01.06.2009.),
vadītājs prof., Dr.habil.sc.ing. Pēteris Rivža
Akadēmiskās izglītības maģistra akadēmiskā studiju programma
Informācijas tehnoloģijas (IKK 45526, akreditēta līdz 31.12.2007.),
vadītāja prof., Dr.sc.ing. Irina Arhipova
Akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma
Datorvadība un datorzinātne (IKK 43526, akreditēta līdz 31.12.2008.),
vadītājs prof., Dr.habil.sc.ing. Pēteris Rivža
Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma
Programmēšana (IKK 42526, akreditēta līdz 31.12.2011.),
vadītājs doc., Dr.sc.ing. Egils Stalidzāns
JAUNAS STUDIJU PROGRAMMAS, PANĀKUMI STUDIJU UN ZINĀTNISKAJĀ DARBĀ
Maģistrantūras studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” pirmais izlaidums, studiju
programmas vadītāja profesore Irina Arhipova). 13 maģistrantu ieguva inženierzinātņu
maģistra grādu informācijas tehnoloģijās.
Licencēta doktora studiju programma „Informācijas tehnoloģijas” (līdz 01.06.2009.),
vadītājs profesors Pēteris Rivža. Programmā uzņemti seši jaunie doktoranti, kuriem
piešķirts projekta „Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem
inženierzinātnēs, lauksaimniecības inženierzinātnēs un mežzinātnē” Eiropas Sociālā fonda
(ESF) grants 2005. –2007. gadam.
2006./2007. studiju gadā LLU Senāta stipendiju saņēma 2. kursa maģistrants Vitālijs
Osadčuks un 4. kursa students Uldis Šalajevs.
2006./2007. studiju gadā Alberta Krastiņa vārdiskā stipendija piešķirta 4. kursa studentam
Aleksejam Zacepinam.
2006./2007. studiju gada Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas „Izglītībai, zinātnei
un kultūrai” stipendija piešķirta 2. kursa maģistrantam Mārtiņam Brūklim.
STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA – VIESLEKTORI, KONFERENCES, STUDENTU UN
PASNIEDZĒJU APMAIŅA
Starptautiskā konference “Informācijas tehnoloģijas lauku attīstībai”, 19. – 20. oktobris.
60 studentu un maģistrantu piedalījās zinātniskajā konference ITF dienās, 19. aprīlis.
Starptautisks seminārs starp LLU un Lietuvas Lauksaimniecības universitātes Fizikas
katedrām, 13. jūnijs.
Maģistrantūras studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” studiju priekšmetu
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uzlabošanā piedalās informācijas tehnoloģiju jomā Latvijas vadošo augstskolu
mācībspēki: profesors Jānis Grundspeņķis, profesore Larisa Zaiceva, profesors Valerijs
Zagurskis, asocitētā profesore Mārīte Kirikova, asociētā profesore Oksana Ņikiforova,
asociētais profesors Jānis Eiduks, docents Andrejs Ermuiža, docents Juris Vīksna un citi
mācībspēki.
„Nordplus Neighbour” programmas starptautiskie kursi maģistrantiem un doktorantiem
„Bioloģija” Lietuvas Veterinārajā akadēmijā, 22. – 28. maijs.

Starptautiskie “Nordplus Neighbour“ programmas kursi maģistrantiem un
doktorantiem „Bioloģija” Lietuvas Veterinārajā akadēmijā Kauņā

PROJEKTU REALIZĀCIJA
ESF 3.2.3.2. aktivitātes projekts „Informācijas tehnoloģiju maģistrantūras studiju
programmas modernizācija LLU”, vadītāja profesore Irina Arhipova.
ESF 3.2.3.2. aktivitātes projekts „Matemātikas un fizikas studiju procesa modernizācija
LLU”, vadītāja lektore Ilze Jēgere.
ESF 3.2.5.2. aktivitātes projekts „LLU akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšana
datu apstrādes tehnoloģijās”, vadītājs profesors Aivars Āboltiņš.
ESF 3.2.6.3. aktivitātes projekts „Profesionālās studiju programmas “Programmēšana”
prakses īstenošana 4. kursa studentiem IT uzņēmumos”, vadītājs docents Andrejs
Paura.
ESF 3.2.6.3. aktivitātes projekts „Profesionālās studiju programmas “Programmēšana”
prakses īstenošana 3. kursa studentiem IT uzņēmumos”, vadītājs docents Andrejs
Paura.
Latvijas Zinātnes padomes sadarbības projekts „Latvijas lauksaimniecības risku un krīžu
vadības sistēmas”, 2006. – 2009., vadītājs profesors Pēteris Rivža.
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Izglītības un zinātnes ministrijas LLU pētniecības projekts „Mežu apsaimniekošanas
plānošanas informācijas sistēmas objektu modelis”, vadītāja profesore Irina Arhipova.
„Nordplus Neighbour” 2005. – 2006. programmas projekts „Ziemeļvalstu–Baltijas–
Krievijas bioinformātikas akadēmiskais tīkls”, vadītāja profesore Irina Arhipova.

„Nordplus Neighbour” 2005. – 2006. programmas projekta „Ziemeļvalstu–Baltijas–
Krievijas bioinformātikas akadēmiskais tīkls” darba sanāksme Norvēģijā

ADMINISTRATĪVAIS UN SAINMNIECISKAIS NODROŠINĀJUMS – UZLABOJUMI
STRUKTŪRVIENIBU DARBĀ, IZREMONTĒTĀS AUDITORIJAS, IEKĀRTOTAS
LABORATORIJAS, JAUNĀS IEKĀRTAS
Realizēts Fizikas katedras infrastruktūras attīstības projekts „Mēraparatūras iegāde
siltuma un mitruma plūsmu mērījumiem”. Iegādātas iekārtas siltuma un mitruma plūsmu
mērījumiem, saules radiācijas mērījumiem un nepieciešamie instrumenti paraugu
izgatavošanai un apstrādei.
Vadības sistēmu katedrā, realizējot ESF projektu, ierīkota jauna datorklase.
Matemātikas katedrai izremontētas sešas mācību auditorijas, tai skaitā viena datorklase,
izremontēti un labiekārtoti pasniedzēju kabineti.
CITI PASĀKUMI
ITF svinēja piecu gadu jubileja, 19. oktobris.
Studentu pašpārvalde rīkoja ITF dienas „Bināriņš – 2006”, 19. – 20. aprīlis.
Piedalīšanās izstādē „Baltic IT&T – 2006”, 5. – 7. aprīlis.
Matemātikas katedra sadarbojas ar Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāti
ESF projektu „Datoru matemātisko sistēmu ieviešana mācību procesā augstskolā” un
„Augstskolu pasniedzēju kompetenču paaugstināšana moderno tehnoloģiju fizikālo
procesu datormodelēšanā” realizācijā, koordinators no LLU profesors Aivars Āboltiņš.
Sadarbībā ar Jelgavas pilsētas domi realizēts PHARE 2003 projekts „IKT standartizācija
Zemgales reģionā”.
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Sadarbībā ar Jelgavas Reģionālo pieaugušo izglītības centru realizē ESF 3.3.5.1. aktivitātes
projektu „Profesionālās izglītības pieejamības uzlabošana invalīdiem Zemgales reģionā”,
2005. – 2007.
PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES 2007. GADĀ
ITF svinīgā domes sēde, kas veltīta profesora Alberta Krastiņa simts gadu dzimšanas
dienai.
Projektā „Ziemeļvalstu–Baltijas–Krievijas bioinformātikas akadēmiskais tīkls” ITF rīko
starptautisku kursu maģistrantiem „Bioloģisko datu analīze” Tartu universitātē, Igaunija,
29. janvāris – 1. februāris.
Projektā „Ziemeļvalstu–Baltijas–Krievijas bioinformātikas akadēmiskais tīkls” ITF rīko
starptautisku kursu maģistrantiem „Bioinformātika”, LLU, 7. – 12. maijs.
ITF dienas „Bināriņš – 2007.”, aprīlis.

ITF dienas „Bināriņš 2006.”
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Tālākizglītība
Zinātne un pētnieciskais darbs
Doktorantūra
Uzlabojumi informācijas sistēmās
LLU aģentūras – zinātniskie institūti

Sasniegumi tālākizglītības darbā
2006./2007. studiju gadā tālākizglītības aktivitātes ir strauji pieaugušas. Iepriekšējos gados
tālākizglītības piedāvājumu nodrošināja galvenokārt Meža fakultāte (MF) un Tehniskā fakultāte
(TF) īstenojot dažādus kursus, bet pašlaik šo studiju veidu piedāvā gandrīz visas fakultātes.
2006./2007. studiju gada tālākizglītības piedāvājumu veidoja šādas programmas un kursi:
„Tradicionālais un inovatīvais mūsdienu skolu pedagoģijā” (A1 tālākizglītības kursi), TF,
„Pārmaiņas mūsdienu skolu pedagoģijā” (A1 tālākizglītības kursi), TF,
„Lietišķā psiholoģija”, TF,
„Floristika”, TF,
„ECDL kursi”, ITF,
„Klientorintēta saskarsme”, SZF,
„Eiropas Savienības struktūrfondu projektu vadība”, SZF,
„Darba tiesiskās attiecības un to saikne ar civildienestu”, SZF,
„Ievads Eiropas Savienības tiesībās”, SZF,
„Eiropas Savienības aktualitātes”, SZF,
„Ietekmējošā komunikācija”, SZF,
„Valsts pārvaldes pamati”, SZF.
Īpaši aktīvi tālākizglītības sistēmas stiprināšanā un attīstībā iesaistījusies Lauksaimniecības
fakultāte (LF).
LF Agrobiotehnoloģijas institūta dārzkopības nodaļā notika ikgadējie tālākizglītības kursi „Dārzu
dizains”. 2007. gada februārī kursus noklausīsies, apstādījumu projektu aizstāvēs un sertifikātu
iegūs 12 tālākizglītības kursantu. 2006. gada septembrī kursos pieteicās 33 interesenti, kuri pašlaik
mācās un darbus aizstāvēs 2008. gada februārī.
2006./2007. studiju gadā, realizējot Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu „Tālākizglītības programma
dārzu un ainavu arhitektūrā tūrisma un mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, lietojot inovatīvas
e–studijas (PURENE)” (līguma nr. 2006/0005/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0039/0067), bija
iespēja izstrādāt un izveidot jaunu tālākizglītības kursu programmu „Dārzu un ainavu arhitektūra”.
Jaunā programma šajā jomā Latvijā ir inovatīva, jo organizēta e–studiju veidā. Sadarbībā ar
projekta partneriem – Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības studiju centru – izstrādāti e–
studiju materiāli, izmantojot multimediju. Jauno kursu konsultanti apmācīti e–studiju specifikai,
darbam ar atbalsta sistēmu. 2007. gada februārī un martā apmācīta 18 cilvēku liela mērķa grupa,
kas zināšanas ieguva pēc jaunajiem materiāliem un deva vērtējumu un ierosmes to pilnveidošanai.
2007. gada septembrī plānoti Dārzu un ainavu arhitektūras tālākizglītības e–studiju kursi, kuru
kopējais apjoms ir ap 40 kredītpunktu.
LF, sevišķi Agrobiotehnoloģijas institūta mācībspēki, aktīvi piedalījās tālākizglītības kursu
programmu izstrādē un iesniedza interesantus priekšlikumus, piemēram, „Dārzu un apstādījumu
puķes”, „Projektu rakstīšana lauksaimniecībā”, „Modernās tehnoloģijas dārzaugu pirmapstrādē
un uzglabāšanā”, „Biotehnoloģijas lauksaimniecībai un cilvēkam”. Šāda satura kursi drīzumā tiks
piedāvāti interesentiem.

69
LLU 2006. gada publiskais pārskats

Pārtikas tehnoloģijas fakultāte (PTF) tālākizglītības aktivitātes īstenojusi, darbojoties vairākos
projektos:
PHARE projekts nr. 2003/004–979–06–03/2.2/0010 „Profesionālās izglītības un
tālākizglītības attīstības veicināšana Latvijas reģionos”, profesionālās tālākizglītības
programmu izstrāde pārtikas tehnoloģiju jomā,
tālākizglītības parogramma angļu valodā viesmīlības un tūrisma speciālistiem,
ESF projekta „Ķīmijas moduļu modernizācija LLU inženierzinātņu studiju programmās”
viena no sadaļām ir „Tālmācības materiāli inženierzinātņu nepilna laika studentiem”.
Meža fakultātes Meža zinātnes un tālākizglītības centrā (MZTC) 2006. gadā programmās „Augoša
meža vērtēšana”, „Apaļo sortimentu kvalitātes vērtēšana un kvantitātes uzmērīšana”, „Jauno
mednieku apmācība”, „Medību vadītāju apmācība”, „Kurinātāju apmācība” zināšanas ieguvuši 158
interesenti. MZTC apgrozījums, kas 2005. gadā bija 8500 latu, 2006. gadā pārsniedza 20 000
latu. Plānots, ka 2007. gada pirmajā ceturksnī MZTC apgrozījums būs vismaz 20 000 un līdz gada
beigām sasniegs 50 000 latu robežu.
Sadarbībā ar LLU mācību un pētījumu mežsaimniecību „Kalsnava” martā Kalsnavas meža novadā
notika Medību trofeju izstāde. Šīm ekspozīcijām ir zinātniska ievirze – trofejas vērtēšanā iegūtos
datus studenti izmanto zinātnisko darbu izstrādei. Sākta sadarbība ar VMD Madonas virsmežniecību
jauno mednieku apmācībā. Notikuši kursi Latvijas reģionos – Madonas un Bauskas rajonā.
Gada beigās sadarbībā ar Valsts meža dienestu (VMD) izstrādātas divas jaunas tālākizglītības
programmas – Mežziņu un mežziņu vietnieku kvalifikācijas kursi un Mežsargu kvalifikācijas kursi.
Gada nogalē MZTS startēja cenu aptaujā un ieguva tiesības šīs programmas realizēt LLU. 29.
decembrī parakstīts līgums par VMD darbinieku apmācību. 2007. gadā plānots sākt sadarbību ar
jaunizveidoto struktūrvienību – VMD Konsultāciju un pakalpojumu centru.
Novitātes tālākizglītībā
Lai veicinātu šīs studiju formas attīstību, no septembra katrā fakultātē strādā viens
tālākizglītības koordinators.
Pēc Zemkopības ministrijas pasūtījuma izstrādāta un ministrijā iesniegta mācību
programma „Eiropas kopienas tiesību aktu prasības pārvaldības prasību ievērošanai”,
kuras tapšanā piedalījās Lauksaimniecības, Veterinārmedicīnas, Lauku inženieru un Meža
fakultātes mācībspēki.
Ņemot vērā LLU attīstības stratēģisko plānu no 2007. līdz 2013. gadam, tālākizglītības
darbs notiek kompleksi – visas fakultātes ir sagatavojušas programmu un kursu
piedāvājumu, kas īstenojams no nākamā studiju gada, un tās iesaistās arī projektu
izstrādes un realizēšanas procesos.
Tālākizglītības piedāvājuma formu dažādošanai ieviests klausītāja statuss, kas paver
iespējas ikvienam interesentam iesaistīties studiju procesā, apgūstot izvēlētos mācību
priekšmetus.
Ar katru nākamo studiju gadu plānots paplašināt LLU tālākizglītības piedāvājumu,
piedaloties projektu konkursos, dažādu fondu un ministriju konkursos par jaunu
tālākizglītības programmu un kursu izstrādi un veidojot programmas, kuras var apgūt
tālmācībā, kā arī attīstīt konsultatīvo darbību.
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Zinātne, pētnieciskā darbība
LLU ZINĀTNISKIE PROJEKTI
LLU ZINĀTNISKO PROJEKTU DINAMIKA

Eiropas Savienības IETVARA PROGRAMMAS
“Augsnes vides novērtēšana, veicot monitoringu”, ENVASSO, EC līguma nr. 022713,
vadītājs profesors Aldis Kārkliņš.
“Ķīmiskās pārtikas drošības tīkls Eiropas paplašināšanā”, 6. Ietvara programma,
SAFEFOODNET 513988, vadītāja profesore Daina Kārkliņa, www.safefoodnet.net.
“Inovācija, apzinot pētniecības iespējas”, SSA FP2004–INNOV–04 INTRO, vadītāji:
profesore Baiba Rivža, profesors Pēteris Rivža, lektore Ilze Stokmane, www.introproject.
net.
”Eiropas lauksaimniecības un pārtikas pētniecības kapacitātes kartēšana un paredzēšana“,
EU AGRI MAPPING 022801, vadītāja lektore Ilze Stokmane, www.agrifoodresearch.net.
LLU STARPTAUTISKIE PROJEKTI
„Ziemeļvalstu – Baltijas valstu – Krievijas akadēmiskais tīkls bioinformātikas nozarē”,
“Nordplus Neighbour”, nr. 172747/V11, 2005. – 2006., vadītāja profesore Irina
Arhipova.
“Ziemeļvalstu – Baltijas valstu – NVS – Krievijas tīkls veterinārmedicīnas doktorantūras
apmācību stimulēšanai”, „NordPlus”, vadītāja asociētā profesore Vita Antāne.
„Mūžizglītības problēmas kvalitātes un atzīšanas kontekstā”, “Nordplus Neighbour”,
vadītāja profesore Baiba Rivža.
„Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu ekoloģiskā plāna izstrāde” – kultūrainavas
izpēte, UNESCO 05/VV/42, vadītāja profesore Māra Urtāne.
„Eiropas celtniecības pētījumu tīkls” – modificētas koksnes izmantošana būvkonstrukcijās,
E–CORE, vadītājs asociētais profesors Andris Morozovs.
“Bioķīmijas procesi, kas attiecināmi uz veselību, garšu un tekstūru, Ziemeļvalstīs ražotu
siera šķirņu nobriešanas laikā”, NORFA „Network”, P.Nr.6199004/VO 1/sted 19512005.–
2007., asociētā profesore Inga Ciproviča.
„Starpkulturālās atšķirības pārtikas lietošanā Baltijas jūras reģionā”, vadītāja asociētā
profesore Envija Velga Strautniece.
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“Dzīvnieku audzēšanas pērejošā loma dzīvnieku reprodukcijas procesā”, tīklu programma,
vadītājas: asociētā profesore Vita Antāne, docente Laima Liepa.
„Sugu un biotopu aizsardzība dabas parkā „Rāzna” – Rāznas dabas parka ainavas izpēte,
LIFE 04 NAT/LV/000199, vadītāja profesore Māra Urtāne.
“Starpvalstu sadarbība integrētas dabas un ūdens resursu apsaimniekošana starp Bauskas
un Biržai rajoniem”, INTERREG III B, vadītājs docents Gunārs Pētersons.
„Kultūru mijiedarbība un sintēze”, INTERREG III B, vadītāja docente Nora Lūse.
„FEM: Sieviešu uzņēmējdarbības resursu centri Baltijas valstīs”, INTERREG III B, vadītājas:
docente Maiga Krūzmētra, profesore Baiba Rivža.
„FEM: Sieviešu uzņēmējdarbības atbalsta un mūžizglītības kopā nākšanas vietu izveide
Baltijas un Ziemeļvalstīs”, INTERREG III B, vadītājas: docente Maiga Krūzmētra, profesore
Baiba Rivža.
LZA KORESPONDĒTĀJLOCEKLE
Dr.sc.ing. Daina Kārkliņa
LLU RAKSTI
2006. gadā LLU sastādīti un publicēti divi kopējas tematikas krājumi (16. un 17. numurs). Kopumā
publicēti 49 autoru 26 raksti, no tiem astoņi raksti angļu valodā.
PATENTI
Henriks Putāns, Imants Ziemelis, Dainis Viesturs, Liene Kanceviča, Aldis Putāns, Ēriks
Ziemelis „Plakanā saules kolektora iekārta”.
Ina Alsiņa, Laila Dubova, Velta Gobiņa, Santa Torstere, Uldis Kauliņš „Lauksaimniecības
produktu ražošanas intensifikācijas paņēmiens”.
Ēriks Kronbergs, Mareks Šmits „Ķīpu smalcinātājs”.
LLMZA, LLU UN HIPOTĒKU BANKAS JAUNO ZINĀTNIEKU KONKURSS
Balvas doktorantu grupā:
Solvitai Kampusei par promocijas darbu „Latvijā audzēto aveņu, upeņu un jāņogu šķirņu ogu
piemērotība saldēšanai”, zinātniskā darba vadītājs profesors Dr.habil.sc.ing. Imants Atis
Skrupskis.
Fredijam Dimiņam par promocijas darbu „Medus kvalitātes novērtēšanas rādītāji”, zinātniskā darba
vadītājs asociētais profesors Dr.chem. Pēteris Kūka.
Balvas maģistrantu grupā:
Jānim Liepam par maģistra darbu „Priedes ietvarsējeņu ieaugšana un augšana dažādos meža
augšanas apstākļu tipos atkarībā no stādīšanas laika”, zinātniskā darba vadītājs profesors Dr.habil.
biol. Imants Liepa,
Ivetai Vaitei par maģistra darbu „Inovācijas meža nozarē Zemgales plānošanas reģionā”, zinātniskā
darba vadītāja profesore Dr.oec. Anastasija Vilciņa,
Kristīnei Pabērzai par maģistra darbu „Kooperācijas attīstība lauksaimniecībā Zemgales reģionā”,
zinātniskā darba vadītāja profesore Dr.oec. Veronika Buģina,
Gintai Kronbergai par maģistra darbu „Sociālā tīkla un ekonomisko faktoru ietekme uz Zemgales
iedzīvotāju labklājību un finansiālo stabilitāti”, zinātniskā darba vadītāja docente Mg.oec. Romēna
Šulca.
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LLU JAUNO ZINĀTNIEKU BALVA
Lauksaimniecības fakultātes Agrobiotehnoloģijas institūta docentam Kasparam Kampusam par
promocijas darbu „Upeņu un jāņogu (Ribes L.) ģenētisko resursu izpēte Latvijā”, izteikta pateicība
zinātniskajai vadītājai vadošajai pētniecei Dr.biol. Sarmītei Strautiņai.
Meža fakultātes Darba vides katedras docentam Valdim Zujam par promocijas darbu „Piena ražošanas
tehnoloģiju izpēte un novērtējums”, izteikta pateicība zinātniskajam vadītājam profesoram Dr.sc.
ing. Jurim Priekulim.
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AGRONOMISKO ANALĪŽU ZINĀTNISKĀ LABORATORIJA
Adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV – 3001
Tālrunis: 63005659
E–pasts: silvija.strikauska@llu.lv
Laboratorijas vadītāja: Silvija Strikauska
Laboratorijas darbības mērķis ir Eiropas Savienības (ES) standartiem atbilstošu analītisko
pakalpojumu nodrošināšana lauksaimniecības zinātnē un praksē, saglabājot iestādē paredzēto
darbību divos pamatvirzienos:
zinātnē – nodrošināt zinātniskās pētniecības darbu, piedalīties pētniecības darbu programmu un
projektu realizācijā un kvalificētu kadru sagatavošanā;
praksē – sadarbība ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC), rajonu lauksaimniecības
konsultāciju birojiem, zemniekiem, lauksaimniecības produkcijas ražotājiem.
Galvenie zinātniskie virzieni:
„Kukurūzas produktivitātes un lopbarības kvalitātes noteicošie agroekoloģiskie faktori”,
vadītāja profesore Zinta Gaile;
„Agroekoloģisko faktoru racionālas izmantošanas pamatojums laukaugu audzēšanā”,
vadītājs profesors Antons Ruža;
„Jaunu un uzlabotu pārtikas produktu kvalitātes izvērtēšana”, vadītāja profesore Daina
Kārkliņa;
„Augsnes informācijas uzkrāšana un tās integrēšana Latvijas un arī ES informatīvajā
sistēmā”, vadītājs profesors Aldis Kārkliņš;
„Vidi saudzējošu zālāju produktivitātes un kvalitātes veidošanas tehnoloģiju pamatojums”,
vadītājs profesors Aleksandrs Adamovičs;
„Latvijā audzētu dārzeņu kvalitātes nodrošināšanas fizioloģiskie aspekti”, vadītāja
profesore Ina Alsiņa.
Doktoranti, kas izmantojuši laboratorijas pakalpojumus:
Lauksamniecības fakultātē – Anita Anševica, Māra Bleidere, Daiga Siļķe;
Pārtikas tehnoloģijas fakultātē – Māra Dūma, Ilze Grāmatiņa, Zanda Krūma, Irisa
Mūrniece, Tatjana Rakčejeva, Daina Rubene, Dalija Segliņa, Evita Straumīte.
Sadarbība praksē:
ar lauksaimniecības produkcijas ražotājiem – SIA „Baltic Feed”, AS „Dobeles Dzirnavnieks”,
SIA „Proventus Farms Pluss”, AS „Tukuma Straume”, SIA „Iecavnieks”, SIA „Naukšēni”,
SIA „LatRaps”;
ar LLKC, rajonu lauksaimniecības konsultāciju birojiem;
ar zemnieku saimniecībām;
ar Zemkopības ministrijas (ZM) Valsts augu aizsardzības dienestu.
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Analizēto paraugu skaits

Projektu realizācija
„ES standartiem atbilstošu analītisko pakalpojumu nodrošināšana lauksaimniecības zinātnē un
praksē”, ZM subsīdijas iekārtu iegādei.
„LLU pētniecības bāzes uzlabošana lauksaimniecības un meža zinātnē”, nr. VPD1/ERAF/CFLA/06/
NP/2.5.2/000014/022, iekārtu iegāde.
Līdzdalība projektā LIFE 03ENV/LV/000448 „Sadzīves bioloģiski sadalošos organisko atkritumu
pārstrāde”, Izglītības un zinātnes ministrija, nr. 06.10–xi17.
„Kokšķiedras frakciju analizators lopkopības un augkopības produkcijas kvalitātes novērtēšanai”,
iekārtas iegāde.
Līdzdalība Latvijas Beļģijas kopprojektā VIOLET (LET/001/03).
Laboratorijas aprīkojuma kvalitātes apliecinājums ir laboratorijas akreditācija un dalība Eiropas
starplaboratoriju salīdzinošajā testēšanā „ring test”, ko organizē Zviedrijas Lauksaimniecības
universitāte, piensaimnieku asociācija SVENSKMJOLK un Čehijas references laboratorijas
speciālisti.
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Doktora studijas
DOKTORA STUDIJAS 2006. GADĀ
Doktorantu skaits
kopā				
tai skaitā pilna laika
nepilna laika			

209
180
29

DOKTORANTU SKAITS STUDIJU PROGRAMMĀS
Studiju programma

Pilna laika

Nepilna laika

Kopā

Lauksaimniecība

10

1

11

Lauksaimniecības inženierzinātne

13

1

14

Agrārā un reģionālā ekonomika

61

12

73

Pārtikas zinātne

23

-

23

Mežzinātne

13

-

13

Koksnes materiāli un tehnoloģijas

6

-

6

Veterinārmedicīna

15

1

16

Būvzinātne

3

-

3

Hidroinženierzinātne

3

-

3

Vides inženierzinātne

5

-

5

Ainavu arhitektūra

3

-

3

Pedagoģija

18

15

33

Informācijas tehnoloģijas

6

-

6

179

30

209

KOPĀ

Starptautiskā zinātniskā konference „Zinātne lauku attīstībai 2006.”
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JAUNAS STUDIJU PROGRAMMAS, PANĀKUMI STUDIJU UN ZINĀTNISKAJĀ DARBĀ
Licencēta doktora studiju programma „Informācijas tehnoloģijas”, programmas vadītājs
profesors Pēteris Rivža.
Pedagoģijas doktora programma akreditēta uz sešiem gadiem, programmas vadītāja
profesore Baiba Briede.
Profesora Kazimira Špoģa virsvadībā sagatavota un izdota „Rokasgrāmata Agrārās un
Reģionālās ekonomikas programmas doktorantiem un zinātniskajiem vadītājiem”.
DARBINIEKU UN DOKTORANTU AIZSTĀVĒTO PROMOCIJAS DARBU
DINAMIKA 2002. – 2006. GADĀ
2002

2003

5

9

12

2004

20

2005

2006

9

Starptautiskā zinātniskā konference „Zinātne lauku attīstībai”
Konferencē piedalījās dalībnieki no astoņām valstīm – Somijas, Indijas, Rumānijas, Zviedrijas,
Turcijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas –, kopumā nolasīts 81 referāts. Dalībnieki sagatavojuši
56 zinātniskos rakstus, kuri apkopoti rakstu krājumā. LLU doktorantiem tā ir lieliska iespēja iegūt
starptautiskās konferences pieredzi mūsu universitātē.
LLU DOKTORANTU AIZSTĀVĒTIE PROMOCIJAS DARBI 2006.GADĀ
n.p.k. Vārds, uzvārds
1.
Anda Zvaigzne
2.

Solvita
Kampuse

3.

Sandra
MuižnieceBrasava
Viktorija
Raņķevica

4.

Promocijas darba tēma
Riska vadība Latvijas lauku tūrisma
uzņēmumos
Latvijā audzēto aveņu, upeņu un jāņ
ogu šķirņu ogu piemērotība saldēša
nai
Dabai draudzīga poli-βhidroksibu
tirāta kompozītmateriāli pārtikas pro
duktu iepakojumam
Brīvās ekonomiskās zonas Latvijā un
to reģionālā ietekme

Zinātniskais vadītājs
Profesore
Līga Mihejeva
Profesors
Imants Atis Skrupskis
Profesore
Lija Dukaļska
Profesore
Ingrīda Jakušonoka
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5.

Evita Straumīte

6.
7.

Tatjana
Rakčejeva
Fredijs Dimiņš

8.

Inga Moročko

9.

Māris Bisnieks

Latvijā ražotu rudzu miltu ce
pamīpašību izpēte
Bioloģiski aktivēti graudi kviešu mai
zes ražošanā
Medus kvalitātes novērtēšanas rādī
tāji
Zemeņu patogēna Gnomonia fragari
ae raksturojums un bioloģiskās kon
troles iespējas

Profesors
Viesturs Kreicbergs
Profesore
Līga Skudra
Asociētais profesors
Pēteris Kūka
Asociētā profesore
Biruta Bankina,
profesors no Zviedrijas
Jamšids Fatehi
Miežu dzeltenā pundurainības vīrusa Profesore
epidemioloģija
Ināra Turka,
asociētais profesors no
Zviedrijas
Rolands Sigvalds

Starptautiskās zinātniskās konferences „Zinātne lauku attīstībai”
dalībnieki izbraukuma sēdē Valmieras rajonā

IZVEIDOTS TEHNOLOĢIJU UN ZINĀŠANU PĀRNESES CENTRS
2005. gada nogalē noslēgts līgums ar Ekonomikas ministriju par projekta „Tehnoloģiju pārneses
kontaktpunkta izveide LLU (TEPEK) realizēšanu. Projekta mērķis ir izveidot funkcionējošu Tehnoloģiju
un zināšanu pārneses centru, lai veicinātu LLU pētījumu komercializāciju un inovatīvu risinājumu
ieviešanu sadzīves problēmu risināšanā. Top datu bāze, kuru izmantos LLU pētījumu apzināšanai
un sadarbības partneru meklēšanai, kas ir ieinteresēti LLU pētījumu komercializēšanā. Paredzēts
izveidot arī datu bāzi uzņēmējiem, apzinot tirgus vajadzības un pieprasījumu. Centra darbības laikā
notikuši vairāki pasākumi ar uzņēmēju grupām, tādējādi apmainoties ar domām un informāciju par
jaunāko un aktuālāko Latvijas tirgū. Veidojas pirmie pozitīvie piemēri komercializācijas darbībai,
veicinot LLU pētniecības rezultātu popularizēšanu.
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EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU
PROJEKTU APGUVE LLU
(ES struktūrfondu projekti - 129 lpp.)
LLU Projektu daļa
EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA (ESF) PROJEKTI

EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDA (ERAF) PROJEKTI

NACIONĀLO PROGRAMMU (NP) PROJEKTI
ESF NP projekti
–
3231 aktivitātē „Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem
inženierzinātnēs, lauksaimniecības inženierzinātnēs un mežzinātnē”, piešķirti 77 granti
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doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem pētniecības darba nodrošināšanai un disertāciju
sagatavošanai. Inženierzinātņu doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem piešķirtie granti
stimulē absolventus pievērsties inženierzinātņu attīstībai un pētniecībai.
–
3271 aktivitātē „Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā” (3.1. un
3.2. aktivitāte), paredzēta jaunas divu gadu pēcdiploma studiju programmas izstrāde un
ieviešana karjeras izglītības un profesionālās orientācijas speciālistu izglītošanai, kā arī
augstskolu mācībspēku sagatavošana jaunās studiju programmas ieviešanai.
ERAF NP projekti
–
145 aktivitātē “Studiju vietu modernizācija LLU inženierzinātņu jomā”, labiekārtotas un
modernizētas septiņas zinātniskās laboratorijas, kurās savus pētniecības darbus var
izstrādāt LLU mācībspēki, studenti, doktoranti un pētnieki.
–
252 aktivitātē “LLU pētniecības bāzes uzlabošana lauksaimniecības un meža zinātnēs”,
projekta laikā tiek modernizētas un aprīkotas laboratorijas Veterinārmedicīnas, Meža un
Lauksaimniecības fakultātēs (LLU Agronomisko analīžu zinātniskā laboratorija).
5. AIZSTĀVĒTIE PROMOCIJAS DARBI ESF NP PROJEKTĀ
LLU NP projektā „Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem inženierzinātnēs,
lauksaimniecības inženierzinātnēs un mežzinātnē” no 2005. līdz 2006. gadam par granta finansējumu
aizstāvētas astoņas disertācijas:
Vita Šterna „Holesterīna dinamikas likumsakarības Latvijas govju pienā saistībā ar šķirnēm
un labturību”, pārtikas zinātne;
Viktors Juhna „Pētījumi par Rīgas pazemes ūdensgūtvju attīstību”, hidroinženieriznātne,
Valdis Zujs „Piena ražošanas tehnoloģiju izpēte un novērtējums”, lauksaimniecības
inženierzinātne;
Sandra Muižniece – Brasava „Dabai draudzīga poli-b-hidroksibutirāta kompozītmateriāli
pārtikas produktu iepakojumam”, pārtikas zinātne;
Solvita Kampuse „Latvijā audzēto aveņu, upeņu un jāņogu šķirņu ogu piemērotība
saldēšanai”, pārtikas zinātne;
Tatjana Rakčejeva „Bioloģiski aktivizēti graudi kviešu maizes ražošanā”, pārtikas
zinātne;
Evita Straumīte „Latvijā ražotu rudzu miltu cepamīpašību izpēte”, pārtikas zinātne;
Fredijs Dimiņš „Medus kvalitātes novērtēšanas rādītāji”, pārtikas zinātne.
ES STRUKTŪRFONDU PLĀNOŠANA
2007. – 2013.
No 2007. līdz 2013. gadam Latvijai lielu daļu ES struktūrfondu līdzekļu plānots piešķirt izglītības
attīstībai un veicināšanai. LLU paredz aktīvi piedalīties gan atklātu projektu konkursos, gan nacionālo
programmu projektu īstenošanā, akcentējot doktorantūras studiju attīstību un pētniecības darba
nodrošināšanu.
Lielāka uzmanība pievērsta arī LLU objektu sakārtošanai – Valdekas pils kompleksa un Zinātnes un
tehnoloģiju parka izveidei –, lai veicinātu attīstības bāzi: zinātne – tehnoloģiju pārnese – ražošana
– produkts – patērētājs.
2007. gadā LLU izveidotās Projektu daļas galvenais uzdevums būs informēt par piedāvātajām
iespējām ES struktūrfondu apguvē, kā arī palīdzēt to ieviešanā, nodrošinot konsultācijas un atbalstu
gan projekta tapšanas, gan realizācijas laikā.

80
LLU 2006. gada publiskais pārskats

LLU informācijas sistēmu uzlabojumi – Informācijas sistēmu daļa
Izstrādāts elektronisks detalizēts datortīkla pieslēgumu un maģistrālu plāns LLU centrālās ēkas
datortīklam, kurā operatīvi var iesviest izmaiņas, kas rodas pilī, realizējot renovācijas projektus.
Pilnveidota datortehnikas vienību uzskaites datu bāze, kas pieejama datortehniku apkalpojošam
personālam.
Balstoties uz fakultāšu un struktūrvienību pasūtījumiem, LLU Informācijas tehnoloģiju iepirkumu
komisija veikusi 32 iepirkuma procedūras, no kurām pieci bija atklāti konkursi, astoņas cenu
aptaujas un 18 iepirkuma procedūras. Kopā apgūts ap 670 000 latu.
Informācijas sistēmu daļas (ISD) vadībā tiek realizēti divi projekti, kuriem līdzekļi iedalīti 2006.
gada LLU budžeta grozījumos:
„Esošo datortīklu modernizācija atbilstoši jaunu datu un balss pakalpojumu tīklu sistēmu
ieviešanai (LIF, MF, TF, VMF un LF) un bezvadu datoru tīkla ieviešana studentu un
mācībspēku elektronisko komunikāciju iespēju nodrošināšanai (LLU centrālais mācību
korpuss)”, projekta realizācijas termiņš 2007. gada 31. marts;
„Lielas plūsmas auditoriju tehniskā aprīkojuma uzstādīšana un modernizēšana 317.
auditorijā ar 169 vietām un aulā ar 450 vietām”, projekta realizācijas termiņš 2007. gada
31. marts.
LLU Zinātņu daļa sadarbībā ar ISD realizējusi Izglītības un zinātnes ministrijas infrastruktūras
projektu „LLU ZPS informatīvo datu bāzu izveide, sistematizācija un integrācija vienotā informācijas
vidē”, izveidota bāze vienotai projektu un to rezultātu apkopošanai, izstrādāti jauni moduļi LAIS
programmatūrai.
2006. gada vasarā ISD sāka izstrādāt jaunu LLU mājaslapu, kura no 2007. gada aprīļa pieejama
internetā.
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LLU aģentūras – zinātniskie institūti
MĀCĪBU UN PĒTĪJUMU SAIMNIECĪBA „VECAUCE”
Direktors: Aivis Aizsilnieks, 29393027, aizsilnieks@one.lv
Direktora vietniece zinātniskajā darbā: Zinta Gaile, 29135525, zinta@apollo.lv
Direktora vietnieks studiju darbā: Ivars Rūvalds, 29391358, ruvalds@navigator.lv
Adrese: Akadēmijas iela 11a, Auce, Dobeles rajons, LV – 3708, tālrunis: 63745484
SIA LLU mācību un pētījumu saimniecība „Vecauce” 2006. gadā apsaimniekoja 1804 hektārus
zemes, strādājot trīs tradicionālajos virzienos:
daudznozaru ražošana,
studentu apmācība un konsultatīvā darbība,
zinātniskā pētniecība.
Saimniecības ražošanas un finansiālie rādītāji 2006. gadā ievērojami palielinājušies. Ražošanas
apgrozījums sasniedza 1 427 216 latu. Paaugstinājusies intensitāte apsaimniekotās zemes
izmantošanā, šķirnes sēklas realizācijas apjoms labībai sasniedzis 919 tonnu gadā. Uzcelta
jauna, mūsdienu prasībām atbilstoša ražošanas – mācību ferma 500 slaucamām govīm. Panākts
ievērojams kāpums piena ieguvē. Izslaukums no govs 2006. gadā bija 6813 kilogramu, realizācijas
ieņēmumi par pienu sasniedza 410 718 latu, kas ļauj sekmīgi attīstīt šo nozari. Sākta biogāzes
ražošanas projektēšana.
2005./2006. studiju gadā studiju priekšmetu „Praktiskā lauksaimniecība” apguva 763 studenti. Ar
Eiropas Sociālā fonda atbalstu otro gadu šeit praktizējās lauksaimniecības profesionālās izglītības
skolu audzēkņi.
2006. gadā saimniecībā iekārtoti 43 dažādi lauka izmēģinājumi un demonstrējumi. Nozīmīgi
paplašinājās Precīzo tehnoloģiju izpētes centra darbība, organizēti vairāki liela mēroga semināri
un Lauku dienas. Arī 2007. gadā paredzēts rīkot vairākus seminārus – viens no pasākumiem, kas
piedāvās vispusīgu iepazīšanos ar lauka izmēģinājumiem un konsultācijas, būs no 30. jūnija līdz
1. jūlijam lauksaimniecības izstādē „Vecauce 2007”. Zinātniski praktiskais seminārs „Ražas svētki
Vecaucē” tradicionāli notiks novembra pirmajā ceturtdienā – 1. novembrī.
LLU MPS „Vecauce” finansiālo rādītāju izmaiņas
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Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts (ŪZZI)
Adrese: Dobeles iela 43, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63025517, fakss: 63027180
E-pasts: uzzi@apollo.lv
Direktors un Zinātniskās padomes priekšsēdētājs: Dr.habil.sc.ing. Jānis Valters
LLU aģentūra „Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts” izmanto lietošanā nodoto
Zemkopības ministrijas īpašumā esošo zemes gabalu.
Institūta finansiālo pamatu veido zinātniski tehnisko darbu izpilde un institūtā ražoto preču
realizācija, kuras apjoms kopējā bilancē 2006. gadā bija vairāk nekā divas trešdaļas. Kā pozitīvi
atšķirīgais jāmin valsts piešķirtais bāzes finansējums 35 771 latu apmērā, kas tik un tā būtiski
atpaliek no vēlamā, lai pilnībā veiktu valsts deleģētās funkcijas. Tomēr aizvadītā gadā tas ļāva
pietuvināt darbinieku atalgojumu gaidītajam un sākt plānveida saimniecisko darbību, lai sakārtotu
un uzturētu lietošanā nodoto valsts īpašumu. Iepriekšējos periodos, nesaņemot līdzīgu palīdzību,
saimnieciskā darbībā noteicošais bija problēmu seku likvidēšanas darbs.

Vadošais pētnieks J. Strūbergs uz bebru veidota aizsprosta

Zinātniski tehnisko darbu – lietišķo pētījumu projektu (grantu) galvenais pasūtītājs bija Latvijas
Zinātnes padome (LZP) un arī LLU. Atsevišķi lietišķie pētījumi veikti arī tirgus orientēto pētījumu
sfērā un izpildot pasūtītāju līgumdarbus.
LZP pasūtītie granti veikti lauksaimniecības, bioloģijas, vides un zemes zinātnes nozarēs:
projekts 04.1078 „Biogēno vielu un smago metālu emisijas un noplūdes pakāpeniskas
samazināšanas pasākumu izstrāde drenētās platībās, tai skaitā platībās ar paaugstinātu
šo vielu emisiju”, Dr.habil.sc.ing. Haralds Smilga;
projekts 04.1079 „Dažādu apūdeņošanas paņēmienu efektivitāte intensīvos augļu dārzos”,
Dr.sc.ing. Vilis Berlands;
projekts 04.1080 „Lauksaimniecībā izmantojamo zemju hidrotehniskās meliorācijas
sistēmu pilnveidošanas ekoloģiskie aspekti”, Dr.habil.sc.ing. Jānis Valters;
projekts 04.1081 „Mazo upju apsaimniekošanas hidroloģiskie un ekoloģiskie aspekti”,
Dr.habil.sc.ing. Jānis Valters.
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Izglītības un zinātnes mi
nistrija bija pasūtītājs pro
jektam „Ekobioaizsardzības
filtrējošo moduļu sistēmas
izstrādāšana”, Dr.sc.ing. Vik
tors Faitelsons. SIA „Uponor
Latvia” pasūtīja līgumdarbu
„Lietusūdeņu skataku vāku
caurplūdes
salīdzinošie
mērījumi”, ko izpildīja, iz
mantojot hidrozāles sūkņu
sistēmu.
LLU
finansētais
pētīju
mu projekts „Meliorācijas
sistēmu
ekspluatācijas
un hidroloģiskās darbības
uzlabošanas
pasākumu
Meža meliorācijas sistēmas tehniskā stāvokļa apsekošanas plāna
izstrāde” iekļaujas inženier
apskate Zemgales mežsaimniecības Dobeles rajona Īles meža
iecirknī.
zinātņu nozarē. Veicot dar
No kreisās - mežsargs Zemgales mežsaimniecības 6. Īles meža
bu, iegūtas pašreizējai me
iecirkņa vadītājs G. Freimanis, LLU aģentūras vadošais pētnieks
lioratīvai situācijai aktuālas
J. Strūbergs un pētnieks V. Jansons
atziņas un kopā ar izdalīto
bāzes finansējumu sākta zinātniskās mēraparatūras un biroja tehnikas atjaunošana.
Informācija par projektiem plašākai sabiedrības daļai tika sniegta konferencēs un semināros, LZP
atzītos un citos izdevumos. Institūta darbinieku vadībā un ar viņu piedalīšanos ir sagatavotas
un izdotas divas monogrāfijas: Haralds Smilga ”Ne tikai par drenāžu” un Inta Gemste, Alberts
Vucāns „Notekūdeņu dūņas”. Institūtā ražoto preču realizācijas pamatu veidoja tirdzniecība ar
augsnes maisījumiem augu dēstu audzēšanai. Speciālisti strādāja receptūras un ražošanas procesu
pilnveidošanā, un arī mārketinga jomā.
Turpinājās sadarbība ar LLU jauno speciālistu sagatavošanā. Pēc augstskolas pieprasījuma un
saskaņā ar institūtā veicamo darbu specifiku zinātnieki studentiem lasīja lekcijas, vadīja seminārus
un analizēja institūta bagāto pieredzi hidrotehniskajā modelēšanā.
Institūta hidrozālei nav analoga Baltijas valstīs, taču aprīkojums ir novecojis, tāpēc sākta esošās
ūdensapgādes un elektroapgādes sakārtošana, nomainītas pacēlājierīces un cita aparatūra.
Pārskata periodā institūtā dažādu darba laiku strādāja 33 darbinieki –16 zinātnisko darbinieku, no
tiem desmit ar zinātnisko grādu, seši akadēmiskos amatos. Vadošie nozares zinātnieki darbojās kā
locekļi Eiropas Ziemeļvalstu hidrologu asociācijā, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Zinātnes
programmu padomē un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijā, kā locekļi un eksperti
LLU promocijas padomē, konsultatīvajā padomē pie Zemkopības ministrijas un citās institūcijās.
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Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts „Sigra”
Adrese: Institūta iela 1, Sigulda, LV-2150
Tālr.: 67976307, 67976323, 67976074
Fakss: 67976655
E-pasts: sigra@lis.lv
http://www.sigra.lv
Direktors: Dr.habil.agr., Dr.med.vet. Aleksandrs Jemeļjanovs
LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts „Sigra” ir vienīgā zinātniskā institūcija
Latvijā, kuras pamatuzdevums ir zinātniskā pamatojuma izstrāde augstvērtīgas, nepiesārņotas,
drošas un veselīgas dzīvnieku izcelsmes pārtikas izejvielu (piens, gaļa, olas) ieguvei, pētījumus
veicot visā pārtikas ķēdē: augsne – augi – lopbarība – ēdināšana – dzīvnieka organisms – dzīvnieka
veselība – dzīvnieku produkcija. 25% no institūtā strādājošajiem zinātniekiem ar doktora grādu
ir jaunie zinātnieki. Pašlaik „Sigrā” strādā divi doktoranti, aktīvi jauno zinātnieku sagatavošanā ir
iesaistījušies profesors Aleksandrs Jemeļjanovs, kas vada piecu doktorantu darbu, un asociētais
profesors Jānis Nudiens, kas vada viena doktoranta darbu.
2006. gads – institūta 60 gadu dibināšanas jubilejas gads – bija īpaši darbīgs un bagāts.
15. oktobrī jubilejas pasākumu laikā notika starptautiskā zinātniskā konference „Agrārās
zinātnes attīstības perspektīvas Baltijas valstīs pēc pievienošanās Eiropas Savienībai”,
kurā piedalījās Polijas, Lietuvas, Igaunijas, Latvijas zinātnieki.
Īpaši jāatzīmē 6. Ietvara projekta SAFEFOODNET zinātniskās konferences sagatavošana
un organizēšana 30. jūnijā un 1. jūlijā Siguldā, kur aktīvi piedalījās arī LLU Pārtikas
tehnoloģijas fakultātes zinātnieki.
Institūta zinātnieki piedalījušies 15 starptautiskās konferencēs un kongresos ar 30
ziņojumiem.
Īstenots starptautiskais projekts nr. FP6–513988 SAFEFOODNET „Ķīmiskās pārtikas
drošības tīkls augošā Eiropā”.
Īstenots Eiropas Savienības struktūrfondu lietišķo pētījumu atklātā projektu konkursa
projekts VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/2.5.2./000020/019 „Zinātniskās aparatūras iegāde un
infrastruktūras nostiprināšana zinātniskajā institūtā ”Sigra””.
Sākta Valsts pētījumu programmas „Inovatīvas tehnoloģijas augstvērtīgu, drošu un
veselīgu pārtikas produktu ieguvei no ģenētiski, fizioloģiski un bioķīmiski daudzveidīga
augu un dzīvnieku izejmateriāla” projekta nr. 4 „Dzīvnieku ģenētisko, fizioloģisko un
bioķīmisko pazīmju izpēte augsti kvalitatīvas, veselīgas un drošas dzīvnieku izcelsmes
pārtikas ieguvei” realizācija, vadītājs Aleksandrs Jemeļjanovs.
Sākts Latvijas Zinātnes padomes (LZP) starpnozaru (sadarbības) projekts 06.0039
„Agrotehnoloģisko faktoru, mājdzīvnieku veselības un labturības ietekme uz ilgtspējīgas
pārtikas produktu drošību un kvalitāti” Aleksandra Jemeļjanova vadībā. Divus no
sešiem apakšprojektiem – 06.0039.2 „Agroekoloģiskās ēdināšanas sistēmu ietekme uz
mājdzīvnieku veselību un iegūtās produkcijas drošību”, vadītājs Aleksandrs Jemeļjanovs,
un 06.0039.3 „Ilgtspējīgas lopkopības produktu ieguves sistēmas izstrāde, balstoties uz
mājdzīvnieku genotipu”, vadītājs Jānis Nudiens, – izstrādā „Sigras” zinātnieki.
Turpinājās četru LZP projektu izstrāde Aleksandra Jemeļjanova, Jāņa Mičuļa, Jāņa
Nudiena un Ineses Zītares vadībā.
Realizēts viens LLU pētniecības projekts Aleksandra Jemeļjanova vadībā.
Izstrādāti desmit tirgus orientēto pētījumu (TOP) projekti un četri Zemkopības ministrijas
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(ZM) subsidētie lauksaimniecībā pielietojamie zinātnes projekti.
Nomainīti logi bioķīmijas un mikrobioloģijas laboratorijā. Laboratorijas vajadzībām
iekārtotas papildus divas telpas, daļēji atjaunota ventilācijas sistēma, ierīkoti ūdens filtri
un uzstādītas astoņas jaunas nozīmīgas laboratorijas iekārtas.
Izdota monogrāfija „Lauksaimniecības dzīvnieki un to produkcija bioloģiskajā
lauksaimniecībā” 296 lappušu apjomā, institūta darbinieki publicēja vairāk nekā 90 dažāda
rakstura publikāciju, piedalījās izstādē „Reģionālā attīstība Latvijā”, lauksaimniecības
izstādē „Viļāni”, izstādē „Riga Food” ar 24 eksponātiem.
Institūta zinātnieki – Baiba Ošmane, Jānis Blūzmanis, Aija Nikalovska un Anda Valdovska
– kļuva par konkursa „Sējējs” laureātiem par darbu “Aktuālākās problēmas barības
kvalitātes nodrošināšanā un to saistība ar dzīvnieku organisma fizioloģiskām norisēm un
veselību”.
LLU Siguldas filiāle sāka otro studiju gadu, mācības turpināja 62 otrā kursa studenti, bet
sāka – 63 pirmā kursa studenti.
2007. gadā institūta kolektīvs turpinās strādāt Valsts pētījumu programmā agrobiotehnoloģijā,
LZP finansētajos projektos, sadarbības projektā, kā arī izstrādās jaunus TOP un ZM subsidētos
lauksaimniecībā pielietojamos zinātnes projektus. Līdz 2007. gada vidum turpināsies arī ES 6. Ietvara
zinātniskā projekta izpilde un tiks iesniegti jauni projektu pieteikumi ES 7. Ietvara zinātniskajās
programmās. Institūts organizēs Baltijas valstu un Somijas putnkopības konferenci.

SAFEFOODNET zinātniskā konference Siguldā
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Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts
Adrese: Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, Rīgas rajons, LV-2130
Tālr.: 67910879. Fakss: 67910873. E-pasts: uzc@delfi.lv
Direktors: Dr.sc.ing. Dainis Viesturs
Padomes priekšsēdētājs: Dr.sc.ing. Semjons Ivanovs
Panākumi studiju procesā
Tehniskās un Lauksaimniecības fakultātes studiju programmu īstenošanā iesaistījušies: Uldis Pinnis,
Dainis Viesturs, Arvīds Vilde, Imants Ziemelis.
Starptautiskā sadarbība
Kopā ar ārvalstu autoriem par kopējo pētījumu rezultātiem Semjons Ivanovs un Arvīds Vilde
publicējuši trīs rakstus.
Ar 57 referātiem zinātnieki piedalījušies 16 starptautiskās konferencēs: 5 – Latvijā (LLU, Rīgas
Tehniskajā universitātē, „EcoBalt”), 2 – Lietuvā (Kauņa, Raudondvaris), 2 – Polijā (Varšava,
Poznaņa), 2 – Vācijā (Ķīle, Bonna), 1 – Dānijā (Odense), 1 – Zviedrijā (Jonkopinga), 1 – Krievijā
(Maskava), 1 – Ukrainā (Glevaha), 1 – Baltkrievijā (Minska)
Projektu realizācija
Veiksmīgākie un interesantākie projekti:
LLU pētniecības projekts 06.16–xp23 “Siltuma apmainītāju pielietošana cūku novietņu
vēdināšanas sistēmās”, vadītājs Andreivs Ilsters,
līgumdarbs ar SIA “Dundura pļavas” “Konceptuāla risinājuma izstrādāšana 2500 staltbriežu
turēšanai”, vadītājs Juris Bergs.
Administratīvais un saimnieciskais nodrošinājums
Ēku remontā ieguldīti 25 800 latu (2005. gadā – 8900 latu). Lielākā daļa līdzekļu izlietoti infrastruktūras
sakārtošanai – jumti, siltumtrase, elektroinstalācija –, izremontēta neliela konferenču zāle, kura
izmantojama arī LLU studiju programmu reklāmai.
Par LLU pētniecības projekta līdzekļiem iegādāts siltummainis turpmākajiem pētījumiem un virkne
aparatūras galvenokārt gaisa un siltuma plūsmu mērīšanai par kopējo summu aptuveni 4500 latu.
Gada beigās saņemts Zemkopības ministrijas subsīdiju finansējums 31 000 latu mobilas iekārtas
augsnes paraugu noņemšanai GPS koordinātes iegādei. Projekts jārealizē 2007. gadā.
Citi pasākumi
Kopā ar telpu nomniekiem turpinās institūta un LLU Attīstības stratēģiskajā plānā paredzētā Zinātnes
un tehnoloģiju parka veidošana. Sadarbībā ar Stopiņu novada domi turpinās būvju vizuālā izskata
uzlabošana un teritorijas sakārtošana.
Plānotās aktivitātes 2007. gadā
Gaisa un siltuma plūsmu mērījumu laboratorijas iekārtošana. Izmaksas 10–12 tūkstoši
latu, finansējums – Zemkopības ministrijas subsīdiju projekta pieteikums.
LLU pētniecības projektu pieteikumu (1–2) sagatavošana un īstenošana.
Latvijas Zinātnes padomes projektu pieteikumu (3–4) sagatavošana nākamajam projektu
ciklam.
LLU studiju programmu reklāmas kabineta iekārtošana, sadarbības veidošana ar novada
un rajona skolām.
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Zemkopības zinātniskais institūts
Skrīveri-1, Aizkraukles raj., LV-5126
Tālr./fakss: 651 97512
E-pasts: szc@inbox.lv
Direktors: Dr.agr. Aldis Jansons
Zinātniskās padomes priekšsēdētājs: Dr.agr. Jānis Vigovskis
Zemkopības zinātniskā institūta darbinieki ir ražīgi strādājuši, veicot gan zinātnisko darbu, gan
izglītojot zemkopjus, gan iepazīstinot ar saviem darba rezultātiem kolēģus tuvās un tālās zemēs.
Zinātnisko pētījumu virzieni: daudzgadīgo zālaugu selekcija un sēklkopība, laukaugu mēslošana
un kaļķošana, augu seku izpēte, augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšana (SĪN tests) gan
bioloģiskajā, gan konvencionālajā lauksaimniecībā. Agrotehnoloģiskos pētījumus veic trijos
daudzgadīgajos lauka izmēģinājumu stacionāros. AVS testa pārbaudē un saimniecisko īpašību
novērtēšanā nodotas jaunā timotiņa šķirne ‘Varis’ un sarkanā tetraploīdā āboliņa šķirne ‘Kaive’,
diploīdais āboliņš ‘Jancis’ un lucerna ‘Skrīveru’. Izstrādāti deskriptori sešu zālaugu sugām –
timotiņam, ganību airenei, pļavas auzenei, lucernai, sarkanajam āboliņam un bastardāboliņam –,
ko izmantos šo sugu ģenētisko resursu aprakstīšanai.
Vasaras vidū, kad Skrīveru laukos sakuplo stiebrzāles un pasauli piesmaržo āboliņš, aicinājām
kopā kolēģus, valdības, Zemkopības ministrijas darbiniekus, sadarbības partnerus un ilggadīgos
darbiniekus, lai kopā nosvinētu institūta 60 gadu jubileju. Zinātnieki no Baltijas valstīm dalījās
zinātnes atziņās institūta rīkotajā starptautiskajā konferencē “Ganību audzēšana, sēklu ražošana
un dabai draudzīga lauksaimniecība”.
Zinātnisko atziņu popularizēšanai organizētas Lauku dienas, kas pulcējušas zemniekus un
lauksaimniecības speciālistus no visas Latvijas. Jūnija vidū Skrīveros tikās daudzgadīgo zālaugu
šķirņu sēklaudzētāji, lai iepazītos ar jaunumiem likumdošanā, aplūkotu sējumus un dalītos
pieredzē. Jūlijā Lauku dienā varēja gūt pieredzi zemnieki, kas savu nākotni saskata bioloģiskās
lauksaimniecības jomā. Oktobra vidū sadarbībā ar firmu „Stokker” zemniekiem organizēti augsnes
dziļirdināšanas tehnikas demonstrējumi.
Zinātnieki piedalījušies ar referātiem un publikācijām 21. Eiropas zālaugu federācijas
ģenerālsanāksmē Spānijā, ESA 9. kongresā Polijā, Augu aizsardzības konferencē Igaunijā. Kopā
14 publikāciju Latvijas Zinātnes padomes atzītos izdevumos un 17 publikāciju populārzinātniskajos
nozares žurnālos. Izdots Artura Antonija atmiņu krājums “Ar arklu un zobenu sentēvu kalnainajos
līdumos”. Jubilejai un starptautiskajai konferencei veltīts rakstu krājums “Zemkopības institūta
zinātnei – 60”.
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Institūta darbinieki piedalījušies ar ekspozīciju izstādē “Reģionālā attīstība Latvijā”, lauksaimniecības
izstādē “Viļāni”, kur aršanas sacensībās bijuši tiesneši, un izstādē “Rīga Food”.
Realizējot dažādus projektus un saņemot valsts atbalstu, iegādāts kombains JD 1450 mazgabarīta
sēklu pirmapstrādes mašīnas: berze, sietu mašīna un zāles pļāvējs.
2006. gadā institūtā saražotas 4,5 tonnas daudzgadīgo zālaugu dažādu kategorijas sēklu, 25
tonnas bioloģisko miežu, auzu un rudzu sēklu.
2007. gadā jāturpina pildīt Latvijas Zinātnes padomes grantus un sadarbības projektu, Zemkopības
ministrijas pasūtījumu, iesaistīties starptautiskos zinātniskos projektos un piesaistīt maģistrantus
un doktorantus.
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Starptautiskā sadarbība
LLU Fundamentālā bibliotēka
Komunikācija ar sabiedrību

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
SOCRATES/ERASMUS projekts
2006. gadā audzis starptautiskās sadarbības nozīmīgums. Arvien vairāk LLU studentu un mācībspēku
izmanto iespēju iegūt un papildināt zināšanas Eiropas Savienības (ES) valstu augstskolās.
SOCRATES/ERASMUS programmā studenti mācās ārzemēs sevis izvēlētajā sfērā un iepazīst citu
tautu kultūru, darbinieki – pilnveido savas zināšanas un gūst jaunu pieredzi. Studiju ilgums LLU
sadarbības augstākajās mācību iestādēs ir no trim mēnešiem līdz vienam gadam. Savukārt LLU
mācībspēki savas zināšanas labprāt sniedz studentiem ārvalstīs, lasot lekcijas no vienas nedēļas
līdz vienam mēnesim.
LLU studentu un mācībspēku skaita dinamika ārvalstu augstskolās
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Gan studentu, gan LLU mācībspēku skaits, kuri izmanto SOCRATES/ERASMUS piedāvātās iespējas,
no 1999./2000. līdz 2006./2007. studiju gadam ir divkāršojies. Un, lai gan studentu skaits pēdējā
periodā ir nedaudz samazinājies, tomēr aizvien vairāk jauniešu ārvalstu studijām izvēlas ilgāko
laika posmu – līdz vienam gadam.
Pieaugusi ne tikai studentu un mācībspēku interese, bet arī ES institūciju un Latvijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālais atbalsts šo iespēju realizēšanai.
Eiropas Savienības un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
finansējums SOCRATES/ERASMUS programmā
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LLU mācībspēki un studenti izmanto ne tikai SOCRATES/ERASMUS programmas piedāvātās iespējas
papildināt savas zināšanas un sniegt tās citiem, bet meklē arī citus finansējuma avotus.
Pieaudzis LLU darbinieku ārzemju komandējumu skaits. No 1999./2000. līdz 2005./2006. studiju
gadam braucienu skaits ir palielinājies par 66%. Grafikā atainoti ārzemju braucieni līdz 2007. gada
februārim, bet paredzamais to skaits 2006./2007. studiju gadā ir ap 400.
LLU mācībspēku ārzemju komandējumu skaita dinamika
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BOVA projekts
LLU aktīvi darbojas Baltijas valstu un Ziemeļvalstu reģiona mežsaimniecības, veterinārmedicīnas
un lauksaimniecības augstskolu akadēmiskajā tīklā BOVA – NOVA. Pasniedzēji dodas lasīt lekcijas
ārvalstu studentiem, bet maģistrantūras un doktorantūras studenti savukārt ārzemēs apgūst BOVA
un NOVA organizētos intensīvos kursus, saņemot papildu kredītpunktus studijām universitātē.
26. un 27. oktobrī LLU organizēja jubilejas pasākumu – konferenci „BOVA 10 gadu pieredze”, kur
kopā ar Ziemeļvalstu partneriem izvērtēja izaugsmi, diskutēja par kopējo Ziemeļu un Baltijas valstu
attīstību izglītības jomā, kā arī par Baltijas reģiona izglītības kvalitātes vispārējo paaugstināšanu.
Konferencē piedalījās arī pārstāvji no nacionālajām ministrijām. Izdota BOVA desmit gadu jubilejas
grāmata ar organizācijā iesaistīto projektu vadītāju, akadēmiskā personāla, universitāšu vadības,
studentu un BOVA sekretariāta desmit gadu pieredzes izvērtējumu.
LLU pirmo reizi rīkoja kursus „Akadēmisko rakstu rakstīšana un veidošana” BOVA universitāšu
mācībspēkiem un doktorantiem, piesaistot pasniedzēju Stephenu Stalteru no Helsinku universitātes
Valodu centra. Dalībnieki kursus augsti novērtēja, un uz vienu vietu pretendēja trīs cilvēki.
No 2007. gada 1. janvāra BOVA universitāšu rektora pienākumus rotēšanas kārtībā pilda LLU
rektors Juris Skujāns, kas organizācijas pastāvēšanas desmit gados ir pirmo reizi. LLU ir BOVA
lokomotīve ar visu vadības aparātu, tai skaitā koordinācijas komiteju, kurā darbojas LLU mācību
prorektors Arnis Mugurēvičs un BOVA projektu vadītāja Rūta Zaļeckīte. Viņas vadītajā sekretariātā
ir koordinatori no visu trīs Baltijas valstu četrām universitātēm.
LLU notikušās 5. un 6. decembra aktivitātes iezīmēja potenciālo scenāriju turpmākajam sadarbības
virzienam kopējo doktorantūras kursu plānošanā. „NordForsk” atbalstītais seminārs izpelnījās visu
partneru atzinību. Izvērtētas konkrētu plānu prezentācijas, tajā skaitā formulēta doktorantūras
kursu tematika, kuras sagatavošanā strādā darba grupas. Nākamajā mācību gadā ieplānoti četri
specializētie kursi un kurss „Pētījumu metodoloģija” mācībspēku izglītošanai, kurus finansēs no
iekšējiem BOVA resursiem.
12. decembrī LLU viesojās BOVA rektori ar mērķi apsveikt un svinīgi ievadīt LLU rektoru BOVA ad
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ministrēšanas pārņemšanā,
kā arī iepazīties ar gada
pārskatu un pārrunāt prio
ritāros virzienus esošajai un
nākotnes sadarbībai.
BOVA universitāšu rektori
līguma parakstīšanas brīdī,
12. decembrī (no kreisās):
Lietuvas Lauksaimniecības
universitātes profesors Ro
mualdas Deltuvas, Igau
nijas Dabas zinātņu uni
versitātes profesors Alars
Karis, Lietuvas Veterinārās
akadēmijas profesors Hen
rikas Žilinskas, priekšplānā
LLU rektors profesors Juris
Skujāns.
Rektori sanāksmē atzinīgi
BOVA rektori
novērtēja 2006. gada akti
vitātes un atbalstīja ideju par kursu veidošanu no iekšējiem līdzekļiem, kas ir nozīmīgs solis BOVA
fundamentālai tālākai attīstībai.
LLU studentu un mācībspēku skaita dinamika BOVA – NOVA starptautiskos kursos

LLU ir aktīva BOVA dalībuniversitāte, jo ļoti liela daļa kursu notiek tieši mūsu augstskolā.
BOVA savas aktivitāšu īstenošanai piesaista līdzekļus galvenokārt no Ziemeļvalstu fondiem – NCM,
„NordForsk” un citiem.
2005. gadā BOVA rektoru valde izlēma izveidot BOVA kopbudžetu, kas sastāv no katras BOVA
dalībuniversitātes iemaksas. Ikgadējais BOVA kopfinansējums ir 18 000 eiro.
BOVA un BOVA – NOVA aktivitāšu realizēšanai piesaistītie fondu līdzekļi 2006. gadā bija 88 545 eiro,
tai skaitā arī finansējums no Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas. Realizētie pasākumi: kursi
pasniedzējiem, doktorantu piedalīšanās NOVA PhD kursos, BOVA doktorantūras kursi, plānošanas
seminārs un BOVA konference.
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ERASMUS MUNDUS projekts
LLU ir iesniegusi līdzvērtīgu partnerību ERASMUS MUNDUS 2007. gada atvērtā loga projekta
uzsaukumam mežkopībā, kokapstrādē un kokmateriālos. Projekta partneri ir Zviedrijas
Lauksaimniecības universitāte, Kopenhāgenas universitāte, Drēzdenes Tehniskā universitāte,
Poznaņas Lauksaimniecības universitāte, Varšavas Lauksaimniecības universitāte, Lietuvas
Lauksaimniecības universitāte, Igaunijas Dabas zinātņu universitāte, Somijas – Krievijas Bezrobežu
lauksaimniecības universitāte.
Starptautiskajā sadarbībā novērojams studentu un mācībspēku mobilitātes pieaugums, kas liecina
par veiksmīgu akadēmisko darbu, apjomu un resursu piesaistīšanu tagadējās un tālākās attīstības
perspektīvas realizēšanā un izstrādāšanā.
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LLU Fundamentālā bibliotēka (FB)
Saskaņā ar LLU attīstības mērķprogrammu no 2003. līdz 2006. gadam un perspektīvā līdz 2010.
gadam LLU FB mērķi ir Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības sekmēšana, nodrošinot pieeju
informācijai lauksaimniecībā un tās saskarnozarēs ikvienam interesentam mācību, pētniecības,
konsultatīvās un praktiskās darbības īstenošanai, kā arī hibrīdbibliotēkas modeļa attīstīšana un
informācijpratību apguvuši lietotāji. Hibrīdbibliotēka ir tradicionālās bibliotēkas apvienojums ar
virtuālo un digitālo bibliotēku un spēj nodrošināt universālo informācijas pakalpojumu, izglītībai
un zinātnei nepieciešamo multimediālo resursu uzkrāšanu, kā arī digitālo krājumu veidošanu
un pieejamību. Svarīgs nosacījums kvalitatīvas izglītības iegūšanā ir informācijpratību apguvuši
lietotāji.
Ar Latvijas Bibliotēku padomes 2006. gada 17. janvāra sēdes lēmumu ir apstiprināts Bibliotēku
akreditācijas komisijas atzinums, ka LLU FB atbilst akreditācijas nosacījumiem un tai ir piešķirts
valsts nozīmes bibliotēkas statuss.
Galvenie statistikas rādītāji
2006. gada 31. decembrī bibliotēkas krājumā bija 500673 eksemplāri 120767 nosaukumu
izdevumu.
Lietotāju skaitu bibliotēkā galvenokārt ietekmē augstskolā studējošo skaits konkrētajā gadā.
Lasītāju skaits pēc vienotās lasītāja kartes bija 9151. Bibliotēkas pakalpojumus izmantoja arī 135
lasītāji, kas nav LLU studenti vai mācībspēki, tai skaitā 65 citu augstskolu studenti un mācībspēki,
14 skolēnu, kā arī lasītāji no ārvalstīm.
2006. gadā LLU FB ir palielinājies apmeklējums, tas sasniedza 175424. Izsniegumu skaits bija
522607. Lasītājiem regulāri tika sniegtas dažādas uzziņas un konsultācijas, to kopējais skaits bija
113754.
Informācijas tehnoloģijas, tehniskais nodrošinājums
Bibliotēkā ierīkots datortīkls ar 54 darbavietām, kas ir pieslēgtas internetam, nodrošinot iespēju
veidot un izmantot informācijas resursus. Ir nodrošināts darbs bibliotēku informācijas sistēmā
ALEPH, un 2006. gadā ieviesta automatizētās bibliotēku informācijas sistēmas ALEPH jaunā versija
16.02. Instalēta un konfigurēta datortehnika atbilstoši jaunās versijas prasībām. Konfigurēti arī
jaunās versijas moduļi, pārkonfigurētas sistēmas ALEPH 500 servera un darba staciju tabulas un
faili atbilstoši jaunajai versijai. Pārkonfigurētas tabulas LLU FB pārziņā esošajām datubāzēm. Veikta
Web OPAC failu konfigurācija datubāzei „Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācībspēku un
pētnieku publikācijas” un loģiskajai datubāzei „LLU FB Kopkataloga daļa”.
2006. gadā Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas (VVBIS) projektā ar Valsts aģentūras
„Kultūras informācijas sistēmas” starpniecību bibliotēka saņēma 13 datorus ar programmatūru, 10
svītrkodu nolasīšanas iekārtu, divas speciālās pasūtījuma formu drukas iekārtas. No LLU līdzekļiem
bibliotēkai iegādāti divi datori un četri monitori. Lasītavā un citās bibliotēkas nodaļās varēja
izmantot interneta bezvadu tīklu. Lasītavā ierīkoti drošības vārti.
Datubāzes
Lietotāju vajadzībām bibliotēkā ir nodrošināts darbs ar datubāzēm – gan tiešsaistes, gan lokālajām.
Bibliotēka abonēja 33 un pati veidoja piecas datubāzes. Daudz vērtīgas pilnteksta informācijas
lietotāji varēja gūt, izmantojot bibliotēkai piedāvātos dažādu bezmaksas datubāzu izmēģinājumus.
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Bibliotēkas tīklā tika nodrošinātas iespējas lasīt elektroniskā veidā arī dažādus žurnālus. LLU FB
izmantoja iespējas piekļūt tām enciklopēdijām un vārdnīcām internetā, kuras bibliotēka iegādājas
iespiestā veidā. Praktiski visām Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas
depozītbibliotēkā pieprasītajām grāmatām elektroniski ir pieejami pilni teksti.
Sadarbībā ar vairākiem zinātniskajiem un akadēmiskajiem izdevējiem Google Scholar universitātēm
piedāvā akadēmisko informāciju – zinātniski recenzētus dokumentus, anotācijas, tēzes, tehniskus
pārskatus dažādās zinātņu nozarēs. Liels darbs veikts, lai ar SFX e–journal moduļa palīdzību
sasaistītu LLU FB pieejamās pilnteksta datubāzes un zinātnisko publikāciju meklētāju internetā
Google Scholar, kuru LLU FB izmanto, piedaloties eIFL projektā:
SFX Express modulim piesaistītas LLU FB un LLU tīklā pieejamās ārzemju žurnālu datubāzes
– EBSCO, EBSCO A to Z, ProQuest, ScienceDirect, SpringerLink, WILEY InterScience;
nodrošināta elektronisko izdevumu sasaiste katras žurnālu datubāzes ietvaros ar izdevēju
datubāzēm;
nodrošināta elektronisko izdevumu indeksēšana katrā LLU FB un LLU tīklā pieejamajā
žurnālu datubāzē.
Uzziņu un informācijas centra darbinieki sniedz metodisku palīdzību un apmācības datubāzu
izmantošanā. Izstrādāti vai papildināti dažādi metodiskie materiāli par informācijas meklēšanu,
atlasi un saglabāšanu. Lasītājiem ir iespēja datubāzēs un internetā iegūtos informācijas meklēšanas
rezultātus saglabāt dažādos datu nesējos – disketēs, lasāmatmiņas kompaktdiskos, zibatmiņā, kā
arī nosūtīt uz personīgo e–pastu.
Bibliotēkas veidotie informācijas resursi
LLU FB darbinieki turpināja veidot dažādas elektroniskās datubāzes. Kā lauksaimniecības nozares
bibliotēka LLU FB piedalās Starptautiskās lauksaimniecības zinātņu un tehnoloģiju informācijas
sistēmas AGRIS veidošanā. Sagatavoti un nosūtīti uz Romu bibliogrāfiskie dati par 690 Latvijas
lauksaimniecības zinātniskajām publikācijām.
Kā augstskolas bibliotēka LLU FB veido datubāzi „Latvijas Lauksaimniecības universitātes
mācībspēku un pētnieku publikācijas”, kas satur LLU mācībspēku publikāciju – grāmatu, rakstu
un citu dokumentu – bibliogrāfiskos aprakstus. No 2003. gada veidotajiem ierakstiem ir saites uz
promocijas darbu kopsavilkumu tekstiem, bet no 2006. gada veidotajiem ierakstiem ir saites uz
LLU rakstu pilniem tekstiem. Gada laikā ir veikti 952 jauni ieraksti. Bibliotēkas darbinieki regulāri
apzina LLU mācībspēku un darbinieku publikācijas.
Projektā „LLU ZPS informatīvo datubāzu izveide, sistematizācija un integrācija vienotā informācijas
vidē” bibliotēkas speciālisti piedalījās LLU zinātnieku un mācībspēku publikāciju formas struktūras
izveidē, datu testēšanā.
Bibliotēkā tiek veidota arī pilnteksta datubāze „LLU promocijas darbu (disertāciju) kopsavilkumi
(autoreferāti)” un pilnteksta datubāze „Latvijas Lauksaimniecības universitātes raksti = Proceedings
of the Latvia University of Agriculture”. BIS ALEPH ietvaros bibliotēka veido divas autoritatīvās
datubāzes – lauksaimniecības nozares priekšmetu datubāzi „Lauksaimniecības tēzaurs AGROVOC
un AGRIS/CARIS priekšmetu kategorijas” un lokālu personvārdu/nosaukumu autoritatīvo datubāzi.
Arī 2007. gadā bibliotēka turpinās veidot visas minētās datubāzes, kā arī datubāzi „Kursu katalogs”
bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH.
Izstrādāta un arī 2006. gadā pilnveidota AgroWeb Latvija mājas lapa latviešu un angļu valodā.
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AgroWeb Latvija, kā Centrālās un Austrumeiropas informācijas tīkla AgroWeb daļa, ir izveidota,
lai apkopotu un nodrošinātu informāciju par lauksaimniecības institūcijām un citiem svarīgiem ar
lauksaimniecību saistītiem jautājumiem. Šī lapa tiek veidota sadarbībā ar Apvienoto Nāciju Pārtikas
un lauksaimniecības organizācijas Centrālās un Austrumeiropas reģionālo biroju.
LLU FB elektroniskais katalogs tiek veidots kā astoņu valsts nozīmes bibliotēku elektroniskā
kopkataloga loģiskā datubāze sistēmā ALEPH. LLU FB elektroniskajā katalogā 31. decembrī bija
22142 ieraksti (nosaukumi). Rekataloģizēti 1535 nosaukumi, 2805 eksemplāri. 31. decembrī
kopējais rekataloģizēto nosaukumu skaits bija 3134 nosaukumi, kuriem pievienoti 9160 eksemplāru
ierakstu (rekataloģizētajiem nosaukumiem ir pievienoti 9160 eksemplāru ierakstu jeb pievienotas
ziņas par 9160 eksemplāriem). Pabeigta Mācību literatūras fonda latviešu valodā rekataloģizācija.
Šis process turpināsies arī 2007. gadā.
Rekonstruētās telpas
Atbilstoši pils rekonstrukcijas un remontu plāniem notika LLU FB telpu tālāka rekonstrukcija.
Bibliotēkas krājums (vairāk nekā 350000 eksemplāru) no kolonādes tika pārvietots uz
jaunizbūvētajām telpām cokolstāvā, kur lielākā daļa krājuma izvietota mobilajos plauktos. Neliela
daļa atrodas arī stacionāros plauktos. Krātuvē ieplānota vieta arī daiļliteratūras izvietošanai. 2007.
gadā turpināsies krātuvju iekārtošana un krājuma izvietojuma optimizēšana.

LLU Fundamentālās bibliotēkas lasītava
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Komunikācija ar sabiedrību
LLU Uzņemšanas komisija katru gadu martā rīko Atvērto durvju dienu, lai iepazīstinātu
potenciālos universitātes studentus ar iespējām studēt LLU.
Informācijas ieguves avoti par Atvērto durvju dienu LLU
1%

Izstāde “Skola 2006”
27%
39%

Dažādi (draugi, paziņas, pilī,
sagat. kursi, vecāki u.t.t.)
Internets
Prese, TV, radio

33%

Apmeklētāju skaita sadalījums pa fakultātēm

Otro gadu Studentu dienas priekšvakarā LLU rīko profesionālās izglītības mācību iestāžu pedagogu
un audzēkņu tikšanos universitātē. Uz šo pasākumu 16. novembrī ieradās 162 audzēkņi un 20
pedagogu no 11 koledžām, tehnikumiem un profesionālajām vidusskolām. Viesi tikās ar LLU
vadību un mācībspēkiem, viesojās fakultātēs, iepazīstoties ar piedāvātajām studiju iespējām, kā
arī piedalījās sporta spēlēs, studentu koncertā un dejās.
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LLU Informācijas centrs apkopo universitātei aktuālas ziņas, sagatavo informatīvo biļetenu,
reklāmas materiālus, video un foto materiālus, laikrakstu „Plēsums”, nodrošina LLU muzeja
darbību, tādējādi informējot darbiniekus, studentus un popularizējot LLU, piesaistot potenciālos
klientus – studentus.
Informatīvie un prezentācijas materiāli
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Viens no lielākajiem profesionālās orientācijas pasākumiem
– izstāde „Skola 2006”

Laikraksts „Plēsums”
LLU laikraksta PLĒSUMS kolektīvs 2006. gada
septembrī, fotografējoties žurnāla 50 gadu
jubilejas numura vākam: Gaļina Stubailova (no
kreisās), Lāsma Līcīte, Sandra Šteinerte, Valdis
Āboliņš, Indra Endzele, Iveta Paraževska.
Laikraksts PLĒSUMS ir informatīvi izglītojošs
augstskolas preses izdevums. Tā ir neatņemama
universitātes izglītības un informācijas vides
sastāvdaļa un nozīmīgs veids komunikācijai
ar sabiedrību. Augstskolas kolektīvs ir lepns
un gandarīts, ka piecus gadu desmitus LLU
saglabājusi skaistu un ļoti vērtīgu tradīciju
– izdot savu preses izdevumu.
Pēc redakcijas darbinieku veiktā pētījuma
februārī un novembrī, laikrakstu regulāri lasa 56
% studentu, 63 % mācībspēku un darbinieku
un 77 % augstskolas administrācijas.
Aptaujātie lasītāji atzinuši, ka tas veido LLU
tēlu, rada piederības sajūtu augstskolai, reizē
audzinot, informējot un pilnveidojot esošo un
topošo Latvijas inteliģenci.
PLĒSUMS ir vienīgais Latvijas augstskolas
laikraksts, kas regulāri iznāk reizi mēnesī un ir
44 lappušu biezs, vizuāli un saturiski bagāts, ko ar aizrautību lasa arī LLU absolventi, vidējo mācību
iestāžu audzēkņi un citu augstskolu studenti. Laikraksta tirāža 1000 – 6000 eksemplāru.
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SVARĪGĀKIE LAIKRAKSTA „PLĒSUMS” NOTIKUMI 2006. GADĀ
Laikraksta tapšanā šogad vairāk iesaistījušies mācībspēki un studenti, gatavojot materiālus
par savu fakultāšu notikumiem.
No janvāra nozīmīgākās PLĒSUMA publikācijas pieejamas LLU Studentu pašpārvaldes
mājas lapā: www.llusp.lv sadaļā „Plēsums”.
Aprīlī laikraksta „Diena” organizētajā konkursā „5K” laikraksts PLĒSUMS saņēma divas
godalgas un ceļojumu uz Stokholmu. Nomināciju „Labākais raksts augstskolu grupā”
ieguva korespondents Andris Eglītis par rakstu „Skotijā nepelna miljonus”, savukārt
nomināciju „Labākais foto augstskolas avīzē” – PLĒSUMA fotogrāfs Gints Romulis.
21. un 22. aprīlī laikraksta kolektīvs devās uz Latvijas Studentu apvienības rīkoto
augstskolu plašsaziņas līdzekļu semināru „APLī” Strenčos, kurā piedalījās 11 augstskolu
un koledžu preses pārstāvji un kurā pārrunāja darba problēmsituācijas un studentam
aktuālas informācijas pieejamību Latvijā.
3. novembī laikraksts PLĒSUMS svinēja 50 gadu jubileju, kurā pašreizējais kolektīvs tikās
ar bijušajiem darbiniekiem, lai kopā ar augstskolas vadību mazliet ielūkotos LLU vēsturē,
kas dokumentēta tobrīd 870 laikraksta numuros. Svinības risinājās pagājušā gadsimta
50. gadu stilā.
17. novembrī laikraksta darbinieki organizēja semināru „Drukātie un interaktīvie mediji
Latvijas augstskolās”, kurā tikās vairāk nekā 30 preses pārstāvju no desmit augstskolām,
kas atzina, ka plašsaziņas līdzeklis augstākās izglītības iestādē pilda prezentēšanas,
informēšanas un problēmu
risināšanas funkciju.
Ar mērķi iepazīstināt Latvijas
valdību ar studentu dzīvi, akti
vitātēm, problēmām Studentu
dienai veltītais laikraksta nu
murs nosūtīts visiem 9. Saeimas
deputātiem. Šo numuru saņēma
arī jaunieši, kas Jelgavā bija ie
radušies svinēt lielākos studenti
jas svētkus.
Nolūkā popularizēt LLU skolu jau
niešu vidū, no šī gada PLĒSUMS
pa pastu tiek sūtīts vidusskolu
vidējo speciālo mācību iestāžu
bibliotēkām.
Muzejs
Kopš 1968. gada pilī darbojas LLU muzejs.
Tā fondos glabājas 4000 eksponātu.
Katru gadu vairāk nekā 8000 LLU studentu,
viesu un ārzemju tūristu apskata pils
vēstures ekspozīciju, lai uzzinātu par
vecās ordeņa pils (14. gadsimts) un
pašreizējās pils (1738. gads) celtniecības
vēsturi.
I. Lancmaņa grāmatas „Jelgavas pils” atvēršanas
svētki Sudraba zālē 2006. gada maijā
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LLU muzeja Zelta un Sudraba zālē var iepazīties ar ekspozīciju, kas veltīta augstākās lauksaimnieciskās
izglītības vēsturei Latvijā, sākot ar Lauksaimniecības nodaļas izveidošanu Rīgas politehnikumā
(1863. gads) līdz pat LLU darbībai pašlaik.
Turpinās muzeja informācijas sistēmas izveide un ekspozīciju pilnveide.
Jelgavas pilī ir apskatāma Rundāles pils muzeja ekspozīcija ”Kurzemes hercogu kapenes”
LLU Preses daļa: ziņas no LLU – visā Latvijā
LLU Preses daļa par savu galveno mērķi izvirzījusi ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību regulāri sniegt
vispusīgu, stratēģiski nozīmīgu informāciju uz āru – visplašākajai sabiedrībai vēstot par galvenajām
norisēm universitātē, aptverot gan mācību un zinātnisko, gan saimniecisko darbību. Pārsvarā tie
ir ziņojumi presei, ko pirms vai pēc notikuma ievieto universitātes mājas lapā internetā, sadaļā
„Presei” un nosūta lielākajām ziņu aģentūrām, nacionālajiem un reģionālajiem dienas laikrakstiem,
redzamākajām raidorganizācijām un ziņu portāliem, pavisam vairāk nekā 30 adresātiem.
LLU Preses daļa aktuālu informāciju regulāri ievieto tādos portālos kā „Studentnet.lv”,
„LatvijasVestnesis.lv”, „Zemgale.lv”, „AgroZirnis.lv”, „Agropols.lv”, „Notikumi.lv”, „Aktuali.
lv”, „Jelgavniekiem.lv”, „Jelgava.lv” un citos elektroniskajos informācijas nesējos.
Regulāru informāciju no universitātes saņem valstī lielākie ziņu kanāli LETA un BNS, kas
tālāk to izplata saviem abonentiem – nacionālajiem un reģionālajiem medijiem.
Tieši ziņas no Jelgavas augstskolas saņem tādi periodiskie izdevumi kā „Izglītība un
Kultūra”, „Dienas Bizness”, „Latvijas Lauku Biznesa Laikraksts”, „Latvijas Avīze”, kā arī
Zemgales reģiona rajonu laikraksti, radio un TV studijas.
Tematiski LLU Preses daļa medijos galvenokārt cenšas atspoguļot tos notikumus
augstskolas dzīvē, kam ir reģionāls vai valsts mēroga skanējums, kas vairo visdažādāko
grupu iedzīvotāju informētību par universitātes darbu, ceļ tās prestižu sabiedrībā, sniedz
skaidrojumu par galvenajām attīstības tendencēm.
2006. gadā atspoguļojumu guvusi LLU vadības tikšanās ar RTU administrācijas
pārstāvjiem, sadarbības dokumentu parakstīšana ar SIA KNAUF, SIA „Kesko Agro
Latvija”, Darba devēju konfederācijas atzinības pasniegšana Meža un Lauku inženieru
fakultātei par sadarbību ar ražotājiem inovāciju jomā, valsts nozīmes bibliotēkas statusa
piešķiršana LLU Fundamentālajai bibliotēkai, Baltijas Mežsaimniecības, lauksaimniecības
un veterinārmedicīnas akadēmiskās sadarbības tīkla (BOVA) desmit gadu jubilejas
konferences norise Jelgavā un citi svarīgākie notikumi.
Nozīmīga vieta publikāciju klāstā ierādīta informācijām par jaunu studiju programmu
atvēršanu Tehniskajā, Ekonomikas, Sociālo zinātņu, Meža un Pārtikas tehnoloģijas
fakultātē, par arodizglītības iestāžu audzēkņu viesošanos LLU, par jaunajiem Senāta,
Kārļa Ulmaņa, SIA „De Laval” stipendiātiem un Jāņa Čakstes stipendijas pirmo laureātu
Madaru Bitīti.
Nākamo studentu dokumentu komplektēšanas kampaņas laikā pirmo reizi Radio SWH
programmai sagatavots teksts audio reklāmas rullītim, kas motivē jauniešus ievēlēties
kādu no studiju programmām LLU deviņās fakultātēs.
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2006. gadā Preses daļa sagatavojusi un izplatījusi arī paziņojumu presei par LLU nostāju
nekustamo īpašumu privatizācijas jomā.
Savukārt ES struktūrfondu izmantošanas pieredze LLU vairākkārtīgi guvusi atspoguļojumu
Latvijas TV programmā „Eirobusiņš”, Latvijas Radio programmā „Eiropas atslēgas” un
LTV–1 programmā „Novadu vēstis”, kur stāstīts par jaunu projektu izstrādi un ieviešanu,
jaunu laboratoriju un mācību auditoriju atvēršanu, par universitātes aktivitātēm zināšanu
pārnesē uz ražošanu, stipendiju piešķiršanu topošajiem zinātniekiem.
Regulāra informācijas apmaiņa notiek ar Jelgavā atvērto ES struktūrfondu Zemgales
reģionālo informācijas centru, bet Zemgales Plānošanas reģionā sagatavotais, latviešu
un angļu valodā izdotais informatīvais buklets „Zemgales zināšanu spiets – Latvijai”, kura
atvēršanai veltītā preses konference notika Veterinārmedicīnas fakultātē, plaši atspoguļo
LLU zinātnisko institūtu un laboratoriju darbību.
Ikdienā LLU Preses daļa organizē arī dažādu periodisko izdevumu un raidorganizāciju
žurnālistu intervijas un reportāžas augstskolā, kā arī tās struktūrvienībās ārpus Jelgavas
un operatīvi sniedz informāciju.
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Studentu pašpārvalde
Mākslinieciskā pašdarbība
Sasniegumi sportā

Studentu pašpārvalde (SP)
Adrese: Lielā iela 2, 1.telpa
Tālr.: 29420801
E-pasts: llusp@llu.lv
www.llusp.lv
Vadītājs: Madars Bitītis
„...mēs esam kā viens vesels un mēs strādājam brīvprātīgi, cits citu atbalstot, reizēm
nedalot ne amatus, ne krēslus, un galvenais mums ir paveiktais darbs...“
SP sastāvs, kas darbojās no 2006. gada februāra, sevi pierādījis kā lielisku, strādāt spējīgu
komandu, realizējot jaunas idejas. LLU SP aktīvistu pulks ir bijis reizē liels un arī mazs, bet visi
padarītie darbi vienlīdz nopietni plānoti, izstrādāti un ar sirdi pabeigti.
Gada sākumā LLU SP sadarbībā ar Latvijas Studentu apvienību (LSA) Jelgavā rīkoja reģionālo
augstskolu semināru „Komunikācija kā līdzeklis veiksmīgai sadarbībai”.
Pašpārvaldes aktīvisti pārstāvējuši LLU un tās studentus izstādē „Skola”, Virtuālajās karjeras dienās,
LLU Atvērtajā durvju dienā, izstādē „Reģionālā attīstība”, Jelgavas pilsētas svētku gājienā. SP
piedalījās LLU Azemitologa svētku organizēšanā. Sadarbībā ar Hansabanku pasākumā pasniegta
arī SP ceļojošā balva. Kopā ar Stopētāju klubu Jelgavā notika stopēšanas sacensības.
Esam izmantojuši iegūtās
zināšanas
mācībās,
piedaloties intelektuālajā
spēlē „Erudīts”, RTU
inženieru sacensībās, LSA
seminārā „Ideju zagšana,
neizdarot
pārkāpumu”,
Senatoru
seminārā,
Līderu forumā, seminārā
„Kam rūp students?”,
plašā pulkā LSA kongresā
Valmierā, kā arī pierādot
fizisko spēku RTU plostu
sacensībās,
Ventspils
Jaunlaiku sporta spēlēs un
orientēšanās sacensībās
„Kroka”.
Īpaša uzmanība pievērsta
LLU sporta jautājumiem.
Bijušas vairākas diskusijas
Pateicības koncerts
par
sporta
attīstību
universitātē. SP vairākkārt finansiāli atbalstīja Studentu basketbola līgu. Finansiāli palīdzēts arī
LLU Studentu teātrim.
LSA organizētajā Gada balvā LLU SP saņēma titulu “Labākā studentu pašpārvalde”.
Liels prieks gan pašiem, gan arī universitātes administrācijai par jaunu tradīciju un projektu
realizēšanu:
izveidots nolikums un organizēta apbalvošanas ceremonija „LLU Gada balva”, tapusi LLU
studentu liste („e – LLU students”), kuru veiksmīgi izmantojam, lai jauniešus informētu
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par svarīgo un aktuālo universitātē;
LLU SP pirmo reizi rīkoja semināru „Mēs – studentu pašpārvaldēs” ar mērķi atrast vienotu
modeli, stratēģiju efektīvai fakultāšu SP darbībai;
pirmo reizi notika LLU SP salidojums, kurā tikās visi iepriekšējie vadītāji un lielākie aktīvisti.
Izveidots disks „Ceļš, kurā mēs katrs esam atstājuši savas pēdas” un SP darbības un
fotogrāfiju arhīvs;
pirmā kursa studenti SP aktivitātes izjuta jau pirmajā skolas dienā, saņemot mapītes ar
aktuālāko informāciju, kas veidota sadarbībā ar Hansabanku. Jaunie studenti cienājās ar
tēju un cepumiem akcijā „Pirmās studentu vakariņas”;
Pirmo reizi Studentu dienā LLU SP rīkoja Pateicības koncertu universitātes pasniedzējiem
un darbiniekiem.
2007. gadā Jelgavā plānots rīkot LSA 12. kongresu, kā arī turpināt aizsāktās tradīcijas un, iespējams,
pavērt skatu kaut kam jaunam un nebijušam.

Ziemassvētku balle

LSA Gada balva
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Mākslinieciskā pašdarbība
„Ja vari, tad nāc un dari! Kopā skanēs labi!”
LLU Studentu klubs
Adrese: Lielā iela 4
Tālrunis: 63005655
Vadītāja: Anita Prūse
2006. gads LLU pašdarbības kolektīvu vēsturē palicis kā kolektīvu jubileju un kā 15. Baltijas valstu
Studentu dziesmu un deju svētku “Gaudeamus” gads.
“Gaudeamus” no 30. jūnija līdz 2. jūlijam notika senajā Igaunijas studentu pilsētā Tartu. Plašā
atskaņu koncertā mūsu kolektīvi piedalījās 10. novembrī arēnā “Rīga”.
Vīru koris “Ozols”, dzied 32 dalībnieki
Mākslinieciskais vadītājs Guntis Galiņš
4. martā dziedošie vīri un diriģents ar plašu koncertu atzīmēja kora “Ozols” 66. pastāvēšanas
gadu.
Koris “Ozols” piedalījās draudzības koncertā Pērnavā, Igaunijā, un starptautiskajā dziesmu festivālā
Rasinai, Lietuvā.

Vīru koris “Ozols“ Baltijas valstu Studentu dziesmu un deju svētkos
“Gaudeamus“ Tartu, Igaunija

Studentu teātris, 28 aktieri
Režisore Astra Kacena
Studentu teātris savu 60 gadu jubileju 17. jūnijā sagaidīja ar vērienīgu muzikālu iestudējumu
– Aleksandra Dimā “Trīs musketieri”. Līdz gada beigām skatītāji šo izrādi tika aicināti noskatīties
14 reižu.
Kolektīvs turpina sekmīgi darboties teātrasporta un improvizācijas žanrā.
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LLU Studentu teātris ar izrādi “Trīs musketieri“

Jauniešu deju kolektīvs “Skalbe”, 28 dalībnieki
Mākslinieciskā vadītāja Ina Hercmane
“Skalbes” 15 gadu dzimšanas dienas plašajā koncertā, 1. aprīlī, piedalījās mūsu augstskolas
studenti un absolventi.
Kolektīvs vasarā piedalījās starptautiskajā deju folkloras deju festivālā Nidā, Lietuvā, turpina aktīvi
darboties universitātes pasākumos un koncertē Latvijas attālākajos novados.
Tautas deju ansamblis “Kalve”, 48 dalībnieki
Mākslinieciskā vadītāja Gunta Skuja, repetitore Evita Slaidiņa, koncertmeistare Vera Knite
Pavasarī “Kalve”, gatavojoties savai 60 gadu jubilejai, organizēja tradicionālo salidojumu, aicinot
uz koncertu augstskolas absolventus – bijušos kalvēnus.
Kolektīvs gada laikā ir piedalījies augstskolas, pilsētas un valsts mēroga pasākumos, sniedzot
koncertus Jelgavā, Rīgā un citās republikas pilsētās.
Vasarā piedalījās starptautiskajā tautas deju festivālā Tuzlā, Turcijā. Rudenī – starptautiskajā
festivālā – izstādē Kauņā, Lietuvā.
Meiteņu koris “Liepa”, 28 dalībnieces
Mākslinieciskais vadītāja Inta Zakenfelde, kormeistars Guntis Galiņš
Rudenī, pēc sekmīgas startēšanas Latvijas sieviešu koru konkursa Rīgā, LLU meiteņu koris
“Naktstaureņi” mainīja savu vārdu un atgriezās pie kora vēsturiskā nosaukuma “Liepa”.
Muzikālā ziņā “Liepa” ir 2006. gada LLU lepnums. Koris ar savu dziedājumu ir kuplinājis universitātē
notiekošos pasākumus un piedalījies Jelgavas pilsētas organizētajos pasākumos.
Studentu orķestris, 24 mūziķi
Mākslinieciskais vadītājs Raitis Ašmanis
Studentu orķestris ar augsti profesionālo muzicēšanas prasmi apbur klausītājus koncertos un
svinīgos pasākumos mūsu augstskolā.
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Organizētie pasākumi
Studentu klubs sadarbībā ar LLU pašdarbības kolektīvu dalībniekiem un to vadītājiem organizēja,
kā arī palīdzēja organizēt šādus universitātes pasākumus:
14.
22.
16.
26.

februārī
februārī
martā
aprīlī

29. augustā
2. oktobrī
15.
16.
15.
16.

novembrī
novembrī
decembrī
decembrī

Svētā Valentīna nakts balle (12 gadu sena tradīcija)
17. Studentu folkfestivāls
Lieldienu pastaiga pils parkā (13 gadu sena tradīcija)
LLU studentu pašdarbības kolektīvu pavasara koncerts (13 gadu sena
tradīcija)
studiju gada sākumam veltīta “Satikšanās balle”
Azemitologa svētki ar devīzi “Dari neiespējamo, lai sasniegtu iespējamo” (37
gadus sena tradīcija)
Studentu dienas koncerts (22 gadus sena tradīcija)
LLU pašdarbības kolektīvu koncerts Zemkopības ministrijā
LLU darbinieku Ziemassvētku balle
Ziemassvētku balle (21 gadu sena tradīcija)

Studentu klubs ir radoši piedalījies augstskolas un nozaru organizētajos semināros, konferencēs un
projektos, pārliecinoši un pozitīvi apliecinot savu prasmi dziedāt, dejot, muzicēt un veidot svētkus.
Studentu kluba un pašdarbības kolektīvu darbība sekmē augstskolas atpazīstamību Latvijā.
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Sasniegumi sportā
LLU Sporta nams
Adrese: Raiņa iela 1
Tālrunis: 63024560
E–pasts: sports@llu.lv
Direktors: Viktors Valainis
Sporta katedras vadītāja: Inta Alksne
Sporta kluba vadītāja: Zilvija Poča
Mācību gads sākās ar pirmkursnieku sacensībām deviņos sporta veidos. Galvenais uzdevums
– atlasīt kandidātus, kuri varētu pārstāvēt LLU dažāda mēroga sacīkstēs.
2006./2007. studiju gada sacensībās godalgoto vietu ieguvēji: sievietēm – Ekonomikas
fakultāte (EF), Tehniskā fakultāte (TF), Lauku inženieru fakultāte (LIF), vīriešiem – Meža
fakultāte (MF), Lauku inženieru fakultāte (LIF), Tehniskā fakultāte (TF).
Oktobrī sporta vakarā tika sveikti pirmā kursa sacensību un 15. Universiādes uzvarētāji.
Gada labāko sportistu titulu ieguva Viktorija Zagorska no TF (peldēšana) un Matīss Miezis LIF
(badmintons). Vietu secība LLU 15. Universiādē: sievietēm EF, LIF, MF un vīriešiem MF, ITF,
TF. Oktobrī sākās LLU 16. Universiāde 12 sporta veidos.
Martā aerobikas festivālā piedalījās dienas grupu studentes un notika atklāta aerobikas
stunda.
Maijā bija gadskārtējais 1001. nakts pasākums. Šajā laikā 3. kursa studenti svin 1001. nakti
kopš viņi mācās LLU. Fakultāšu vērtējumā pirmās trīs vietas 12 veidos ieguva LIF, EF, ITF.
Nakts skrējiena uzvarētāji: ITF, EF, LIF. Pēc pusnakts sākās sacensības strītbolā, volejbolā,
zolītē, un balvas uzvarētāji saņēma pulksten piecos no rīta.
Maijā Tartu (Igaunija) XXII SELL spēlēs LLU pārstāvēja 64 sportisti septiņos sporta veidos, kas
izcīnīja trīs zelta, divas sudraba un četras bronzas medaļas.
Novembrī Studentu dienā uz sportiskiem pasākumiem pulcējās vidējo speciālo mācību iestāžu
audzēkņi. Ieradās astoņu skolu pārstāvji, un pirmo trīs vietu ieguvējas komandas bija: Ogres
Meža tehnikums, Rīgas Celtniecības koledža, Laidzes Profesionālā vidusskola. Studentu dienā
apmēram 500 pārstāvju no 15 augstskolām sacentās deviņos sporta veidos. Visvairāk komandu
piedalījās minifutbolā (31) un volejbolā (24). Šajos svētkos notika arī skrējiens apkārt pilij, un
uzvarētāji ir: LIF, MF, PTF.
Rudenī LLU organizēja Latvijas 17. Universiādes svinīgu atklāšanu un pie mums notika
sacensības badmintonā, volejbolā, peldēšanā, basketbolā.
Katra fakultāte savos svētkos rīko arī sporta pasākumus, demonstrējot savu izdomu un
spējas.
Latvijas Studentu līgās LLU studenti piedalījās basketbolā vīriešiem, kā arī volejbolā sievietēm
un vīriešiem.
Tautas asociācijas spēlēs startēja četras LLU sporta spēļu komandas.
Latvijas 16. Universiādē LLU komandas sieviešu grupā piedalījās deviņos un vīriešu grupā 15
sporta veidos. Kopvērtējumā sievietēm un vīriešiem izcīnīta 4. vieta. Labākie panākumi gūti
peldēšanā, badmintonā, orientēšanās sportā.
Lielākie kompleksie pasākumi, kuros piedalīsimies 2007. gadā: Latvijas Augstskolu sporta
savienības rīkotajās sacensībās, SELL spēlēs Kauņā, Latvijas Strādājošo sporta spēlēs,
Latvijas Sporta veterānu 44. spēlēs, Studentu līgu sacensībās, Latvijas augstskolu darbinieku
sacensībās, Eiropas strādājošo sporta spēlēs Dānijā, Vispasaules studentu spēlēs Bangkokā.
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Izcilākie LLU sportistu sasniegumi
Džudo
Jurijs Putins (EF) – 1. vieta Latvijas junioru meistarsacīkstēs džudo, 2. vieta
Latvijas čempionātā džudo.
Peldēšana
Guntars Deičmans (SZF) – Tartu (Igaunija) SELL spēļu čempions, Latvijas
čempions, Latvijas Augstskolu sporta savienības (LASS) sacensību peldēšanā
trīskārtējs čempions, Latvijas izlases dalībnieks, Atēnu (Grieķija) olimpisko
spēļu dalībnieks.
Ģirts Ģīrupnieks (EF) – Latvijas čempions, LASS sudraba medaļnieks.
Viktorija Zagorska (TF) – LASS divkārtējā čempione, 4. vieta SELL spēlēs
(Tartu), LR čempione.
Vieglatlētika
Māris Kučinskis (EF) – 3. vieta Latvijas meistarsacīkstēs vieglatlētikā.
Māris Stūre (LIF) – 3. vieta Latvijas čempionātā.
Laura Ludevika (LF) – 1. un 3. vieta Latvijas meistarsacīkstēs, 1. vieta
Latvijas čempionātā daudzcīņā (pieccīņa).
Smaiļošana un kanoe airēšana
Antons Knesis (LIF) – 7. vieta Eiropas čempionātā Atēnās, 1. vieta Latvijas
čempionātā kanoe četriniekā.
Slēpošana
Valts Eiduks (LIF) – Latvijas čempions slēpošanā, Latvijas čempions duatlonā,
2006. gada Turīnas (Itālija) ziemas olimpisko spēļu dalībnieks.

Pauerliftings
Edgars Vīksna (MF) – 1. vieta Latvijas čempionātā pauerliftingā.
Artūrs Ūdris (PTF) – 3. vieta Latvijas čempionātā pauerliftingā.
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Brīvā cīņa
Vladimirs Koteļeņecs (TF) – 1. vieta Latvijas čempionātā , 2. vieta LASS
Universiādē.
Agnese Šēfere (ITF) – 2. vieta SELL spēlēs, 3. vieta SELL spēlēs džudo
(Tartu), 3. vieta LASS Universiādē.

Jāšanas sports
Anna Vainute (VMF) – 1. vieta Latvijas čempionātā, 6. vieta Polijas
čempionātā.
Santa Maspāne (PTF) – 3. vieta Pasaules kausā izcīņas posmā, 2. vieta
Latvijas čempionātā.
Orientēšanās
Atis Rešķis (TF) – 1. vieta kausā elites grupā.

Biatlons
Kārlis Levitass (TF) – 2. un 3. vieta Latvijas čempionātā U–18.

Snovbords
Voldemārs Siliņš (MF) – 1. vieta Latvijas čempionātā.
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LLU darbinieki un veterāni
Darbinieki no 11 struktūrvienībām savā sporta dienā sacentās 12 sporta veidos. Pirmo trīs vietu
ieguvējas komandas: LIF, SZF, MF.
Latvijas augstskolu darbinieku sporta dienā „Jampadracis” startēja astoņu augstskolu pārstāvji
un uzvarētāji bija: Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Lauksaimniecības
universitāte.
LLU organizētajā 14. starptautiskajā turnīrā volejbolā „Saulgrieži” piedalījās 30 komandu.
Latvijas Sporta veterānu 43. spēlēs LLU sporta veterāni piedalījās astoņos sporta veidos un Latvijas
sporta klubu grupā izcīnīja 4. vietu.

J. Putins (EF) 2. vieta
Latvijas Republikas
čempionātā džudo

G. Deičmans (SZF) Olimpisko spēļu dalībnieks
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Stipendijas, finansiālais atbalsts studējošajiem
Darbinieku apbalvojumi
Sadarbības augstskolas
LLU Padomnieku konvents, LLU Konvents
LLU Senāts
ES struktūrfondu projekti
Būvdarbu līgumi

FINANSIĀLAIS ATBALSTS STUDĒJOŠAJIEM
LLU piedāvā iespēju aktīviem un radošiem studējošajiem saņemt finansiālu atbalstu vienreizēju
piešķīrumu vai ikmēneša stipendiju veidā.
Vienreizēji piešķīrumi, kas studējošajiem un mācībspēkiem palīdz īstenot konkrētus studiju vai
zinātniskās pētniecības mērķus:
Piešķīruma mērķis

Summa (Ls)

Stipendiāti 2006. gadā

J. un M. Kāvušu izglītības un kultūras stipendiju fonds
Atbalstīt studentu, maģistrantu un
doktorantu studijas un praktizēša
nos Eiropas valstīs
līdz 150

Velga Dišlere, EF 2. kursa maģistrante
Inga Pučure, EF 3. kursa doktorante
Evija Palabinska, LIF 3. kursa studente
Maija Sveķe, LIF 3. kursa studente
Inese Dunovska, VMF 5. kursa studente
Gundega Siliņa, VMF 5. kursa studente
Zane Briģe, VMF 3. kursa studente
Ieva Kleinberga, VMF 3. kursa studente
Evija Eihvalde, VMF doktorante
Ilga Šematoviča, VMF doktorante

E. Kleinberga piemiņas stipendiju fonds
Atbalstīt LLU mācībspēkus un talantīgus studentus agro 2006. gada decembrī ir parakstīta vienošanās
nomijā un veterinārajā medicīnā
un nolikums par stipendiju izmaksu, ko īsteno,
sākot no 2007. gada janvāra

Ikmēneša stipendijas vienam vai vairākiem studiju gadiem, kas palīdz studējošajiem sekmīgi
apvienot studijas, pētniecisko un sabiedrisko darbību:
Stipendijas piešķiršanas mērķis

Summa
(Ls/mēn.)

Stipendiāti 2006. gadā

LLU ATBALSTĪTĀS STIPENDIJAS
LLU Senāta stipendija
Atbalstīt studentu un maģistrantu
labās un izcilās sekmes studijās un
pētniecībā, kā arī sabiedrisko akti
vitāti LLU

110

Pirmais pusgads:
Žanis Jesko, TF 4. kursa students
Mārtiņš Hāze, ITF 2. kursa maģistrants
Sandra Skara - Sirmā, VMF 6. kursa
studente
Otrais pusgads:
Uldis Šalajevs, ITF 4. kursa students
Vitālijs Osadčuks, ITF 2. kursa maģistrants
Dina Bite, SZF 1. kursa maģistrante

K. Ulmaņa stipendija
Atbalstīt talantīgus un aktīvus stu
dentus un maģistrantus, kas uz
rakstījuši zinātnisku pētījumu par
K. Ulmaņa dzīvi un strādājuši zem
nieku saimniecībā

130

Pirmais pusgads:
Zane Rozenbaha, EF 4. kursa studente
Elīna Masteiko, SZF 4. kursa studente
Jānis Leikučs, SZF 4. kursa students
Ieva Silineviča, SZF 4. kursa studente
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Otrais pusgads:
Inese Bernāne, EF 4. kursa studente
Lāsma Līcīte, SZF 4. kursa studente
Māris Mežraups, LF 4. kursa students
Mareks Bauskis, MF 4. kursa students
J. Čakstes stipendija
Atbalstīt radošu un talantīgu studen
tu vai maģistrantu, kas uzrakstījis
zinātnisku pētījumu par J. Čaksti

120

Stipendiju sāk piešķirt no 2006./2007. studiju
gada.
Pirmais stipendiāts:
Madars Bitītis, EF 4. kursa students

STARPAUGSTKOLU UN CITI ĀRPUS UNIVERSITĀTES STIPENDIJU FONDI
E. un A. Lazdupu vārdā nosauktais stipendiju fonds
Atbalstīt studentus, maģistrantus, Stipendijas lielu 2006. gadā stipendiātu nav.
kuru dzīvesvieta ir Madonas rajona mu nosaka tās
Dzelzavas pagasts
piešķiršanas ko
misija, balstoties
uz stipendijas no
likumu.
Latvijas Izglītības fonda mērķprogramma „Izglītībai, zinātnei un kultūrai”
Veicināšanas stipendijas studen
tiem un maģistrantiem, kuri uz
varējuši stipendiju konkursos ai
navu arhitektūrā un plānošanā,
inženierzinātnēs, informātikā un
datorzinātnēs

40
50

120

Pirmais pusgads:
Laura Birstiņa, LIF 5. kursa studente
Antra Babuka, LIF 5. kursa studente
Mirdza Geidāne, LIF 5. kursa studente
Gunita Mangale, LIF 5. kursa studente
Inguna Plūme, PTF 4. kursa studente
Violeta Račko, PTF 4. kursa studente
Vineta Šlautere, PTF 4. kursa studente
Otrais pusgads:
Gunārs Dūzens, LIF 4. kursa students
Aleksandrs Gradinārovs, LIF 4. kursa
students
Laura Hrisanfova, LIF 4. kursa studente
Indra Tumova, LIF 3. kursa studente
Mārtiņš Brūklis, ITF 2. kursa maģistrants

LR ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS ATBALSTS
Atbalstīt LLU studiju programmas
„Lauksaimniecība”, „Uzņēmējdarbība
lauksaimniecībā”, „Vide un ūdens
saimniecība” (ar specializāciju meli
orācijā), „Veterinārmedicīna”, „Lauk
saimniecības inženieru zinātnes”
un „Pārtikas produktu tehnoloģija”
pilna laika studējošos, kuriem ir
līgums ar potenciālo darba devēju
par to, ka pēc studijām strādās
iegūtajā specialitātē līgumā norādītā
darba vietā vismaz trīs gadus
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2006. gadā atbalstu saņēma 77 studējošie

70

UZŅĒMUMU STIPENDIJAS
SIA „DeLaval”
Atbalstīt studentus, maģistrantus
un doktorantus, kas studē, veic
zinātniskus pētījumus piensaim
niecības nozarē
50

Pirmais pusgads:
Andis Krauklis, LIF 4. kursa students
Ilga Šematoviča, VMF doktorante
Evija Eihvalde, VMF doktorante
Ronalds Gofmanis, TF 1. kursa maģistrants
Inese Dūdiņa, VMF 1. kursa maģistrante
Otrais pusgads:
Ronalds Gofmanis, TF 2. kursa maģistrants
Inese Dūdiņa, VMF 2. kursa maģistrante
Inese Petzāle, VMF 2. kursa maģistrante
Dainis Ilgažs, LF 3. kursa students

AS „Valmieras piens”
Palīdzēt spējīgiem, centīgiem jau
niešiem iegūt augstāko izglītību AS
„Valmieras piens” nepieciešamajās
specialitātēs un apņemas strādāt
uzņēmumā četrus gadus pēc studi
ju beigšanas

80
(pamatstudijās)
100
(maģistrantūrā)

Jānis Jansons, PTF 2. kursa students
Baiba Grāpe, PTF 3. kursa studente

Kārļa Ulmaņa stipendiāti kopā ar mācību prorektoru, no labās – M. Mežraups,
LF 4. kursa students, A. Mugurēvičs, mācību prorektors, L. Līcīte, SZF 4. kursa
studente, I. Bernāne, EF 4. kursa studente, M. Bauskis, MF 4. kursa students
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LLU darbinieku apbalvojumi 2006. gadā
LLU Vārdiskās balvas
Eižena Ostvalda balva mežzinātnē Dr.habil.silv. Pēterim Zālītim, Meža fakultāte.
Jāņa Āboliņa balva inženierzinātnē Dr.habil.biol. Mārtiņam Beķeram, Pārtikas
tehnoloģijas fakultāte.
Valsts emeritētie zinātnieki
Dr.sc.ing. Vilnis Gulbis, Tehniskā fakultāte,
Dr.agr. Harijs Kanaviņš, Lauksaimniecības fakultāte,
Dr.sc.ing. Lilita Ozola, Lauku inženieru fakultāte,
Dr.agr. Rainis Skujāns, Lauksaimniecības fakultāte,
Dr.agr. Alberts Vucāns, Lauksaimniecības fakultāte,
Dr.habil.med. Ingolfs Žukovskis, Meža fakultāte,
Dr.agr. Reimārs Kaugers, Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts
„Sigra”,
Dr.sc.ing. Eduards Matisāns, Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts,
Dr.oec. Jānis Rumpāns, Zemkopības zinātniskais institūts.
Zemkopības ministrijas konkurss „Sējējs – 2006”
Laureāti sadaļā „Zinātne lauku attīstībai”:
zinātnieku grupā:
Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta „Sigra” pētnieku grupa par
darbu „Aktuālākās problēmas barības kvalitātes nodrošināšanā un to saistība
ar dzīvnieku organisma fizioloģiskajām norisēm un veselību”;
jauno zinātnieku grupā:
laureāte: Pārtikas tehnoloģijas fakultātes lektore Evita Straumīte par darbu „Latvijā
ražotu rudzu miltu cepamīpašību izpēte”, zinātniskais vadītājs profesors Viesturs
Kreicbergs;
veicināšanas balva: Pārtikas tehnoloģijas fakultātes lektorei Tatjanai Rakčejevai par
darbu „Bioloģiski aktivēti graudi kviešu maizes ražošanā”, zinātniskā vadītāja
profesore Līga Skudra;
pateicība par piedalīšanos: LLU Agrobiotehnoloģijas institūta lektorei Dainai Jonkus
par darbu „Govju piena produktivitātes pazīmju mainības analīze”, zinātniskā
vadītāja docente Līga Paura.
Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS „Latvenergo” jauno zinātnieku gada balva
LLU doktorantei Kristīnei Zihmanei – Rītiņai par darbu „Bioloģiskās dīzeļdegvielas motoriem
un apkurei”.
Latvijas Zinātņu akadēmijas balvas laureāti
Paula Lejiņa vārdiskā balva lauksaimniecības zinātnē piešķirta Dr.agr. Uldim Osītim
(Lauksaimniecības fakultāte) par monogrāfiju „Dzīvnieku ēdināšana kompleksā
skatījumā”.
Jauno zinātnieku grupā atzinība izteikta Dr.oec. Evelīnai Špakovičai (Ekonomikas
fakultāte) par darbu „Patērētāju intereses un to aizsardzība reģionālajā aspektā”, vadītājs
Dr.habil.agr. Kazimirs Špoģis.
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Latvijas Zinātņu akadēmijas, SIA „Iteria Latvija” un Latvijas Izglītības fonda
mērķprogrammas „Izglītībai, zinātnei un kultūrai” balvas laureāti
Profesors Dr.habil.silv. Pēteris Zālītis „Mežkopības priekšnosacījumi”.
Docents Dr.biol. Gunārs Pētersons “Latvijas sikspārņu (Chiroptera) populāciju
teritoriālais izvietojums un sezonas migrācija”.
Latvijas Darba devēju konfederācijas atzinība
Meža fakultātei par ilgtermiņa darbību izglītības un pētniecības kapacitātes celšanā,
kokrūpniecības nozares izaugsmes veicināšanā un pievienotās vērtības radīšanā.
Lauku inženieru fakultātei par veiksmīgāko studentu iesaistīšanu inovāciju radīšanas
procesā būvniecības materiālu izstrādē un realizācijā.
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LLU sadarbības augstskolas
Nr.
1.

Valsts

Augstskola oriģinālvalodā

Bingenas Profesionālā universitāte

Fachhochschule Bingen

2.

Frīdriha – Vilhelma Bonnas universitāte

Rheinische Friendrich – Wilhelms
– Universität Bonn

3.

Fuldas Profesionālā universitāte

Fachhochschule Fulda

4.

Hanoveras Veterinārmedicīnas
universitāte

Tierärztliche Hochschule Hannover

5.

Humbolta universitāte Berlīnē

Humboldt – Universität zu Berlin

6.

Karolo – Vilhelmīna Tehniskā
universitāte Braunšveigā

Technische Universität Carolo
Wilhelmina zu Braunschweig

7.

Kaseles universitāte

Universität Gesamthochschule Kassel

8.

Kristiāna Albrehta Ķīles universitāte

Christian – Albrechts – Universität zu
Kiel

9.

Ķīles Profesionālā universitāte

Fachhochschule Kiel

10.

Minhenes Tehniskā universitāte

Technische Universität Münschen

11.

Minsteres Vestfālijas universitāte

Westfälische Wilhelms – Universität
Münster

12.

Noibrandenburgas Profesionālā
universitāte

Hochschule Neubrandenburg

13.

Karlsrues Profesionālā universitāte

Fachhochschule Karlsruhe

14.

Manheimas Profesionālā sabiedrisko
attiecību universitāte

Fachhochcschule des Bundes für
Őffentliche Verwaltung

15.

Henriha Heines Disseldorfas
universitāte

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Vīnes Agrārās pedagoģijas akadēmija

Agrapädagogische Akademie

Vīnes Veterinārmedicīnas universitāte

Veterinärmedizinische Universität Wien

Roskildes universitāte

Roskilde Universitetscenter

19.

Kopenhāgenas inženierkoledža

Ingeniørnøjskolen København

20.

Tītgenas Biznesa koledža

TietgenSkolen

Hāmes Profesionālā universitāte

HAMK Hämen ammattikorkeakoulu

22.

Laurea Profesionālā universitāte

Laurea – ammattikorkeakoulu

23.

Helsinku universitāte

Helsingin yliopisto

24.

Ziemeļkarēlijas Profesionālā
universitāte

Pohjois – Karjalan ammattikorkeakoulu

Londonas Metropolitēna universitāte

London Metropoliten University

26.

Sarejas universitāte

The University of Surrey

27.

Southemptonas universitāte

The University of Southampton

Gentes universitāte

Universiteit Gent

16.

Vācija

Augstskola

Austrija

17.
18.

21.

25.

28.

Dānija

Somija

Lielbritānija

Beļģija
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29.

Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu
universitāte

Sveriges Lantbruksuniversitet

30.

Lundas universitāte

Lunds universitet

31.

Karaliskais Tehnoloģiju institūts

Kungl Tekniska Hőgskolan

Drontenas Profesionālā
lauksaimniecības universitāte

Christelijke Agrarische Hogeschool
Dronten

33.

Avansas Profesionālā universitāte

Avans Hogesschool

34.

Profesionālā Izglītības universitāte, Has HAS Den Bosch
Den Boša

35.

Vageningenas universitāte

School of Environmental Sciences

Boloņas universitāte

Universitá Degli Studi Di Bologna

37.

Bergamo universitāte

Universitá Degli Studi Di Bergamo

38.

Tuščias universitāte

Universitá Degli Studi della Tuscia

32.

36.

Zviedrija

Nīderlande

Itālija

39.

Spānija

Valensijas universitāte

Universidad Politecnica de Valencia

40.

Īrija

Korkas Universitātes koledža

Colàiste na hOllscoile Corcaigh

41.

Grieķija

Tehnoloģiskais izglītības institūts Epirus

TEXNOΛOΓIKO EKΠAIΔEITIKO IΔPYMA

Atēnu universitāte

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO
ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

42.
43.

Bulgārija

Nacionālās un pasaules ekonomikas
universitāte

University of National and World
Economy

44.

Lietuva

Lietuvas Lauksaimniecības universitāte

Lietuvos Žemes Ukio Universitetas

45.

Lietuvas Veterinārā akadēmija

Lithuanian Veterinarijos Akademija

46.

Viļņas Augstākās izglītības koledža

Vilnaus Kolegija

47.

Viļņas Pedagoģijas universitāte

Vilniaus Pedagoginis universitetas

48.

Igaunija

Igaunijas Dabas zinātņu universitāte

Eesti Maaülikool

49.

Islande

Islandes Izglītības universitāte

Kennaraháskóli Íslands

50.

Turcija

Kirikkales universitāte

Kirikkale Üniversitesi

Adnana Menderes universitāte

Adnan Menderes Üniversitesi

Čehijas Dabas zinātņu universitāte
Prāgā

Česká Zemédélskà Univerzita V Praze

53.

Mendela Lauksaimniecības un
mežkopības universitāte Brno

Mendelova zemědělská a lesnická
univerzita v Brně

54.

Libereces Tehniskā universitāte

Technická Univerzita v Liberci

55.

Jana Evangelista Purkines universitāte

Jan Evangelista Purkyne University

Ščecinas Lauksaimniecības universitāte

Akademia Rolnicza w Szczecine

Vroclavas universitāte

Uniwersytet Wrocławski

51.
52.

56.

Čehija

Polija

57.
58.

Portugāle

Bragančas Politehniskais institūts

Instituto Politecnico de Bragança

59.

Baltkrievija

Baranoviču Valsts universitāte

Баранавщкi дзяржауны унiверсiтзт

60.

Moldova

Moldovas Lauksaimniecības universitāte Государственный
Cельскохозяйственный университет
Молдовы
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Apstiprināts LLU Senātā 2005. gada 8. jūnijā,
papildināts 2005. gada 12. oktobrī

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES
PADOMNIEKU KONVENTS
Baiba BĀNE
Andris BĒRZIŅŠ
Juris BIĶIS
Juris BORZOVS
Juris BOZOVIČS
Augusts BRIGMANIS
Jānis ČAKSTE
Juris EKMANIS
Mārtiņš GRAUDUMS
Guntis GRŪBE
Viktors GRAPMANIS
Daiga JAKOVIČA
Ģirts KALNBIRZE
Jānis KINNA
Andris KIRŠENTĀLS
Aivars LAPIŅŠ
Mārtiņš LAZDOVSKIS
Leopolds MUIŽNIEKS
Andris RĀVIŅŠ
Baiba RIVŽA
Inta SAVICKA
Jānis SKALBE
Krists SKUJA
Ritvars STEPANOVS
Mārtiņš STRAUME
Roberts STRĪPNIEKS
Aivars TIESNESIS
Vinets VELDRE
Uldis VIESTURS

Zemkopības ministrijas Valts sekretāra vietniece (amatpersona)
AS „Parex banka” Uzraudzības padomes priekšsēdētāja vietnieks,
ES Ekonomikas un sociālās komitejas Īstens loceklis, individuāls
komersants
AS “Latvijas finieris” padomes priekšsēdētājs, asociācijas “Latvijas koks”
prezidents
Latvijas Universitātes profesors, Rīgas Informācijas tehnoloģijas institūta
valdes priekšsēdētājs, AS „DATI Exigen Group” prezidenta vietnieks
kvalitātes jautājumos
Malnavas koledžas direktors
ZZS priekšsēdētāja vietnieks, LZS priekšsēdētājs, LR Saeimas deputāts,
ZZS frakcijas priekšsēdētājs
Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības departamenta
direktors (amatpersona)
Latvija Zinātņu akadēmijas prezidents
Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” direktors
SIA „Eiroeksperts” Biznesa atbalsta departamenta direktors
konsultants
AS „Hansabanka” Jelgavas filiāles vadītāja
Talsu rajona padomes priekšsēdētājs
Valsts meža dienesta ģenerāldirektors
SIA “Kurzemes sēklas” direktors
Zemkopības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks
Valsts zemes dienesta ģenerāldirektors
AS “Rīgas taksometru parks” valdes priekšsēdētājs
Jelgavas domes priekšsēdētājs (amatpersona)
LR izglītības un zinātnes ministre
Jelgavas rajona padomes priekšsēdētāja (amatpersona)
AS “Rīgas miesnieks” ražošanas vadītājs
AS “Ventamonjaks” padomes priekšsēdētājs
Skrundas arodvidusskolas direktora vietnieks
Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs, SIA “MODULS”
ģenerāldirektora vietnieks
VAS “Latvijas valsts meži” prezidents
finanšu ministra padomnieks, VAS “Latvijas valsts meži” valdes loceklis
un AS “Ventspils nafta” padomes loceklis
LR veselības ministrs
Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta
profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis
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Konventa prezidijs
Priekšsēde
Edīte Birģele, Dr.habil.biol.
Veterinārmedicīnas fakultātes
Preklīnikas institūta direktore, profesore
Tālr.: 63005621, 63027664
E–pasts: Edite.Birgele@llu.lv
Vietnieks
Kaspars Vārtukapteinis, Dr.sc.ing.
Tehniskās fakultātes dekāns
Lauksaimniecības tehnikas institūta profesors
Tālr.: 63005621, 63026666
E–pasts: Kaspars.Vartukapteinis@llu.lv
Sekretāre
Līga Paura, Dr.agr.
Informācijas tehnoloģiju fakultātes
Vadības sistēmu katedras vadītāja
asociētā profesore
Tālr.: 63022037
E–pasts: Liga.Paura@llu.lv

LLU Konvents
Lauksaimniecības fakultāte
1.
Mintauts
Āboliņš
2.
Aleksandrs
Adamovičs
3.
Ina
Alsiņa
4.
Maija
Ausmane
5.
Biruta
Bankina
6.
Jānis
Bergmanis
7.
Andris
Bērziņš
8.
Lilija
Degola
9.
Laila
Dubova
10.
Zinta
Gaile
11.
Ingūna
Gulbe
12.
Līga
Jankovska
13.
Daina
Kairiša
14.
Kaspars
Kampuss
15.
Aldis
Kārkliņš
16.
Dzidra
Kreišmane
17.
Dzintra
Kreita
18.
Dainis
Lapiņš
19.
Ināra
Līpenīte
20.
Jānis
Nudiens

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Ilze
Ināra
Guntis
Antons
Jāzeps
Ināra
Roberts
Laila

Pauliņa
Rižakova
Rozītis
Ruža
Sprūžs
Turka
Vucāns
Zēgnere

Veterinārmedicīnas fakultāte
29.
Vita
Antāne
30.
Alberts
Auzāns
31.
Edīte
Birģele
32.
Inga
Birne
33.
Ilmārs
Dūrītis
34.
Arvils
Jakovskis
35.
Aleksandrs
Jemeļjanovs
36.
Ļevs
Jemeļjanovs
37.
Pēteris
Keidāns
38.
Līga
Kovaļčuka
39.
Kaspars
Kovaļenko
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Laima
Edgars
Gundega
Arnis
Gunārs
Daiga
Roberts

Liepa
Liepiņš
Mičule
Mugurēvičs
Pētersons
Rudēvica
Trubka

Meža fakultāte
47.
Andrejs
48.
Andrejs
49.
Andris
50.
Laimonis
51.
Imants
52.
Juris
53.
Leonards
54.
Inese
55.
Aivars
56.
Raitis
57.
Viesturs
58.
Arnis
59.
Henns
60.
Kārlis
61.
Valdis

Domkins
Dreimanis
Drēska
Kūliņš
Liepa
Liepa
Līpiņš
Morozova
Purvgalis
Rieksts – Riekstiņš
Šulcs
Treimanis
Tuherms
Vītols
Zujs

Tehniskā fakultāte
62.
Anita
63.
Gunārs
64.
Dainis
65.
Gints
66.
Baiba
67.
Antoņina
68.
Jānis
69.
Vija
70.
Ilmārs
71.
Ainārs
72.
Aleksandrs
73.
Žanis
74.
Aivars
75.
Irēna
76.
Ilmārs Žanis
77.
Ēriks
78.
Marina
79.
Māris
80.
Jānis
81.
Aigars
82.
Pēteris
83.
Iveta

Aizsila
Aizsils
Berjoza
Birzietis
Briede
Čukure
Čukurs
Dišlere
Dukulis
Galiņš
Galoburda
Jesko
Kaķītis
Katane
Klegeris
Kronbergs
Kuzmiņa
Ķirsis
Lāceklis – Bertmanis
Laizāns
Leščevics
Līce
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84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Biruta
Arnolds
Genādijs
Jānis
Juris
Raimunds
Andris
Jānis
Ilze
Kaspars
Gunārs
Dainis
Jānis
Līga
Imants

Lintiņa
Mežs
Moskvins
Palabinskis
Priekulis
Šeļegovskis
Šnīders
Tupiņš
Vārna
Vārtukapteinis
Vērdiņš
Viesturs
Vizbulis
Vuškāne
Ziemelis

Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
99.
Ilze
Beitāne
100. Anita
Blija
101. Aldona
Bluka
102. Inga
Ciproviča
103. Ilze
Čakste
104. Lija
Dukaļska
105. Māra
Dūma
106. Inese
Gaile
107. Ruta
Galoburda
108. Aivars
Jērs
109. Daina
Kārkliņa
110. Dace
Kļava
111. Viesturs
Kreicbergs
112. Zanda
Krūma
113. Pēteris
Kūka
114. Andris
Morozovs
115. Īrisa
Muižniece
116. Baiba
Ozola
117. Laila
Ozola
118. Mārtiņš
Ruciņš
119. Imants Atis
Skrupskis
120. Līga
Skudra
121. Envija
Strautniece
Ekonomikas fakultāte
122. Laura
Antonova
123. Anita
Auziņa
124. Irēna
Baraškina
125. Madars
Bitītis
126. Veronika
Buģina
127. Zane
Bulderberga

128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.

Māris
Aina
Aija
Uldis
Ingrīda
Anna
Aija
Ināra
Jānis
Gaida
Baiba
Vulfs
Inguna
Jānis
Līga
Aina
Ilze
Modrīte
Irina
Baiba
Inese
Linda
Aivars
Voldemārs
Anastasija
Līga
Dace
Anastasija
Anda
Īrija
Andra

Cunskis
Dobele
Eglīte
Ivans
Jakušonoka
Jesemčika
Jurēvica
Jurgena
Kaktiņš
Kalniņa
Kizika
Kozlinskis
Leibus
Leikučs
Mihejeva
Muška
Ozoliņa
Pelše
Pilvere
Rivža
Saulāja
Siliņa
Strautnieks
Strīķis
Svarinska
Švānberga
Vīksne
Vilciņa
Vītiņa
Vītola
Zvirbule – Bērziņa

Lauku inženieru fakultāte
159. Guntis
Andersons
160. Jānis
Brauns
161. Evita
Bule
162. Inese
Bunka
163. Ingmārs
Eglītis
164. Edvīns
Grants
165. Brigita
Helfriča
166. Anda
Jankava
167. Viesturs
Jansons
168. Jānis
Kreilis
169. Ainis
Lagzdiņš
170. Artūrs
Lešinskis
171. Ilze
Locāne
172. Marita
Mihailova
173. Lilita
Ozola

174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.

Velta
Agnese
Juris
Ritvars
Rasma
Andris
Silvija
Jānis
Ēriks
Māra
Jānis
Kristaps
Aija
Juris

Paršova
Sarma
Skujāns
Sudārs
Šteinerte
Šteinerts
Štrausa
Švarcbahs
Tilgalis
Urtāne
Valters
Vīksne
Ziemeļniece
Žodziņš

Informācijas tehnoloģiju fakultāte
188. Aivars
Āboltiņš
189. Irina
Arhipova
190. Laima
Bērziņa
191. Sarmīte
Čerņajeva
192. Rudīte
Čevere
193. Aleksandrs
Gailums
194. Uldis
Gross
195. Uldis
Iljins
196. Iļja
Mihailovs
197. Līga
Paura
198. Andrejs
Paura
199. Pēteris
Rivža
200. Uldis
Smilts
201. Egils
Stalidzāns
202. Dace
Stepiņa
203. Gatis
Vītols
204. Anda
Zeidmane
Sociālo zinātņu fakultāte
205. Jānis
Ābele
206. Voldemārs
Bariss
207. Gunārs
Brāzma
208. Sarmīte
Bremze
209. Juris Aksels
Cīrulis
210. Daina
Grasmane
211. Dace
Kaufmane
212. Jānis
Ķusis
213. Leonards
Leikums
214. Kārlis
Lūsis
215. Larisa
Maļinovska
216. Gunita
Mazūre
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Sporta katedra
217. Inta

Alksne

Rektorāts
218. Ausma
219. Janīna
220. Jānis
221. Lāsma

Markevica
Mināte
Sprukts
Vītiņa

Bibliotēka
222. Ilona

Dobelniece

Saimniecības daļa
223. Valdis
224. Anda
225. Didzis
226. Anda
227. Roberts
228. Andrejs
229. Jānis
230. Liāna
231. Ināra
232. Ēriks
233. Viktors
234. Inta

Āboliņš
Baumane
Blekte
Cunska
Dzerkalis
Garančs
Mēnesis
Pivaroviča
Šakirova
Uice
Valainis
Voliņeca

Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas
zinātniskais institūts „Sigra”
235. Sandra
Siliņa
Zemkopības zinātniskais institūts
236. Aldis
Jansons
Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts
237. Semjons
Ivanovs
Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts
238. Leonīds
Kapellers
Mācību un pētījumu saimniecība „Vecauce’’
239. Aivis
Aizsilnieks
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Senāta prezidijs
Priekšsēdis
Imants Liepa, Dr.habil.biol.
Meža fakultātes
Mežkopības katedras profesors
Tālr.: 63005621, 63026322
E–pasts: Imants.Liepa@llu.lv
Vietnieks
Kaspars Vārtukapteinis, Dr.sc.ing.
Tehniskās fakultātes dekāns
Lauksaimniecības tehnikas institūta profesors
Tālr.: 63005621, 63026666
E–pasts: Kaspars.Vartukapteinis@llu.lv
Sekretāre
Tatjana Tabunova, Mg.paed.
LLU zinātniskā sekretāre
Informācijas tehnoloģiju fakultātes lektore
Tālr.: 63005621
E–pasts: Tatjana.Tabunova@llu.lv

LLU Senāts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Juris
Arnis
Pēteris
Andrejs
Jānis
Ausma
Lāsma
Tatjana

SKUJĀNS,
MUGURĒVIČS,
RIVŽA,
GARANČS,
SPRUKTS,
MARKEVICA,
VĪTIŅA,
TABUNOVA,

rektors
mācību prorektors
zinātņu prorektors
LLU direktors
lietu pārvaldnieks
Doktorantūras daļas vadītāja
galvenā grāmatvede
zinātniskā sekretāre

ZINĀTNISKIE INSTITŪTI UN MĀCĪBU UN PĒTĪJUMU SAIMNIECĪBA „VECAUCE”
9. Aldis
JANSONS,
Zemkopības zinātniskā institūta direktors
10. Aleksandrs JEMEĻJANOVS,
Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta 		
		
“Sigra” direktors
11. Jānis
VALTERS,
Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskā institūta direktors
12. Dainis
VIESTURS,
Lauksaimniecības tehnikas zinātniskā institūta direktors
13. Aivis
AIZSILNIEKS,
mācību un pētījumu saimniecības „Vecauce” direktors
EKONOMIKAS FAKULTĀTE
14. Irina
PILVERE,
15. Ingrīda
JAKUŠONOKA,
16. Līga
MIHEJEVA,
17. Voldemārs STRĪĶIS,

dekāne
profesore
profesore
profesors
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LAUKSAIMNIECĪBAS FAKULTĀTE
18. Daina
KAIRIŠA,
dekāne
19. Aleksandrs ADAMOVIČS,
profesors
20. Aldis
KĀRKLIŅŠ,
profesors
21. Dzidra
KREIŠMANE,
asociētā profesore
22. Dainis
LAPIŅŠ,
profesors
LAUKU INŽENIERU FAKULTĀTE
23. Ritvars
SUDĀRS,
dekāns
24. Anda
JANKAVA,
profesore
25. Silvija
ŠTRAUSA,
asociētā profesore
MEŽA FAKULTĀTE
26. Imants
LIEPA,
27. Leonards LĪPIŅŠ,

profesors
profesors

PĀRTIKAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE
28. Inga
CIPROVIČA,
dekāne
29. Daina
KĀRKLIŅA,
profesore
30. Viesturs
KREICBERGS,
profesors
31. Līga
SKUDRA,
profesore
TEHNISKĀ FAKULTĀTE
32. Kaspars
VĀRTUKAPTEINIS,
33. Gints
BIRZIETIS,
34. Aivars
KAĶĪTIS,
35. Māris
ĶIRSIS,
36. Ēriks
KRONBERGS,

dekāns
profesors
asociētais profesors
profesors
profesors

VETERINĀRMEDICĪNAS FAKULTĀTE
37. Gunārs
PĒTERSONS,
dekāns
38. Edīte
BIRĢELE,
profesore
39. Pēteris
KEIDĀNS,
profesors
40. Edgars
LIEPIŅŠ,
asociētais profesors
INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU FAKULTĀTE
41. Irina
ARHIPOVA,
dekāne
42. Aivars
ĀBOLTIŅŠ,
profesors
43. Uldis
ILJINS,
profesors
44. Līga
PAURA,
asociētā profesore
SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE
45. Jānis
ĀBELE,
dekāns
46. Jānis
ĶUSIS,
asociētais profesors
47. Voldemārs BARISS,
asociētais profesors
SPORTA KATEDRA
48. Inta
ALKSNE,
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katedras vadītāja

STUDENTI UN MAĢISTRANTI
49. Juris Aksels Cīrulis,
SZF
50. Māris
Cunskis,
EF
51. Kaspars
Kovaļenko, VMF
52. Ainis
Lagzdiņš,
LIF
53. Ilze
Locāne,
LIF
54. Laila
Ozola,
PTF
55. Agnese
Sarma,
LIF
56. Kārlis
Vītols,
MF
57. Ilze
Vārna,
TF
58. Gatis
Vītols,
ITF
59. Līga
Vuškāne,
TF
60. Laila
Zēgnere,
LF
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Aktivitātes
veids

NP

APK

APK

APK

APK

APK

APK

APK

APK

APK

APK

APK

APK

APK

APK

Fonds

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

Finansējums
(Ls)

Profesionālās studiju programmas „Programmēšana” prakses īstenošana 4.
kursa studentiem informācijas tehnoloģiju uzņēmumos

Tehnoloģiskā prakse Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības specialitātes
2. un 3. kursa studentiem

Pārtikas produktu tehnoloģijas augstākās profesionālās studiju programmas
studentu prakse pārtikas ražošanas uzņēmumos

LLU akadēmiskās un profesionālās izglītības programmu studentu prakse
lauksaimniecībā mācību un pētījumu saimniecībā “Vecauce”

Atbalsts mācību prakses īstenošanai otrā līmeņa profesionālā bakalaura stu
diju programmas „Lauksaimniecības enerģētika” studentiem

Lauku inženieru fakultātes augstākās profesionālās izglītības programmas
būvniecībā studentu kvalifikācijas prakse Latvijas būvuzņēmumos

Tālākizglītības metodiskā materiāla izveide un aprobācija ēdināšanas noza
res speciālo mācību priekšmetu pedagogiem

Tālākizglītības programma dārzu un ainavu arhitektūrā tūrisma un MVU
attīstībai, lietojot inovatīvas e–studijas (PURENE)

Tālākizglītības kursi kokmateriālu uzmērīšanā un kvalitātes vērtēšanā

Angļu valodas profesionālās leksikas apguve tūrisma nozarē – izstrāde un
īstenošana tālākizglītības programmās tūrisma speciālistiem

Studiju programmu modernizācija būvniecības studiju nozarē LLU

Studiju procesa modernizācija pārtikas tehnoloģijā

Informācijas tehnoloģiju studiju programmas modernizācija LLU

Inženierzinātņu studiju satura modernizācija LLU

8 496,00

7 872,03

7 896,68

8 500,00

7 962,41

7 989,00

29 096,44

50 000,00

19 930,77

44 016,84

201 264,00

90 000,00

199 945,00

196 498,00

Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem inženier 1 062 186,00
zinātnēs, lauksaimniecības inženierzinātnēs un mežzinātnē

Projekta nosaukums

LLU ES STRUKTŪRFONDU PROJEKTU SARAKSTS

Andrejs Paura

Ingrīda Millere

Dace Kļava

Ivars Rūvalds

Pēteris
Leščevics

Silvija Štrausa

Gita Krūmiņa

Antra Bērziņa

Leonards Līpiņš

Linda Medne

Andris Šteinerts

Inga Ciproviča

Irina Arhipova

Kaspars
Vārtukapteinis

Ilze Stokmane

Projekta
vadītājs
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APK

APK

APK

APK

APK

APK

APK

APK

APK

APK

APK

APK

APK

APK

APK

APK

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

LLU akadēmiskā personāla profesionālo kompetenču paaugstināšana datu
apstrādes tehnoloģijās

Tehniskās fakultātes profesora stažēšanās transporta un loģistikas
uzņēmumā

Tehniskās fakultātes mācībspēku tehnoloģisko kompetenču paaugstināšana
mašīnbūvē un metālapstrādē

Akadēmiskā personāla un skolotāju kompetences paaugstināšana LLU

Tehnoloģisko profesiju popularizēšana izlaiduma klašu skolēniem

Harvestera tehnoloģiskās iekārtas vadības un kontroles iemaņu apguve
mežizstrādes mācību praksē

Ekonomikas fakultātes profesionālās studiju programmas “Komerzinības”
studentu kvalifikācijas prakse

Mācību prakses vietu sagatavošana cirsmu izstrādes tehnoloģijas izveidei
un analīzei mežizstrādes praksē

Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas zemes ierīcībā stu
dentu prakses organizācija Valsts zemes dienestā

Mācību prakse restorānos Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības specia
litātes 1. un 2. kursa studentiem

Cirsmu izstrādes tehnoloģijas sagatavošanas, ieviešanas, vadības un kontro
les apguve mežizstrādes praksē

Augstākās profesionālās veterinārmedicīnas studiju programmas studentu
klīniskā prakse Veterinārmedicīnas izglītības centrā

Mācību prakse viesnīcās Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības specia
litātes 1. un 2. kursa studentiem

Profesionālās studiju programmas “Programmēšana” prakses īstenošana 3.
kursa studentiem informācijas tehnoloģiju uzņēmumos

Vadības prakse Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības specialitātes 3. un
4. kursa studentiem

Inovatīvais un tradicionālais mūsdienu izglītības procesā: topošo pedagogu,
mājturības, informātikas speciālistu kvalitatīvas profesionālās izglītības no
drošinājums pedagoģiskās prakses bāzes skolās

46 727,43

4 400,00

34 030,00

49 502,99

7 000,00

7 181,84

8 500,00

7 905,71

8 451,00

7 872,03

7 740,96

8 500,00

7 872,03

8 490,00

7 872,03

8 500,00

Aivars Āboltiņš

Gints Birzietis

Kaspars
Vārtukapteinis

Anita Aizsila

Viesturs
Rozenbergs

Ziedonis
Sarmulis

Līga Mihejeva

Andris Drēska

Anda Jankava

Rita
Riekstiņa-Doļģe

Andris Drēska

Ilze Pētersone

Gita Skudra

Andrejs Paura

Linda Medne

Inga Andersone
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APK

APK

APK

APK

APK

APK

APK

APK

APK

APK

APK

APK

APK

APK

APK

APK

APK

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

ESF

Mācību prakse neatliekamajā palīdzībā diennakts klīnikā veterinārmedicīnas
fakultātes studentiem

Augstākās izglītības programmas studentu mācību profesionālā prakse
dārzkopības uzņēmumos

Pārtikas produktu tehnoloģijas augstākās profesionālās studiju programmas
nepilna laika studentu prakse pārtikas ražošanas uzņēmumos

LLU studentu prakse lauksaimniecībā LLU mācību un pētījumu saimniecībā
“Vecauce”

Akadēmiskā personāla tehnoloģiskā prakse enerģētikas uzņēmumos

Studiju procesa modernizācija un kvalitātes uzlabošana spēkratu priekšme
tu grupā

Ķīmijas moduļu modernizācija LLU inženierzinātņu studiju programmās

Matemātikas un fizikas studiju procesa modernizācija LLU

Uzņēmumu un iestāžu personālā kompetences paaugstināšana vides vei
došanā

Tālākizglītības iespēju paplašināšana Zemgales vispārizglītojošo skolu peda
gogiem

Investīciju nepieciešamības izvērtējums Latvijas reģionos cilvēkresursu no
drošināšanai viesmīlības nozarē

Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs

Zemgales reģiona vidusskolēnu informēšana par studiju un darba iespējām,
studējot Sociālo zinātņu fakultātē

Tehniskās fakultātes mājas lapas izstrāde

Karjeras konsultēšanas pasākumi lauku reģionu arodvidusskolu audzēkņiem,
vidusskolēniem, LLU studentiem un reflektantiem

Tehniskās fakultātes profesionālās orientācijas materiālu un pasākumu sa
gatavošana un realizācija

Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas popularizēšana Latvi
jas reģionu izglītības iestādēs

25 000,00

24 872,00

15 301,00

24 996,00

32 293,71

204 000,00

100 000,00

203 780,75

31 941,36

49 479,34

24 264,00

9 999,74

9 406,24

5 999,92

9 933,89

9 997,00

8 291,21

Ilze Pētersone

Kaspars
Kampuss

Solvita
Kampuse

Ivars Rūvalds

Andris Šnīders

Māris Ķirsis

Viesturs
Kreicbergs

Ilze Jēgere

Ligita
Danenberga

Ģirts Kazainis

Ingrīda Millere

Inita Soika

Inga Svarinska

Ilmārs Dukulis

Anita Vecgrāve

Kaspars
Vārtukapteinis

Aina Muška
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APK

APK

APK

NP

NP

APK

APK

ESF

ESF

ESF

ERAF

ERAF

ERAF

ERAF

149 999,52

310 000,00

479 000,00

2 500,00

8 515,00

24 918,00

Koksnes virsmas īpašību un saderības ar citiem materiāliem novērtēšanas 125 584,75
sistēma

Inovatīva spēkratu dinamisko parametru reģistrācijas un analīzes sistēma

LLU pētniecības bāzes uzlabošana lauksaimniecības un meža zinātnē

Studiju vietu modernizācija LLU inženierzinātņu jomā

Inovatīvais un tradicionālais mūsdienu skolā

Pārtikas produktu tehnoloģijas augstākās profesionālās studiju programmas
studentu prakse pārtikas ražošanas uzņēmumos

Lauku inženieru fakultātes augstākās profesionālās izglītības programmas
būvniecībā studentu kvalifikācijas prakšu īstenošana Latvijas būvuzņēmu
mos

Andris
Morozovs

Gints Birzietis

Ilze Stokmane

Ilze Stokmane

Inga Andersone

Dace Kļava

Silvija Štrausa
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cenu aptauja

CA 2006/01

CA 2006/02

Nr. 4a/2006

Nr. 06–010

Proj. 01–
03/06

Nr. 06–29

CA 2006/03

Nr. 06–30

CA 2006/05

Nr. 09/M

Nr. 06–31

LLU PILS
2006/01

Nr. 12/2006

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Būvuzņēmējs

Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana „Graudu SIA „Namejs pluss”
uzglabāšanas torņi”

Jelgavas pils austrumu korpusa cokola stāva telpu SIA „Slokas celtnieks”
grupas rekonstrukcija

atklāts konkurss

bez procedūras

10. dienesta viesnīcas katlu mājas paplaši-nāša SIA „Uni San”
na

Veterinārmedicīnas fakultātes BAD telpu apdares AS „Komforts”
un tehnoloģisko iekārtu montāža

Matemātikas katedras auditoriju rekonstrukcijas SIA „Namejs pluss”
tehniskais projekts

Veterinārmedicīnas fakultātes BAD infrastruktūras SIA „Uni San”
objektu būvniecība

Jelgavas pils rietumu korpusa telpu grupas SIA „Slokas celtnieks”
vienkāršota rekonstrukcija.

Veterinārmedicīnas fakultātes BAD ēkas un iekšējo SIA „Uni San”
inženiertīklu izbūve

cenu aptauja

cenu aptauja

cenu aptauja

cenu aptauja

cenu aptauja

cenu aptauja

VK sistēmas projektēšanas darbi Lielajā ielā 2

bez procedūras

SIA „Amos.L.V.”

Gāzes apgādes tehniskā projekta izstrādāšana kat SIA ”Komunālprojekts
lu mājā Pumpura ielā 7
Jelgava ”

Lauksaimniecības fakultātes telpu grupas remon SIA „Namejs pluss”
ta ieceres pro-jekta dokumentācija

Jelgavas pils pagalma fasādes rekonstrukcijas teh SIA „Arhitektoniskā
niskā projekta izstrādāšana
izpētes grupa”

Fizikas auditorijas tāfeles rāmja izgatavošana un SIA „Alvima”
uzstādīšana

Objekts

bez procedūras

LLU mājas lapā

cenu aptauja

Iepirkuma pro
cedūra

Nr. Identifikāci
jas numurs

1121,00

118 683,33

31196,86

5873,20

3540,00

31985,93

49643,96

58952,34

09.05.2006.
+ 8 nedēļas

08.05.2006.
+ 10
nedēļas

28.04.2006
60 dienas

31.08.2006.

03.07.2006

28.04.2006
31.08.2006

10.04.2006.
+ 10
nedēļas

17.04.2006
3 mēneši

10 darba
dienas

5 nedēļas

944,00
253,70

6 nedēļas

24.05.2006.

02.02.2006.

Līguma
izpildes ter
miņš

1168,00

7769,12

397,87

Līguma
summa
(Ls ar
PVN)

INFORMĀCIJA PAR BŪVDARBU LĪGUMIEM LLU OBJEKTOS 2006.GADĀ

budžets

investīcijas

budžets

budžets

investīcijas

budžets

investīcijas

budžets

budžets

budžets

investīcijas

investīcijas

fakultāte

Apmaksa
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LLU PILS
2006/03

28.

cenu aptauja

Jelgavas pils ziemeļu korpusa pagalma fasā-des SIA „Rimts”
rekonstrukcija

Matemātikas katedras telpu grupas rekonstrukci SIA „Rimts”
ja

cenu aptauja

LLU PILS
2006/02

27.

6. dienesta viesnīcas 1. stāva dušas ventilācijas SIA „Viand”
sistēmas izbūve

SIA „Tranzīts – RAF”

LLU mājas lapā

OBJEKTI
2006/04

26.

6. dienesta viesnīcas 2. stāva logu nomaiņa

Ekonomikas fakultātes 308. auditorijas apkures SIA „Slokas celtnieks”
radiatoru, cauruļu nomaiņas un logu nomaiņas
piebūves telpā (neparedzētie darbi pie līguma nr.
138 no 2005. gada 17. novembra), piegulošo gai
teņu remontdarbi pēc avārijas ziemas periodā

Sporta nama jumta rekonstrukcijas santehnikas SIA „Rimts”
darbu, bēniņstāva, kāpņu apdares darbu un zie
meļu fasādes siltināšana (neparedzētie un papildu
darbi pie līguma nr. 55 no 2005. gada 28. decem
bra)

7. dienesta viesnīcas 5. stāva izbūves apdares pa SIA „Slokas celtnieks”
pildu darbi (pie līguma nr. 141. no 2005. gada 28.
novembra)

SIA „Tranzīts – RAF”

8. dienesta viesnīcas 4. stāva remontdarbi

LLU mājas lapā

2312,80

7200,00

1601,42

1770,00

26695,17

60783,44

98006,86

3950,72

4500,01

21880,86

3376,06

9397,73

4741,24

8224,46

SIA „Konstance Arms” 10832,93

LLU mājas lapa

Finanšu daļas telpu kosmētiskais remonts
Lauku inženieru fakultātes Spēka modelēšanas la SIA „Rimts”
boratorijas grīdas izbūve

OBJEKTI
2006/05

OBJEKTI
2006/03

21.

ITU – firma „Anna”

SIA „Slokas celtnieks”

Jelgavas pils ziemeļu kolonādes un tai piegulošo SIA „Namejs pluss”
telpu vienkāršotas rekonstrukcijas dokumentāci
jas izstrāde

Deviņu LLU katlumāju remontdarbi

Jelgavas pils 201. telpas remontdarbi

Jelgavas pils ziemeļaustrumu korpusa telpu gru SIA „Komunālprojekts
pas rekonstrukcijas būvdarbu autoruzraudzība
Jelgava”

Jelgavas pils dienvidu korpusa telpu grupas SIA „Rimts”
vienkāršota rekonstrukcija

cenu aptauja

25.

Nr.14

20.

LLU mājas lapā

cenu aptauja

PILS–02

19.

LLU mājas lapā

24.

PILS–03

18.

LLU mājas lapā

cenu aptauja

OBJEKTI
2006/01

17.

LLU mājas lapā

23.

PILS–01

16.

LLU mājas lapā

cenu aptauja

P.L. 2006/01

15.

cenu aptauja

22.

CA 2006/04

14.

30.09.2006.

30.08.2006.

10.07.2006
31.07.2006

06.072006
15 dienas

20.06.2006
1 mēnesis

01.08.2006.

22.08.2006.

26.07.2006.

01.09.2006.

06.06.2006.

30.07.2006

31.07.2006.

investīcijas

investīcijas
+ budžets

budžets

budžets

budžets

budžets

budžets

budžets

budžets

budžets

investīcijas

budžets

budžets

budžets

budžets
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Autoruz
raudzības
līgums

OBJEKTI
2006/06

OBJEKTI
2006/07

Autoruz
raudzības
līgums
Nr.20/2006

OBJEKTI
2006/08

LLU PILS
2006/4

PILS–04

LLU PILS
2006/05

Projektēša
nas līgums
Nr.06–061

OBJEKTI
2006/11

OBJEKTI
2006/10

OBJEKTI
2006/09

Pakalpojuma
līgums

Pakalpojuma
līgums

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Jelgavas pils ziemeļu korpusa kolonādes un tai pie SIA „Slokas celtnieks”
gulošo telpu rekonstrukcija
Katlu mājas Tērvetes ielā 85 gāzes apgādes skiču SIA „Komunālprojekts
projekts
Jelgava”

cenu aptauja

bez procedūras

LLU mājas lapa

7. dienesta viesnīcas mansarda stāva izbūve

SIA „Komunālprojekts
Jelgava”

Tehniskās fakultātes ēkas energoefektivitātes pa SIA „Komunālprojekts
augstināšanas un lifta atjaunošanas būvdarbu au Jelgava”
toruzraudzība atbilstoši LBN 304–03 prasībām

Tehniskās fakultātes energoefektivitātes paaug SIA „Rimts”
stināšana un lifta atjaunošana

konkurss

LLU mājas lapā

7. dienesta viesnīcas mansarda stāva rekonstruk SIA „Avantis būve”
cijas turpinājums

cenu aptauja

Tehniskā projekta izstrādāšana „Sporta zāles ener SIA „Komunālprojekts
goresursu izmantošanas paaugstināšana”
Jelgava”

Lauksaimniecības fakultātes Augkopības specia SIA „Namejs pluss”
litātes laboratoriju un auditoriju vienkāršotas re
konstrukcijas dokumentācijas izstrāde

Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Mikrobioloģijas la SIA „Slokas celtnieks”
boratorijas remonts

cenu aptauja

LLU mājas lapā

Lauksaimniecības fakultātes Molekulārās ģenēti SIA „Slokas celtnieks”
kas laboratorijas izveide

cenu aptauja

Lauku inženieru fakultātes speciālā stenda izgata SIA „Rimts”
vošana un montāža
Matemātikas katedras auditoriju rekonstrukcijas SIA „Namejs pluss”
darbu autoruzraudzība

cenu aptauja

911,74

1800,00

4350,00

252 566,36

116876,97

10087,82

385,00

64980,28

4130,00

24055,90

25720,29

1100,00

2031,96

Ekonomikas fakultātes telpu grupu remonta darbi SIA „Konstance Arms” 9089,57

Jelgavas pils ziemeļu korpusa pagalma fasādes re SIA „Arhitektoniskās
konstrukcijas darbu būvuzraudzība
izpētes grupa”

bez procedūras

LLU mājas lapā

LLU mājas lapā

bez procedūras

decembris,
2006

decembris,
2006

08.11.2006
75 dienas

30.10.2006
31.12.2006

11.10.2006
30.12.2006

5 nedēļas

15.12.2006

03.10.2006.
+8 nedēļas

05.12.2006.

27.09.2006
2 mēneši

Objekta
nodošanas
termiņš

04.08.2006
21.08.2006

01.08.2006
20.08.2006

30.09.2006.

budžets

budžets

budžets

budžets

budžets

budžets

investīcijas

budžets

zinātniskais
projekts +
fakultātes
līdzfinansējums

budžets

...

budžets

budžets

...
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OBJEKTI
2006/12

OBJEKTI
2006/13

OBJEKTI
2006/14

OBJEKTI
2006/15

LLU PILS
2006/06

Papildus
vienošanās

43.

44.

45.

46.

47.

48.

cenu aptauja

cenu aptauja

LLU mājas lapā

LLU mājas lapā

LLU mājas lapā

cenu aptauja

SIA „Rolmijs”

15 679,46

111895,74

7133,96

3177,39

11797,58

135916,00

15.03.2007.

31.12.2006.

23.11.2006
30 dienas

22.11.2006
14.12.2006

23.11.2006
45 dienas

20.11.2006
30.12.2006

Jelgavas pils pagalma fasādes renovācija

Jelgavas pils ziemeļu korpusa kolonādes un tai pie SIA „Slokas celtnieks”
gulošo telpu rekonstrukcija

Lauksaimniecības fakultātes Augkopības specia SIA „Slokas celtnieks”
litātes laboratoriju un auditoriju vienkāršota rekon
strukcija

Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskā institūta SIA „Rimts”
ārsta kabineta un palīgtelpas rekonstrukcija

Veterinārmedicīnas fakultātes kabeļu remonts

Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskā institūta SIA „Rimts”
rentgena laboratorijas rekonstrukcija

Sporta zāles energoresursu izmantošanas paaug SIA „Uni San”
stināšana

budžets

budžets

budžets

budžets

budžets

budžets
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Informācijas
tehnoloģiju fakultāte

Sociālo zinātņu
fakultāte

Ekonomikas fakultāte

Pārtikas tehnoloģijas
fakultāte

Lauku inženieru
fakultāte

Tehniskā fakultāte

Sporta klubs

LLU
direktors

Lietu
pārvaldnieks

Direktora
dienests

Dienesta
viesnīca

Ēdnīca
SIA "Kurzeme"

Objektu
ekspluatācijas
daļa

Enerģētikas
daļa

Mācību prakšu
un atpūtas
komplekss
"Engure"

Arhīvs

Kanceleja

Muzejs

Žurnāls
"Plēsums"

Lietvedības daļa

Finanšu daļa

Grāmatvedība

Rektors

Arodkomiteja

Pils
ekspluatācijas
daļa

Sporta nams

Saimniecības
padome

Mācību un
sporta centrs

Sporta katedra

Doktorāts

Studentu klubs

Fundamentālā
bibliotēka

Meža fakultāte

Studiju daļa

Ārlietu daļa

Mācību
padome

Veterinārmedicīnas
fakultāte

Lauksaimniecības
fakultāte

Mācību
prorektora
dienests

Mācību
prorektors

Senāts

Konvents

Revīzijas
komisija

Akadēmiskā šķīrējtiesa

Rektora
dienests

Studentu
pašpārvalde

Informācijas
centrs

Zinātniskais
sekretārs

Personāla daļa

LLU aģentūra
Biotehnoloģijas un
veterinārmedicīnas
zinātniskais
institūts "Sigra"

Zinātnes
padome

Studentu
pašpārvaldes
fakultātes

LLU aģentūra
Zemkopības
Zinātniskais
institūts

LLU aģentūra
Lauksaimniecības
tehnikas
zinātniskais
institūts

LLU aģentūra
ūdenssaimniecības
zinātniskais
institūts

Padomnieku
konvents

Iekšējā audita
daļa

LLU struktūra 2006. gadā

SIA LLU
Mācību
pētījumu
saimniecība
"Vecauce"

Agronomisko
analīžu
zinātniskā
laboratorija

Projektu daļa

Informācijas
sistēmu daļa

Doktorantūras
daļa

Zinātņu daļa

Promocijas
padomes

Zinātņu
prorektors

Profesoru
padomes

