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REKTORA PRIEKŠVĀRDS

Pārliecības gūšanas
un pārliecināšanas
gads
2009. gada Publiskais pārskats, kas ir sestais
šāda veida izdevums mūsu universitātē, vispusīgi
atspoguļo kolektīva veikumu studiju, zinātniskās,
administratīvās un saimnieciskās darbības jomā.
Gada nogalē, lai arī pieticīgi, taču ar godu
nosvinējām savas universitātes 70. jubileju. Vispirms
klajā laidām jau agrāk par pašu nopelnīto naudu
sagatavoto grāmatu „Latvijas Lauksaimniecības
universitāte – izglītība, zinātne, kultūra”. Minētajā
izdevumā latviešu un angļu valodā sniegta svarīgākā
informācija par universitātes un Jelgavas pils vēsturi,
deviņām fakultātēm, pedagoģisko un zinātnisko
darbību, aģentūrām – institūtiem, mācību un pētījumu
saimniecību „Vecauce” –, kultūras daudzveidību
un studentu aktivitātēm, kā arī par galvenajiem
infrastruktūras objektiem.
Universitātes jubilejas zīmē visa gada garumā
risinājās arī daudzi citi svarīgi notikumi. Profesora
Kaspara Vārtukapteiņa vadībā tika sagatavota un
elektroniskā versijā prezentēta vairāku simtu lappušu
ietilpīga grāmata par mūsu universitātes vēsturi, bet
profesors Voldemārs Strīķis iepriecināja ar vairāku
pētījumu apkopojumu „Likteņa agronomi”, kas atklāj
daudz interesantu faktu par augstskolas vecākās
– Lauksaimniecības – fakultātes izaugsmi un tās
absolventiem. Savukārt jau agrāk aizsākto piemiņas
grāmatu sēriju par bijušajiem rektoriem papildināja
jauns, profesores Ināras Melgalves sarūpēts
izdevums par profesoru Viktoru Timofejevu. Tā kā
augstākās lauksaimnieciskās izglītības pirmsākumi
Latvijā meklējami vēl senākā pagātnē, 85. gadskārtu
atzīmēja studentu organizācija – biedrība „Šalkone”,
bet Meža fakultāte – dibināšanas 70. gadadienu.
Vasaras vidū augstskolas vadība, Studentu
pašpārvalde un organizācija “Latvijas Zaļais punkts”
parakstīja trīspusēju apliecinājumu par apņemšanos
kā sadzīvē, tā studiju procesā ievērot videi draudzīgas
rīcības principus. Starptautisku skanējumu guva
LLU organizētās kārtējās Baltijas valstu un Somijas
augstskolu studentu sporta spēles – SELL, kas pirms
deviņiem gadiem reiz jau bija Jelgavā notikušas.
Studiju gada sākumā, uzņemot savā saimē aptuveni
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Profesors, Dr.sc.ing. Juris Skujāns, LLU rektors

1 200 jauno pirmkursnieku, pirmo reizi notika unikāla
akcija – 900 metru garas cilvēku ķēdes veidošana ap
Jelgavas pili, tādējādi paužot vienotības garu.
LLU jubilejas svinību kulminācijas dienās
gan pašmāju ļaudis, gan ciemiņi varēja aplūkot
virkni izstāžu, piedalīties augstskolas iesvētīšanas
pasākumā un Zinātnes dienas norisēs, vērot
studentu stafetes skrējienu no Latvijas Universitātes
galvenās ēkas Rīgā līdz Jelgavas pilij, būt klāt
universitātes Goda doktora diplomu pasniegšanas
ceremonijā trim izcilām personībām – Rundāles pils
muzeja direktoram Imantam Lancmanim, Latvijas
Zinātņu akadēmijas prezidentam Jurim Ekmanim
un mecenātei Annai Justīnei Čakstei Rollins. Šie
un vēl citi notikumi vairoja mūsu kolektīva spēku un
pārliecību, ka spējam noturēt universitātes statusu,
ka esam vajadzīgi Latvijai, Zemgalei un Jelgavai, ka
mūsu ikdienas darbs, kas sakņojas senā vēsturē un
stiprās tradīcijās, ir vērsts uz attīstību.
Tanī pat laikā jāatzīst, ka 2009. gads
universitātes dzīvē ir bijis arī pārbaudījumu pārpilns,
jo valsts ekonomiskās krīzes dēļ LLU budžets
saruka aptuveni uz pusi, un draudēja vēl lielāks tā
samazinājums. Šādos apstākļos bija jāiegulda liels
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darbs, lai veiktu iekšējus strukturālus pārkārtojumus,
samazinātu strādājošo slodzi un mobilizētu kolektīvu
pārslēgties uz maksimālu taupības režīmu visās
darbības jomās. Taču, neraugoties uz to, sākot ar
maiju, mācībspēkiem un darbiniekiem vajadzēja
samazināt atalgojumu aptuveni par vienu piekto
daļu, bet ar septembri – vispārējam personālam
30 procentu apmērā. Drīz pēc jubilejas svinībām
straujā finansējuma krituma dēļ augstskolas
personāls vairākkārtīgi bija spiests doties bezalgas
atvaļinājumā. Gods kam gods – kolektīvs visus
sāpīgos pārkārtojumus, ko centāmies ieviest korekti,
uztvēra ar sapratni, jo par galveno uzdevumu
izvirzījām mācībspēku kodola, visu deviņu fakultāšu
un studiju programmu pilna spektra saglabāšanu.
Diemžēl valsts mērogā ekonomisko lejupslīdi
daudzi izmantoja nepārdomātu un sasteigtu reformu
iniciēšanai, kas apdraud augstskolas funkciju
sekmīgu pildīšanu. Tālab neiedomājami daudz laika
un enerģijas vajadzēja veltīt tam, lai ministriju ierēdņus,
politiķus un dažādu komisiju pārstāvjus pārliecinātu,
ka, piemēram, iecere izveidot vienu lielu, apvienotu
Latvijas Universitāti var radīt neatgriezenisku
kaitējumu gan augstākajai izglītībai, gan visas valsts
līdzsvarotai attīstībai. Rakstot protesta vēstules un
vācot parakstus, aplamo reformu autorus centāmies
pārliecināt, un, šķiet, arī pārliecinājām, ka LLU ir
vienīgā universitāte Latvijā, kas nodrošina augstāko
izglītību
lauksaimniecības,
veterinārmedicīnas,
pārtikas un meža zinātņu jomās, no kurām daudzas
ir atzītas par prioritārām valsts ekonomikas atveseļošanā. Turklāt LLU Zemgalē ir vienīgā, kas nodrošina
augstu intelektuālo potenciālu reģiona līdzsvarotai
un ilgtspējīgai attīstībai. Mūsu viedokļa aizstāvēšanā
aktīvi iesaistījās Studentu pašpārvalde un Padomnieku konvents, Lauksaimniecības organizāciju
sadarbības padome un Zemgales plānošanas
reģiona Attīstības padome, kā arī citas institūcijas un
sadarbības partneri.

uz vienu budžeta vietu bija 3,01, kas ir lielāks
nekā iepriekšējā gadā. Tas lielā mērā sasniegts ar
mērķtiecīgu un pārdomātu profesionālās orientācijas
darbu. Pavasarī Atvērto durvju dienu apmeklēja
835 interesenti, gandrīz par 100 vairāk nekā pirms
gada. Turklāt atbraucēju vidū pārstāvēti bija gandrīz
visi Latvijas novadi. Esam ieviesuši jaunu tradīciju
un rīkojam Atvērto durvju dienu arī rudenī, lai
izlaiduma klašu audzēkņi laikus iepazīstas ar studiju
programmām un noskaidro, kādus centralizētos
eksāmenus nepieciešams kārtot, lai iestātos
kādā no LLU fakultātēm. Savu artavu devusi arī
Uzņemšanas komisijas rīkotā Atvērto durvju nedēļa,
Muzeju un Zinātnieku nakts pasākumi, kurus
cenšamies organizēt pēc iespējas interesantākus un
atraktīvākus.
Ierauta vispārējās ekonomiskās krīzes mutulī,
LLU mācību un pētījumu saimniecība „Vecauce”
gada nogalē ne vien atbrīvojās no maksātnespējas
draudiem, bet gadu kopumā noslēdza ar pozitīvu
bilanci, turklāt gūstot pat nelielu peļņu. Pārskata
periodā „Vecaucē” uzsāka siltumenerģijas un
elektroenerģijas ražošanu no biogāzes, ik dienu
pārstrādājot 35 tonnas šķidro kūtsmēslu un 14
tonnas kukurūzas skābbarības maisījuma. MPS
„Vecauce” bija vienīgā vieta Latvijā, kur darbojās
biogāzes ražotne, tāpēc apgūt pieredzi brauca
daudz interesentu. Bet saimniecības speciālisti,
netaupot savu laiku, visiem pacietīgi klāstīja iegūtās
un praksē pārbaudītās zināšanas.
Ekonomika valstī atkopjas gausi un grūti,
tālab LLU arī nākotnē jārēķinās ar smagu darbu, kas
saistīts ar problēmu pamatīgu izvērtēšanu, prioritāšu
noteikšanu visās galvenajās darbības sfērās,
sevišķi naudas resursu izlietošanā, līdzfinansējuma
nodrošināšanā vērienīgu Eiropas Savienības
struktūrfondu atbalstītu projektu ieviešanā gan
cilvēkresursu piesaistē zinātnei, gan mācību
infrastruktūras uzlabošanā.

Apstākļos, kad valstī palielinās bezdarbs,
daudzas ģimenes, tostarp spējīgākie studenti,
dodas darba meklējumos uz ārzemēm, bet laukos
palikušajiem iedzīvotājiem samazinās ienākumi.
Pārskata periodā mums izdevās aizpildīt visas valsts
finansētās studiju vietas pilna laika pamatstudijās
un maģistrantūrā. Priecājamies, ka palielinājies
pieprasījums pēc tādām studiju programmām kā
Mežinženieris un Mežzinātne, Pārtikas produktu
tehnoloģija, Pārtikas zinības, Lauksaimniecības
enerģētika un Veterinārmedicīna. Vidējais konkurss
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SAĪSINĀJUMI

AS – akciju sabiedrība
BOVA – Baltijas lauksaimniecības, mežkopības un
veterinārmedicīnas augstskolu tīkls
BOVA UN – BOVA universitātes sadarbības tīkls
EEZ – Eiropas Ekonomikas zona
EF – Ekonomikas fakultāte
ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ERASMUS (European Region Action Scheme for
the Mobility of University Students) – viena no populārākajām studentu un mācībspēku mūžizglītības
apmaiņas programmām, kas veicina augstskolu
attīstību vienotā Eiropas Savienības (ES) augstākās
izglītības telpā
ES – Eiropas Savienība
ESF – Eiropas Sociālais fonds
FB – Fundamentālā bibliotēka
FSC (Forest Stewardship Council) – starptautisks
saudzīgas mežsaimniecības sertifikāts
ITF – Informācijas tehnoloģiju fakultāte
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija
JDK – jauniešu deju kopa
JK – jauktais koris
JLA – Jelgavas Lauksaimniecības akadēmija
LAP – Lauku attīstības programma
LF – Lauksaimniecības fakultāte
LIF – Lauku inženieru fakultāte
LLA – Latvijas Lauksaimniecības akadēmija
LLKC – Latvijas Lauku pārstāvju centrs
LLU – Latvijas Lauksaimniecības universitāte
LPSR – Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika
LPTP – Latvijas Pārtikas tehnoloģiskās platformas
LR – Latvijas Republika
LSA – Latvijas Studentu apvienība
LTZI – Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts
LU – Latvijas Universitāte
LZP – Latvijas Zinātnes padome
LZRAIC – Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas
Izglītības centrs
MC – Mūžizglītības centrs
MF – Meža fakultāte
MK – Ministru kabinets
MPS „Vecauce” – Mācību un pētījumu saimniecība
„Vecauce”
MZTC – Meža zinātnes un tālākizglītības centrs
NOVA – Ziemeļvalstu lauksaimniecības, mežkopības
un veterinārmedicīnas universitāšu tīkls
NOVA UN – NOVA universitātes sadarbības tīkls
NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra
NVO – nevalstiskā organizācija
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PTF – Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
PVD – Pārtikas un veterinārais dienests
RCK – Rīgas Celtniecības koledža
RLP – reģionālā lauksaimniecības pārvalde
RTU – Rīgas Tehniskā universitāte
RVP – reģionālā vides pārvalde
SAD – Sabiedrisko attiecību daļa
SCV – Smiltenes Centra vidusskola
SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SK – sieviešu koris
SP – Studentu pašpārvalde
SZF – Sociālo zinātņu fakultāte
TDA – tautas deju ansamblis
TF – Tehniskā fakultāte
TSI – transporta un sakaru institūts
ŪZZI – Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais
institūts
VAS – Valsts akciju sabiedrība
VID – Valsts ieņēmumu dienests
VK – vīru koris
VMD – Valsts Meža dienests
VMF – Veterinārmedicīnas fakultāte
VPDK – vidējās paaudzes deju kolektīvs
VZD – Valsts zemes dienests
ZI – zinātniskais institūts
ZM – Zemkopības ministrija
ZMC – zirgkopības mācību centrs
ZZI – Zemkopības zinātniskais institūts
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No LLU dibināšanas vēstures
2009. gads Latvijas Lauksaimniecības universitātei iezīmējās ar tās pastāvēšanas 70 gadu jubileju.
Tie bija svētki universitātes akadēmiskajam personālam, darbiniekiem, studentiem un absolventiem.
• 1936. gadā LR Ministru kabinets nolēma uz
Jelgavas pili pārcelt Latvijas Universitātes
Lauksaimniecības fakultāti, izveidojot jaunu
augstskolu – Jelgavas Lauksaimniecības akadēmiju. 1938. gada 23. decembrī Valsts prezidents
Kārlis Ulmanis izsludināja likumu „Jelgavas
Lauksaimniecības akadēmijas Satversme”.
• 1939. gada 3. jūlijā Jelgavā atklāja jauno mācību
iestādi ar divām fakultātēm: Lauksaimniecības un
Mežsaimniecības.

• 1957. gada 19. oktobrī LPSR Ministru padome
pieņēma lēmumu par LLA pārcelšanu uz Jelgavu.
No 1957. līdz 1964. gadam uz Jelgavu tika
pārceltas visas LLA fakultātes.
• 1991. gadā LLA tika pārdēvēta par Latvijas
Lauksaimniecības universitāti.
• 1998. gada 5. februārī Latvijas Saeima apstiprināja
LLU Satversmi.
• 2001. gadā LLU saņēma valsts akreditāciju.

• 1944. gada jūlijā, Jelgavas pilij nodegot,
augstskola beidza pastāvēt. To atjaunoja Rīgā kā
Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju (LLA).

• 2009. gada oktobrī LLU svinēja savu 70 gadu
jubileju.
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PAMATINFORMĀCIJA

LLU juridiskais statuss, mērķi un uzdevumi
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) ir Latvijas Republikas augstākās izglītības un zinātnes
valsts institūcija, kurā īsteno bakalaura, maģistra, doktora un profesionālās studiju programmas, kā arī
nodarbojas ar zinātni un pētniecību. Universitātes Satversme nosaka, ka LLU ir atvasināta publiska persona,
autonoma institūcija ar pašpārvaldes tiesībām.
LLU darbības galvenais mērķis ir dot studentiem augstāko akadēmisko un profesionālo izglītību,
attīstīt zinātni un izkopt kultūru, uzturēt un attīstīt Latvijas intelektuālo potenciālu.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes rīcībpolitikas mērķi ir:

personālu un studējošos, veicina to iekļaušanos
pasaules akadēmiskajos procesos.

1. Nodrošināt nacionālas un reģionālas nozīmes
universitātes statusam atbilstošu studiju kvalitāti,
kas ļautu sagatavot Latvijas un starptautiskajā
darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus
lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas
un meža zinātņu jomās, kā arī, ievērot Jelgavas
un Zemgales reģiona attīstības pieprasījumu
inženierzinātņu, vides apsaimniekošanas, sociālo
zinātņu, informācijas tehnoloģiju un pedagoģijas
zinātņu jomās.
2. Attīstīt LLU zinātniskās darbības potenciālu
starptautiski nozīmīgu pētījumu veikšanai,
integrēt augstāko izglītību un nozares pētījumus,
kas nodrošinātu inovatīvu, zināšanu ietilpīgu
tehnoloģiju ieviešanu Latvijas tautsaimniecībā,
īpaši lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas un meža nozarēs.
3. Veidot LLU kā nacionālas un reģionālas nozīmes
izglītības, zinātnes un kultūras ilgtspējīgas
attīstības centru.

LLU misija ir veidot intelektuālo potenciālu
Latvijas, īpaši tās lauku, ilgtspējīgai attīstībai.
Universitātes vīzija – kļūt par modernu starptautiski
atzītu un prestižu universitāti, vienu no vadošajām
nozares universitātēm Baltijā, kas aktīvi iekļaujas
vienotā Eiropas augstākās izglītības un zinātnes
telpā.
LLU Attīstītības stratēģijas plāns 2007.2010. gadam un perspektīvā līdz 2013. gadam
(grozījumi apstiprināti LLU Senātā 14.05.2008.,
lēmums Nr. 6-128) nosaka LLU darbības stratēģijas
programmas un to darbības virzienus. Darbības
virzieniem definēti rezultāti un rezultatīvie rādītāji. LLU
veic savu darbību trīs programmās: Studiju process,
Zinātniskā darbība un Mācību un pētnieciskā darba
administratīvais un saimnieciskais nodrošinājums.
LLU 2009. gada publiskais pārskats ir atskaite par
LLU Attīstības stratēģiskajā plānā paredzētajiem
īstenotajiem darbības rezultātiem.

Universitāte sabiedrībai piedāvā iegūtās
atziņas un pētījumu rezultātus, informē sabiedrību
par savu darbību. Latvijas Lauksaimniecības
universitāte atbalsta izcilus pētniekus, akadēmisko
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Finanšu resursi un LLU darbības rezultāti
2009. gads LLU ir bijis ne tikai jubilejas gads, bet arī straujās valsts ekonomikas lejupslīdes dēļ arī
finansiālo pārbaudījumu laiks. Studiju procesa nodrošināšanai 2009. gadā LLU saņēma 6 257 028 latu lielu
valsts budžeta dotāciju, kas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem bija tikai 74% no nepieciešamā.
2009. gadā tika nodrošinātas:
• 38 pamatstudiju programmas;
• 27 augstākā līmeņa (maģistra studiju programmas
un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmas ar iepriekš iegūtu augstāko
izglītību);
• 13 augstākā līmeņa (doktora) studiju programmas.
Veiksmīgi turpināts darbs ES izglītības
programmas ERASMUS ietvaros. Nodrošināta
studentu un mācībspēku apmaiņa. Organizētas
lauksaimniecības prakses ārvalstīs izmantojot NVA
un Vestfāles-Lippes Jaunatnes organizācijas „Ring
der Ladjugend” piedāvātās iespējas, kā arī veiktas
aktivitātes NOVA un BOVA sadarbības tīklu ietvaros.
Kopējais zinātnisko projektu skaits 2009.
gadā bijis 63 ar Ls 1 093 816 lielu finansējumu.
Veterinārmedicības fakultātē darbojas vizuālās
diagnostikas laboratorija. Izveidotas un darbojas 4
pētnieku grupas:
• slaukšanas tehnoloģiju starpnozaru pētnieku
grupa;
• atjaunojamo enerģijas avotu pētnieku grupa;
• starpaugstskolu  pētnieku grupa sistēmbioloģijā;
• pārtikas nozares pētnieku grupa.

Pārskata gadā LLU zinātnieki reģistrējuši 10
patentus un aizstāvēti 15 promocijas darbi.
Turpināta aktīva zinātniskā darbība arī LLU
aģentūrās:
• Lauksaimniecības tehnikas zinātniskajā institūtā
noritējis darbs pie videi draudzīgās atjaunojamās
enerģijas iegūšanas pētījumiem, enerģijas
piegādes drošības un enerģijas efektīvas
izmantošanas;
• Zemkopības zinātniskajā institūtā – pie kultūraugu
genofonda saglabāšanas un daudzgadīgo
zālāju un citu laukaugu selekcijas un bioloģiskās
lauksaimniecības;
• Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskajā
institūtā turpināti pētījumi par racionālu ūdens
resursu izmantošanu un lauksaimniecībā
izmantojamo meliorēto zemju apsaimniekošanu;
• Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskajā
institūtā „SIGRA” turpināts darbs pie augsti
kvalitatīvas, drošas, nepiesārņotas un veselīgas
dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu izejvielu
ražošanas zinātniskā pamatojuma izstrādes
un tās realizācijas metodēm un paņēmieniem,
kā arī pie ES 7. ietvara programmas projekta
BALTFOODQUAL izpildes 2009. gadā.
Neskatoties uz ierobežoto finansējumu
iestādes rezultatīvie rādītāji atskaites periodā ir
izpildīti.
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Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
Nr. p.k.

Finansiālie rādītāji

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
Dotācijas (transferti)
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
Uzturēšanas izdevumi (kopā)
Kārtējie izdevumi
Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

2.1.5.
2.2.

Uzturēšanas izdevumu transferti
Izdevumi kapitālieguldījumiem

Faktiskā izpilde, latos
Iepriekšējā gadā (2008.)
Pārskata gadā (2009.)
20 613 362
13 597 210
15 042 174
8 102 132
5 242 598
5 441 661
173 186
3 547
155 404
49 870
20 486 050
11 421 889
18 252 368
11 294 191
17 307 534
10 231 055
944 834
1 063 136
2 233 682

127 698

LLU veiktie un pasūtītie pētījumi, to finansējuma apmērs
Pētījumu kategorijas
LZP projektu granti
LZP apakšprogrammas
LZP doktorantu granti
LZP starptautiskā sadarbība
LZP LLU FB
LZP ekspertu darbība
ZM finansētie pētījumi
ZM subsīdijas
ZM meža attīstības fonds
Tirgus orientētie pētījumi
Integrācijas līgumi
Pasūtījumu līgumi
Starptautiskie granti
Bāzes finansējums
IZM finansējums
IZM finansējums starptautiskajos
projektos
Valsts pētījumu programmas
Latvijas vides aizsardzības fonds
Latvijas zinātņu akadēmijas
projekts RECOCA
KOPĀ

2005
skaits
35
13
18

9
6
19

2006

2007

2008

Ls
skaits
174 661 35
84 801 13
9 743 6
9 855 19

515 672
93 812
32 045

41
4
6

685 618
45 958
28 361

26
4
3

213 375
79 263
38 314

24
2
4

557 138
47 987
41 727

9
2
4

172 152
47 987
41 727

77 041
30 589
48 514
65 625
7 418

13

66 239

13

74 365

19
6

11
5

37

639 944
546 786

42 888
16 451
262 840

38
1

186 234
537 593
1 869

50

109 533
47 670
594 818
676 002

537 593

5

266 908

5
1
1

344 030
17 872
33 372

5
1
1

213 278
17 872
33 372

1 160 355

Ls
skaits
219 933 41
102 489 13
2 731
3 920 42

2009

Ls
skaits
179 834 35
81 916
7
15 561 11
9 440 29
1 280
1 608

6 778

2 375 303

Ls
skaits
240 796 25
102 489 13

Ls
222 256
72 196

8 865
10 738

2 188 028

2 833 037

1 143 019

Aprēķinātie un samaksātie nodokļi 2009. gadā
Nodokļa veids
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Pievienotās vērtības nodoklis
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Summa, latos
1 271 907
2 349 384
155 195
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Studiju process
Studiju process ir viena no trim LLU darbības programmām, kas tiek īstenotas universitātes mērķu
un funkciju izpildei.
Studiju process ietver sekojošus šādus darbības virzienus:
1. Studiju programmu attīstība;
2. Tālākizglītības un konsultatīvā darbība;
3. Studiju organizācija un kvalitāte;
4. Mācībspēki;
5. Studējošie;
6. Studiju procesa nodrošināšana.

Studenti
Studentu skaits 2009. gada 1. oktobrī
Studējošie

1. Studenti
pilna laika
- no valsts budžeta finansēti
- ar daļēju personīgo maksu
nepilna laika
- ar daļēju personīgo maksu
2. Maģistranti
pilna laika
- no valsts budžeta finansēti
- ar daļēju personīgo maksu
nepilna laika
- ar daļēju personīgo maksu
3. Doktoranti
pilna laika
- no valsts budžeta finansēti
nepilna laika
- ar daļēju personīgo maksu
PAVISAM
- no valsts budžeta finansēti
- ar daļēju personīgo maksu

Skaits

5816
3631
2423
1208
2185
2185
846
589
448
141
257
257
238
211
211
27
27
6900
3082
3818

Pa studiju līmeņiem

84,2

Daļa no kopējā skaita, %
Pa studiju veidiem

Pēc finansējuma

100
62,4
66,7
33,3
37,6
100

12,3

100
69,6
76,1
23,9
30,4
100

3,5

100
88,7
100
11,3
100

100
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Studentu skaits un sadalījums pa fakultātēm

Lauksaimniecības
Ekonomikas
Tehniskā
Veterinārmedicīnas
Lauku inženieru
Pārtikas
tehnoloģijas
Meža
Sociālo zinātņu
Informāciju
tehnoloģijas
KOPĀ

sk.

%

sk.

%

sk. %

sk. %

sk.

204

5,6

173

7,9

37

6,3

13

5,1

427

508 13,9 776 35,5 175 29,7
477 13,1 237 10,8 109 18,5
263 7,2 24 1,1 0
0,0
855 23,5 390 17,9
382 10,5 218 10,0

64
49

369 10,2 153
374 10,3 214
199 5,5
0

66
67
22

sk.

749

969

1041

976

896

41
56
18

16,0 1500 22,5 1805 2014 2182 2297
21,8 879 13,2 941 1029 1245 1463
7,0 305 4,6 326 331 339 343

2580
1633
319

2572
1531
329

2473
1643
312

2341
1464
304

10,9
8,3

10
2

4,0
0,8

1319 19,8 1494 1576 1443 1366
651 9,8 673 743 751 960

1320
971

1207
978

1196
967

1076
906

11,2
11,4
3,7

72
38
7

28,0
14,8
2,7

660
693
228

9,9
10,4
3,4

793
848
230

1297
1008
387

1402
914
374

1411
793
277

1300
591
146

3631 100 2185 100 589 100 257 100 6662

100

7627 8233 8723 9695 10484 10348 10048

9024

570

806
926
238

890
965
285

1113
1012
392

sk.

sk.

01. 08. 2001.

623

517

sk.

01. 08. 2002.

sk.

6,4

sk.

01. 08. 2003.

sk.

7,0
9,8
0,0

%

01. 08. 2004.

pilna laika

KOPĀ

nepilna
laika

01. 08. 2005.

pilna laika

nepilna
laika

01. 08. 2006.

Fakultātes

01. 08. 2007.

2009. gada 1. oktobrī
Augstākā līmeņa
Pamatstudijas
studijas

01. 08. 2008.

(pamatstudijās un augstākā līmeņa studijās)

sk.

Studentu skaita dinamika
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Pamatstudijas, pilna laika
Maģistrantūra, pilna laika
Doktorantūra
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Pamatstudijas, nepilna laika
Maģistrantūra, nepilna laika
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Studentu sadalījums pa fakultātēm
MF
10%

PTF
10%

ITF
3%

SZF
10 %

LIF
20%

LF
6%

EF
23%

TF
13%

VMF
5%

Studentu skaits pēc dzīvesvietas
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
KOPĀ

Pilsēta, rajons
Aizkraukles rajons
Alūksnes rajons
Balvu rajons
Bauskas rajons
Cēsu rajons
Daugavpils rajons
Dobeles rajons
Gulbenes rajons
Jelgavas rajons
Jēkabpils rajons
Krāslavas rajons
Kuldīgas rajons
Liepājas rajons
Limbažu rajons
Ludzas rajons
Madonas rajons
Ogres rajons
Preiļu rajons
Rēzeknes rajons
Rīgas rajons
Saldus rajons
Talsu rajons
Tukuma rajons
Valkas rajons
Valmieras rajons
Ventspils rajons
Rīga
Ventspils
Daugavpils
Jelgava
Liepāja
Rēzekne
Jūrmala
Ārpus Latvijas robežām

Pamatstudijas
pilna laika
nepilna laika
sk.
%
sk.
%
100
65
72
151
123
48
164
63
257
124
42
84
130
57
33
126
71
87
54
134
146
125
133
78
88
34
275
41
36
542
63
28
57
0
3631

2,8
1,8
2,0
4,2
3,4
1,3
4,5
1,7
7,1
3,4
1,2
2,3
3,6
1,6
0,9
3,5
2,0
2,4
1,5
3,7
4,0
3,4
3,7
2,1
2,4
0,9
7,6
1,1
1,0
14,9
1,7
0,8
1,6
0,0
100,0

33
22
16
109
63
15
138
16
182
41
9
37
25
42
8
41
71
18
9
222
68
124
102
32
47
19
193
37
7
392
12
6
28
1
2185

1,5
1,0
0,7
5,0
2,9
0,7
6,3
0,7
8,3
1,9
0,4
1,7
1,1
1,9
0,4
1,9
3,2
0,8
0,4
10,2
3,1
5,6
4,6
1,5
2,1
0,9
8,8
1,7
0,3
18,0
0,5
0,3
1,3
0,0
100,0

Augtākā līmeņa studijas

KOPĀ

sk.

%

sk.

%

19
12
12
26
23
5
32
13
65
14
4
4
23
2
3
20
25
14
4
51
18
23
29
10
11
3
108
11
1
239
9
0
13
0
846

2,2
1,4
1,4
3,1
2,7
0,6
3,8
1,5
7,7
1,6
0,5
0,5
2,7
0,2
0,4
2,4
2,9
1,6
0,5
6,0
2,1
2,7
3,4
1,2
1,3
0,4
12,8
1,3
0,1
28,3
1,1
0,0
1,5
0,0
100,0

152
99
100
286
209
68
334
92
504
179
55
125
178
101
44
187
167
119
67
407
232
272
264
120
146
56
576
89
44
1173
84
34
98
1
6662

2,3
1,5
1,5
4,3
3,1
1,0
5,0
1,4
7,6
2,7
0,8
1,9
2,7
1,5
0,7
2,8
2,5
1,8
1,0
6,1
3,5
4,1
4,0
1,8
2,2
0,8
8,6
1,3
0,7
17,6
1,3
0,5
1,5
0,0
100,0
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Studentu skaits pēc dzīvesvietas

Studentu sadalījums pa reģioniem

14
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Absolventi
2008./2009. studiju gadā LLU absolvējuši 1438 studenti, iegūstot akadēmisko vai profesionālo
grādu, vai profesionālo kvalifikāciju.
Absolventu skaits:
		
Pamatstudijās 				
			
pilna laika				
			
nepilna laika				
		
Augstākā līmeņa studijās			
			
pilna laika				
			
nepilna laika				

1141
552
589
297
188
109

Ar izcilību pamatstudijas absolvēja Iļja Mihailovs (studiju programma – Datorvadība un datorzinātne)
un Māris Šņickovskis (studiju programma – Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari).
Iespēja studēt maģistrantūrā LLU ir no 1992. gada. Kopš 1994. gada augstākā līmeņa studiju
absolventu kopskaits ir 3159 (to skaitā 297 absolvējuši 2008./2009. studiju gadā).
2008./2009. studiju gadā pirmo reizi absolvētas sekojošas šādas maģistra studiju programmas:
• Tehniskajā fakultātē profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu Karjeras konsultants
(pilna laika) absolvēja 14 maģistri;
• Ekonomikas fakultātē profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu Uzņēmējdarbības
vadība (nepilna laika) absolvēja 8 maģistri;
• Sociālo zinātņu fakultāte profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu Sabiedrības
pārvalde (pilna laika) absolvēja 16 maģistri.

2009. gada absolventu sadalījums
1. Augstākās
izglītības
līmenis

Kvalifikācija

Profesionālais
bakalaurs

Bakalaurs

Kvalifikācija

20

Nepilna laika

- dārzkopībā
- zootehnikā
- uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
Ekonomikas
Ekonomika
Komercdarbība un uzņēmuma vadība
Uzņēmējdarbības vadība (1,5 gadi)
Komerczinības
Tehniskā
Lauksaimniecības inženierzinātne
Lauksaimniecības enerģētika
Mašīnu projektēšana un ražošana
Mājas vide un informātika izglītībā
Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā
Profesionālās izglītības skolotājs

Augstākā līmeņa
studijas
Pilna laika

Lauksaimniecības
Lauksaimniecība ar specializāciju:
- laukkopībā

Profesionālais
bakalaurs

Fakultāte, studiju programma

Bakalaurs

Pamatstudijas
Pilna laika studijas
Nepilna laika studijas

8

1

41

25

1
4
12
26

9
92

151
12

8
52
22

12
14
8
17

15

1

23
8
26
7
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Tabulas turpinājums no 15. lpp.

Nepilna laika

1. Augstākās
izglītības
līmenis

12

31

Pārtikas higiēna
Veterinārmedicīna (prof.mag.)
Pārtikas higiēna (prof.mag.)
Lauku inženieru
Būvniecība

16

14
19

9

Veterinārmedicīna

Ainavu arhitektūra un plānošana
Vide un ūdenssaimniecība
Zemes ierīcība
Vides inženierzinātne
Ainavu arhitektūra
Būvzinātne
Hidroinženierzinātne
Pārtikas tehnoloģijas
Pārtikas zinības
Pārtikas produktu tehnoloģija
Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība
Uzturzinātne
Pārtikas zinātne
Meža
Mežzinātne
Mežinženieris
Kokapstrāde
Kokapstrādes tehnoloģija
Mežsaimniecība
Darba aizsardzība un drošība
Meža darbi un tehnika
Koksnes materiāli un tehnoloģijas
Meža ekoloģija un mežkopība
Meža ekonomika un politika
Sociālo zinātņu
Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija
Projektu vadība (prof.mag.)
Sabiedrības pārvalde
Informācijas tehnoloģiju
Datorvadība un datorzinātne
Programmēšana
Informācijas tehnoloģijas
KOPĀ

Augstākā līmeņa
studijas
Pilna laika

Mājturība - pedagoģija (1,5.gadi)
Karjeras konsultants
Pedagoģija
Veterinārmedicīnas

Kvalifikācija

Profesionālais
bakalaurs

Bakalaurs

Kvalifikācija

Profesionālais
bakalaurs

Fakultāte, studiju programma

Bakalaurs

Pamatstudijas
Pilna laika studijas
Nepilna laika studijas

19
2
12
23

7

11

34
22
11

5
1
3
4
6

1
1

4
6

1

1

16
14

19

43

34

19
10
21

44
10
21
40
1
2
8
4

1
1

72
19

48

12

10
29

16
15
13
210

288

54

211

147

122

109

19
188

3
109
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Studējošie, kuri 2008./2009. akadēmiskajā gadā ir ieguvuši
akadēmisko, profesionālo, zinātnisko grādu vai profesionālo
kvalifikāciju
Studiju programmas nosaukums
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
Lauksaimniecība
Ekonomika
Lauksaimniecības inženierzinātne
Būvzinātne
Zemes ierīcība
Vides zinātne
Pārtikas zinības
Mežzinātne
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija
Datorvadība un datorzinātne
Profesionālās pamatstudiju studiju programmas
Lauksaimniecība
Komercdarbība un uzņēmuma vadība
Veterinārmedicīna
Mašīnu projektēšana un ražošana
Lauksaimniecības enerģētika
Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā
Mājas vide un informātika izglītībā
Mājturība – pedagoģija (1,5 gadi)
Būvniecība
Būvniecība
Zemes ierīcība
Ainavu arhitektūra un plānošana
Vide un ūdenssaimniecība
Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība
Pārtikas produktu tehnoloģija
Mežinženieris
Darba aizsardzība un drošība
Kokapstrāde
Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari
Programmēšana
1. līmeņa prof. augstākās izglītības studiju programmas
Pārtikas higiēna
Komerczinības
Kokapstrādes tehnoloģija
Mežsaimniecība
Profesionālās izglītības skolotājs
PAMATSTUDIJĀS KOPĀ

Grādu vai kvalifikāciju
ieguvušo personu skaits

To skaitā
par valsts budžeta par studiju maksu
līdzekļiem

20
243
34
0
7
0
16
19
67
15

17
47
11
0
2
0
15
19
18
14

3
196
23
0
5
0
1
0
49
1

52
12
31
8
37
26
25
9
23
11
11
34
22
77
33
54
40
21
72
13

7
0
31
7
13
0
14
0
20
0
10
32
19
41
13
9
0
17
0
11

45
12
0
1
24
26
11
9
3
11
1
2
3
36
20
45
40
4
72
2

19
52
10
21
7
1141

0
0
0
0
0
387

19
52
10
21
7
754
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Tabulas turpinājums no 17. lpp.
Studiju programmas nosaukums
Akadēmiskās maģistra studiju programmas
Lauksaimniecības
Ekonomika
Lauksaimniecības inženierzinātne
Būvzinātne
Zemes ierīcība
Vides inženierzinātne
Ainavu arhitektūra
Hidroinženierzinātne
Meža ekoloģija un mežkopība
Meža darbi un tehnika
Meža ekonomika un politika
Koksnes materiāli un tehnoloģija
Pārtikas zinātne
Uzturzinātne
Pedagoģija
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija
Informācijas tehnoloģijas
2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības un profesionālās augstākās
izglītības maģistra studiju programmas
Karjeras konsultants
Veterinārmedicīna
Pārtikas higiēna
Projektu vadība
Sabiedrības pārvalde
Uzņēmējdarbības vadība (1,5 gadi)
AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STUDIJĀS KOPĀ
UNIVERSITĀTĒ KOPĀ

18

To skaitā
Grādu vai kvalifikāciju
par valsts budžeta par studiju maksu
ieguvušo personu skaits
līdzekļiem
9
66
16
5
5
2
3
7
9
1
4
3
7
4
31
22
22

7
38
14
4
5
1
3
6
7
1
4
2
5
4
18
12
19

2
28
2
1
0
1
0
1
2
0
0
1
2
0
13
10
3

14
2
12
29
16
8
297
1438

14
0
0
0
0
0
164
551

0
2
12
29
16
8
133
887
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Absolventu kopskaits pamatstudijās
Studiju programmas
Lauksaimniecība
Veterinārmedicīna
Mežzinātne
Lauksaimniecības inženierzinātne
Zemes ierīcība
Vides un ūdenssaimniecība
Pārtikas zinības un produktu tehnoloģija
Mežinženieris
Kokapstrāde
Ekonomika
Būvniecība (Būvzinātne)
Lauksaimniecības enerģētika
Mājturība – pedagoģija
Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība
Ainavu arhitektūra un plānošana
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija
Lauksaimniecības inženierzinības
Datorvadība un datorzinātne
Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari
Komerczinības
Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze
Programmēšana
Mājas vide un informātika izglītībā
Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā
Pārtikas higiēna
Mašīnu projektēšana un ražošana
Darba aizsardzība un drošība
Komercdarbība un uzņēmuma vadība
KOPĀ

Studiju programmas uzsākšanas gads un
toreizējais nosaukums
1863 – Agronomija
1919 – Veterinārmedicīna
1920 – Mežsaimniecība
1944 – Lauksaimniecības mehanizācija
1947 – Zemes ierīcība
1948 – Hidromeliorācija
1948 – Pārtikas tehnoloģija
1949 – Zootehnika
1049 – Mežizstrāde
1949 – Kokapstrāde
1959 – Automobiļi un automobIļu saimniecība
1962 – Ekonomika
1975 – Lauksaimniecības celtniecība
1989 – Lauksaimniecības elektrifikācija un
automatizācija
1989 – Mājturība
1991 – Pārtikas rūpniecības iekārtas
1994 – Lietišķā mājturība
1994 – Ainavu plānošana un arhitektūra
1999 – Organizāciju un sabiedrības pārvaldes
socioloģija
2000 – Lauksaimniecības inženierzinības
2000 – Datorvadība un datorzinātne
2001 – Iestāžu darba organizācija un vadība
2001 – Komerczinības
2001 – Saimnieciskās darbības uzskaite,
kontrole un analīze
2001 – Programmēšana
2002 – Mājas vide un informātika izglītībā
2005 – Pārtikas higiēna
2005 – Mašīnu projektēšana un ražošana
2006 – Darba aizsardzība un drošība
2006 – Komercdarbība un uzņēmuma vadība

Absolventu skaits
2008./2009.
Kopā
studiju gadā
7921
72
2824
31
2952
19
4479
34
1262
18
2220
22
3846
49
2936
750
75
1850
31
1264
7101
243
871
34
296
37
824
17
527
243
541

16
77
34
67

38
139
298
278
96

1
15
72
52
0

86
107
39
40
8
83
45
43981

13
25
26
19
8
40
12
1141
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LLU Mūžizglītības centrs
Vadītāja: Ilvita Švāne
Tālākizglītības konsultantes:
Antra Bērziņa, Dace Šterne
Adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63026025
e-pasts: Ilvita.Svane@llu.lv
www.mc.llu.lv

LLU Mūžizglītības
centrs

LLU Mūžizglītības centra mērķis: veicināt mūžizglītības pieejamību, piedāvājumu un attīstību LLU,
nodrošinot tālākizglītības kvalitāti ikvienam, kas mācās, strādā, meklē darbu vai plāno tālāko izglītību un
karjeru, lai sekmētu personības attīstību atbilstoši darba tirgus prasībām, kā arī savām vajadzībām un
interesēm.

LLU MŪŽIZGLĪTĪBAS CENTRS PIEDĀVĀ:
Tālākizglītības kursus jebkuram interesentam profesionālajai pilnveidei, kompetences
paaugstināšanai un jaunu prasmju apguvei šādās nozarēs: pedagoģija un psiholoģija, datorzinātne, sociālās
zinības un administrēšana, lauksaimniecība, pārtikas tehnoloģija, projektu vadība, valodas, komerczinības,
veterinārmedicīna, vide un māksla, inženierzinātne.
Mūžizglītības centrs īsteno gan tālākizglītības kursus, gan profesionālās pilnveides izglītības
programmas.

Tālākizglītības kursi
Kursu programmas
(nosaukums)
Dārzu dizains
Zirgu un jātnieku sagatavošanas pamati

Stundu
skaits
144
32

Inovācijas pedagoģijā

36

AutoCAD pamati
Pārliecinošas uzstāšanās prasmes darbā ar pieaugušajiem
Valsts audits lauksaimniecības produkcijas ražošanas un
pārstrādes objektos
Veterināro laboratoriju būvniecības un rekonstrukcijas
projektēšana ņemot vērā starptautiskās biodrošības prasības
KOPĀ

24
54
240
80
610

Dalībnieku
Mērķauditorija
skaits
27
Visi interesenti
6
Visi interesenti
Vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu
11
skolotāji
8
Visi interesenti
26
LLU mācībspēki un darbinieki
Sadarbībā ar Lietuvas uzņēmumu „Metromeda ir
11
Ko”, Baltkrievijas PVD inspektori
Sadarbībā ar Lietuvas uzņēmumu „Metromeda ir
15
Ko”, Baltkrievijas PVD inspektori
104

Profesionālās pilnveides izglītības programmas
Kursu programmas
(nosaukums)
Dārzu un ainavu arhitektūra, I un II daļa (Ogrē)
Dārzu un ainavu arhitektūra, I daļa (Ogrē)
Dārzu un ainavu arhitektūra, I un II daļa (Jelgavā)
Darba aizsardzība un drošība
Energoaudits

Stundu
skaits
110
55
110
160
320

Biškopība

288

KOPĀ

1043

Dalībnieku
Mērķauditorija
skaits
20
20
Visi interesenti, e-studiju kursi
23
17
15
Visi interesenti
Visi interesenti, atbilstoši MK noteikumiem Nr.26,
180
13.01.2009.
275
Visi interesenti

Sagatavošanas kursi fizikā, matemātikā un ķīmijā gan sestdienās, gan darba dienās vidusskolas
izlaiduma klašu skolēniem un vidējo izglītību ieguvušajiem, zināšanu atkārtošanai un papildināšanai fizikā,
ķīmijā un matemātikā, lai sagatavotos studijām un eksāmeniem, kā arī LLU nepilna laika studentiem
vidusskolas vielas atkārtošanai fizikā un ķīmijā.
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Kursu programmas
(nosaukums)

Stundu
skaits
60
60
60
36
16
10
15
241

Ķīmija
Fizika
Matemātika
Zīmēšana
Sagatavošanas kursi fizikā
Sagatavošanas kursi ķīmijā
Sagatavošanas kursi ķīmijā
KOPĀ

Dalībnieku
skaits
14
27
20
9
48
23
17
158

Mērķauditorija
Vidējo izglītības iestāžu 12. klašu, arodvidusskolu audzēkņi un citi
interesenti
LIF studentiem zināšanu atkārtošanai un papildināšanai
PTF studentiem zināšanu atkārtošanai un papildināšanai
VMF studentiem zināšanu atkārtošanai un papildināšanai

Studiju kursu apguve klausītāju statusā ir iespēja neatkarīgi no cilvēka vecuma un profesionālās
kvalifikācijas apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas zināšanas un prasmes Latvijas Lauksaimniecības
universitātē.

Kursu klausītāju skaits 2009. gadā
Fakultāte, kurā apguva studiju priekšmetus
Sociālo zinātņu fakultāte
Veterinārmedicīnas fakultāte
Meža fakultāte
Lauku inženieru fakultāte
Tehniskā fakultāte
Lauksaimniecības fakultāte
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
KOPĀ

Kursu klausītāju skaits 2009. gadā
2008./2009. studiju gada pavasara semestrī 2009./2010. studiju gada rudens semestrī
3
1
3
8
3
1
6
5
1
7
1
17
22

PROJEKTI un AKTIVITĀTES
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.-2013.
gadam pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes
„Vispārējā līmeņa mācību organizēšana” ietvaros. Projekta mērķauditorija ir lauksaimniecības un pārtikas
nozarē nodarbinātie un arī citi interesenti.
Projekta nosaukums

Stundu skaits

Grupu skaits

Arodapmācība pārtikas ražošanas nozarē

247

10

Arodapmācība lauksaimniecības nozarē

1004

28

KOPĀ

1251

38

Laiks
20.05.2009.01.07.2009.
04.06.2009.11.11.2009.

Dalībnieku skaits

Iesaistīto lektoru skaits

202

10

434

43

636

53

Pieredzes apmaiņa – EEZ mobilitātes projektā uz Norvēģijas pieaugušo izglītības institūtu, Oslo.
Dalība padomēs, darba grupās un konferencēs:
• Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības valdē;
• Zemkopības Ministrijas Valsts lauku tīkla sadarbības padomē.
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SADARBĪBA
• Ar Ogres novada pašvaldību par e-studiju kursa „Dārzu un ainavu arhitektūra” organizēšanu un vadīšanu.
• Ar Latvijas Biškopības biedrību par profesionālās pilnveides izglītības programmas „Biškopība”
organizēšanu un vadīšanu.
• Ar Lietuvas uzņēmuma „Metromeda ir Ko” par pārtikas un veterināro darbinieku apmācību.
Sadarbības partneri
• LLU fakultātes un struktūrvienības
• Latvijas pieaugušo izglītības apvienība
• Saimnieks.lv
• SIA “Horti”
• Vidzemes augstskola, Vidzemes Mūžizglītības centrs
• Latvijas Universitāte
• Ventspils augstskola, Mūžizglītības nodaļa
• RTU Tālmācības studiju centrs
• Ogres rajona pašvaldības Vienotās informācijas sitēmas centrs
• Latvijas - Igaunijas institūts Valkā
• IZM Izglītības satura un eksaminācijas centrs
• Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras
• Latvijas Biškopības biedrība
• AS “Swedbank”
Informāciju par Mūžizglītības centra darbību un piedāvājumu var atrast LLU MC mājas lapā
www.mc.llu.lv vai zvanot pa tālruni 63026025.

Apmācības baltkrievu pārtikas un veterinārā
dienesta inspektoriem

Pieredzes apmaiņas vizīte Norvēģijas Pieaugušo
izglītības institūtā, lektore Lis K.Andersen
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Starptautiskā sadarbība
Ar katru gadu starptautiskajai sadarbībai LLU kļūstot aizvien plašākai un nozīmīgākai, konstruktīva
un mērķtiecīga kļūst arī tās organizēšana un attīstīšana, pievēršot uzmanību aktuālajiem jautājumiem
izglītībā un pētniecībā. LLU aktīvo darbību starptautiskajā vidē apliecina tās līdzdalība tādās starptautiskajās
organizācijās un programmās kā:
Starptautiskā universitāšu asociācija,
Eiropas Universitāšu asociācija,
Mūžizglītības programma ERASMUS,
Baltijas Mežkopības, Veterinārijas un Lauksaimniecības universitāšu sadarbības tīkls,
Baltijas Jūras reģiona universitāšu tīkls,
Lauksaimniecības starpuniversitāšu konsorcijs,
Eiropas Veterināro augstskolu asociācija,
Starptautiskā Tehnoloģisko universitāšu bibliotēku asociācija,
Starptautiskā Lauksaimniecības informācijas speciālistu asociācija,
Lauksaimniecības bibliotēku tīkls,
Apvienoto Nāciju Pārtikas un Lauksaimniecības organizācija,
Lauksaimniecības izglītības un lauku attīstības Eiropas sadarbības tīkls
Starptautiskā lauksaimniecības zinātņu un tehnoloģiju informācijas sistēma.
Kaut arī 2009. gadā piedzīvoti būtiski finansējuma samazinājumi izglītībā un pētniecībā un bija
novērojams starptautisko aktivitāšu un mobilitāšu skaita kritums, pozitīvi vērtējams intereses pieaugums un
vēlme sevi pilnveidot starptautiskajā vidē kā studentu, tā arī pasniedzēju un darbinieku vidū.

Mūžizglītības programma ERASMUS
Kopš 1999. gada, kad LLU iesaistījās ERASMUS programmā, starptautiskā sadarbība no 14
sadarbības augstskolām pirmajos gados ir izaugusi līdz plaša mēroga dažādu zinātņu jomu aptverošai
sadarbībai, ko nodrošina 78 sadarbības augstskolas.
ERASMUS programmas ietvaros LLU ir izdevies ne tikai saglabāt līdzšinējo mobilitātes līmeni, bet
pat nedaudz to paaugstināt. 2009. gadā šīs programmas ietvaros studēt un apgūt praktiskās iemaņas
devušies 80 studenti, savukārt pieredzi papildinājis 81 mācībspēks un darbinieks.

LLU studentu, mācībspēku un darbinieku skaita dinamika ERASMUS
programmas ietvaros
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Pēdējo 5 gadu laikā studentu braucienu skaits ir pieaudzis vairāk nekā divas reizes, savukārt
mācībspēku un darbinieku aktivitāte pieaugusi aptuveni 4 reizes. Mobilitātes straujo pieaugumu lielā mērā
ietekmējusi 2007. gadā veiksmīgi sāktā studentu prakšu organizēšana kādā no ES uzņēmumiem, kā arī
mācībspēku un personāla apmācības iespējas. Protams, liela nozīme bija arī piešķirtajam finansējumam,
kurš, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bija daudz lielāks. Arī finansējuma apjoms rada daudz lielāku interesi
par iespējām ERASMUS programmas ietvaros.

LR IZM un ES finansējums

nsējums

500000
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400000
300000
237345

200000
100000

135807
32705
116434

0

2005

163101

Valsts finansējums
ES finansējums

32726

131759

152628

132514

223948

2006

2007

2008

2009

BOVA projekts
BOVA universitāšu sadarbības tīkls 2009. gadā turpināja savas
aktivitātes jau 13-to gadu kopš tā dibināšanas. LLU ir BOVA virsvadītāja
līdz 2010. gadam (pēc rotācijas principa, kad vadību pārņems Igaunijas
Dabas Zinātņu universitāte), un šis gads iezīmējās ar vairākiem svarīgiem
notikumiem.
Tā kā LLU ir BOVA UN vadoša institūcija, tad aktivitātes BOVA un NOVA sadarbības ietvaros ir
daudz plašākas nekā paredzēts stratēģiskajā plāna, jo galvenokārt LLU atbild par veiksmīgu visu BOVA
aktivitāšu koordināciju un ciešas sadarbības izveidi ar NOVA UN, kā arī iespējamo kopējo aktivitāšu
īstenošanu. Par vēl ciešāku sadarbību starp BOVA un NOVA liecina arī BOVA līdzdarbošanās NOVA
Nordplus tīklā. Piesaistot “Nordplus” programmas fondus, BOVA studentiem un pasniedzējiem ir radusies
iespēja iegūt Nordplus stipendijas studijām un lekciju lasīšanai NOVA/BOVA Nordplus tīkla augstskolās
(kopā 13 partneriem).
BOVA ir paplašinājusi NOVA Nordplus tīklu un sekmīgi uzsāka piedalīšanos kopējos mobilitātes
un citos projektos. Tā, piemēram, NOVA/BOVA seminārā pārskata gadā ar nosaukumu „Kopējo intensīvo
maģistrantūras kursu attīstība un plānošana” darba grupas, sastāvošas no universitāšu administrācijas
darbiniekiem un mācībspēkiem, kā arī studentiem, diskutēja par kopējo NOVA/BOVA maģistrantūras
kursu stratēģiju un apsprieda jautājumus par iespējamiem NOVA/BOVA kursu modeļiem. Seminārā tika
iztirzāts Nordplus programmas finansējums un tā mijiedarbība mobilitātē un kursu veidošanā.
NOVA/BOVA Nordplus tīkla sanāksme Igaunijas Dabas Zinātņu universitātē 2009. gada martā
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pirmoreiz pulcēja kopā NOVA/BOVA Nordplus koordinatorus no dalībuniversitātēm. Informācija par katru
dalībuniveristāti, kā arī studiju un pieredzes apmaiņu iespējām palīdzēs nākamajos posmos sekmīgi realizēt
mobilitātes resursus.
BOVA galveno aktivitāšu – BOVA kursu – 2009. gadā finansiālo ierobežojumu dēļ kopumā bija
mazāk nekā iepriekšējos gados, bet no dalībnieku – studentu – puses tie atzīti par ļoti kvalitatīviem un augstu
novērtēti. BOVA UN ietvaros LLU tika organizēti 4 kursi. Ārpus LLU 5 kursu izveidē un realizācijā aktīvi
piedalījās LLU mācībspēki, ieskaitot 2 NOVA rīkotos kursus. Mācībspēki atkārtoti līdzdarbojās arī NOVA
doktorantūras kursa organizēšanā LLU.
Kopumā BOVA un BOVA-NOVA kursos dažādās augstskolās piedalījušies 58 pasniedzēji (18 no
LLU) un 132 studenti (43 no LLU).

Dalībnieku sadalījums BOVA intensīvajos kursos
LLU

LŽŪU

11
10

15

23

14

33

9

EMU

LVA

3

citi

1

1
2
9

12
43

Maģistrantu
skaits kursos

2
18

Pasniedzēju skaits
maģistrantu kursos

2
1

Doktorantu
skaits kursos

Pasniedzēju skaits
doktorantu kursos

NOVA doktorantūras kursi „Praktiskā statistika lauksaimniecības, veterinārijas un dabas zinātnēs, izmantojot
programmatūru „R”, pulcēja 28 skandināvu un 6 Baltijas universitāšu studentus ar 4 Skandināvijas vadošo
zinātnieku un mācībspēku līdzdalību.
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IT jomā BOVA ir izveidojusi e-apmācības speciālistu grupu, kas turpina strādāt pie e-kursu kvalitātes
kritēriju izstrādes uz kā bāzes nākotnē ir plānots attīstīt BOVA e-kursus.
Maģistrantu kursu „Augu valsts produktu tehnoloģija un drošība” galvenais organizators bija asoc.
prof. Daiga Kunkulberga (LLU PTF) un kursu „Agrobiotehnoloģija” līderis – asoc.prof. Ina Alsiņa. Šogad ar
aktivitāti starptautiskās sadarbības jomā ļoti izcēlās PTF un LF mācībspēku grupas. Pārējos BOVA kursos
savu pienesumu deva mācībspēki no LIF, PTF un LF.

BOVA aktivitāšu realizācijai un dalībai NOVA
aktivitātēs gan tieši, gan ar partneru palīdzību tika
piesaistīti ārējie fondi: Nordplus, ES strukturālie
fondi, Eiropas Savienības Mūžizglītības programma
Erasmus, Igaunijas Doktorantūras skola, Lietuvas
Republikas Izglītības apmaiņas Atbalsta fonds, LLU
projekts ar Ilinoisas Universitāti agrobiotehnoloģijas
nozarē) Vairāk informācijas par BOVA UN ir atrodama
mājas lapā: www.bova-university.org
2009. gadā starptautiskajai mobilitātei
tika izmantoti arī dažādi citi finanšu resursi. No
LLU ārzemju komandējumos devās 406 personas
(nav ietverta ERASMUS un BOVA mobilitāte), kas
salīdzinot ar 2008. gadu, ir par 219 personām
mazāk. Tāpat kā iepriekšējos gados galvenokārt
kā mērķa valstis tika izvēlētas Lietuva, Igaunija un
Vācija, savukārt kā visaktīvākā pēc komandējumu
skaita minama Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, tai
seko Lauksaimniecības fakultāte, kam savukārt
seko Ekonomikas un Lauku inženieru fakultāte.
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LLU Fundamentālā
bibliotēka
Latvijas
Lauksaimniecības
universitātes
Fundamentālā bibliotēka (LLU FB) ir akreditēta valsts
nozīmes bibliotēka, kas ir lielākā lauksaimniecības
bibliotēka Latvijā. Viens no svarīgākajiem bibliotēkas
uzdevumiem ir studiju procesa nodrošināšana ar
informācijas resursiem vai pieeju tiem.
Lai īstenotu savas darbības pamatuzdevumu,
arī 2009. gadā īpaša nozīme pievērsta bibliotēkas
krājuma papildināšanai, komplektējot grāmatas,
periodiskos izdevumus, kā arī abonējot gan Latvijas,
gan ārzemju elektroniskos žurnālus un citu izdevumu
tiešsaistes datubāzes.
LLU FB darbinieki veikuši bibliotēkas krājuma
uzskaiti, saglabāšanu un apstrādi, atspoguļojot tā
saturu, kā arī veidojuši bibliotēkas katalogu.
Bibliotēka piedalījusies elektroniskā kopkataloga un vienotās lasītāju datubāzes veidošanā,
kā arī veidojusi informācijas resursus – datubāzes,
digitālos resursus un citus. Izmantojot Latvijas
un starptautisko starpbibliotēku abonementu un
dokumentu piegādes centru pakalpojumus, bibliotēka
nodrošinājusi pieeju materiāliem, kuru nav bibliotēkas
krājumā.
Bibliotēkas darbinieki snieguši bibliotekāros,
bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus, konsultējuši lasītājus un izstrādājuši vai pilnveidojuši
metodiskos materiālus, kā arī veidojuši, uzturējuši un
regulāri atjaunojuši bibliotēkas mājas lapu internetā.
LLU Fundamentālajā bibliotēkā lasītāji
apkalpoti Bibliogrāfiskās informācijas nodaļā,
Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības
organizācijas depozītbibliotēkā, Uzziņu un informācijas
centrā, abonementos un lasītavās.		

Galvenie statistiskie rādītāji
2009. gadā bibliotēkas lasītāju skaits pēc
vienotās lasītāja kartes bijuši 7829, apmeklējums
– 261045 reizes, tajā skaitā virtuālie apmeklējumi –
74362. Salīdzinot ar attiecīgajiem rādītājiem 2008.
gadā, kopējais apmeklējumu skaits palielinājies par

Direktore: Ilona Dobelniece
Adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV 3001
Tālrunis: 63025925
e-pasts: llufb@llu.lv
http://llufb.llu.lv/

30425 jeb 13,2%, virtuālie apmeklējumi par 24424
jeb 49,0%.
Arī izsniegumu skaits 2009. gadā palielinājies
un sasniedzis 595171, tas ir par 40147 jeb 7,2 %
vairāk nekā 2008. gadā.

Informācijas resursi
2009. gada beigās bibliotēkas krājumā bija
447791 eksemplārs (118253 nosaukumu izdevumi).
2009. gadā bibliotēka saņēma 7532 eksemplārus
(1247 nosaukumu izdevumus). No krājuma tika
izslēgti 29780 eksemplāri.
Dokumentus, kas nav pieejami krājumā,
bibliotēka piedāvāja pasūtīt starpbibliotēku vai
starptautiskā starpbibliotēku abonementa ceļā.
Starpbibliotēku abonementa ceļā tika saņemti 384
dokumenti, tajā skaitā 324 no ārvalstu bibliotēkām.
Lasītājiem tika piedāvātas gan dažādas
elektronisko žurnālu un citu izdevumu tiešsaistes
datubāzes,
gan
datubāzes
lasāmatmiņas
kompaktdiskos. Sevišķi vērtīgs ieguvums 2009. gadā
bija Ebrary grāmatu tiešsaistes datubāze, kur varēja
lasīt grāmatas lauksaimniecībā, izglītībā, medicīnā,
filozofijā, psiholoģijā, politikas, sociālajās, tiesību un
citās zinātņu nozarēs.
2009. gadā LLU FB lasītāji informāciju varēja
meklēt arī šādās abonētajās tiešsaistes datubāzēs:
AGRICOLA, CABI PUBLISHING CAB Abstracts,
EBSCOhost,
LETONIKA,
Lursoft,
Laikrakstu
bibliotēka (Lursoft), NAIS, LETA, LETAnozare.lv,
LETAarhīvs, ProQuest Information and Learning,
ScienceDirect Journals, SocINDEX with Full text,
SpringerLink Journals. Visvairāk tika izmantotas
datubāzes EBSCOhost, ScienceDirect Journals un
Ebrary.
Informācija par datubāzēm un to apraksti tika
ievietoti LLU FB mājas lapā. Lai atvieglotu meklēšanu,
papildus tika sagatavoti datubāzēs iekļauto izdevumu
nosaukumu saraksti un palīgmateriāli informācijas
meklēšanā.
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LLU Fundamentālās bibliotēkas darbinieki Informācija par LLU izdevuturpināja veidot dažādas elektroniskās datubāzes.
LLU FB elektroniskais katalogs tiek veidots kā miem ārvalstu datubāzēs
bibliotēku elektroniskā kopkataloga loģiskā datubāze
Kopš 2007. gada bibliotēka nodrošina
bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH. 2009. gadā
tika ieviesta un LLU FB vajadzībām pielāgota bibliotēku izdevuma „Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Raksti = Proceedings of the Latvia University of
informācijas sistēmas ALEPH500 jaunā 18. versija.
Agriculture” publicēšanu datubāzē CABI – CAB
Kā lauksaimniecības nozares bibliotēka LLU International. Bibliotēkas darbinieki sagatavoja un
FB piedalās Starptautiskās lauksaimniecības zinātņu nosūtīja arī LLU rīkoto starptautisko konferenču
un tehnoloģiju informācijas sistēmas AGRIS veidošanā. materiālus starptautisko zinātnisko datubāzu
2009. gadā tika sagatavoti un nosūtīti uz Romu veidotājiem, tādējādi nodrošinot pieeju LLU
bibliogrāfiskie dati par 809 Latvijas Lauksaimniecības pētnieku un mācībspēku rakstiem starptautiskajās
universitātes zinātniskajām publikācijām.
zinātniskajās datubāzēs – CABI PUBLISHING
CAB ABSTRACT, EBSCO PUBLISHING Academic
LLU FB tiek veidota arī Analītikas Search Complete, AGRICOLA, PROQUEST un citur.
datubāze, kas satur vairākas datubāzes – „Latvijas Ar EBSCO PUBLISHING tika noslēgti līgumi par LLU
Lauksaimniecības universitātes mācībspēku un starptautisko konferenču materiālu aprakstīšanu
pētnieku publikācijas”, „Latvijas Lauksaimniecības EBSCO PUBLISHING datubāzēs.
universitātē aizstāvētie promocijas darbi”, „Latvijas
Lauksaimniecības universitātes konferenču materiāli”,
„Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācībspēku Lasītāju apmācība
un pētnieku patentu publikācijas”, „Publikācijas par
Ikvienam bibliotēkas lasītājam tika dotas
Latvijas Lauksaimniecības universitāti”. Analītikas
iespējas saņemt profesionālu metodisko palīdzību
datubāzē 2009. gada 31. decembrī bija 22366
un konsultācijas viņiem pieņemamā laikā, veidā
ieraksti. Tiek veidota arī datubāze „Kursu katalogs”.
un formā. Konsultācijas un metodiskā palīdzība
2009. gadā tika uzsākta LLU mācībspēku un
tika sniegtas klātienē vai pa e-pastu, vai tālruni.
zinātnieku publicēto studiju materiālu satura rādītāju
Bibliotēkas apmeklētāji tika apmācīti pakalpojumu
sagatavošana pievienošanai attiecīgajiem ierakstiem
izmantošanā, kā arī konsultēti un apmācīti
datubāzē „Latvijas Lauksaimniecības universitātes
tradicionālo un elektronisko informācijas resursu
mācībspēku un pētnieku publikācijas” un konferenču
izmantošanā. Konsultācijas un apmācības notika gan
materiālu satura rādītāju sagatavošana pievienošanai
individuāli, gan grupās. Pirmo kursu studentiem pēc
datubāzē „Latvijas Lauksaimniecības universitātes
saskaņošanas ar fakultāti kursa „Ievads specialitātē”
konferenču materiāli”.
ietvaros notika apmācības, kuru laikā studenti
saņēma informāciju par bibliotēkas pakalpojumiem
un apguva informācijas izguves iemaņas.
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Lauksaimniecības
fakultāte

LAUKSAIMNIECĪBAS FAUKULTĀTE (LF)
Dibināta 1863. gadā
Dekāne: asoc.prof. Dr.agr. Daina Kairiša
Adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63005609 vai 63005679
e-pasts: lfdek@llu.lv

STUDIJU PROCESS
2009. gadā līdz 2011. gada 31. decembrim
akreditēta Augstākās profesionālās izglītības
maģistra studiju programma „Lauksaimniecība”
(Akreditācijas komisijas lēmums Nr. 3418).
Atkārtoti līdz 2015. gada 31. decembrim
akreditēta doktora studiju programma „Lauksaimniecība” (Akreditācijas komisijas lēmums Nr. 3419).
2009. gadā doktorantūrā studijas uzsāka 8
doktoranti, no kuriem 3 saņem atbalstu (stipendiju)
ESF projekta realizācijai. Kopumā no LF doktorantiem
šajā projektā atbalstu ieguvuši 7 studējošie.
Skaidrīte Būmane 2009. gadā aizstāvējusi
promocijas darbu par tēmu: „Minerālmēslojuma
optimizācija ganību airenes sēklaudzēšanas sējumos
minerālaugsnēs”, darba zinātniskais vadītājs –
Aleksandrs Adamovičs.

STARPTAUTISKĀ
SADARBĪBA
Mācībspēku dalība ERASMUS programmas
un BOVA vai NOVA sadarbības īstenošanā:
• profesore Zinta Gaile ar lekciju kursu „Enerģētiskie
augi Latvijā” Portugālē, Bragancas Politehniskā
institūta Lauksaimniecības skolā;
• asociētā profesore Maija Ausmane ar lekciju
kursu “Weeds, weed management” Portugālē,
Bragancas Politehniskā institūta Lauksaimniecības
skolā;
• lektore Aija Dižgalve ar lekciju kursu „Daiļdārzkopībā”
Turcijā, Adnan Menderes Lauksaimniecības
universitātē;
• vieslektore – docente Ieva Žukauska ar lekciju kursu
„Dārzeņkopība” un „Netradicionālā dārzkopība”
Turcijā, Adnan Menderes Lauksaimniecības
universitātē;

• docents Kaspars Kampuss –   Turcijā, Adnan
Menderes Lauksaimniecības universitātē;
• vieslektore – docente Antra Balode – Nīderlandē;
• docente Lilija Degola – Grieķijā, Saloniki
universitātē, un Igaunijā, Tartu Dzīvības zinātņu
universitātē;
• lektore Elita Šeļegovska – Grieķijā, Saloniki
universitātē, un Igaunijā, Tartu Dzīvības zinātņu
universitātē.

Studentu apmaiņa
• Biruta Bankina 2009. gada oktobrī, novembrī
un decembrī 2 kredītpunktu apjomā vadījusi
nodarbības Augu patoloģijā studentam no
Nīderlandes.
• NOVA/BOVA un ERASMUS kursos Latvijā
piedalījušies studeni no Lietuvas, Igaunijas,
Serbijas, Grieķijas, Spānijas (lektori Dzidra
Kreišmane, Elita Šeļegovska un citi);
• Prakse Nīderlandes saimniecībās un puķkopības
uzņēmumos lektores Aijas Dižgalves vadībā laikā
no 2009. gada 13. līdz 29. novembrim. Praksē
piedalījās dažādu specializācijas virzienu 12
studenti: 7 no 2. kursa un 5 no 3. kursa.

PROJEKTU ĪSTENOŠANA
Starptautiskie projekti
• Agrobiotehnoloģijas institūta mācībspēki un
doktoranti bijuši iesaistīti ESF finansēta projekta
„Cilvēkresursu piesaiste atjaunojamās enerģijas
pētījumiem” sagatavošanā (vadītājs Pēteris
Rivža); projekts konkursā guvis atbalstu un 2009.
gada decembrī tika uzsākta projekta izpilde, kas
turpināsies līdz 2012. gadam. Projekta realizācijā
iesaistīti: profesori Aleksandrs Adamovičs un
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•

•

•

•

Zinta Gaile, doktoranti Oskars Balodis, Jānis
Bartuševics, Liena Poiša, Ļubova Komlajeva un
no palīgpersonāla Iveta Barsegjana.
Starptautiskās EUREKA programmas projekts
Nr. 1/07 E1 „Bioloģisko preparātu ražošana un
ieviešana dārzkopībā”, vadītāja Antra Balode.
The Baltic Sea Region Bioenergy Promotion
Project (Project index: 1012 Bioenergy Promotion
approved by the Monitoring Committee of the
Baltic Sea Region Programme 2007–2013 on
2009-02-27). Projekta koordinators Latvijā Vilis
Dubrovskis, piedalās – Aleksandrs Adamovičs.
No 2008. gada janvāra līdz 2010. gada aprīlim
dalība starptautiskā 7. ietvara projektā „COST
863 Euro berry Research: from Genomics to
Sustainable Production, Quality & Health”,
atbildīgais – Kaspars Kampuss.
No 2007. gada 1. aprīļa līdz 2011. gada 31.
martam dalība starptautiskā ES projektā –
Targeted Action „Core Collection of Northern
European Gene Pool of Ribes” (RIBESCO),
atbildīgais – Kaspars Kampuss.

LZP grantu projekti
• Nr. 09.1047 – Augsnes bioloģiskās aktivitātes
izmaiņas
graudaugu
sējumos
dažādās
lauksaimniecības saimniekošanas sistēmās,
vadītāja Vilhelmīne Šteinberga.
• Nr. 09.1448 – Kultūraugu augšanas apstākļu
nozīmības vērtējums tehnoloģiju optimizācijas
pamatojumam, vadītājs Dainis Lapiņš.
• Nr. 09.1456 – Fizioloģiski aktīvu savienojumu
akumulācijas stimulācijas iespējas Latvijā
audzētos dārzeņos, vadītāja Ina Alsiņa.
• Nr. 09.1461 – Biotehnoloģijas metodes Latvijā
audzējamo šķirņu govju piena proteīna gēnu
polimorfisma novērtēšanā un proteīna gēnu
ietekme uz govju produktivitāti, vadītājs Ziedonis
Grīslis.
• Nr. 09.1462 – Postīgu, Latvijā maz pētītu augu
patogēnu populāciju monitorings un attīstības
īpatnības dažādās agrocenozēs, vadītāja Biruta
Bankina.
• Nr. 09.1464 – Augsnes īpašību izmaiņas LIZ
netradicionālas izmantošanas rezultātā, vadītājs
Aldis Kārkliņš.
• Nr. 09.1465 – Vaccinium spp. ziemcietības
bioloģiskie aspekti, vadītājs Mintauts Āboliņš.

LF doktorants Oskars Balodis izmēģinājumu laukā LLU MPS „Vecauce”.
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• Nr. 06.0039 – „Agrotehnoloģisko faktoru, mājdzīvnieku veselības un labturības ietekme uz
ilgtspējīgas pārtikas produktu drošību un kvalitāti”
apakšprojekts Nr. 06.0039.1.1 „Vidi saudzējošu
augkopības biotehnoloģisko procesu optimizācija
drošas un kvalitatīvas produkcijas ieguvei”, vadītājs
Antons Ruža.

Tirgus orientētie pētījumi
• Nr. TOP 07-28 – „Integrētās dārzeņu audzēšanas
tehnoloģiju izstrāde, vadītāja Antra Balode.
• Nr. TOP 08-15 „Spēkbarības ekstrudēšanas
ķīmisko, mikrobioloģisko izmaiņu, zootehniskā un
ekonomiskā efekta izpēte”, vadītāja Aiga Trūpa.

Zemkopības ministrijas
finansētie projekti

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA

• ZM 200309/S21 – „Kultūraugu kaitīgo organismu
izplatības, postīguma un attīstības ciklu pētījumi
kaitīguma sliekšņu izstrādāšanai integrētajā augu
aizsardzībā”, vadītāja Biruta Bankina;
• ZM 200309/S17 – „Minerālmēslu maksimālo
normu noteikšana kultūraugiem”, vadītājs Antons
Ruža.

• Organizēta zinātniskā konference ”Vaccinium ssp.
and less known small fruit: challenges and risks”,
kura norisinājās LLU no 2009. gada 6. līdz 9.
oktobrim.
• Organizēts zinātniskais seminārs “Ražas svētki
Vecauce-2009”, kurš bija veltīts LLU 70 gadu
jubilejai.

Realizēti projekti
Projekti
Īstenoto starptautisko projektu skaits (7) vērtēšanas periodā un to ietvaros piesaistītais finansējums
Latvijā īstenotie projekti vērtēšanas periodā (23) un to ietvaros piesaistītais finansējums
Īstenotie līgumdarbi ar uzņēmumiem vērtēšanas periodā (18) un piesaistītais finansējums
KOPĀ
Iesniegti, bet neapstiprināti – 8 projekti

Finansējums, latos
47 988,00
142 945,30
221 987,60
412 020,90

Zinātniskās publikācijas
Publikāciju veids
Izdoto publikāciju skaits starptautiski recenzētos
periodiskos zinātniskos izdevumos
Anonīmi recenzētas starptautiskās zinātniskās publikācijas
Izdoto zinātnisko monogrāfiju skaits
LLU Rakstos publicētas vai citos universitāšu izdotos Rakstu krājumos

Skaits
15
25
2
21

Starptautisko konferenču materiāli (Abstract)

33

Zinātniski populārās un metodiskās publikācijas

13

Grāmatas

2

Pārējās publikācijas

16

KOPĀ

127
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Recenzēti zinātniskie darbi
Konferences
Referātu skaits starptautiskajās zinātniskajās konferencēs
Referātu skaits pārējās konferencēs
Konferenču un semināru skaits, kuras organizē struktūrvienība
Eksponātu skaits starptautiskā un valsts līmeņa izstādēs

Skaits
64
38
8
2

Publicitāte
Recenzijas
Promocijas darbu recenzijas
Zinātnisko monogrāfiju recenzijas
Recenzētie zinātniskie raksti

ADMINISTRATĪVAIS
UN SAIMNIECISKAIS
NODROŠINĀJUMS

Skaits
4
40

Elektroniskie studiju materiāli:
• „Projektu vadīšanas pamati”, Antra Balode, LF
Agrobiotehnoloģijas institūta vadošā pētniece;
• atjaunotas studiju kursu programmas.

Sagatavotas un izdotas mācību grāmatas un
No fakultātes līdzekļiem 2009. gadā Augu
mācību metodiskie līdzekļi:
bioloģijas un aizsardzības nodaļā, Strazdu ielā 1,
molekulārās ģenētikas laboratorijā uzstādīts vilkmes
• „Latvijas augšņu noteicējs”, profesora Alda Kārkliņa
skapis, atjaunots ūdens filtrs un labota kanalizācijas
redakcijā;
sistēma.
• „Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība”,
Oļģerts Nikodemus, Aldis Kārkliņš, Māris Kļaviņš,
Veikti nelieli remontdarbi telpu sakārtošanai,
Viesturs Melecis;
studiju gadu uzsākot: krāsotas grīdas, lakoti galdi un
• „Studiju darbu izpilde un noformējums. Metodiskie veikti citi sīki darbi (ar 1. kursa studentu atbalstu).
norādījumi
Lauksaimniecības
fakultātes
studentiem”, sagatavoja Aldis Kārkliņš un Dzidra
Kreišmane;
• „Kukaiņi mežā un dārzā. Mācību grāmata”, Elga CITAS AKTIVITĀTES
Plīse.
Sadarbībā ar LLU Mūžizglītības centru
piedāvātas
profesionālās
pilnveides
studiju
programmas un kursi lauksaimniecības nozarē
strādājošiem. Šajā darbā aktīvi piedalās Dārzkopības,
Augkopības un Dzīvnieku zinātņu virzienu mācībspēki.
Ir izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība
ar Studentu pašpārvaldi, kas palīdz stiprināt
profesionālās attiecības starp fakultātes administrāciju
un studentiem.
Organizētas pārrunas ar studentiem par
nodarbību apmeklējumu, sekmības uzlabošanu,
tādējādi no studijām atskaitīto un maksas studentu
LF augstākās akadēmiskās izglītības studiju programmas „Lauksaimniecība” zootehnikas specializācijas
virziena studenti mācību praksē SIA „Kunturi”, Rūjienas novadā
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skaits ir strauji samazinājies.
LF Studentu pašpārvalde aprīlī divu dienu
garumā organizējusi gadskārtējās „Agronomu
dienas”. Pirmā diena tika veltīta semināriem (lekcijas
lasīja vadošie nozaru speciālisti). Otrajā dienā noritēja
studentiskas aktivitātes LLU MPS „Vecauce”.
Plaši apmeklēta ikgadējā studentu zinātnisko
darbu konference (nolasīti 36 referāti).
Studentu pašpārvalde kopā ar Jauno
Zemnieku klubu sagatavojusi filmu par agronoma
profesiju „Mēs par Latvijas lauksaimniecību”, kura
apskatāma LLU portāla video galerijā.
Konkursā „Gada balva 2009” titulu „Gada
students” ieguva LF 3. kursa students Jānis Uzulēns.
•
•
•
•
•
•

Turpinājusies aktīva sadarbība ar:
LR Zemkopības ministriju;
Valsts augu aizsardzības dienestu;
Stendes graudaugu selekcijas institūtu;
Priekuļu laukaugu selekcijas institūtu;
Pūres dārzkopības pētniecības centru;
Latvijas valsts augļkopības institūtu;

• Augu aizsardzības pētniecības centru;
• LU Botānisko dārzu;
• Lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām;
• Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un
izglītības centru;
• Žurnālu „Saimnieks”, „Agropols”, „Agrotops”
redakcijām.

Apbalvojumi
• Antonam Ružam – Pauļa Lejiņa vārdiskā balva;
• Ievai Žukauskai – Zemkopības ministrijas sudraba
medaļa „Par centību”;
• Guntim Rozītim – Jelgavas pilsētas apbalvojums.
Saņemti LLU atzinības un pateicības
raksti dzīves un darba jubilejās, kā arī Latvijas
Lauksaimniecības universitātes 70 gadu jubilejā.

PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES
2010. GADĀ
1. Studentu zinātniskā konference – 2010. gada
aprīlī.
2. Gadskārtējās „Agronomu dienas” – 2010. gada
aprīlī.
3. 15. Baltijas valstu dzīvnieku audzētāju un ģenētiku
konferences organizēšana, Zinātnisko rakstu
recenzēšana un izdošana – 2010. gada maijā.
4. LZP grantu, ZM projektu un citu zinātnisko projektu
vadība un izstrāde.
5. Pasākuma „Ražas svētki Vecaucē 2010”
organizēšana un rakstu krājuma izdošana – 2010.
gada novembrī.

LF mācībspēku komanda „Agronomu dienās 2009”
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Mācību un pētījumu
saimniecība “Pēterlauki”
Lauksaimniecības fakultātes mācību un
pētījumu saimniecībā „Pēterlauki” 2009. gadā
turpinājās visi sāktie pētījumi laukaugu audzēšanas
tehnoloģiju pilnveidošanai. Nozīmīgākie pārejošie
projekti, kuru īstenošanai tika ierīkoti lauka
izmēģinājumi:
• Kultūraugu kaitīgo organismu izplatības, postīguma
un attīstības ciklu pētījumi kaitīguma sliekšņu
izstrādāšanai integrētajā augu aizsardzībā, vadītāja
– asoc. prof. Biruta Bankina;
• Minerālmēslu normu noteikšana kultūraugiem,
vadītājs – prof. Antons Ruža.
• 2009. gadā ar Zemkopības ministrijas atbalstu
sākta jaunu, unikālu izmēģinājumu sērija: Minimālās
augsnes apstrādes ietekme uz augsnes auglības
saglabāšanu, kaitīgo organismu attīstību un
izplatību, ražu un tās kvalitāti bezmaiņas sējumos,
vadītājs – prof. Antons Ruža.
Turpināta jaunu laukaugu šķirņu saimniecisko
īpašību novērtēšana. Pārskata periodā tika ierīkoti
izmēģinājumi ar 24 ziemas un 12 vasaras kviešu,

MĀCĪBU UN PĒTĪJUMU
SAIMNIECĪBA „PĒTERLAUKI”
Direktors: Valdis Kreits
Adrese: „Pēterlauki”, Platones pagasts
Jelgavas novads, LV-3036
Tālrunis: 29191519

8 ziemas un 15 vasaras miežu, 41 ziemas un 23
vasaras rapša, 9 kukurūzas, 4 zālaugu šķirnēm.
Sadarbībā ar Valsts SIA „Augu aizsardzības
pētniecības centrs” ierīkoti izmēģinājumi pesticīdu
efektivitātes pārbaudei.
Visi šie izmēģinājumi ir aprīkoti ar vizuālo
informāciju un ir apskatāmi jebkuram interesentam.
Tie izmantojami studentu mācību praksēm un
studiju noslēguma darbu vajadzībām. Izmēģinājumu
demonstrēšanai tika organizētas ikgadējās Lauku
dienas, ir notikuši semināri un arī individuālās
konsultācijas.
Sekmīgi noritējusi sadarbība ar ārzemju
firmām: vācu „Norddeutsche Pflanzenzucht HansGeorg Lembke” KG un zviedru „Lantamannen SW
Seed”, kā arī SIA „Agrochema Latvia”.
Ar izmēģinājumiem neaizņemtajās platībās
tiek veidoti izlīdzinošie sējumi un audzēti graudaugi un
rapši, kuru realizācijas ieņēmumi ir finansiāls atbalsts
materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai.

Vasaras miežu izmēģinājumi
Ikgadējās Lauku dienas MPS „Vecauce”
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Zirgkopības mācību
centrs „Mušķi”
Viens no zirgkopības mācību centra “Mušķi”
pamatuzdevumiem ir nodrošināt studentiem iespēju
iegūt un papildināt vispusīgas zināšanas saistībā
ar zirgiem. Mācību centrā ir iespēja apgūt pamata
prasmes saskarsmē ar zirgu, pareizu jātnieka uzsēdi,
tās nozīmi darbā ar zirgu, kā arī zirga vadību. Studenti
mācās analizēt savas un citu jātnieku kļūdas, meklēt
to cēloņus un piedāvāt atbilstošus risinājumus to
novēršanai, kā arī apgūst klasisko jātnieku sporta veidu
pamatus. “Mušķos” notiek praktiskās nodarbības
zirgkopībā – zirgu audzēšanā, turēšanā, kopšanā,
selekcijas metožu izvēlē, zirgu ēdināšanā, vērtēšanā,
kā arī sacensību organizēšanā, zirgu un jātnieku
sagatavošanā. Ganāmpulks ir bāze zinātniskajiem
pētījumiem.
2009. gadā notika studentu apmācība pajūgu
vadīšanā – draivingā. Trenera Kārļa Zauera vadībā
studenti demonstrēja darba rezultātu Agronomu
dienu gājienā 21. aprīlī. Tika sagatavots un vadīts arī
četrjūgs.

ZIRGKOPĪBAS MĀCĪBU CENTRS „MUŠĶI”
Vadītājs: Guntis Rozītis
Adrese: „Mušķi”, Ozolnieku novads,
Jelgavas rajons, LV-3018
Tālrunis: 29552446

rīkotais Latvijas šķirnes zirgu vērtēšanas pasākums ar
mērķi popularizēt zirgkopības nozari un parādīt Latvijā
sasniegtos ciltsdarba rezultātus zirgaudzēšanā.
Pasākuma ietvaros notika vaislas ērzeļu ģenētiskās
kvalitātes un ciltsvērtības noteikšana, jaunzirgu
eksterjera un darbaspēju vērtēšana, kā arī sporta
un braucamā tipa zirgu izsole, kurā piedalījās arī
interesenti no ārvalstīm. Pasākuma laikā notika
figurālās maiņas demonstrējumi mūzikas pavadībā.
Turpinājās filmēšanās Jāņa Streiča filmā
„Rūdolfa mantojums”. Kučiera lomā filmējās asoc.
prof. Guntis Rozītis. ZMC „Mušķi” sirmais zirgs Lagoss
tika filmēts zviedru reklāmā.
2009. gada sacensību sezonā LLU jātnieki
guva labus rezultātus iejādes disciplīnā, gūstot
vairākas nozīmīgas uzvaras, kā arī regulāri ieņemot
godalgotas vietas, piemēram, LLU LIF studente Anita
Lapina un VET medicīnas studente Kintija Pontāga.

2009. gada 22. maijā 25. Baltijas jūras valstu
studentu sporta spēļu (SELL) laikā ZMC „Mušķi”
demonstrēja figurālo maiņu mūzikas pavadībā.
Jātnieki piedalījās Jelgavas pilsētas svētku gājienā
29. maijā.
2009. gada 8. augustā II Vislatvijas Zirgu dienās
Inčukalnā LLU jātnieki sniedza paraugdemonstrējumu
figurālā jāšanā ar 8 zirgiem. Šo var uzskatīt par šogad
valstī lielāko zirgkopības nozares popularizēšanas
pasākumu, kas norisinājās divas dienas, aptvēra
vairākas jātnieku sporta disciplīnas, kopumā pulcējot
ap 3000 skatītāju. Pasākuma ietvaros LLU jātnieki
veiksmīgi startēja arī sacensībās iejādes disciplīnā,
jājot pāros mūzikas pavadībā. Šāda veida sacensības
Latvijā notika pirmo reizi.
26. septembrī ZMC „Mušķi” slēgtajā manēžā
notika biedrības “Latvijas šķirnes zirgu audzētāju
asociācija” sadarbībā ar Zemkopības ministriju

Sinhronās jāšanas paraugdemonstrējumi ikgadējās
Lauku dienās MPS „Vecauce”
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Veterinārmedicīnas
fakultāte
STUDIJU PROCESS
Studiju organizācija un
kvalitāte
• Eiropas veterināro augstskolu asociācijas (EAEVE)
eksperti prof. Marsels Vanners (Marcel Wanner)
un prof. Larss Moe (Lars Moe) 2009. gada 5. un
6. oktobrī atkārtotā vizītē apmeklēja VMF.
• EAEVE Izglītības komisija apstiprināja gala
ziņojumu, kurā uzskaitīti galvenie risinājumi
un jautājumi, lai sagatavotos VMF nākamajai
ekspertu vizītei 2016. gadā.
• Uzsākts darbs pie veterinārmedicīnas studiju
programmas pilnveidošanas, samazinot tās
apjomu līdz 240 kredītpunktiem.
• 2009. gada laikā asociētie profesori Roberts
Trubka, Ilze Matīse un lektore Ilze Pētersone.

Studējošie
• ESF stipendijas doktorantūras studiju atbalstam
saņēmuši 10 VMF doktoranti vai pēcdoktorantūras
pretendenti.
• Veterinārmedicīnas studiju programmā uzņemts
salīdzinoši liels studentu skaits – 89, no tiem 39
studenti – par maksu.
• ERASMUS programmas ietvaros pavasara
semestrī praksi VMF klīnikās veica Kirikkales
universitātes (Turcija) students Erkan Oner.
• 29. aprīlī VMF notika Studentu zinātniskā
konference, kurā tika nolasīti 21 VMF studentu
un trīs Lietuvas Veterinārās akadēmijas studentu
referāti.
• 29. aprīlī VMF viesojās Olštinas universitātes
(Polija) Veterinārmedicīnas fakultātes studentu
grupa.
• 22. un 23. aprīlī notika studentu organizētās „Vetu
dienas 2009”.
• Studentu pašpārvaldes rīcībā nodota VMF 17.
auditorija, SP uzsākusi darbu jaunā kvalitātē, par
ko vēlāk saņēmusi LLU „Gada balva 2009” titulu
kā labākā Studentu pašpārvalde.
• Septembrī VMF studenti aktīvi piedalījās Eiropas
Veterinārās nedēļas pasākumu organizēšanā
Latvijā.
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VETERINĀRMEDICĪNAS FAKULTĀTE
Dekāns asoc. prof., Dr.biol. Gunārs Pētersons
Adrese: K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004
Tālrunis: 63024662
e-pasts: vmfdek@llu.lv
http://www.vmf.llu.lv

Mācībspēki
• Doktora grādu veterinārmedicīnā par darbu „Dažu
rentgenomorfometrisko parametru izmantošana
suņu gūžu locītavu displāzijas diagnostikā”
ieguvis docents Oskars Kozinda.
• LLU par asociēto profesori patoloģijā ievēlēta
Minesotas universitātes Vēža centra patoloģe,
Amerikas veterināro patologu koledžas diplomāte
– Dr. Ilze Matīse.
• Dace Bērziņa stažējusies Berlīnes Brīvajā
universitātē pataloģijas jomā.
• Gunārs Pētersons apmeklējis Hanoveres
Veterināro augstskolu pieredzes apmaiņas
nolūkos ERASMUS programmas ietvaros.

Studējošo un mācībspēku
mobilitāte
• No 20. līdz 22. maijam VMF viesojās Kirikales
universitātes (Turcija) Veterinārmedicīnas fakultātes ERASMUS programmas koordinators,
profesors Mehmeds Besalans (Mehmed Besalan).
• Jūnijā VMF apmeklēja Berlīnes Brīvās universitātes
(Vācija) Veterinārmedicīnas fakultātes ERASMUS
programmas koordinators, profesors Karls-Dītrihs
Veirauhs (Karl-Dietrich Weyrauch).
• Septembrī VMF viesojies Cīrihes (Šveice) Veterinārmedicīnas fakultātes anatomijas profesors,
Eiropas Anatomu asociācijas prezidents Rūdolfs
Leisers (Rudolf Leiser).
Internatūras praksē ārzemēs ERASMUS
programmas ietvaros studēja 12 VMF 6. kursa
studenti, tajā skaitā, 6 studenti partneraugstskolu
klīnikās: Kaspars Kovaļenko Igaunijas Dabaszinātņu
universitātē (Igaunijā); Nataļja Jerjomičeva, Jānis
Baltkājs Vīnes veterinārmedicīnas universitātē
(Austrijā); Inta Caune, Liene Jēgere Helsinku
universitātē (Somijā); Zane Briģe Berlīnes Brīvajā
universitātē (Vācijā) un 6 studenti ES valstu
privātklīnikās: Ieva Līdumniece (Portugālē); Ieva
Kleinberga (Lielbritānijā); Nauris Laizāns, Dana
Laizāne un Rūta Bāliņa (Somijā); Olga Bušnaja
(Beļģijā).
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1. un 2. jūlijā VMF 3. kursa studente Aija
Mālniece piedalījās ES Veterināro studentu seminārā
Briselē.
• VMF   turpinājusi   darbību Eiropas veterinārmedicīnas izglītības iestāžu asociācijā – dekāns
Gunārs Pētersons maijā piedalījās asociācijas
Ģenerālajā asamblejā Hanoverē (Vācijā).
• 12. jūnijā VMF dekāns Gunārs Pētersons pēc
Hanoveres Veterinārās augstskolas oficiāla
ielūguma piedalījās svinīgajā promocijas diplomu
izsniegšanas pasākumā, kurā veterinārmedicīnas
doktora diplomu saņēma VMF absolvente Rita
Millere.
• 28. septembrī VMF dekāns Gunārs Pētersons
piedalījās Pasaules Veselības organizācijas
rīkotajā pirmajā pasaules veterinārmedicīnas
augstskolu dekānu konferencē Parīzē.
• Augustā
VMF
viesojās
Azerbaidžānas
veterinārārstu delegācija.
• 7.
oktobrī
VMF
apmeklēja
Mongolijas
veterinārārstu grupa.

Tālākizglītība
VMF notikuši trīs veterinārārstu kvalifikācijas kursi:
• Seminārs “Tiesu veterinārās medicīnas juridiskie

jautājumi” doc. Emeritus Oļģerta Parčinska
vadībā;
• Studentiem un veterinārārstiem semināru
„Sirds slimību diagnostika un ārstēšana” vadīja
vieslektors no Zviedrijas – L. Nilforss;
• Semināru praktizējošiem veterinārārstiem „
Vispārējās inhalācijas anestēzijas pielietošana
mazo dzīvnieku medicīnas praksē” lasīja lektori:
asoc. profesore Laima Liepa, docents Agris Ilgažs
un docente Aija Ilgaža.

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
2009. gadā “Web of Science” žurnālos kopā
10 rakstus publicējuši četri VMF pasniedzēji un viena
doktorante.

Zinātniskie projekti
Zemkopības ministrijas finansētie pētniecības
projekti:
1. Dzīvnieku invāzijas slimību izplatības izpēte
Latvijā, vadītājs asoc. prof. Edgars Liepiņš;
2. Kampilobakteriozes un jersiniozes ierosinātāju
izplatība, vadītājs asoc. prof. Edgars Liepiņš.

Pacienta pieņemšana izremontētajā un moderni aprīkotajā oftalmoloģijas kabinetā
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LZP finansētie pētniecības projekti:
1. Nr. 09.1523 – Jauna preparāta KL izstrāde kuiļu
un buļļu natīvās un saldētās spermas kvalitātes
uzlabošanai, vadītāja asoc. prof. Laima Liepa.
2. Nr. 09.1447 – Pētījumi par govju tesmeņa veselību
un piena kvalitāti, pielietojot slaukšanas robotu
tehnoloģiju, vadītāja asoc. prof. Vita Antāne.
3. Nr. 09.1451 – Gremošanas orgānu morfofunkcionālā attīstība postnatālajā ontoģenēzē
netradicionāliem produktīviem dzīvniekiem Latvijā
saistībā ar to veselību un labturību, vadītāja prof.
Edīte Birģele.
Iesniegts, bet neapstiprināts ESF projekta
pieteikums: “Dzīvnieku, pārtikas un vides bioloģiskās
drošības grupas izveide”, vadītājs prof. Arnis
Mugurēvičs, koordinatore doc. Anda Valdovska.

PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES
2010. GADĀ
• Baltijas valstu veterinārmedicīnas augstskolu
mācībspēku un darbinieku tradicionālās tikšanās
organizēšana Jelgavā.
• Veterinārmedicīnas
studiju
programmas
pārveides pabeigšana un ieviešana 1. studiju
gada studentiem.
• VMF jaunās klīnikas būvniecības plānošanas
uzsākšana
ERAF
projekta
„Augstskolu
infrastruktūras modernizēšana” ietvaros.

ADMINISTRATĪVAIS
UN SAIMNIECISKAIS
NODROŠINĀJUMS
• LLU Projektu daļā sagatavoti un iesniegti VMF
priekšlikumi diviem ERAF projektiem: 2.1.1.3.
aktivitāte „Zinātnes infrastruktūras attīstība” –
VMF pētniecības centra būvniecība (Laboratoriju
korpuss patoloģijas, pārtikas higiēnas un
dzīvnieku veselības pētniecības un mācību
darba veikšanai) un 3.1.2.1.1. apakšaktivitāte
„Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu
modernizēšana studiju programmu kvalitātes
uzlabošanai” – Klīniskā institūta klīniku praktisko
apmācību telpu celtniecība un renovācija.
• Veikts klīniskā institūta stomatoloģijas un
oftalmoloģijas kabineta telpas remonts un uzsākta
tā darbība.
• Ar bruģi noklāts automašīnu stāvlaukums pie
VMF klīnikas 218 m2 platībā.
• Veikts lielo dzīvnieku stacionāra gaiteņa
kosmētiskais remonts VMF B korpusā 608 m2
platībā.
• Veikta VMF A korpusa fasādes cokola apdare.

LLU un Olštinas universitāšu Veterinārmedicīnas
fakultāšu studentu tikšanās

Studentu sveiciens Veterinārmedicīnas fakultātei
tās 90 gadu jubilejā

CITAS AKTIVITĀTES
23. oktobrī tika atzīmēta Veterinārmedicīnas
fakultātes 90 gadu jubileja.
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Meža fakultāte
STUDIJU PROCESS
2009. gadā aizstāvēti divi promocijas darbi:
1. Jānis Ošs – „Koksnes resursu plūsmas analīze”,
vadītājs profesors, Dr.habil.sc.ing. Pēteris Rivža;
2. Dagnija
Lazdiņa
–
„Notekūdeņu
dūņu
izmantošanas iespējas kārklu plantācijās” ,
vadītājs profesors Dr. habil.biol. Imants Liepa.
Aktīvi organizēta ražošanas speciālistu
iesaistīšana atsevišķu lekciju nolasīšanā:
• 4. martā AS „Latvijas valsts meži” Zemgales
mežsaimniecības
izpilddirektora
vietnieks
plānošanas jautājumos Edmunds Linde lasījis
lekciju „Cirsmu koncentrācijas plānošana”;
• 18. martā Latvijas kokrūpniecības federācijas
izpilddirektors Kristaps Klauss lasījis lekciju
„Kokrūpniecības attīstība un problēmas Latvijā”;
• 25. martā asociācijas „Latvijas privātie meži”
izpilddirektors Artūrs Mežals lasījis lekciju
„Koksnes resursu plūsmas vadība”;
• 1. aprīlī MF doktorante Inese Morozova lasījusi
lekciju „Produkcijas uzskaites un vērtēšanas
sistēma kā mežizstrādes loģistikas sastāvdaļa”;
• 15. aprīlī MF doktorants Māris Osis lasījis
lekciju „Inovatīvi risinājumi tehnoloģijā –
svarīgs mežizstrādes loģistikas optimizācijas
priekšnosacījums”;
• 22. aprīlī Latvijas biomasas asociācijas valdes
loceklis Didzis Palejs lasījis lekciju „Enerģētiskās
koksnes resursi un to izmantošanas iespējas”.

Sagatavoti mācību materiāli
• Tuherms H., Bāra G. Meža zemes transformācija.
Pārskata lekcija maģistra studiju programmas
speciāla kursa apguvei. LLU, Jelgava, 2009.,
53 lpp.
• Tuherms H., Gulbe I. Meža politika un tās
realizācijas problēmas Latvijas valsts mežos.
Pārskata lekcija maģistra studiju programmas
speciālā kursa apguvei. LLU, Jelgava, 2009.,
46 lpp.

MEŽA FAKULTĀTE
Dekāns: doc. Dr.silv. Dagnis Dubrovskis
Adrese: Akadēmijas iela 11, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63020010 vai 63020031, vai
63031619
e-pasts: mfdek@llu.lv
http://www.mf.llu.lv

• Tuherms H., Bāra G. Dabiskās meža vides vērtības.
Pārskata lekcija maģistra studiju programmas
speciālā kursa apguvei. LLU, Jelgava, 2009.,
33 lpp.
• Domkins A., Būmanis K. Skujkoku zāģmateriālu
vadlīnijas. „Zaļās mājas”, Vadlīnijas. Meža un
koksnes produktu pētniecības un attīstības
institūts, Jelgava, 2009., 52 lpp.
• Bukšāns E. Ugunsdrošība. Būvizstrādājumu
ugunsizturības un ugunsreakcijas klasifikācija.
Meža un koksnes produktu pētniecības un
attīstības institūts, Jelgava, 2009., 4 lpp.
• Bukšāns E. Līmētie konstrukciju materiāli.
Testēšana, atbilstības novērtēšana un sertifikācija.
Meža un koksnes produktu pētniecības un
attīstības institūts, Jelgava, 2009., 4 lpp.
• Bukšāns E. Mēbeles. Vadlīnijas publisko iepirkumu
tehnisko specifikāciju sastādīšanai. Meža un
koksnes produktu pētniecības un attīstības
institūts, Jelgava, 2009., 8 lpp.
• Miezīte O. Mežsaimniecība. Laboratorijas darbu
žurnāls, LLU, Jelgava, 2009., 70 lpp.
• Straupe I. Meža botānika. Augu sistemātika.
Metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem Meža
fakultātes studentiem, 2009., 48 lpp.
• Sadarbojoties MF un ITF izveidota Meža
Attīstības fonda finansēta mājas lapa meža
apsaimniekošnas plānošanas lēmumu pieņemšanas atbalstīšanai http://mapis.itf.llu.lv/.

Tālākizglītība
2009. gada pirmajos divos mēnešos
realizēta Kvalifikācijas celšanas kursu tālākizglītības
programma Valsts Meža dienesta darbiniekiem.
Turpināta arī pārējo tālākizglītības programmu –
Augoša meža vērtēšana, Apaļo sortimentu vērtēšana,
Jauno mednieku un medību vadītāju apmācība un
citu īstenošana.
Pārskata gadā turpināta uzsāktā sadarbība
ar VMD Konsultāciju pakalpojumu centru, veicot
jauno mednieku un medību vadītāju apmācību
Latvijas reģionos.
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Uzsākta sadarbība un noslēgts sadarbības
līgums ar Pārtikas un Veterināro dienestu par
mednieku apmācībām pārtikas higiēnas jomā.
Izstrādātas tālākizglītības programmas „Apmācība
darbam
ar
benzīna
motorinstrumentiem”,
„Ugunsdrošība” un „Kvalifikācijas paaugstināšanas
kursi katliekārtu operatoriem”, kā arī uzsākta šo
programmu īstenošana.
2009. gadā LLU Meža zinātnes un
tālākizglītības centra apgrozījums bijis Ls 46 900 un
kopumā apmācītas 370 personas.
Turpināt uzsākto praksi, realizējot tālākizglītības
programmas gan Jelgavā, gan citās Latvijas vietās
– Cesvainē, Alūksnē, Kuldīgā, Rīgā, piesaistot
darbiniekus, kas nodarbojas ar apmācāmo grupu
komplektēšanu un tehnisko jautājumu risināšanu
(telpas, aprīkojums u.c.). No šī gada ārpus Jelgavas
piedāvājam apgūt ne vien programmu „Jauno
mednieku un medību vadītāju apmācība”, bet arī
citas tālākizglītības programmas.

•

•

•

Tālākizglītības
kursu
un
semināru
programmas, kuras plānots īstenot 2010. gadā:
1. Jauno mednieku un medību vadītāju apmācība,
2. Mednieku kandidātu un medību vadītāju
apmācības par medījamo dzīvnieku veselību
un prasībām medījumu gaļas apritē,
3. Benzīna motorinstrumentu operatoru kursi,
4. Augoša meža vērtēšana,
5. Apaļo sortimentu vērtēšana,
6. Ugunsdrošība,
7. Darba aizsardzības speciālistu apmācība,
8. Katliekārtu operatoru apmācība.

•

2010. gadā turpināsies iesāktā sadarbība
ar citām LLU struktūrvienībām, Valsts Meža
dienestu, Pārtikas un Veterināro dienestu u.c. valsts
institūcijām, juridiskām un fiziskām personām.

•

STARPTAUTISKĀ
SADARBĪBA
• LLU MF iesaistījusies Eiropas meža augstskolu
sadarbības tīkla veidošanā. MF dekāns
Dagnis Dubrovskis piedalījās Eiropas meža
augstskolu un fakultāšu dekānu un direktoru
konferencē Madrides tehniskās universitātes
Mežsaimniecības fakultātē Spānijā. Tika parakstīts
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•

•

sadarbības nodomu līgums.
Plašāka informācija pieejama interneta vietnē
http://www.forestrydeans.eu.
Erasmus programmas ietvaros Saloniku Aristoteļa
universitātes (Grieķija) Mežsaimniecības un
Dabas vides fakultātē notikusi Erasmus personāla
koordinatores asoc.prof., Dr. silv. Ingas Straupes
apmaiņas vizīte un noorganizēta pasniedzēja Āra
Jansona apmaiņas vizīte un nolasītas lekcijas.
Erasmus programmas ietvaros 2009. gadā
ārzemēs studējuši studenti –
o no pamatstudiju programmas:
◊ Mežzinātne – 5,
◊ Mežinženieris – 2,
◊ Kokapstrāde – 1,
o un maģistrantūras studiju programmas Meža
ekoloģija un mežkopība – 1 students.
“Nordplus” programmas ietvaros Hedmarkas
universitātes koledžā studē 1 maģistrantūras
studiju programmas Meža ekoloģija un mežkopība
students.
“Nordnatur” divos intensīvajos kursos piedalījušies
3 maģistrantūras studiju programmas Meža
ekoloģija un mežkopība studenti, kā arī viens
pamatstudiju programmas Mežzinātne students
Somijā un 3 studenti – Norvēģijā.
Meža fakultātē 2009. gada decembrī no
Algarves Universitātes (Portugāle) viesojies prof.
Tomass Panagopoulos (Thomas Panagopoulos)
ar lekcijām “The role of GIS in visual impact
assessment of a golf course in a Mediterranean
forest landscape”. Vizītes ietvaros noslēgts
Erasmus līgums ar LLU.
“Nordplus” programmas ietvaros Inga Straupe
septembrī piedalījusies starptautiskajā “Nordnatur” tīklojuma dalībvalstu (Islande, Norvēģija,
Zviedrija, Somija, Dānija, Igaunija, Lietuva, Latvija)
augstskolu pārstāvju 5. ikgadējā sanāksmē
Islandes Lauksaimniecības universitātē par
studentu un pasniedzēju apmaiņu.
Novembrī Inga Straupe piedalījusies starptautiskajā Tempus Forpec round-up konferencē
„Forest education towards pan-european
space” Sanktpēterburgas valsts mežtehniskajā
akadēmijā (Krievijā).

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
Realizēti 26 zinātniskie projekti:
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• LR LZP projekti Nr. 04.1425, 05.1565, 09.1065,
09.1083, finansētājs LZP, vadītājs Arnis Treimanis.
• LR IZM projekts ES 07-06 „Papīru veidojošo
šķiedru pētījumi, izmantojot jaunas tehnoloģijas”,
finansētājs LR IZM, projekta vadītājs Arnis
Treimanis.
• ERA-Net projekts „Smartfibre”, finansētājs LZP
(grants 09.1083.), vadītājs Arnis Treimanis.
• LZP sadarbības projekti “Meža izpētes teorētiskie
un tehnoloģiskie modeļi” un „Teorētiskie
priekšnoteikumi skujkoku meža racionālai
apsaimniekošanai” Nr. 02.0014.3.1, finansētājs
LZP, LLU sadaļas vadītājs Henns Tuherms.
• LZP sadarbības projekti “Koksnes pārstrādes
produktu inovatīvās tehnoloģijas” un „Atjaunojamo
izejvielu kompleksas izmantošanas zinātniskie
pamati” Nr.02.0007.3.1, finansētājs LZP, LLU
sadaļas vadītājs Henns Tuherms.
• Valsts pētījumu programmas VP15 „Lapu
koku audzēšanas un racionālas izmantošanas
pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas”
projekts Nr. 2 „Lapu koku koksnes izmantošana
mehāniskajā apstrādē jaunas produkcijas ieguvei”,
finansētājs LR ZM, vadītājs Henns Tuherms.
• LR ZM projekts „Paaugstinātas īpatnējās stiprības
koksnes plātnes” Nr. 180909/S109, finansētājs LR
ZM Meža attīstības fonds, projekta vadītājs Uldis
Spulle.
• LR ZM projekts „Koksnes materiālu ugunsreakcijas
un mehānisko īpašību pētījumi un jaunu produktu
izstrāde” Nr. 180909/S110, finansētājs LR ZM
Meža attīstības fonds, vadītājs Andris Morozovs.
• Ziemeļvalstu NICE Brandsäkra trähus 3 projekts
„Ugunsdrošās koka mājas„ Nr. 07187, koordinators
Edgars Bukšāns.

• LZP projekts 06.0031.1.3 „Atjaunojamo izejvielu
kompleksas izmantošanas zinātniskie pamati“,
vadītājs Henns Tuherms.
• LZP
projekts
06.0038.1.3
„Teorētiskie
priekšnoteikumi skujukoku mežu racionālai
apsaimniekošanai“, vadītājs Henns Tuherms.
• LZP projekts 09.1083 „Papīra modificēšana ar
nanocelulozi un hitozānu”, vadītājs Arnis Treimanis.
• LZP projekts 09.1065 „Hromof oru grupu
veidošanās un destrukcija”, vadītājs Arnis
Treimanis.
• LZP projekts 09.1051 „Koksnes adhēzijas,
mehānisko īpašību, bioloģiskās noturības un
reakcijas uz uguni izmaiņa ar virsmas apstrādi un
modifikāciju”, vadītājs Andris Morozovs.
• LR IZM „Zāģmateriālu žāvēšanas režīmi ar
hidrotermisku koksnes strukturālās uzbūves
sākotnēju paliekošu mikroskopisku izmaiņu”, TOP
2007-2010 Nr. 07-18, izpildītājs Juris Kravalis.
• LR IZM atbalsts COST E54 „Papīru veidojošo
šķiedru mikrostruktūras un īpašību pētījumi,
izmantojot jaunas tehnoloģijas”, vadītājs Arnis
Treimanis.
• LR ZM Meža attīstības fonda projekts „Meža
nozares ekonomiskās situācijas monitorings”
Nr.180909/S111, vadītājs Andrejs Domkins.
• TOP 08-13 „Mežsaimnieciskie un tehniskie
nosacījumi augsnes dziļapstrādes mehānismu
pielietošanai meža atjaunošanai un ieaudzēšanai”
2008-2010, Aleksandrs Saveļjevs, Jānis Liepa un
citi.
• LR ZM projekts (līgums Nr. 101209/C-110 no
10.12.2009.) SIA „Meža un koksnes produktu
pētniecības un attīstības institūts” „Integrēto vides
un meža ekonomisko kontu izstrāde Latvijā” 2010.
gads, izpildītāja Inga Straupe.

2009. gada decembrī Mežu pētīšanas stacijas Šķēdes mežu novadā svinīgi tika atklāts kapitāli izremontētais
Meža konsultāciju centrs; Valsts meža dienests dos iespēju izmantot zinātniskās izpētes mežus un telpas
Meža fakultātes studentiem mācību prakšu laikā
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• ESF projekts “Profesionālajā izglītībā iesaistīto
pedagogu kvalifikācijas celšana LLU” (vienošanās
Nr. 2009/0283/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/006)
2010. gads, izpildītāja Inga Straupe.
• SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un
attīstības institūts” „Biotopu inventarizācija un
novērtējums” 2009. gads, biotopu eksperte Inga
Straupe.
• „Meža resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas
plānošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta
sistēma” (pieteikuma gatavošana), pieteicējs LLU
MF.
• „Augstākā izglītība un zinātne” – atbalsts
doktora
studiju
programmu
īstenošanai
2009/0180/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/017
Atbalsts LLU doktora studiju īstenošanai (2009.
gada septembris – 2010. gada augusts):
• doktorante Ilze Jankovska, vadītāja Inga Straupe,
• doktorants Andis Lazdiņš, vadītājs Imants Liepa,
• doktorants Māris Gackis, vadītājs Imants Liepa.
• LR ZM „Meža apsaimniekošanas plānošanas
informācijas sistēmas objektu modelis” 2009.
gads (Dagnis Dubrovskis, Gints Priedītis), vadītāja
Irina Arhipova.
40 zinātniskās publikācijas un zinātnisko rakstu
izdevumi.
MF mācībspēki, darbinieki un studenti piedalījušies
27 starptautiskās zinātniskajās konferencēs.

ADMINISTRATĪVAIS
UN SAIMNIECISKAIS
NODROŠINĀJUMS
• Sakarā ar straujo finanšu resursu samazinājumu
veikta akadēmiskā un palīgpersonāla optimizēšana.
• Izvērtēti un maksimāli samazināti izdevumi, kas
saistīti ar ēku uzturēšanu un mācību procesa
nodrošināšanu, maksimāli samazināt mācību
ekskursiju apjomu.
• 2009. gada pirmajā pusgadā visi MF sekmīgie
studenti
saņēma
Zemkopības
ministrijas
stipendijas. Sakarā ar finanšu trūkumu stipendiju
programma tika apturēta.
• Izveidots Meža fakultātes informācijas centrs.
• Uzņemta dokumentālā filma par Meža fakultātes
70 gadiem „Meža aicinājums”.
• Turpināti Kokapstrādes katedras teritorijas
apzaļumošanas darbi sadarbībā ar Jelgavas
pilsētas pašvaldības aģentūras “Pilsētsaimniecība”
un Jelgavas un Bauskas pašvaldību aģentūru
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„Zemgales Eko”.
• Turpināti darbi pie Kokapstrādes tehniski
normatīvās un zinātniskās literatūras apzināšanas
un bibliotēkas izveides.
• Turpināta kokrūpniecības nozares speciālistu
iesaistīšana atsevišķu lekciju nolasīšanā.
• Sadarbībā ar SIA „Meža un koksnes pētniecības un
attīstības institūts” Testēšanas laboratoriju veikta
14 diplomdarbu zinātniskās metodikas izstrāde un
izpilde.
• Turpināts darbs pie eksperimentālās tālmācības
platformas izmantošanas studiju programmu
„Kokapstrāde” un „Kokapstrādes tehnologs”
realizācijas nodrošināšanā.
• Veikts darba mācību metodiskā kabineta un
meistaru kabineta remonts.
• Turpināta studiju kursu vizualizācijas materiālu
apzināšana un vākšana.
• Turpināts darbs pie pamatstudiju programmas
„Kokapstrāde” specializācijas virzieniem: Koksnes
materiāli un tehnoloģijas; Rūpnieciskais dizains;
Koksnes produktu mārketings un loģistika.
• Turpināts darbs pie Kokapstrādes muzeja izveides.
• Noslēgts sadarbības līgums ar vadošu koka
kopņu projektēšanas un metāla konektoru plākšņu
ražošanas kompāniju „MiTek” par bezmaksas
programnodrošinājumu pamatstudiju programmas
kursa „Koka būvkonstrukcijas” pilnveidošanai.
• Sadarbībā ar LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses
centru 2009. gada 11. decembrī noorgonizēts
seminārs – diskusija “Zaļais bizness tagad un rīt”.

CITAS AKTIVITĀTES
• Meža fakultāte 2009. gadā svinēja 70 gadu jubileju.
• MF Kokapstrādes katedra svinēja 60 gadu jubileju.
• MF Meža izmantošanas katedrā 2009. gadā ir

MF 70 gadu jubileja
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notikušas būtiskas izmaiņas katedras struktūrā,
tās iepriekšējam sastāvam ir pievienota bijusī
Darba vides katedra.
• Mežu pētīšanas stacijas Šķēdes mežu novadā
svinīgi tika atklāts kapitāli izremontētais Meža
konsultāciju centrs, kur MF studentiem mācību
prakšu laikā būs iespēja izmantot zinātniskās
izpētes mežus un telpas.

Apbalvojumi
• „Zelta čiekurs” par mūža ieguldījumu Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes
profesoram, inženierzinātņu doktoram Leonardam
Līpiņam.
• „Gada balva 2009“ tituls Gada iedvesmojošākais
mācībspēks piešķirts MF profesoram Leonardam
Līpiņam.

Tradīcijas
• MF piedalījusies gadskārtējās Meža dienās.
• MF organizējusi 5. Latvijas sēņošanas čempionātu.
• MF organizējusi zemledus makšķerēšanas čempionātu.
• Noticis gadskārtējais pasākums „Mis un misters
meži”.
• MF darbinieki piedalījušies Latvijas sakopšanas
talkā.
• Ar stendu MF piedalījusies izstādē „Skola 2009”.

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES
2010. GADĀ

•

• LLU MF studiju procesa atbalstam, infrastruktūras

•

uzlabošanai un studentu materiālās bāzes
uzlabošanai izveidot SIA “LLU MEŽS”.
Tiks attīstīti sadarbības projektus ar ārzemju
augstskolām, parakstīts sadarbības līgums ar
Madrides Tehnisko universitāti, uzņemta studentu
grupa no Spānijas.
Sadarbībā ar SIA „Meža un koksnes pētniecības
un attīstības institūta” Testēšanas laboratoriju
turpināsies diplomdarbu realizācija par pielietojamās zinātnes pētnieciskām tēmām.
Tiks turpināti apzaļumošanas darbi – Kokapstrādes
katedras dārza izveide.
Tiks rasta iespēja piesaistīt finanses Kokapstrādes
katedras jaunā korpusa logu nomaiņai un jumta
izbūvei ar mērķi paaugstināt ēkas energoefektivitāti.
Turpināsies darbs pie studiju kursu vizualizācijas
materiālu apzināšanas un vākšanas.
Turpināsies darbs pie pamatstudiju programmas
„Kokapstrāde” specializācijas virzieniem: Koksnes
materiāli un tehnoloģijas; Rūpnieciskais dizains;
Koksnes produktu mārketings un loģistika.
Turpināsies Kokapstrādes tehniski normatīvās un
zinātniskās literatūras bibliotēkas pilnveide.
Turpināsies ražošanas speciālistu iesaistīšana
atsevišķu lekciju nolasīšanā.
Tiks
pabeigta
Mehatronikas
laboratorijas
labiekārtošana.
Starptautiskās sadarbības ietvaros un finanšu
piesaistes gadījumā divi pamatstudiju 4. kursa
studenti tiks nosūtīti stažēties Nantes augstskolā
(Ecole du Bois, Francija) un uzņemti stažieri laika
periodā no 2010. gada 7. līdz 11. jūnijam.
Turpināsies darbs pie eksperimentālās tālmācības
platformas izmantošanas studiju programmu
„Kokapstrāde” un „Kokapstrādes tehnologs”
realizācijas.
Turpināsies darbs pie Kokapstrādes muzeja
izveides.

MF 70 gadu jubilejas torte
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Tehniskā fakultāte

Tehniskā fakultāte
Dekāns: prof. Dr.sc.ing. Māris Ķirsis
Adrese: J. Čakstes bulv. 5, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63020762, 63026666
e-pasts: tfdek@llu.lv
http://www.tf.llu.lv

STUDIJU PROCESS
2009. gadā notikusi profesionālās maģistra
studiju
programmas
„Karjeras
konsultants”
akreditācija.
Pārskata gadā svinēts profesionālās
bakalaura studiju programmas „Mašīnu projektēšana
un ražošana” absolventu pirmais izlaidums.

Stipendiāti
• SIA   „DeLaval”   stipendijas   ieguva   Lauksaimniecības inženierzinātnes studiju programmas
maģistranti Ansis Saliņš un Mārtiņš Puriņš.
• Profesora Oļģerta Ozola vārdiskā stipendija tika
piešķirta Lauksaimniecības inženierzinātnes
studiju programmas 4. kursa studentam Edgaram
Lejam.
• Elzas un Arvīda Lazdupu stipendija piešķirta
Lauksaimniecības
inženierzinātnes
studiju
programmas studentam Rolandam Feldmanim.
• SIA „Konekesko Latvija” un SIA „Kesko Agro
Latvija” stipendijas piešķirtas Lauksaimniecības
inženierzinātnes pamatstudiju programmas 4.
kursa studentam Gatim Meironaitim un Mašīnu
projektēšanas un ražošanas pamatstudiju programmas 3. kursa studentam Jānim Freibergam.

Apbalvotie studenti
AS ”Latvenergo” rīkotajā studiju noslēguma
darbu konkursā apbalvojumus saņēma:
• kategorijā „Bakalaura darbs” apbalvojumu
saņēma LLU TF Lauksaimniecības enerģētikas
specialitātes absolvents Māris Romanovskis par
darbu “Alternatīvās elektroenerģijas ražotnes
pieslēguma vietas projekts Madonas rajona
Sarkaņu pagasta “Poļvarkā””, darba vadītājs
docents Aigars Laizāns.
• kategorijā „Maģistra darbs” apbalvojumu
saņēma LLU TF Lauksaimniecības enerģētikas
specialitātes absolvents Sergejs Kravecs par
darbu „Biogāzes koģenerācijas stacijas darbības
pētījumi un analīze”, darba vadītājs docents
Raimunds Šeļegovskis.
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Ikgadējā studentu kvalifikācijas darbu
konkursā, kuru rīko Latvijas Elektroenerģētiķu un
Energobūvnieku asociācijas (LEEA), AS „Jauda”,
SIA „ABB” un RTU Attīstības fonds, piedalījās arī
LLU TF Lauksaimniecības enerģētikas specialitātes
absolventi un guva labus rezultātus. 2009. gada 4.
novembrī tika apbalvoti četru labāko darbu izpildītāji
un godināti viņu vadītāji:
• Nominācijā „Bakalaura darbs” apbalvojumus
saņēma:
o Valdis Vekša par darbu „Mikrokoģenerācijas
iekārta ar pastāvīgo magnētu ierosmes
sinhrono ģeneratoru”, darba vadītājs profesors
Andris Šnīders;
o Juris Dureika „Autonomās elektroapgādes
projekts Saldus rajona „Lejasrūtiņiem”, vadītājs
asoc. prof. Ainārs Galiņš.
• Nominācijā „Maģistra darbs” apbalvojumus
saņēma:
o Kristaps Vucāns par darbu „Elektriskās jaudas
deficīta problēmas atrisināšanas varianti Rīgā”,
vadītājs asoc. prof. Ainārs Galiņš;
o Sergejs Kravecs par darbu „Biogāzes
koģenerācijas stacijas darbības pētījumi un
analīze”, darba vadītājs docents Raimunds
Šeļegovskis.

STARPTAUTISKĀ
SADARBĪBA
Docēšana Erasmus programmas ietvaros:
Zane Beitere un Guna Gaiķe in Technological
Educations Institute of Epirus (Grieķijā).
Semināros Zviedrijā un Maltā tematiskā tīkla
projekts Nr. 134306-LLP-1-2007-1-GR-ERASMUSENW „ERABEE – Education and Research in
Biosystems of Agricultural and Biological Engineering
in Europe” ietvaros piedalījies Gints Birzietis.
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ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
Zinātniskās publikācijas un dalība konferencēs:
• izdotas 8 mācību grāmatas;
• 81 referāts starptautiskajās zinātniskajās konferencēs;
• 72 publikācijas recenzējamos zinātniskos izdevumos;
• 28. un 29. maijā norisinājusies 8. starptautiskā
zinātniskā konference „Inženierzinātne lauku
attīstībai”;
• 29. un 30. maijā – starptautiskā zinātniskā
konference „Lauku vide. Izglītība. Personība.”
Pārskata gadā iegūti 6 patenti un vēl 5 pieteikti

PROJEKTU
ĪSTENOŠANA
Sagatavoti 2 eksponāti zinātniskajām
izstādēm, izstrādāti 12 projekti, 8 no tiem ir šādi:
• LR LZP projekts Nr. 09.1470 „Biodegvielu
paplašinātu izmantošanas iespēju pētījumi
Latvijas tautsaimniecībā izmantotajos iekšdedzes
motoros” vadītājs Gints Birzietis;
• LR LZP projekts Nr. 09.1463 „Tehnoloģisko
sistēmu izpēte un izstrāde nākotnes slaucamo

2009. gadā profesora Arvīda Leppika balva par
ieguldījumu zinātnē piešķirta LLU Mehānikas
institūta profesoram Ērikam Kronbergam,
kurš savus pētījumus veicis lauksaimniecības
mehanizācijas jomā

govju fermai” vadītājs Juris Priekulis;
• LR LZP projekts Nr. 09.1466 „Mehanizācija
enerģētisko
augu
biomasas
maisījumu
gatavošanā un komplektēšanā” vadītājs Ēriks
Kronbergs;
• LR LZP projekts Nr. 09.1455 „Energotaupīgo
tehnoloģiju attīstība lauksaimniecības enerģētikas
efektivitātes paaugstināšanai” vadītājs Genādijs
Moskvins;
• LR LZP projekts Nr. 09.1447 „Pētījumi par govju
tesmeņu veselību un piena kvalitāti pielietojot
slaukšanas robotu tehnoloģiju” atbildīgais
izpildītājs Armīns Laurs;
• „Augstāka izglītība un zinātne” – atbalsts
doktora
studiju
programmu
īstenošanai
2009/0180/1DP/1.1.2.1.2./IPIA/VIAA/017,
atbalsts LLU doktora studiju īstenošanai (no 2009.
gada septembra līdz 2010. gada augustam):
doktorante Ilze Kalniņa, vadītāja Irēna Katane;
• Interreg The Baltic Sea Region Bioenergy
Promotion Project „Bioenergy Promotion
approved by the Monitoring Committe of the
Blatic Sea Region Programme 2007-2013”
vadītājs Vilis Dubrovskis, pētnieks Imants Plūme;
• Līdzdalība ESF 1.1.1.2. aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” projektā „Cilvēkresursu
piesaiste
atjaunojamo
enerģijas
avotu
pētījumiem”, vadošie pētnieki Ēriks Kronbergs un
Vilis Dubrovskis.

8. decembrī Tehniskās fakultātes Augsnes
apstrādes mašīnu laboratorija un Sējmašīnu
laboratorija tika papildinātas ar uzņēmuma
“Vaderstad” dāvātajām augsnes apstrādes mašīnu
darbīgām detaļām un sējmašīnu mezgliem
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CITAS AKTIVITĀTES
2009. gada 4. un 5. jūlijā starptautiskā
sadarbības ar Lietuvas Šauļu universitāti un Sniuraiciai
pagasta padomi projekta „Summer Session” ietvaros
Zane Beitere piedalījusies rotu izstādē un vadījusi
rotu izgatavošanas radošo darbnīcu.

Tradīcijas
27. martā notika Tehniskās fakultātes 1989.
gada absolventu salidojums.
23. un 24. aprīlī Studentu pašpārvalde
organizēja tradicionālās „Mehu dienas 2009”.

PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES
2010. GADĀ
• Četru promocijas darbu aizstāvēšana.
• 10 mācību grāmatu izdošana.
• 26. martā plānots TF 1990. gada absolventu
salidojums.
• 22. un 23. aprīlī notiks Studentu pašpārvaldes
organizētās 16. Mehu dienas.
• 27. un 28. Maijā notiks 9. starptautiskā zinātniskā
konference „Inženierzinātne lauku attīstībai”.
• 19. jūnijā paredzēts fakultātes 2010. gada
absolventu izlaidums.

Pieskandinot Jelgavu ar motoru rūkoņu un saukļiem “Mehu spēks – vienotība” un “Mehs – gods un vārds,
darbs un rezultāts”, kārtējo reizi pierādot Tehniskās fakultātes studentu vienotību, notika “Mehu dienas 2009”
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Lauku inženieru
fakultāte
STUDIJU PROCESS
2009. gadā uz 6 gadiem akreditēta doktora
studiju programma Ainavu arhitektūra un plānošana.

Stipendijas
LLU Senāta stipendiju saņēma Vides un
ūdenssaimniecības studiju programmas 5. kursa
studente Anda Gotlaufa.
Fakultātes vārdiskās stipendijas:
• Profesora Artūra Tramdaha stipendija tika piešķirta
Ainavu arhitektūras un plānošanas specialitātes
3. kursa studentei Annai Šlosbergai;
• Profesora Jāņa Biķa stipendija tika piešķirta
Zemes ierīcības specialitātes 3. kursa studentei
Ilzei Jankavai.

Studentu un pasniedzēju
mobilitāte
LIF studentu dalība LLP/ Erasmus studentu
apmaiņas programmā un Eiropas Ekonomiskās
zonas finansētajā programmā 2009. gadā:

Lauku inženieru fakultāte
Dekāns: prof. Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs
Adrese: Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63027709 vai 63021413
e-pasts: lifdek@llu.lv
http://www.llu.lv/lif/

programmu Nīderlandes uzņēmumā „Nurea
Alle Hosper”;
o 5. kursa studente Ilze Locāne izpildīja prakses
programmu Briselē Eiropas Mežu īpašnieku
asociācijā (Confederation of European Forest
Owners) (Beļģijā).
• Būvniecības specialitāte:
o 2. kursa maģistrants Jurģis Ķikulis izpildīja
praktisko pētījumu programmu kokapstrādes
uzņēmumā Norvēģijā;
o 5. kursa studenti Madara Gūtmane un Elviss
Kolosovs izpildīja Eiropas projektu semestra
programmu Kopenhāgenas Inženierzinātņu
koledžā (Dānijā);
o 3. kursa studente Rūta Ikauniece studēja
Kopenhāgenas
Inženierzinātņu
koledžā
(Dānijā);
o 3. kursa students Dāvis Ziners studēja
Braunšveigas Tehniskajā universitātē (Vācijā).
• Zemes ierīcības specialitāte:
o 3. kursa studentes Inese Bunka, Olga
Borisēviča, Ilze Jankava un Māra Pucena
studēja Groningenas universitātē (Nīderlandē);
o 4. kursa studente Kristīne Silacērpa studēja
Drontenas profesionālajā lauksaimniecības
universitātē (Nīderlandē).

• Ainavu arhitektūras un plānošanas specialitāte:
o 3. kursa studentes Anastasija Petuņina
un Anastasija Vasiļjeva studēja Zviedrijas
Lauksaimniecības zinātņu universitātē;
o 3. kursa studenti Baiba France, Dina Jegorova,
Madara Mediņa, Antra Pētersone un Guntis
Ratkēvičs studēja Hāmes Lietišķo zinātņu
universitātē (Somijā);
o 3. kursa studentes Kristīne Sisejeva, Inga
Erdmane un Ilze Janpavle studēja Norvēģijas
Dabas zinātņu universitātē;
o 3. kursa studente Ilga Paulīte studēja
Noibrandenburgas universitātē (Vācijā);
o 3. kursa studente Līga Neimane studēja
Kavalas Tehnoloģiskajā institūtā (Grieķijā);
o 4. kursa studente Ieva Āķe izpildīja prakses Studenti un mācībspēki pie Edinburgas stadiona
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Mācībspēki piedalījās gadskārtējā starptautiskā projekta nedēļā Edinburgā (Skotijā) Napier
universitātē, kuras laikā notika vairāki semināri,
ekskursijas uz nozīmīgākajiem būvobjektiem, kā arī
neformālas tikšanās un izklaidējoši pasākumi.

Vides un ūdenssaimniecības katedra mācību
prakšu un studiju programmas nodrošināšanā
sadarbojas ar Jelgavas RVP, Lielrīgas RLP, Jelgavas
RLP, agrofirmu “Tērvete”, SIA “Dobeles Agra” un
citām.
Tiek piesaistīti speciālisti lekcijās „Ievads
specialitātē” (VZD un pārstāvji no Latvijas Mērnieku
biedrības).
Būvniecības
programmas
studentu
apmācībā tiek piesaistīti nozares vadošie speciālisti,
prakšu organizēšanā iesaistītas būvfirmas un
arhitektu biroji.
Noslēgts sadarbības līgums ar Valsts zemes
dienestu (LLU-VZD).

Edinburgas „pasaules brīnums” – 1890. gadā uzbūvētais Fortas dzelzsceļa tilts

Mācību metodiskais darbs
Ainavu
arhitektūras
un
plānošanas
programmas ietvaros tiek realizēta bloku sistēma,
kuru lieto profesionālas specializācijas kursu
pasniegšanā. Gada beigās no studentiem saņemtas
pozitīvas atsauksmes par šo sistēmu.
Būvkonstrukciju
katedras
mācībspēki
aktīvi turpina popularizēt un skaidrot Eirokodeksu
lietošanu būvkonstrukciju projektēšanā – vada
Latvijas Būvinženieru savienības rīkotos seminārus,
sagatavo un tipogrāfiski izdod tehnisko literatūru.
Ir organizēti tālākizglītības kursi energoauditoriem, kur pēc Energoefektivitātes likumā
noteiktām prasībām klausītāji apguva noteikta
stundu skaita apmācības programmu, pēc kuras
nokārtoja eksāmenu sertifikācijai.

Sadarbība studiju
nodrošināšanā

procesa

Zemes ierīcības studiju programmās
profesionālo prakšu organizēšana tika veikta visās
VZD reģionālajās nodaļās, Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas
aģentūras
struktūrās,
vairākās
pašvaldībās un mērniecības firmās.
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ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
Projekti
• LZP projekts Nr. 09.1426. „Zinātniskā pamatojuma
izstrāde meliorācijas tīkla renovācijas, intensīvo
augļu dārzu augsnes mitrināšanas sistēmu
pilnveidošanas un ekobioaizsardzības pasākumu
realizācijai Latvijā”, vadītājs Jānis Valters.
• ERAF 2.1.2.1.2. projekts (vienošanās Nr.
L-TPK-08-007) „Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra (TEPEK) darbības uzturēšana un
attīstība LLU”, vadītāja Ilze Stokmane.
• Eiropas Kultūras programmas projekts “TransFormations” 2007-4230/001-00, ZV76; (Culture
Programme
2007–2013,
TRANS-FORMACTIONS: Art Landscape Trans-Formation.
2008–2013). Projekta realizācijā piedalās dažādu
zinātnes nozaru ekspertu (arheologu, mākslinieku,
ainavu arhitektu un citu) darba grupas no vairākām
Eiropas valstīm (Portugāles, Itālijas, Anglijas,
Latvijas, Igaunijas). Vadošā iestāde ir Tomar
Politehniskais institūts (Portugālē), koordinatore
Māra Urtāne, piedalās – Iveta Lāčauniece, Kristīne
Vugule, Daiga Zigmunde.
• 2009. gadā sekmīgi noslēdzies LR Valsts pētījumu
programmas KALME (Klimata maiņas ietekme uz
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Latvijas ūdeņu vidi) pēdējais etaps. Valsts pētījumu
programmu sadaļu DP2 „Klimata mainības
ietekme uz augu barības elementu apriti sateces
baseinā” izpildīja Vides un ūdenssaimniecības
katedra.
• ES
līdzfinansētās
BONUS
programmas
RECOCA (Reduction of Baltic Sea Nutrient
Inputs and Cost Allocation within the Baltic Sea
Catchment) projekta izpilde. Projekta ietvaros
no 2009. līdz 2011. gadam paredzēts izstrādāt
kompleksu Baltijas jūras modeli, lai prognozētu
un uzlabotu jūras vides kvalitāti, vada Vides un
ūdenssaimniecības katedra.
• Vides un ūdenssaimniecības katedra turpina
pētīt lauksaimniecības ietekmi uz iekšējiem
ūdeņiem LZP tēmas „Lauksaimniecības ietekme
uz ūdens resursu kvalitāti” ietvaros, kā arī
izpilda lauksaimniecības noteču monitoringu ZM
subsidētās tēmas „Nitrātu un citu augu barības
elementu monitorings lauksaimniecības zemēs”
ietvaros.

Tirgus orientētie pētījumi un
projekti
• TOP 08-16 „Salenieku bloks”, vadītāji Juris
Skujāns un Silvija Štrausa.
• „Pētījumi
par
keramzītbetona
bloku
ar
putupolistirola
siltumizolācijas
starpslāni
izmantošanas iespējām un rekomendāciju
izstrādāšana to pielietošanai”, vadītājs Juris
Skujāns, eksperts Uldis Bērziņš.
• „Ekoaizsardzības sistēmas virszemes ūdeņu
attīrīšanas un novadīšanas iekārtu izstrādāšana
uz jauno atklāti poraino un blīvo kompozīto
materiālu pamata”, vadītājs Jānis Valters.
• „Notekūdeņu
energoefektīvas
attīrīšanas
tehnoloģijas izmantojot biodīķus, mitrājus
un biofiltrus.” Līgums noslēgts ar SIA „Vides
sakārtošanas un koordinācijas centru”, vadītāji –
Ēriks Tilgalis, Kārlis Siļķe, Juris Žodziņš.
• Projekts XP 100 „Daudzslāņu akustisko
konstrukciju īpašību pētījumi”, vadītājs Raitis
Brencis.

Konferences, semināri, kursi
• Zinātniski praktiskā konference „Zemes ierīcības

un ģeodēzijas problēmas” (4.12.2009., LIF).
• Zinātniski praktiskā konference „Vides un
ūdenssaimniecības problēmas” (8.04.2009., LIF).
Starptautiskās konferences:
• ECCE EUROINFRA 2009 Helsinkos (Somijā) –
profesors Jānis Brauns;
• Starptautiskā
Ziemeļaustrumu
sekcijas
konference ASSE Bridžportā (ASV) – asoc.prof.
Silvija Štrausa un Jānis Kreilis;
• Starptautiskā konference ISEC-5 „Konstrukciju
inženierzinātne un būvniecība” Lasvegasā,
Nevadas universitātē (ASV) – doc. Lilita Ozola;
• 16. starptautiskā konference „Baltic Building
Symposium” Tartu Dzīveszinātņu universitātē
(Igaunijā) – Būvkonstrukciju katedras mācībspēki
un maģistranti.
• Bonus programmas RECOCA projekta semināri –
2 semināri Zviedrijā un Norvēģijā – prof. Viesturs
Jansons.
• SWAT modelēšanas kursi (Spānijā) – asist.
Kaspars Abramenko.
• Starptautiski HarmoBalt kursi par ūdeņu kvalitātes
modelēšanu (Zviedrijā) – asist. Linda Grīnberga
un Kaspars Abramenko.
• ES LAP programmas izpildes vērtēšanas
indikatoru darba grupas seminārs (Austrijā) –
Viesturs Jansons.
• Starptautiskie pazemes ūdeņu modelēšanas
kursi (Krievijā) – lekt. Valdis Vircavs.
• BUP Teachers Training Course (Zviedrijā) – lekt.
Laima Bērziņa.

Ainavu arhitektūras un plānošanas programmas
studenti piedalās Transformācijas projekta realizācijā
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ADMINISTRATĪVAIS
UN SAIMNIECISKAIS
NODROŠINĀJUMS
Ekspluatācijā nodotas Būvfizikas un Būvakustikas laboratorijas.

Fakultāte veiksmīgi piedalījusies LLU Sporta
dienā, starp LLU struktūrvienībām izcīnot 1. vietu.
Jāatzīmē fakultātes Studentu pašpārvaldes
aktīvā darbība, organizējot un piedaloties dažādos
LLU un LIF pasākumos.

Tiek turpināts auditoriju un kabinetu
kosmētiskais remonts, nomainītas mēbeles, uzlabots
materiāli tehniskais nodrošinājums (auditorijas
apgādātas ar multimediju projektoriem).

PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES
2010. GADĀ

CITAS AKTIVITĀTES

Ir apstiprināts LLU projekts „Augstākās
izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana
studiju
programmu
kvalitātes
uzlabošanai”.
LIF plānotās aktivitātes saistītas ar ģeodēzisko
instrumentu iegādi mācību prakšu nodrošināšanai.

No 14. līdz 18. septembrim norisinājies
Latvijas 4. arhitektūras skolu plenērs. Šoreiz studenti
no Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un
pilsētplānošanas fakultātes, Rīgas Celtniecības
Koledžas Arhitektūras katedras un no Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru
fakultātes Arhitektūras un būvniecības katedras
darbojās Jelgavā. Šī gada tēma – „Jelgavas
Mašīnbūves rūpnīcas un tai pieguļošās teritorijas
attīstības iespējas”. Plenēru organizēja Jelgavas
būvvalde, RTU, RCK, LLU, atbalstīja – Latvijas
Arhitektu savienība.
Lai pilnveidotu un dažādotu studiju procesu,
Arhitektūras un būvniecības katedra sadarbojas
ar firmu SIA „Knauf” lai izveidotu jaunu, modernu
akustikas laboratoriju.

Plānots
izveidot
jaunu
profesionālās
maģistrantūras studiju programmu „Ēku energoefektivitātes vērtēšana”.
Plānotas vairākas aktivitātes projekta
“Ainavas mākslinieciskā transformācija” (TRANSFORM-ACTIONS) ietvaros:
• Latvijas mākslas akadēmijas studentu darbu
priekšlikumu izstāde (2010. gada jūnijā),
• Anša Liepas realizētā dabas vērošanas torņa
atklāšana Lielupes dabas parkā (2010. gada
vasarā),
• Kopējā projekta izstāde – visu projekta partneru
scenāriju apskatei (2010. gada beigās).

Lauku inženieru fakultātes
izlaidums
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Pārtikas
tehnoloģijas
fakultāte
STUDIJU PROCESS
2009. gadā turpināta fakultātē īstenoto
studiju programmu realizācija. 2009. gada nogalē
pirmo reizi 1. līmeņa studiju programmas „Viesnīcu
pakalpojumi” studenti aizstāvēja kvalifikācijas darbus
viesnīcu pakalpojumu organizatora kvalifikācijas
ieguvei. Pie sasniegumiem 2009. gadā īpaši jāuzsver PTF mācībspēku, zinātnisko darbinieku un
studentu pašaizliedzīgā darbošanās reflektantu
motivēšanai studijām „Pārtikas zinību”, „Pārtikas
produktu tehnoloģijas” un „Ēdināšanas un viesnīcu
uzņēmējdarbības” studiju programmās. Mērķtiecīgais
darbs vainagojies ar izciliem uzņemšanas rezultātiem.

STARPTAUTISKĀ
SADARBĪBA
2009. gadā fakultātē ir viesojušies vieslektori,
kas PTF studentiem un maģistrantiem snieguši
jaunākās atziņas pārtikas zinātnē un uzturzinātnē.
Elena Bartkiene no Lietuvas Veterinārās akadēmijas
nolasījusi lekcijas „Biologically active compounds
in plant foods”, un „Methods of analysis of
phytoestrogens, their role in nutrition, health benefits”
maģistra studiju programmas „Pārtikas zinātne”
un starpaugstskolu maģistra studiju programmas
„Uzturzinātne” maģistrantiem.
Līdzās šīm aktivitātēm, PTF 2. kursa „Pārtikas
zinātnes” maģistranti ir studējuši sadarbības
augstskolās SOCRATUS/ERASMUS programmas
ietvaros:
1) Elga Šnē – Lietišķo Zinātņu universitātē (Vācijā);
2) Raimonds Ziediņš un Mārtiņš Ragainis – Abant
Izzet Baysal universitātē (Turcijā).
„Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības”
studiju programmas 4. kursa studente Kristīne
Kalniņa studēja Helsinku universitātē (Somijā),
iepriekšminētās aktivitātes ietvaros apgūdama ar
uzņēmējdarbību un viesmīlības nozari saistītos
studiju kursus.

Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Dekāne: asoc.prof., Dr.sc.ing. Inga Ciproviča
Adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63021075 vai 63022829
e-pasts: ptfdekan@llu.lv
http://www.llu.lv/ptf

Attīstot sadarbības iespējas un slēdzot
SOCRATUS/ERASMUS
līgumus,
jāpiemin
arī zinātniskā personāla mobilitāte, vadošajai
pētniecei Zandai Krūmai vairāk nekā 6 mēnešus
ļaujot stažēties Tulūzas Universitātes Nacionālajā
Politehniskajā institūtā (Francijā).

PROJEKTU ĪSTENOŠANA
2009.
gadā
fakultāte
ir
īstenojusi
vairākus projektus, kurus finansējusi LZP, IZM,
kā arī starptautiskos projektos. Īstenoto projektu
nosaukumi un vadītāji:
1) Valsts pētījumu programmas “Lapu koku
audzēšanas un racionālas izmantošanas
pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas”
apakšprogramma
„Lapu
koku
koksnes
izmantošana mehāniskajā apstrādē jaunas
produkcijas ieguvei” – vadītājs Andris Morozovs.
2) LZP projekts Nr 09.1051 „Koksnes adhēzijas,
mehānisko īpašību, bioloģiskās noturības un
reakcijas uz uguni izmaiņa ar virsmas apstrādi un
modifikāciju” – Andris Morozovs.
3) LZP sadarbības projekts Nr. 07-88-0039/13
– „Agrotehnoloģisko faktoru, mājdzīvnieku
veselības un labturības ietekme uz ilgtspējīgu
pārtikas produktu drošību un kvalitāti” – vadītāja
Daina Kārkliņa.
4) LZP sadarbības projekts Nr. 06.0039.5.1.
„Lauksaimniecības izejvielu pārstrādes un uztura
ilgtspējīgas sistēmas izveide sabiedrības veselības
veicināšanai” – vadītāja Daina Kārkliņa.
5) LZP sadarbības projekts Nr. 06.0040.1.4. „Riski
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā” – vadītāja
Daina Kārkliņa.
6) LZP grants Nr. 09.1521 „Siera funkcionalitātes
pētījumi” – vadītāja Inga Ciproviča.
7) Starptautiskie projekti:
o EUREKA projekts „Antimikrobiālas iedarbības
pienskābes baktēriju ierauga izmantošana
maizes
ražošanā”
–
vadītāja
Daiga
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Kunkulberga;
o NORFA Network projekts Nr. 6199004/VO 1/
sted 1951 “Biochemistry during maturation of
cheese varieties of the Nordic countries related
to health, flavour and texture” – koordinatore
Inga Ciproviča;
o Lifelong Learning Programme – Erasmus
Programme: Erasmus Network 142822-LLP1-2008-1-PT-ERASMUS-ENW / ISEKI Food 3
– Innovative „Developments and Sustainability
of ISEKI Food” – koordinatore Inga Ciproviča.
2009. gada septembrī tika uzsākti
Eiropas Sociālā fonda finansētie projekti Nr.
2009/0165/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/008
„Atbalsts LLU maģistra studiju īstenošanai” un
Nr.2009/0180/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/017
„Atbalsts LLU doktora studiju īstenošanai”. Minētie
projekti ir ļāvuši saņemt atbalstu maģistrantiem:
Mārtiņam Šabovicam, Līgai Cērpai, Elgai Šnē, Laimai
Šiliņai, Jānim Prēdājam, Dacei Šantarei, Ievai Kalvei,
Inai Rihardei, Ingrīdai Butkus un Maijai Kronbergai
un doktorantiem: Ilonai Dabiņai-Bickai, Unigundei
Antonei, Vijai Ozoliņai, Ilgai Gedrovicai, Emīlam
Kozlinskim, Kristīnei Ramanei, Vitai Levkānei un Allai
Miķelsonei, bez tam pēcdoktorantūras grantu ieguva
Irīsa Mūrniece.
Fakultātes lepnums ir 2009. gadā apstiprinātais ESF projekts „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma 1.1.1.2. aktivitātē „Cilvēkresursu
piesaiste zinātnei” ietvaros Nr.1 DP/1.1.1.2.0/09/
APIA/VIAA/122
„Pārtikas
nozares
zinātniski
pētnieciskās grupas izveidē” (vadītāja E. Straumīte),
kas ļauj 3 gadu laikā apgūt Ls 1 123 321 zinātniskā
personāla izaugsmei.

2) Ingrīda Gailīte – “Ogu spiedpalieku novērtējums
un piemērotība kviešu maizes tehnoloģijai”,
vadītāja asoc.prof. Envija-Velga Strautniece;
3) Ilze Stumpe-Vīksna – “Policiklisko aromātisko
ogļūdeņražu saturs pārtikas produktos un tā
izmaiņa ražošanas tehnoloģiju ietekmē”, vadītājs
asoc.prof. Andris Morozovs.

ADMINISTRATĪVAIS
UN SAIMNIECISKAIS
NODROŠINĀJUMS
2009. gadā fakultāte ir turpinājusi pilnveidot
materiāli tehnisko bāzi, iegādājoties ierīci cietās
fāzes ekstrakcijai, kas ļauj analizēt aromātveidojošos
savienojumus pārtikas izejvielās un produktos.

CITAS AKTIVITĀTES
2009. gadā ļoti aktīvi ir strādājusi PTF
Studentu pašpārvalde, veidojot interesantus
pasākumus, īpaši atbalstot un rūpējoties par 1.
kursa studentu svētkiem „Azemitologs 2009”. Šis
aktivitātes pēc ilgu gadu pārtraukuma ir palīdzējušas
PTF pirmkursniekiem izcīnīt Azemitologa Lielo balvu.
Atceroties jauno studentu priekšnesumu, vērojot viņu
vienotību, pateicībā ir jāmin „Prāta vētras” dziesmas
vārdi „Mēs esam un būsim tie labākie, .. tā tik turēt!”
Sadarbībā ar PVD Pārtikas centru, EuroFIR (European
Food Information Resource Network) “Nacionālās
uztura datubāzes izveide Latvijā” īstenotā projekta

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
Fakultātes zinātniskās aktivitātes ir cieši
saistītas ar īstenotajiem zinātniskajiem projektiem
un gadu gaitā izveidotajiem zinātniskās darbības
virzieniem un tradīcijām. Zinātnisko darbu izstrādē
un jaunu pētniecisko atziņu gūšanā jāpiemin arī
2009. gadā izstrādātās un aizstāvētās disertācijas
inženierzinātņu doktora grāda ieguvei:
1) Aleksandrs Veršilovskis – “Jutīgu analītisko
metožu izstrāde kancerogēna mikotoksīna –
sterigmatocīna noteikšanai dažādās pārtikas
sistēmās“, vadītāja doc. Velga Miķelsone.
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PTF Studentu pašpārvaldes rīkotās fakultātes
„Gada balvas 2009” laureāti
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ietvaros, visi doktorantu un PTF docētāju pētniecisko
darbu rezultāti par pārtikas izejvielu, pusfabrikātu un
produktu sastāvu, to izmaiņām tehnoloģisko procesu
laikā iekļauti EuroFIR datu bāzē: http://www.eurofir.
net/index.asp?id=1.
PTF mācībspēki ir līdzdarbojušies Latvijas
Pārtikas tehnoloģiskās platformas „Food For Life”
izveidē un ieviešanā Latvijā: http://lptp.lv/, http://etp.
ciaa.be/asp/home/welcome.asp.
2009. gadā sekmēta sadarbība ar nozaru
asociācijām – Latvijas Maiznieku biedrību, Latvijas
Piensaimnieku centrālo savienību, Latvijas Iepakošanas asociāciju un citām par speciālistu apmācību
un pārtikas produktu konkursu organizēšanu.
Ikgadējs pasākums fakultātes zinātnisko
izstrāžu popularizēšanai, ir dalība starptautiskajā
pārtikas izstādē “Riga Food 2009” un tās ietvaros
organizētajā tematiskajā seminārā „Inovatīva pārtika
Latvijā”.

PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES
2010. GADAM
• Studiju kvalitātes nodrošināšana visās īstenotajās
studiju programmās, studiju plānu sakārtošana,
jaunu studiju kursu izstrāde un īstenošana.
• Akadēmiskā personāla izaugsme un kompetences
paaugstināšana.
• Aktīva darbība potenciālo studentu informēšanā
un piesaistīšanā.
• Zinātnisko
aktivitāšu
veicināšana,
ERAF
finansējuma apguve un apstiprināto projektu
īstenošana.
• Maģistra un doktora studiju programmu „Pārtikas
zinātne” akreditācija.
• Starptautiskās sadarbības veicināšana, studentu,
mācībspēku un zinātniskā personāla mobilitātes
sekmēšana,
jaunu
projektu
pieteikumu
sagatavošana ERAF finansējuma apguvei un
piesaistei.

„Azemitologs 2009” Lielās balvas ieguvēji – PTF 2009./2010. studiju gada 1. kursa studenti
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EKONOMIKAS FAKULTĀTE
Dekāne: prof., Dr.oec. Irina Pilvere
Adrese: Svētes iela 18, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63023739
e-pasts: efdek@llu.lv
http://www.ef.llu.lv

Ekonomikas
fakultāte
STUDIJU PROCESS
• 2009. gadā pilnveidota 1. līmeņa profesionālās
izglītības studiju programma „Komerczinības”,
kā arī papildināts un pilnveidots profesionālās
augstākās
izglītības
studiju
programmas
„Komercdarbība un uzņēmuma vadība” brīvās
izvēles kursu piedāvājums atbilstoši darba tirgus
prasību tendencēm.
• Pilnveidotas un sagatavotas izmaiņas studiju
plānos un studiju kursu programmās atkārtotai
akreditācijai akadēmiskās bakalaura un maģistra
studiju programmas „Ekonomika”.
• Izveidota jauna profesionālā maģistra studiju
programma „Finanšu vadība”, LLU Senāta
lēmums 20.05.2009. Nr. 6-209, licence Nr.
04056-76 no 08.10.2009.
• Pārskata gadā notikusi 6 profesionāļu iesaiste
studiju procesā un 8 vadošo speciālistu
iesaistīšana atklāto lekciju nedēļā, kā arī 586
profesionāļi piesaistīti prakšu vadīšanā.
• 2009. gada 14. oktobra Senāta sēdē apstiprināti
pašnovērtējuma
ziņojumi
visām
studiju
programmām.
• Izstrādāts 21 praktiski ieviešams studiju procesa
noslēguma darbs, piemēram:
o Jānis Felss – „Linu audzēšanas un pārstrādes
iespēju ekonomiskais izvērtējums Latvijā”,
vadītāja asoc.prof., Dr.oec. Aina Dobele;
o Ieva Krieviņa – „Latvijas Republikas pilsoņu
nodarbinātība ārvalstīs”, vadītāja doc., Dr.oec.
Modrīte Pelše;
o Snežana Dudareva „Nodokļu ieņēmumus
ietekmējošo faktoru analīze Valsts ieņēmumu
dienesta Zemgales reģionālajā iestādē”
vadītāja prof., Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka;
o Valsts eksāmenu, maģistru eksāmenu un
valsts pārbaudījumu komisiju darbā iesaistīti
30 profesionāļi – dažādu līmeņu vadošie
darbinieki;
o Ekonomiskās informācijas kabinetam papildināta literatūra par 3704 latiem;
o Fakultātes mācībspēki sagatavojuši izdošanai
17 dažādus studiju materiālus;
o 2009. gadā mācību grāmatu un studiju
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materiālu konkursa laureāti:
3. vieta konkursā mācību grāmatas „Finanšu
grāmatvedība”
autorēm
Grāmatvedības
un finanšu katedras asoc.profesorei Annai
Jesemčikai, docentei Ingunai Leibuss,
docentei Anastasijai Svarinskai, lektorei
Regīnai Grigorjevai;
3. vieta konkursā mācību grāmatas „Lietvedības darba organizēšana” autorei Uzņēmējdarbības un vadības katedras lektorei Rasmai
Urtānei;
2. vieta konkursā studiju materiāla „FEM:
Sieviešu uzņēmējdarbības attīstība” autorēm –
Ekonomikas katedras profesorei Baibai Rivžai
un Maigai Krūzmētrai;
1. vieta konkursā elektroniski sagatavotā
studiju materiāla „Vadīšana 1. daļa” autoriem
– Uzņēmējdarbības un vadības katedras asoc.
profesorei Inārai Jurgenai un asoc.profesoram
Uldim Ivanam;
3. vieta konkursā elektroniski sagatavotā
studiju materiāla „Projektu vadīšana” autorei
asoc.profesorei Inārai Jurgenai;
izteikta pateicība par aktīvu iesaistīšanos
konkursā studiju materiāla „Likteņa agronomi”
autoram – Ekonomikas katedras profesoram
Voldemāram Strīķim;
izteikta pateicība par aktīvu iesaistīšanos
konkursā studiju materiāla „Lietvedības
rokasgrāmata” autorei Uzņēmējdarbības un
vadības katedras lektorei Rasmai Urtānei.

Mācībspēki un studējošie
• 45 fakultātes mācībspēki paaugstinājuši kvalifikāciju starptautiskā seminārā „Lauku attīstības
iespējas Latvijā un Lietuvā” Šauļu universitātes
Sociālo zinātņu fakultātē.
• 5 mācībspēki paaugstinājuši kvalifikāciju starptautiskajā seminārā “Executive training workshop
for Baltic faculty”.
• Docente Romēna Šulca piedalījusies Auditorkompānijas “BDO Invest-Rīga” seminārā “Gada
pārskata sagatavošanas pamatprincipi” un
LZRAIC semināros “Risku novērtēšana revīzijā”
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un „Iekšējās kontroles sistēmas izvērtēšana
grāmatvežiem un revidentiem.
• Viens mācībspēks iesaistīts studijās doktorantūrā.
Četri mācībspēki – docente Helma Jirgena,
lektores Ligita Bite, Inta Slavinska un Linda Siliņa
ieguvušas ekonomikas doktora grādus (Dr.oec.).
• Nodrošinātas studijas 74 doktorantiem.
• EF izveidoto Jāņa Vanaga stipendiju 2009./2010.
studiju gadam ieguvusi 3. kursa studente Lilija
Belousa.

STARPTAUTISKĀ
SADARBĪBA
• Veicināta mācībspēku mobilitāte – 14 dažādos
ārzemju komandējumos iesaistīti 27 mācībspēki.
• 25 studentiem nodrošinātas studijas ārvalstu
augstskolās Čehijā, Nīderlandē, Zviedrijā,
Norvēģijā, Dānijā un citur.
• 8 mācībspēki lasījuši lekcijas un 10 guvuši pieredzi
ārvalstu augstskolās Spānijā, Portugālē, Čehijā,
Dānijā, Grieķijā un citur.
• Uzņemti pieci ārzemju vieslektori: Pāvels
Mickievičs (Pawel Mickiewicz), Monika Mejselis
(Monika Mejszelis), Roberts Rusieliks (Robert
Rusielik), Bartozs Mickievičs (Bartosz Mickiewicz)
no Polijas Rietumpomerānijas Tehnoloģiskās universitātes un Barbara Freitāga (Barbara Freytag)
no Vācijas Fuldas profesionālās universitātes.

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
Doktoranti un promocijas
darbu aizstāvēšana
• Pārskata gadā aizstāvēti septiņi promocijas darbi:
o Dr.oec. Elīna Konstantinova – „Mentorings kā
zināšanu pārneses process uzņēmējdarbības
veicināšanai Latvijas laukos”, vadītāja profesore
Dr.habil.oec. Baiba Rivža;
o Dr.oec. Helma Jirgena – „Saimnieciskās
darbības dažādošanas iespējas Latvijas
laukos”, vadītāja profesore Dr.habil.oec. Baiba
Rivža;
o Dr.oec. Inta Slavinska – „Loģistikas reģionu
attīstībai”, vadītājs profesors, Dr.habil.lauks.
Kazimirs Špoģis;                           

o Dr.oec. Ligita Bite – „Darba vides kvalitāte un
tās vadīšana Latvijas reģionu uzņēmumos”,
vadītāja profesore Dr.oec. Līga Mihejeva;
o Dr.oec.
Ingrīda
Millere
–
„Darbības
procesi
ēdināšanas
uzņēmumos
Latvijas
reģionos”,
vadītājs
profesors,
Dr.habil.lauks. Kazimirs Špoģis;
o Dr.oec. Vera Boroņenko – „Klasteru loma
reģiona konkurētspējas paaugstināšanā”,
vadītāja profesore Dr.oec. Anastasija Vilciņa;
o Dr.oec. Linda Siliņa – „Kurzemes reģiona
lauksaimniecības strukturālā attīstība”, vadītājs
profesors, Dr.habil.lauks. Kazimirs Špoģis.
• Nodrošinātas 52 doktorantu publikācijas, no tām
26 EF organizētās Starptautiskās zinātniskās
konferences „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai
2009” rakstu krājumos un 19 – ārvalstīs.
• Promocijas darbu vadīšanā iesaistītas trīs jaunas
ekonomikas zinātņu doktores Dr.oec. Ligita Bite,
Dr.oec. Helma Jirgena un Dr.oec. Ingūna Leibus.
• Fakultātē strādājuši divi zinātniskie darbinieki, tai
skaitā viens vēlēts pētnieks.

Projekti un zinātniskā darbība
• 26 pētniecības projektos iesaistījušies 34
mācībspēki.
• 138
mācībspēku
publikācijas
publicētas
starptautiski citējamos izdevumos un Latvijas
Zinātņu padomes atzītajos izdevumos.
• LLU
Profesora
Benjamiņa
Treija
balvu
ekonomikas zinātnē ieguvusi Dr.oec. Īrija Vītola
par ilggadēju ieguldījumu zinātniskajā un zinātniski
pedagoģiskajā darbā.
• Profesora Benjamiņa Treija balvu jaunajiem
zinātniekiem par promocijas darbu „Loģistika
reģionu attīstībai” ieguvusi Dr.oec. Inta Slavinska.

Starptautiskās zinātniskās
konferences
• EF tika organizēta ikgadējā starptautiskā konference „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai
2009”, kurā piedalījās 108 dalībnieki, tajā skaitā
55 no Latvijas un 53 no ārzemēm. Sagatavots
konferences rakstu krājums trīs sējumos ar 110
zinātniskajiem rakstiem.
• Notikušas 48 doktorantu pētījumu rezultātu
prezentācijas dažādās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes 2009. gada publiskais pārskats – darbības rezultāti

55

LLU FAKULTĀTES

Valsts līmeņa un LLU
konkursu apbalvojumi

vadītāja asoc. prof., Dr.oec. Andra ZvirbuleBērziņa – 1. vieta;
o Juris
Gudēvics
par
maģistra
darbu
„Apvienošanās procesa ietekme uz pašvaldību
• Profesorei, Dr.habil.oec. Baibai Rivžai piešķirts LR
ilgtspējīgu attīstību Latvijā”, vadītāja docente,
Ministru kabineta Atzinības raksts un Svētā Rīgas
Dr.oec. Modrīte Pelše – 2. vieta
Jāņa III pakāpes ordenis.
• 3. kursa students Jānis Vīgants par darbu ”Latvijas
• Latvijas Lauksaimniecības universitātes un
nacionālā tēla ietekme uz darba un karjeras vietas
Latvijas Hipotēku bankas jauno zinātnieku balvu
izvēli” kļuvis par laureātu un AS “Swedbank”
2009. gadā saņēmuši:
organizētās stipendijas „Open Mind” konkursā
o Linda Siliņa par promocijas darbu „Kurzemes
saņēmis Lielo balvu.
reģiona lauksaimniecības strukturālā attīstība”,
vadītājs prof. Kazimirs Špoģis – 1. vieta;
o Rolands Levics par maģistra darbu
„Piena lopkopības saimniecību tehniskais ADMINISTRATĪVAIS
nodrošinājums Kurzemes reģionā”, vadītāja UN SAIMNIECISKAIS
Andra Zirbule-Bērziņa – 1. vieta;
o Matīss Bičevskis par maģistra darbu NODROŠINĀJUMS
„Meža autoceļu būvniecības ekonomiskais
izvērtējums”, vadītāja Dr.oec. Aina Muška – 2. • Iegādāti četri jauni datoru komplekti, trīs
multimediju projektori un trīs ekrāni.
vieta;
•
Izremontēta viena auditorija un četri kabineti
o Vera Boroņenko par promocijas darbu
Uzņēmējdarbības un vadības katedrā.
„Klasteru loma reģiona konkurētspējas
paaugstināšanā”, vadītāja prof. Anastasija • Kabinetiem iegādātas jaunas mēbeles.
• Katlu mājā nomainīts apkures katls.
Vilciņa – 1. vieta;
o Elīna Konstantinova par promocijas darbu
„Mentorings kā zināšanu pārneses process
uzņēmējdarbības veicināšanai Latvijas laukos”, CITAS AKTIVITĀTES
vadītāja prof. Baiba Rivža – 2. vieta;
o Artis Broņka par maģistra darbu „SIA • Maģistrantu zinātniskajā konferencē 2009. gada
“Jēkabpils siltums” stratēģiskās nostādnes
8. aprīlī nolasīti 20 referāti un 15 aprīlī – 50.
enerģētikas nozares pārmaiņu kontekstā”,

EF pilna laika absolventu bakalauru izlaidums 2009. gada 18. jūnijā
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EF absolventu maģistru izlaidums 2009. gada 20. jūnijā

• 2009. gada 30. aprīlī notika Studentu zinātniskā
konference studiju kursa „Saimniekošanas
mācība” ietvaros.
• Studentu pašpārvaldes (SP) galvenās aktivitātes:
o „EKU dienu 2009” organizēšana 26. martā;
o „JCI Latvia” nacionālā kongresa organizēšana;
o Pasākuma „Būsim pazīstami” pirmo kursu
studentiem organizēšana un priekšnesumu
sagatavošana Azemitologa svētkiem;
o Studentu dienu starpfināla organizēšana,
dalība LLU SP vēlēšanās ar diviem sarakstiem;
o EF prezentēšana LLU Atvērto durvju dienu
pasākumos un izstādē „Skola 2009”;
o Labdarības pasākumu organizēšana Bērnu nama bērniem un Elejas pansionāta
iemītniekiem.

PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES
2010. GADĀ
• Veikt pasākumus, lai nodrošinātu atkārtotu
akreditāciju 3 studiju programmām.
• Papildināt un pilnveidot 2 studiju programmas.
• Veikt pasākumus profesionālās maģistra studiju
programmas „Finanšu vadība” sagatavošanai
akreditācijai.
• Organizēt ikgadējo pašnovērtējuma procesu
un sagatavot ziņojumus par visām studiju

programmām.
• Iesaistīt jaunos doktorus, profesorus, asociētos
profesorus Doktora studiju programmā kā
promocijas darbu zinātniskos vadītājus.
• Iesaistīt nozaru vadošos speciālistus studiju
procesā.
• Vismaz trijiem EF mācībspēkam iegūt doktora
grādu, vismaz 10 mācībspēkiem starptautiski atzītā
līmenī paaugstināt profesionālās, akadēmiskās,
zinātniskās vai sociālās kompetences.
• Pieredzes apmaiņas organizēšana un savstarpējās
sadarbības pilnveidošana ar Lietuvas Šauļu
universitāti.
• Nodrošināt vidēji 50 doktorantus studijām
doktorantūrā.
• Veicināt mācībspēku un studentu mobilitāti.
• Uzņemt fakultātē vismaz 3 ārzemju augstskolu
vieslektorus.
• Veikt profesionālās orientācijas pasākumus un
popularizēt EF.
• Sagatavot jaunas mācību grāmatas un studiju
materiālus.
• Nodrošināt mācībspēku publikācijas SCI un LZP
atzītajos izdevumos.
• Organizēt ikgadējo starptautisko konferenci
fakultātē un sagatavot konferences rakstu
krājumus.
• Organizēt vismaz trīs studentu un maģistrantu
zinātniskās konferences fakultātē.
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Sociālo zinātņu
fakultāte
STUDIJU PROCESS
• Uz diviem gadiem akreditētas profesionālā
augstākās izglītības maģistra un bakalaura studiju
programmas „Sabiedrības pārvalde”.
• Profesionālo meistarību augstskolu didaktikas
kursos pilnveidojuši SZF mācībspēki: Signe
Dobelniece, Līga Rasnača, Līga Paula, Linda
Feldmane, Dace Kaufmane, Larisa Brokāne un
Valda Kronberga.
• Izstrādāta un izdota asoc.prof., Dr.phil. Voldemāra
Barisa mācību grāmata „Publiskā administrācija”.
• Izdota asoc.prof., Dr.phil. Gunāra Brāzmas
monogrāfija „Bioētika: cilvēka dzīvības radīšana
un pārtraukšana”.
• Studiju procesa īstenošanā iesaistīti nozaru
vadošie speciālisti visās studiju programmās.
• Studiju kursu ietvaros mācībspēki organizējuši
mācību ekskursijas.
• Organizēti 2 metodoloģiskie semināri par
evolūcijas teoriju (veltīts Č. Darvina 200 gadu
jubilejai) un līdztiesības jautājumiem sabiedrībā.

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE
Dekāns: asoc.prof., Dr.phil. Voldemārs Bariss
Adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63021821 vai 63005628
e-pasts: szfdek@llu.lv

• Notikusi publiskā diskusija par sociālā taisnīguma
jautājumiem, organizatore Silva Poča.
• Sadarbībā ar LLU Mūžizglītības centru
interesentiem ieviests tālākizglītības kurss
„Tolerance kā demokrātijas vērtība”.
• Sadarbībā ar valsts institūciju (VID, LLKC,
Zemgales NVO centrs) reģionālajām pārvaldēm
organizētas mācību ekskursijas, piesaistīti
vieslektori.
• Sadarbības līgumu ar Jelgavas novada padomi,
Jelgavas domi, Zemgales plānošanas reģionu
ietvaros tiek nodrošinātas prakses vietas
profesionālo studiju programmu studentiem.

STARPTAUTISKĀ
SADARBĪBA
• Sadarbībā ar LLU Ārlietu daļu studijas ārzemēs
atbalstītas 22 studentiem.
• SOCRATES/ERASMUS programmas ietvaros:
Portugālē studēja 2 studenti, Nīderlandē – 6,

SZF starptautiskā konference „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā” 2009.gada 2.-3.oktobrī

58

Latvijas Lauksaimniecības universitātes 2009. gada publiskais pārskats – darbības rezultāti

LLU FAKULTĀTES

•

•
•
•

Bulgārijā – 2, Lietuvā – 4, Somijā – 4, Itālijā – 2 un
Turcijā – 2.
Sadarbībā ar LLU Ārlietu daļu SOCRATES/
ERASMUS programmas ietvaros atbalstītas
mācībspēku lekcijas ārvalstīs. Polijā lekcijas lasīja
Leonards Leikums, Jānis Ābele, Juris Vuguls;
Turcijā – Viola Korpa, Signe Dobelniece, Bulgārijā
– Linda Feldmane, Larisa Brokāne, Portugālē –
Ženija Krūzmētra un Līga Rasnača.
Tiek īstenota sadarbība ar Francijas un
Nīderlandes vēstniecībām.
Noslēgti 2 jauni sadarbības līgumi ar izglītības
iestādēm Turcijā un Portugālē.
Ar vieslekcijām uzstājušies F. Šīls (F. Shiels)
no ASV, Aija Zobena no Latvijas Universitātes,
Baiba Pētersone un Mārtiņš Krieviņš no Valsts
kancelejas.

Konferences
• 2009. gadā norisinājās 5. starptautiskā zinātniskā
konference „Jaunas dimensijas sabiedrības
attīstībā”, organizatore Dita Štefenhāgena.
Referātu tēzes izdotas CD formātā.
• Norisinājušās divas studentu konferences:
1) ikgadējā SZF studentu un maģistrantu
zinātniskā konference, organizatore Ginta
Kronberga;
2) 4. ikgadējā studentu, maģistrantu un doktorantu starptautiskā zinātniskā konference
„Students on their Way to Science”,
organizatore Larisa Maļinovska, konferencē
uzstājās dalībnieki no 8 valstīm un 6 LLU
fakultātēm, tā norisinājās angļu, vācu un krievu
valodās, referātu kopsavilkumi izdoti rakstu
krājumā.
• Starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Latvijā
un ārvalstīs (Polijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā,
Beļģijā) fakultātes mācībspēki nolasījuši 48
referātus.

PROJEKTU ĪSTENOŠANA
• LZP grantu projekti:
1) „Ģimenei draudzīgas darba vides veidošana
Latvijā: biznesa organizāciju redzējums”,
vadītāja Signe Dobelniece;
2) „Latvijas etnisko grupu kolektīvās un
individuālās identitātes mijiedarbība pilsoniskas
sabiedrības veidošanā”, pētnieces Larisa

Brokāne un Ginta Kronberga;
3) „Partnerības
modeļi
lauku
sieviešu
uzņēmējdarbības veicināšanai”, vadītāja Maiga
Krūzmētra;
4) „Inženieriem
nepieciešamo
kompetenču
attīstības iespējas studiju procesā”, vadītāja
Larisa Maļinovska.
• Dalība projektā „Community Health Management
to Enhance Behaviour” (E-GRUNDTVIG-GMP),
pētnieces Linda Feldmane un Anda Grīnfelde.

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
• Celta mācībspēku un palīgpersonāla zinātniskā
kvalifikācija: doktorantūrā studē 11 mācībspēki
un 8 mācībspēki ir doktora grāda pretendenti.
• Iegūti 5 maģistra grādi. Maģistrantūrā studē 1
mācībspēks.
• Piešķirta SZF vārdiskā P. Birkerta stipendija pilna
laika bakalaura studiju programmas 4. kursa
studentei Ilvai Zvilnai.
• Socioloģijas un filozofijas katedras mācībspēki
piedalījušies J. Čakstes un K. Ulmaņa stipendiju
pretendentu darbu izvērtēšanā.

ADMINISTRATĪVAIS
UN SAIMNIECISKAIS
NODROŠINĀJUMS
• LLU SZF Metodiskajā kabinetā par fakultātes
līdzekļiem iegādātas 12 grāmatas un dāvinājumos
saņemtas vēl 74 grāmatas.
• Iegādāts 1 projektors.
• Veikti regulārie remontdarbi.

CITAS AKTIVITĀTES
• Noticis 1. studentu Oratoru konkurss,
organizatores Evija Caune un Elīna Apsīte.
• SZF Studentu pašpārvalde organizējusi SZF
dienas, Atvērto durvju dienu, Donoru dienas un
labdarības akcijas.
• Aktīvi darbojušies Valodu katedras Angļu un
Franču klubi, organizējot vairākus tematiskos
pasākumus.
• Organizēts citu tautu kultūras dienu cikls:
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Frankofonijas dienas, Spāņu kultūras diena, Britu
kultūras diena, Vācu kultūras diena, Amerikāņu
kultūras diena.
• Līdzdalība Zinātnes nakts pasākumā „Cilvēks
un kosmoss”, organizēta publiska diskusija
„Ārpuszemes civilizācijas: pro et contra”,
organizatori Leonards Leikums un
Gunārs
Brāzma.

PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES
2010. GADĀ
• Akreditācijai sagatavot profesionālā maģistra
studiju programmas „Projektu vadība” un
„Sabiedrības pārvalde”.
• Iesniegt aizstāvēšanai 11 promocijas darbus.

• Sagatavot un prezentēt koncepciju par valodu
mācīšanu LLU.
• Organizēt studentu un maģistrantu, mācībspēku
zinātniskās konferences.
• Uzsākt e-studiju programmu un kursu izstrādi.
• Realizēt LLU Mūžizglītības centra ESF projekta
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu
kvalifikācijas celšana LLU” aktivitātes.
• Nodrošināt informatīvu un konsultatīvu atbalstu
Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu
un Zemgales reģiona attīstības programmu
izstrādei; sociālekonomisko, sociālo, kultūras,
izglītības u.c. procesu monitoringam; reģionālās
politikas efektivitātes novērtējumam;
• Izstrādāt SZF cilvēkresursu attīstības plānu laika
periodam līdz 2014. gadam.

SZF studenti Ziemassvētku labdarības akcijas ietvaros viesojas pie bērniem bērnu namā
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Informācijas
tehnoloģiju
fakultāte

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU FAKULTĀTE
Dekāns: prof., Dr. habil. sc. ing. Uldis Iljins
Adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV 3001
Tālrunis: 63023095
e-pasts: itfdek@llu.lv
http://www.itf.llu.lv

STUDIJU PROCESS
Studiju organizācija un
kvalitāte

docents Egils Stalidzāns.
• 2009. gadā Alberta Krastiņa vārdiskā stipendija
piešķirta maģistrantam Sandim Viļumam un
pamatstudiju studentam Andim Evertam.

• 2009. gadā ITF Tālākizglītības nodaļa aktīvi
piedalījusies LLU e-apmācības stratēģijas izstrādē
un LLU e-apmācības sistēmas projekta izstrādē.
• 2009. gadā ERASMUS apmaiņas programmu
izmantojis viens studiju programmas “Datorvadība
un datorzinātne” students un divi Datoru sistēmu
katedras pasniedzēji.
• Pasniedzēju apmaiņa SOCRATES/ERASMUS
programmas
ietvaros:
asoc.prof.
Anda
Zeidmane, Adnan Menderes University (Turcija)
un Tehnological Educational Instite (Grieķija) .
• 2009. gadā ITF Neklātienes programmēšanas
skolā uzņemti 138 klausītāji, bet sertifikātus
ieguva 59 absolventi.

Studiju procesa
nodrošināšana

Mācībspēki un studējošie
• 2009. gadā prof. Pēteris Rivža saņēma LR Vides
ministrijas Atzinības rakstu.
• 2009. gadā asoc.prof. Aleksandrs Gailums
saņēma LR Zemkopības ministrijas medaļu “Par
centību”.
• 2009. gadā pirmo reizi ITF vēsturē izsniegts
diploms ar izcilību bakalauram Iļjai Mihailovam.
• 2009. gadā ITF doktorantūrā iestājušies 6
jauni doktoranti, gandrīz dubultojot fakultātes
doktorantu skaitu.
• 2009. gadā ITF maģistra studiju programmas
specializācijā
“Informācijas
tehnoloģijas
biosistēmas” iestājies līdz šim lielākais studentu
skaits.
• 2009. gada Valsts konkursā par labāko bakalaura
un maģistra izlaiduma darbu datorzinātnēs, ko
organizē AS „Exigen Services Latvia” un Latvijas
Izglītības fonds, pirmo vietu bakalaura darbu
kategorijā ieguva maģistrants Jurijs Meitalovs,
bet maģistra darbu kategorijā trešo vietu ieguva
doktorants Mārtiņš Mednis. Abu darbu vadītājs

• 2009. gada decembrī pagarināts līgums ar
Microsoft par programmas „Microsoft IT
Academy” un programmas „Microsoft MSDN®
Academic Alliance” izmantošanu ITF studiju
procesā.
• 2009. gadā sadarbībā ar Microsoft Latvija ir
ieviests jauns IT risinājums „Microsoft MSDN®
Academic Alliance Software Center”, kas paver
iespēju visiem ITF studentiem un pasniedzējiem
lejupielādēt jaunākās Microsoft datorprogrammas
un izmantot tās akadēmiskiem mērķiem.
• 2009. gadā sadarbībā ar “Microsoft Latvija” ir
ieviests jauns IT risinājums „OutlookLive” projekta
„Live@Edu” ietvaros, kurš ar AS „Datorzīnību
centrs” atbalstu tika integrēts esošajā fakultātes
e-studiju sistēmā un nodrošina e-pasta lietošanu
fakultātes mācībspēkiem un studentiem domēnā
itf.llu.lv.
• 2009. gada februārī parakstīts sadarbības līgums
ar Oracle East Central Europa par piedalīšanos
programmā „Oracle Academy”, kas paver iespēju
visiem ITF studentiem izmantot Oracle izstrādātos
e-studiju kursus un citus mācību materiālus.

STARPTAUTISKĀ
SADARBĪBA
• 2009. gadā ITF Tālākizglītības nodaļa pārstāvēja
LLU e-apmācības virzienu BOVA organizācijas
ietvaros un, sadarbojoties ar BOVA e-apmācības
speciālistiem, piedalījās e-kursu kvalitātes kritēriju
izstrādē.
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• 2009. gadā noslēgti jauni ERASMUS sadarbības
līgumi ar Barselonas universitāti (Spānija) un
Roskildes universitāti (Dānija).

PROJEKTU ĪSTENOŠANA
• ESF aktivitātes 1.1.1.2. „Cilvēkresursu piesaiste
zinātnei” projekta „Latvijas starpaugstskolu
zinātniskās grupas izveide sistēmbioloģijā”,
vadītājs docents Egils Stalidzāns, kā projekta
partneri piedalās Latvijas Universitāte un Rīgas
Tehniskā universitāte.
• ES Leonardo da Vinci Mūžizglītības programmas
projekta “Modular Education for Interdisciplinary
Systems Biology” (MOSBIO) izpilde un
koordinācija,
koordinators
docents
Egils
Stalidzāns.
• Pamatojoties uz ESF projekta „Atbalsts LLU
doktora studiju īstenošanai” LLU ekspertu
komisija piešķīrusi mērķstipendijas:
o 1. kursa doktorantiem: Vitālijam Komašilovam,
Tatjanai Rubinai, Sandrai Sproģei, Gatim
Vītolam, Aleksejam Zacepinam;
o 2. kursa doktorantei: Sarmītei Čerņajevai;
o 3. kursa doktorantiem: Arnim Cīrulim, Ilzei
Pelēcei.
• Pamatojoties uz Eiropas Sociālā fonda projekta
„Atbalsts LLU maģistra studiju īstenošanai” LLU
ekspertu komisija piešķīrusi mērķstipendijas:
o 1. kursa maģistrantiem: Jurijam Meitalovam,
Rihardam Grundmanim, Oļesjai Kovaļonokai,
Edgaram Rudzrogai;
o 2. kursa maģistrantiem: Sandim Viļumam,
Dmitrijam Borzovam, Agrim Pentjušam,
Robertam Bērziņam.

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
• 2009. gadā pirmo reizi ITF vēsturē četriem
mācībspēkiem piešķirtas LZP eksperta tiesības
Informācijas tehnoloģijās: prof. Irinai Arhipovai,
asoc.prof. Aleksandram Gailumam, asoc.prof.
Rudītei Čeverei, doc. Egilam Stalidzānam.

Pētniecības projekti
• LZP projekts Nr. 09.1444 „Inženieriem
nepieciešamo kompetenču attīstības iespējas
studiju procesā”, vadītāja asoc.prof. Anda
Zeidmane.
• LZP grants Nr. 09.1524 „Šūnu vadības tīklu
pielietojumi bioprocesu vadībā”, vadītājs docents
Egils Stalidzāns.
• LR Zemkopības ministrijas Meža attīstības fonda
starpdisciplinārais pētniecības projekts „Meža
apsaimniekošanas stratēģiskās, taktiskās un
operatīvās plānošanas atbalsta sistēma”, vadītāja
prof. Irina Arhipova.
• 2009. gadā ITF 12 mācībspēki kā izpildītāji
piedalījušies 16 projektos.

Konferences un semināri
• 2009. gadā Datoru sistēmas katedras mācībspēki
ar referātiem piedalījās konferencēs Lietuvā, Polijā,
Latvijā un publicēja 29 zinātniskās publikācijas.
• 2009. gadā Fizikas katedras mācībspēki ar
referātiem piedalījās konferencēs Itālijā, Lietuvā,
Latvijā un publicēja 8 zinātniskās publikācijas.
• 2009. gadā Matemātikas katedras mācībspēki
piedalījās konferencēs Korejā, Igaunijā, Lietuvā,
Latvijā un publicēja 16 zinātniskās publikācijas.
• 2009. gadā Vadību sistēmu katedras mācībspēki
piedalījās starptautiskajās konferencēs Bulgārijā,
Spānijā, Lietuvā, Latvijā un publicēja 9 publikācijas.
• 2009. gada aprīlī fakultātes svētku „ITF dienas
2009” ietvaros rīkoja studentu un maģistrantu
zinātnisko konferenci.

Attīstītas starpnozaru
pētnieku darba grupas

BOVA e-apmācības speciālistu darba grupa
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• 2009. gadā turpināja attīstīties Biosistēmu grupa,
piesaistot jaunus darbiniekus sistēmbioloģijas
virzienā, grupas vadītājs docents Egils Stalidzāns.
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ADMINISTRATĪVAIS
UN SAIMNIECISKAIS
NODROŠINĀJUMS
• 2009. gada februārī un martā profesionālās
orientācijas pasākumu ietvaros ITF pasniedzēji un
studenti apmeklēja 43 skolas Zemgales reģionā
un iepazīstināja skolēnus ar studiju iespējām
Informācijas tehnoloģiju fakultātē.
• 2009. gada aprīlī parakstīts sadarbības līgums
starp LLU un biedrību „Latvijas Informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas asociācija” (LIKTA)
par Eiropas datorprasmes sertifikāta (European
Computer Driving Licence, ECDL) eksaminācijas
centra izveidi Informācijas tehnoloģiju fakultātē.

CITAS AKTIVITĀTES
• Projekta MOSBIO ietvaros realizēti sistēmbioloģijas
mācību kursi Bilbao (Spānija), Espoo (Somija) un

Tartu (Igaunija).
• 2009. gada martā ITF telpās SIA “Microsoft Latvija”
organizēja semināru par paralēlo skaitļotāju
tehnoloģijas klasteri „Deploying Windows HPC
cluster”.

PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES
2010. GADĀ
• Promocijas padomes izveide.
• 2010. gada 22. un 23. aprīlī paredzēta 4.
starptautiskā zinātniskā konference „Applied
iInformation and Communication Technologies
2010” (AICT2010).
• 2010. gadā plānots veidot Datorvadības grupu,
kas nodarbotos ar ražošanas un citu procesu
datorvadības īstenošanu.
• 2010. gada aprīlī Fizikas katedra atzīmēs tās
dibināšanas 70. gadadienu, tādēļ plānota
fizikas sekcija zinātniskās konferences „Applied
iInformation and Communication Technologies
2010” ietvaros.

Sistēmbioloģijas kursu dalībnieki Espoo, Somijā, projekta MOSBIO ietvaros
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Doktorantūra
2009. gads iezīmējās ar mūsu universitātes 70 gadu jubilejai veltīto pasākumu virkni. Doktorantūras
daļas speciālisti aktīvi piedalījās grāmatas „Latvijas Lauksaimniecības universitātei 70 gadi” sagatavošanas
darbā.
Šogad mūsu universitātes doktoranti
aizstāvējuši 15 promocijas darbus. Pirmās pārskata
gadā aizstāvējās Ekonomikas fakultātes doktorantes
– Elīna Konstantinova un Helma Jirgena
(zinātniskā vadītāja profesore Baiba Rivža), tam
sekoja Meža fakultāte – Jānis Ošs (zinātniskais
vadītājs profesors Pēteris Rivža). Martā pētījumu
rezultātus aizstāvēja Ligita Bite (zinātniskā vadītāja
profesore Līga Mihejeva) un Inta Slavinska
(zinātniskais vadītājs profesors Kazimirs Špoģis).
Aprīlī savu promocijas darbu prezentēja vēl viena
Meža fakultātes doktorante Dagnija Lazdiņa
(zinātniskais vadītājs profesors Imants Liepa).

2009. gada jūlijā tika izsludināta ESF projekta
„Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai”
1. kārta. Šajā projektā uz mērķfinansējumu var
pretendēt visu doktora studiju programmu doktoranti
(arī nepilna laika). Projekta ekspertu komisija
saņēma 146 pieteikumus, bet mērķfinansējums tika
piešķirts 72 pretendentiem. ESF projekta realizācijas
uzsākšana un ievērojama finansiāla atbalsta
saņemšanas varbūtība motivēja jaunos zinātniekus
doktora studijām, un augusta mēnesī Doktorantūras
daļa saņēma rekordlielu pieteikumu skaitu – 70 –
studijām doktorantūrā. LLU Zinātnes padomei bija
jāveic nopietns uzņemšanas procedūras darbs.
2009. gadā uz sešu gadu periodu sekmīgi akreditētas
Jūnijs papildināja jauno zinātņu doktoru doktora studiju programmas „Ainavu arhitektūra” un
skaitu vēl par četriem – Ingrīda Gailīte (zinātniskā „Lauksaimniecība”.
vadītāja asociētā profesore Envija Velga Strautniece),
Aleksandrs Veršilovskis (zinātniskā vadītāja
Doktorantūras daļa, ņemot vērā doktora
docente Velga Miķelsone), Vera Boroņenko studiju programmu akreditācijas komisiju ekspertu
(zinātniskā vadītāja profesore Anastasija Vilciņa), ieteikumus, pārstrādājusi doktorantu studiju plānu
Ingrīda Millere (zinātniskais vadītājs profesors un atskaišu formas, paredzot zinātniskā darba
Kazimirs Špoģis), augustā – Ilze Stumpe-Vīksna (pētniecības, pētījumu rezultātu prezentēšanas
(zinātniskais vadītājs asociētais profesors Andris zinātniskajās konferencēs, pētījumu rezultātu
Morozovs), septembrī – Linda Siliņa (zinātniskais publicēšanas, promocijas darba sagatavošanas
vadītājs profesors Kazimirs Špoģis), oktobrī – Oskars un noformēšanas) vērtējumu kredītpunktos katra
Kozinda (zinātniskie vadītāji – docents Zigurds studiju gada ietvaros.
Polītis un profesors Zigmunds Brūveris), decembrī
Skaidrīte Būmane (zinātniskais vadītājs profesors
Aleksandrs Adamovičs) un Aija Pridāne (zinātniskā
vadītāja profesore Baiba Briede).
Ar aizstāvēto promocijas darbu tematiku
varat iepazīties publiskā pārskata pielikumā (XX. lpp).
Jāatzīmē vēsturisks notikums – LLU darbu
uzsāka promocijas padome pedagoģijas zinātnēs
– LLU tika deleģētas promocijas tiesības piešķirt
inženierzinātņu grādu informāciju tehnoloģiju zinātnes
nozarē.
Kopumā aizstāvēti tikai 15 promocijas darbi, jo daļa
doktorantu nedaudz pagarinājuši darbu izstrādes
laiku un pamatoti vēl izmanto ESF finansējuma
ietvaros piešķirtos pēcdoktorantūras grantus.
Konferences „Zinātne lauku attīstībai” vēsture
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Uzņemto doktorantu skaits doktora studiju programmās 2009. gadā
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Šogad tika organizēta jau 15. ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference „Zinātne lauku attīstībai
2009”. Krietni padarīts pētnieciskais darbs, 98 prezentācijas un labi sagatavoti 52 zinātniskie raksti
konferences rakstu krājumam arī bija veltīti mūsu augstskolas apaļajai jubilejai. Tradicionāli konferences
darbā piedalījās arī viesi, šogad no 8 valstīm. Konferences jubilejas reizē LLU rektora atzinības rakstus
saņēma profesors Kazimirs Špoģis, galvenā speciāliste Nadežda Karpova-Sadigova, profesore Zinta Gaile,
zinātnisko rakstu redaktore Inga Skuja, asociētie profesori Andra Zvirbule- Bērziņa, Inga Ciproviča un Aivars
Kaķītis. 2009. gadā ZM nebija paredzējusi finansējumu konferenču atbalstam, bet mūsu konferences darbu
atbalstīja SIA PERI – pasaulē lielākā veidņu ražotāja PERI GmbH filiāle Latvijā. Paldies direktoram Harijam
Čīkam un projektu vadītājam Oskaram Rungevicam!

MPS „Vecauce” konferences dalībnieki iepazīstas
ar moderno liellopu fermu – 500 slaucamām
govīm, fermā darbojas slaukšanas roboti un
paralēltipa slaukšanas iekārta

15. ikgadējās starptautiskās zinātniskās
konferences „Zinātne lauku attīstībai 2010”
dalībnieki viesojas Lauku inženieru fakultātē

15. ikgadējās starptautiskās zinātniskās
konferences „Zinātne lauku attīstībai 2010”
dalībnieki uz Lauku inženieru fakultātes jumta

15. ikgadējās starptautiskās zinātniskās
konferences „Zinātne lauku attīstībai 2010”
dalībnieki

Latvijas Lauksaimniecības universitātes 2009. gada publiskais pārskats – darbības rezultāti

67

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA

ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS REZULTĀTS
ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS
• 2009. gadā kopējais īstenoto zinātnisko projektu skaits bija 63 par 1 093 816 latiem.
• Salīdzinot ar 2008. gadu 2009. gadā projektu skaits ir samazinājies par 68%, savukārt projektu finansējums
samazinājies par 48%.
• 2009. gadā bāzes finansējums bija 262 840 latu, no kuriem 70% izmaksāts zinātnisko darbinieku algās.
• Turpinās darbs pie zinātnes ekselences centra izveides LLU zinātniskajā institūtā „Sigra”.
• Turpinās darbs pie Agronomisko analīžu laboratorijas attīstības.
• Turpinās darbs pie LLU zinātnisko institūtu-aģentūru un MPS „Vecauce” attīstības, kā arī to iesaistīšanas
studiju un inovatīvajā darbībā.
• LLU zinātniskie institūti-aģentūras:
1. Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts„Sigra”;
2. Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts;
3. Zemkopības zinātniskais institūts;
4. Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts;
5. LLU MPS „Vecauce”.

Zinātnes projektu finansējums
2005.–2009. gadā

Zinātnes sfērā nodarbināt 180 darbinieki:
• 124 zinātniskie darbinieki – no tiem:
o 29 profesori un asociētie profesori,
o 95 – pārējais akadēmiskais personāls;
• 49 – zinātnes tehniskais personāls;
• 7 – zinātni apkalpojošais personāls.
Piesaistīti 11 jaunie zinātnieki galvenokārt no
universitātes doktorantūras absolventiem.

3000
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1500

Pētījumu materiāli tehniskā
bāze

1000
500
0

Zinātnieku personāla
veidošana

2005

2006

2007

2008

2009

• Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanas
nolūkos modernizētas jau esošās zinātniskās
laboratorijas.
• Pilnveidota datu bāze par zinātnisko laboratoriju
iekārtām un iespējām.

Publikācijas:
2009. gadā 453 LLU zinātnieku zinātniskās publikācijas iekļautas zinātniskajā periodikā un zinātniskajā
literatūrā, no kurām:
• 161 publikācija iekļauta starptautiskajās datu bāzēs:
o Cabi Publishing Cab Abstracts datu bāzē – 112,
o EBSCOhost Academic Search Complete – 5,
o ISI Web of Knowledge – 44;
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0

2005

LLU zinātniskie projekti 2005. – 2009. gadā

STARPTAUTISKIE PROJEKTI
EUREKA projekti

• „Antimikrobiālās iedarbības pienskābes baktēriju ierauga izmantošana maizes ražošanā”, vadītāja
docente Daiga Kunkulberga. Projekta finansējums – 40 000 latu, ilgums – no 2007. gada 1. septembra
līdz 2009. gada 30. septembrim.
• „Bioloģisko preperātu ražošana un ieviešana dārzkopībā”, vadītāja vadošā pētniece Antra Balode.
Projekta finansējums – 47 988 latu, termiņš – līdz 2010. gada 14. maijam.

Eiropas Savienības Struktūrfondu lietišķo pētījumu atklātā
projektu konkursa ESF aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste
zinātnei” projekti
• „Cilvēkresursu piesaiste atjaunojamo enerģijas avotu pētījumiem”, 2009.–2012. gads, vadītājs Pēteris
Rivža, kopējais finansējums – 1 354 204 lati.
• „Latvijas starpaugstskolu zinātniskā grupas izveide sistēmbioloģijā”, 2009.–2012. gads, vadītājs Egils
Stalidzāns, kopējais finansējums – 1 380 000 latu.
• „Pārtikas nozares zinātniski pētnieciskās grupas izveide”, 01.01.2010.–31.12.2012., vadītāja E. Straumīte,
kopējais finansējums 1123321 lats.
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Valsts pētījumu programmu projekti, kuru īstenošanā
piedalījusies LLU
• Pētījuma „Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi” sadaļa DP2 „Klimata mainības ietekme uz augu
barības elementu apriti sateces baseinā”.
• Pētījuma „Lapu koku audzēšanas un racionālas izmantošanas pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas”
projekti:
1. „Lapu koku koksnes izmantošana mehāniskajā apstrādē jaunas produkcijas ieguvei”;
2. „Lapu koku produktu un tehnoloģiju ekonomisks novērtējums”.
• Pētījuma „Inovatīvas tehnoloģijas augstvērtīgu, drošu un veselīgu pārtikas produktu ieguvei no ģenētiski,
fizioloģiski un bioķīmiski daudzveidīga augu un dzīvnieku izejmateriāla” 5. projekts “Jaunu, funkcionālām
sastāvdaļām bagātu pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas”.

Zinātnes konkurētspēja un tehnoloģiju pārnese
2009. gadā LLU ir iegūti 10 patenti, kas salīdzinājumā ar 2008. gadu ir par 5 patentiem mazāk nekā iepriekš.

2009. gadā saņemto LR patentu saraksts
Nr.

Autori

Patenta nosaukums

Patenta
numurs

1.

Andris Morozovs, Pēteris Kūka, Ilze Čakste, Fredijs
Dimiņš

Iekārta un metode horozontālas virsmas kontaktleņķa
anizotropijas noteikšanai

2.

Baiba Ozola, Vineta Vītola, Aivars Strautnieks, Uldis
Kauliņš

Peroksīdu veidošanās kavēšanas paņēmiens

3.

Guntars Uzkliņģis, Emīls Pudāns

Izjaucama plāksnīšu ķēde ar ritberzes šarnīriem

M. Kesners, Žanis Jesko, Imants Ziemelis

Solārais elements

5.

Emīls Pudāns, Guntars Uzkliņģis

Izjaucama plāksnīšu ķēde ar ritberzes šarnīriem

13935

6.

Andris Morozovs, Pēteris Kūka, Ilze Čakste

Metode koksnes virsmas pārklāšanas tehnoloģijas optimizācijai

13954

Kongruentais bioetanola dehidratēšanas paņēmiens

7.

Gunārs Brēmers, Anita Blija, Arnolds Šķēle, Gints
Birzietis, Vilnis Gulbis, Aaleksejevs Daņiļevičs, Anatolijs
Bosenko, Agris Taukačs, Darius Sargautis

8.

Imants Ziemelis, Liene Kanceviča, Arnolds Šķēle,
Andrievs Ilsters, Aldis Putāns

Sivēnu apsildīšanas ierīce

9.

Andris Šnīders, Jānis Greivulis, Indulis Straume

Mikrokoģenerācijas iekārtas vadības sistēma

13982

Asinhronais ģenerators

13986

4.

10. Jānis Greivulis, Andris Šnīders
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LLU aģentūras
MĀCĪBU UN PĒTĪJUMU
SAIMNIECĪBA
„VECAUCE”
MPS „Vecauce” darbības
uzdevumi
• Daudznozaru ražojošas saimniecības attīstība,
kurā tiek izmantotas visjaunākās tehnoloģijas.
• LLU studentu un lauksaimniecības profesionāli
tehnisko vidusskolu audzēkņu apmācība un
konsultatīvā darbība lauksaimniecībā.
• Zinātniskā pētniecība, kur galvenie pētniecības
virzieni saistāmi ar ES prioritārā virziena – alternatīvās
enerģijas nodrošināšana – attīstīšanu, kā arī pētījumi
precīzajā augkopībā un lopkopībā, vides zinātnēs
un inženiertehniskajās nozarēs, izvēršot „Precīzās
lauksaimniecības centra” darbību.

Saimnieciskā darbības
nodrošināšana 2009. gadā
• Lopkopībā – sasniegti plānotie ražošanas rādītāji
jaunuzceltajā ražošanas – mācību piena fermā
„Līgotnes”.
• Nepārtraukta tehnikas un tehnoloģiju modernizācija.
• Alternatīvo enerģijas avotu attīstība, tostarp
siltuma izmantošana no biogāzes pārstrādes.
• Saimniecības datorizācija, mājas lapas izveide.
• Pils kompleksa attīstība.
• Augļu dārza paplašināšana, jaunu sugu ieviešana.

Apmācību un konsultatīvās
darbības nodrošināšana
• Turpinājies darbs pie LLU visu fakultāšu studiju
kursa „Praktiskā lauku saimniecība” programmas
pilnveidošanas.
• Nodrošinātas prakšu vietas attiecīgo fakultāšu
studentiem.
• Organizēta sadarbību ar citām, tai skaitā
nevalstiskajām organizācijām kopēju projektu
realizēšanai. Veikta aktīva darbība profesionālajās
biedrībās, asociācijās un citās organizācijās.
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Direktore: Iveta Grudovska
Adrese: Akadēmijas iela 11a, Auce,
Auces novads , LV-7308
Tālrunis: 63745884
e-pasts: iveta_grudovska@inbox.lv

• Sekmēta tālākizglītība un konsultatīvā darbība
• Pieredzes popularizēšana presē, izstādēs,
semināros, starptautiskās konferencēs Latvijā un
ārzemēs.
• Turpināta LLU MPS “Vecauce” attīstīšana par
atzītu jauno tehnoloģiju, ieskaitot alternatīvās
enerģijas ražošanu, kultūraugu šķirņu un šķirnes
dzīvnieku demonstrācijas, izmēģinājumu un
izstāžu centru.

Zinātniskā pētniecība un
izmēģinājumi
• Paplašināti
enerģētisko
augu
audzēšanas
paņēmienu pilnveides izmēģinājumi, kā arī pētīta
to izmantošanas efektivitāti dažādu enerģijas veidu
ieguvei.
• Turpināti biogāzes ražošanas un procesa
optimizācijas pētījumi.
• Pētīti arī citi alternatīvās enerģijas veidi un
noticis darbs pie atjaunojamo enerģijas avotu
demonstrējumu poligona un praktiķu konsultāciju
un apmācības centra “Alternatīvu atjaunojamo
energoresursu izmantošana” izveidošanas.
• Digestāta izmantošana kultūraugu mēslošanai
(ekonomiskie un ekoloģiskie aspekti).
• Turpināts darbs pie „Vecauces” kā vadošā
kukurūzas kā lopbarības un biogāzes substrāta
pētniecības vietas attīstīšanas.
• Turpināts darbs pie „Precīzo lauksaimniecības
tehnoloģiju centra” attīstīšanas.
• Turpināts darbs pie pētījumu piena lopkopībā,
veterinārmedicīnā un fermu mehanizācijā uz jaunās
piena fermas bāzes attīstīšanas.
• Veikti pētījumi integrētās lauksaimnieciskās
ražošanas nodrošināšanas vajadzībām.
• Tirgus orientētie pētniecības projekti.

MPS „Vecauce” ieguvumi un
zaudējumi
• 2009. gada nogalē pakāpeniski paaugstinājās piena
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•
•
•
•
•
•

cena (no 11 santīmiem par litru gada sākumā līdz 19
santīmiem decembra mēnesī).
Realizēta prece un sniegti pakalpojumi tiešajā
tirdzniecībā.
Optimizēts strādājošo skaits un fermas darbība.
Samazināta piena pašizmaksa (par 26% attiecībā
pret iepriekšējo gadu).
Samazinājās graudaugu cenas un kritās pieprasījums pēc sēklas materiāla.
Saražotās produkcijas pašizmaksa pārsniedz
realizācijas iespējas.
Zemo graudaugu ražu ietekmēja sliktie klimatiskie
apstākļi sezonas vidū.

• Piesaistīt finansējumu lauksaimniecības nozares
pētījumu turpināšanai.
• Veicināt starpnozaru sadarbību – īpaši inženiertehniskajā un vides aizsardzības jomās.
• Turpināt pētījumus saistībā ar atjaunojamiem
resursiem, īpaši akcentējot biogāzi.
• Turpināt attīstīt biogāzes ražošanas jaudas.

Plānotās aktivitātes 2010.
gadā
• Saglabāt un attīstīt SIA “LLU MPS “Vecauce” kā
lauksaimniecības zinātņu izmēģinājumu, pētījumu
un izglītības centru.

ŪDENSSAIMNIECĪBAS
UN ZEMES ZINĀTNISKAIS
INSTITŪTS
Zinātniskā darbība
ŪZZI veiksmīgi darbojies Latvijas Zinātnes
padomes finansēto projektu izpildē – projekts
Nr. 09.1426 „Zinātniskā pamatojuma izstrāde
meliorācijas tīkla renovācijas, intensīvo augļu dārzu
augsnes mitrināšanas sistēmu pilnveidošanas un
ekobioaizsardzības pasākumu realizācijai Latvijā”,
vadītājs Jānis Valters, finansējums – 16 258 lati.

Dalība studiju programmu
īstenošanā

Lauku inženieru fakultātē Jānis Valters
pārskata gadā vadījis:
• Doktora studiju programmu „Hidroinženierzinātne”,
kas akreditēta līdz 2010. gada 31. decembrim;
• Nodarbības maģistrantiem studiju priekšmetos:
Pētniecības darba metodoloģijas padziļināts kurss,
Ūdenssaimniecība, Ūdens resursi, Upju baseinu
integrētā apsaimniekošana, Hidrotehnisko būvju
modelēšana;

Ražas svētku „Vecauce 2009” viesi novērtē ābolu
un bumbieru garšas īpašības

Direktors: Dr.habil.sc.ing. Jānis Valters
Adrese: Dobeles iela 43, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63025517
e-pasts: uzzi@apollo.lv

• Studentu pētniecības darbu, kā arī maģistra darbu
un doktorantu darbu izstrādi.

Aizstāvētie maģistra darbi
• Agnese Sprukte - Leitāne „Ādažu poligona teritorijas
hidroloģiskā izpēte”.

Vadītie doktora darbi
• Inga Grīnfelde – „Klimata mainīguma ietekme uz
Latvijas upju hidroloģisko režīmu”.
• Ingars
Timofejevs
–
„Algoritmu
izstrāde
ūdensapgādes un kanalizācijas uzlabošanas
iespēju sistematizēšanai Kurzemes reģionā”.

Dalība konferencēs.
• Jānis Valters un Inga Grīnfelde prezentējuši ŪZZI
darbības rezultātus pēdējo 20 gadu periodā
konferencē „LLU 70 gadi”.
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Publikācijas
• Gemste Inta, Smilga Haarlds, Ventiņš Jānis.
Notekūdeņu dūņas un augsne. Jelgava, ŪZZI,
2009., 272.lpp.
• Kārkliņš Aldis, Gemste Inta, Mežals Henrihs,
Nikodemus Oļģerts, Skujāns Raivis. Latvijas
augšņu noteicējs. Jelgava, 2009., 240 lpp.
• Valters Jānis. LLU aģentūra Ūdenssaimniecības

BIOTEHNOLOĢIJAS UN
VETERINĀRMEDICĪNAS
ZINĀTNISKAIS
INSTITŪTS „SIGRA”
LLU ZI „Sigra” pārskata gadā turpinājusi
darbu pie zinātniskā pamatojuma izstrādes augsti
kvalitatīvu, nepiesārņotu, drošu un veselīgu dzīvnieku
izcelsmes pārtikas izejvielu (piens, gaļa, olas) ieguvei.
Turpinājusies LLU ZI „Sigra” bāzes nostiprināšana
zinātniskā ekselences centra pētījumiem veterinārmedicīnas un dzīvnieku pētniecības nozarēs izveidei,
lai iekļautos ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas zinātnisko
pētījumu sfērā. Sekmīgi turpinājusies zinātnisko
projektu izstrāde, pētījumu rezultātu popularizēšana
un jauno zinātnieku sagatavošana.

Projektu īstenošana
• Turpinājies ES 7. ietvara programmas projekta
BALTFOODQUAL „Dzīvnieku izcelsmes pārtikas
kvalitātes pētījumu potenciāla izveidošana Baltijas
reģionā, attīstot zinātniskā institūta „Sigra”
zinātnisko un tehnisko kapacitāti īstenošana.
• Projekta BALTFOODQUAL ietvaros 17. un 18.
septembrī Rakverē (Igaunija) notika starptautisks
seminārs „Mikrobioloģiskie rādītāji dzīvnieku
izcelsmes pārtikas produktu ražošanas ķēdē”.
Tajā piedalījās 30 dalībnieki no Latvijas, Igaunijas
un Lietuvas, kuri pārstāvēja 9 zinātniskās
institūcijas un ražošanas uzņēmumus. Tika
nolasīti 10 ziņojumi.
• Turpinājusies darbība 7. ietvara programmā
„Eiropas Pārtikas Klāsteris”.
• Tika pabeigta valsts pētījumu programmas
„Inovatīvas tehnoloģijas augstvērtīgu, drošu un
veselīgu pārtikas produktu ieguvei no ģenētiski,
fizioloģiski un bioķīmiski daudzveidīga augu un
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un zemes zinātniskais institūts. Latvijas
Lauksaimniecības universitātes 70 gadi. CD.

Patenta pieteikums
• Pieteikts Viktora Faitelsona patents Nr. P-0862 „Filtrējošais elements eļļu un naftu saturošu
notekūdeņu attīrīšanai”.

Direktors: Dr.habil.agr., Dr.med.vet. Aleksandrs Jemeļjanovs
Adrese: Institūta iela 1, Sigulda, LV-2150
Tālrunis: 67976307 vai 67976074
e-pasts: sigra@lis.lv
http://www.sigra.lv

dzīvnieku izejmateriāla” 4. projekta „Dzīvnieku
ģenētisko, fizioloģisko un bioķīmisko pazīmju
izpēte augsti kvalitatīvas, veselīgas un drošas
dzīvnieku izcelsmes pārtikas ieguvei” īstenošana,
vadītājs Aleksandrs Jemeļjanovs.
• Tika pabeigts darbs pie LZP starpnozaru
(sadarbības) projekta Nr. 06.0039 „Agrotehnoloģisko faktoru, mājdzīvnieku veselības
un labturības ietekme uz ilgtspējīgas pārtikas
produktu
drošību
un
kvalitāti”
izpildes
Aleksandra Jemeļjanova vadībā. Divus no
sešiem apakšprojektiem – Nr. 06.0039.2
„Agroekoloģiskās ēdināšanas sistēmu ietekme
uz mājdzīvnieku veselību un iegūtās produkcijas
drošību” (vadītājs Aleksandrs Jemeļjanovs) un
Nr. 06.0039.3 „Ilgtspējīgas lopkopības produktu
ieguves sistēmas izstrāde, balstoties uz
mājdzīvnieku genotipu” (vadītāja Īra Irēna Vītiņa) –
izstrādāja ZI „Sigra” zinātnieki.
• Uzsākta divu LZP projektu izstrāde:
o „Govs piena lipīdu sastāva un to ietekmējošo
fermentu pētījumi saistībā ar izēdinātās barības
karotinoīdu un tokoferolu saturu”, vadītājs
Aleksandrs Jemeļjanovs;
o „Policiklisko aromātisko ogļūdeņražu marķieru
– benzo(a)antracēna, benzo(a)pirēna, benzo(a)
fluorantrēna un krizēna veidošanos ietekmējošie
faktori, lietojot Latvijas tradicionālās gaļas un zivju
kūpināšanas metodes”, vadītājs Jānis Mičulis.
• Piesaistīts uzņēmēju finansējums un izstrādāti
četri līgumprojekti, t.sk. viens ar ārvalstu
uzņēmēju. Liela nozīme projekta par bioetanola
ražošanas blakusprodukta – proteīnbarības
izmantošanu broilercāļu ēdināšanā izstrādē un
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realizācijā bija tā ietekmes uz vides piesārņojumu
būtiska samazināšana un ekoloģiskās drošības
stabilizācija.
• Institūta zinātnieki strādā pie trīs tirgus orientēto
pētījumu (TOP) projektu un sadarbībā ar
partneriem – viena ZM subsidētā lauksaimniecībā
pielietojamā zinātnes projekta izstrādes.

Konferences
• nstitūta zinātnieki piedalījušies 8 starptautiskajās
konferencēs un kongresos ar 11 referātiem un
ziņojumiem un 5 vietēja rakstura konferencēs ar
pieciem ziņojumiem.
• Noorganizētas trīs konferences, t.sk. starptautiskā
zinātniskā konference projekta BALTFOODQUAL
ietvaros, kā arī zinātniski praktiska konference
„Medījamo dzīvnieku produkcijas kvalitātes
zinātniskais vērtējums un tā izmantošana
pārstrādē un realizācijā”.

Publikācijas
• Institūta darbinieki publicējuši 52 dažāda rakstura
rakstus, piedalījušies 14. starptautiskajā izstādē
„Riga Food”.

Zinātniskā personāla attīstība
Noris
aktīvs
darbs
jauno
zinātnieku
sagatavošanā – septiņi institūtā strādājošie mācās
doktorantūrā, no kuriem seši saņem mērķstipendiju

Ar ZI „Sigra” laboratorijām iepazīstas zemkopības
ministrs Jānis Dūklavs un ZM Starptautisko lietu un
stratēģiskās analīzes departamenta Stratēģiskās
analīzes nodaļas vadītājs Pēteris Lībietis,
25.novembris

projekta „Atbalsts LLU doktora studiju īstenošanai”
ietvaros, divi darbinieki ieguvuši maģistra grādu, divi turpina
studijas maģistrantūrā, trīs darbinieki studē 2. līmeņa
augstākās izglītības vai bakalaura studiju programmās,
divi studē 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības
studiju programmās.

Studiju process
LLU Siguldas filiālē 2009. gadā tika svinēts
otrais izlaidums: 34 studenti ieguva pirmā līmeņa
augstāko profesionālo izglītību un uzņēmējdarbības
speciālista kvalifikāciju. Visās studiju programmās
kopā studē 120 studentu.

Plānotās aktivitātes
2010. gadā
ZI „Sigra” turpinās:
• ES
7.
ietvara
programmas
projekta
BALTFOODQUAL izstrādi;
• iesaistīsies
valsts
pētījumu
programmas
„Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas
un transporta) ilgtspējīga izmantošana – jauni
produkti un tehnoloģijas (NatRes)” izpildē;
• turpinās strādāt LZP finansētajos, TOP un ZM
subsidētajos
lauksaimniecībā
pielietojamos
zinātnes projektos;
• organizēs starptautisku zinātnisku konferenci
„Riska faktori dzīvnieku ēdināšanā un to ietekme
uz pārtikas kvalitāti”.

Zinātniski praktiskā konference „Medījamo
dzīvnieku produkcijas kvalitātes zinātniskais
vērtējums un tā izmantošana pārstrādē un
realizācijā”
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ZEMKOPĪBAS
ZINĀTNISKAIS
INSTITŪTS
Projektu īstenošana
• LZP granti:
o Nr. 09.1120. ”Laukaugu ražas nodrošināšana
un agrovides piesārņojuma ierobežošana
integrētajā lauksaimniecībā”, vadītājs Dr.agr.
Jānis Vigovskis;
o sadarbības
projekts
Nr.
06.0037.1.3.
“Konkurētspējīgu laukaugu kultūru šķirņu
veidošana konvencionālai un bioloģiskai
lauksaimniecībai, izmantojot tradicionālās un
biotehnoloģijas metodes”, vadītāja Dr.agr.
Biruta Jansone.
• Līgumdarbs ar valsts augu aizsardzības dienestu
par kultūraugu šķirņu SĪN testa veikšanu, vadītājs
Jānis Vigovskis;
• Līgumdars ar SIA „AVENTRO Sarl” (Šveice)
”Preparāta „Terra sorb” pielietošana rapša un
kviešu sējumos”, vadītāja Dr.agr. Lilija Borovko;
• Līgumdarbs ar LPKS Vidzemes agroekonomisko
kooperatīvo sabiedrību “Humīnvielu efektivitāte
kviešu un rapša sējumos”, Dr.agr. Lilija Borovko;
• Līgumdarbs ar Gutegemeinschaft Substrate
fur Pflanzen (Vācija) “Kūdras substrātu kontrole
saskaņā ar RAL-Gutesicherung“, izpildītājs Mag.
agr. Aivars Jermušs;
• Līgumdarbs ar “Agrochema Latvia“ “Šķidro
slāpekļa minerālmēslu KAS 32, Lyderis Super un
mikroelementu šķīdumu Lyderis Micro un Lyderis
Bor pārbaude zālājiem“, vadītāja Dr.agr. Biruta
Jansone;
• Līgumdarbs ar ASV firmu “Heinz“ “Dārza pupiņu
salīdzinājums Latvijas apstākļos“, vadītāja Mg.agr.
Anita Anševica.

Publicitāte
• Ar 8 referātiem institūta zinātnieki piedalījušies
starptautiskajās konferencēs: Sanktpēterburgā,
Krievijā (1), Austrālijā (1) un Latvijā (5).
• Starptautisko konferenču rakstu krājumos
publicētas 8 publikācijas, kā arī izdota grāmata
“Ceļvedis stiebrzāļu sēklaudzēšanā”/ sast. B.
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Direktors: Dr.agr. Aldis Jansons
Adrese: Zemkopības institūts 7, Skrīveru novads, LV-5125
Tālrunis: 65197512
e-pasts: szc@inbox.lv
http://www.zzi.lv

Jansone, redkolēģija: B. Jansone, S. Rancāne, V.
Dzenis, A. Jansons. Skrīveri: 2008. 265 lpp.

Selekcija un sēklkopība
Zemkopības zinātniskais institūts Skrīveros
ir vienīgā vieta Latvijā, kur tiek veikta daudzgadīgo
tauriņziežu un stiebrzāļu selekcija, veidotas
ziemcietīgas, ražīgas, slimību izturīgas un ilggadīgas
šķirnes. 2009. gadā reģistrēta vēlā timotiņa šķirne
‘Varis’.
Reģistrēto un spēkā uzturēto
saraksts:
Sarkanais āboliņš „Skrīveru agrais”
Sarkanais āboliņš „Stendes vēlais”
Kamolzāle „Priekuļu 30”
Sarkanais āboliņš „Dīvaja”
Sarkanais āboliņš „Skrīveru Tetra”
Sarkanais āboliņš „Ārija”
Sarkanais āboliņš „Kaive”
Sarkanais āboliņš „Jancis”
Bastardāboliņš „Menta”
Bastardāboliņš „Fricis”
Lucerna „Skrīveru”
Griķi „Aiva”
Ganību airene „Spīdola”
Pļavas auzene „Patra”

patentu

Timotiņš „Teicis”
Timotiņš „Varis”
Hibrīdā airene „Saikava”
Pļavas auzene „Silva”
Pļavas auzene „Vaira”
Auzeņairene „Vizla”
Sarkanais āboliņš „Marita”
Sarkanais āboliņš „Sandis”
Lucerna „Rasa”
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Izveidots Skrīveros selekcionēto šķirņu
sēklaudzētāju tīkls visā Latvijā un 2009. gadā pārdotas
31 licences sēklaudzētājiem tālākai sēklas materiāla
pavairošanai.
Zinātnisko atziņu popularizēšanai 2009. gada
25. aprīlī rīkots seminārs sēklaudzētājiem un grāmatas
“Ceļvedis daudzgadīgo zālaugu sēklaudzēšanā”
atvēršanas svētki, kā arī Lauku diena “Saimniekosim
ekonomiski un daudzveidīgi” 12. jūnijā.

Dalība studiju procesā
2009. gadā aizstāvēts viens bakalaura darbs
– LLU LF studente Gaļina Jermuša “Lignosilīcija un

gumiņbaktēriju preparātu ietekme uz baltā āboliņa
augšanu”.
Turpinājusies promocijas un maģistra darbu
izstrāde:
• LLU LF doktorante Anita Anševica – “Gumiņbaktēriju
celmu virulences un konkurences spēju izpēte lauka
pupās”;
• LLU LF maģistratūras 2. kursa studente Daina
Sarkanbārde – “Augsnes agrofona un mēslojuma
ietekme uz augsekas produktivitāti”;
• LLU LF maģistratūras 2. kursa studente Vija Stesele
– “Ārpussakņu mēslojuma ietekme uz stiebrzāļu
sausnas un sēklu ražu”;
• LLU LF maģistratūras 2. kursa studente Ieva Dzene
– “Baltā āboliņa kolekcijas un selekcijas materiāla
izpēte”.

Baltā āboliņa genofonds
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LAUKSAIMNIECĪBAS
TEHNIKAS
ZINĀTNISKAIS
INSTITŪTS
Pārskata gadā turpināta zinātniskā darbība
noteiktajos darbības virzienos, veicot pētījumus divu
Latvijas zinātnes padomes projektu, viena Eiropas
Sociālā Fonda (ESF) projekta un viena Latvijas
komersantu pasūtītāja projekta.
Galvenie pētījumu virzieni: „Laukkopības
tehnikas
atbilstības
pētījumi
un
efektīvas
izmantošanas metožu un funkcionēšanas modeļu
izstrāde
konvencionālajai
un
ekoloģiskajai
saimniekošanai” un „Atjaunojamās enerģijas avotu
izmantošana kombinētai siltumapgādei”.
2009. gadā sekmīgi turpināta zinātniskā
sadarbība ar LLU apakšnozarēm un citiem
radnieciskiem institūtiem, kā arī ar ārzemju
zinātniskajām iestādēm: Varšavas agrāro universitāti,

Sešu dažādu marku labības kombainu darba
salīdzinoša vērtēšana SIA Dobele–Agra laukā kopā
ar žurnāla „SaimnieksLV” darbiniekiem, kombainu
izgatavotāju un izplatītāju firmu pārstāvjiem. Attēlā
no kreisās LLTZI vadošais pētnieks Dainis Viesturs,
žurnāla „SaimnieksLV” redaktore Kristīne Spudas
un LLU Tehniskās fakultātes profesors Kaspars
Vārtukapteinis vērtē graudu zudumus
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Direktors : Dr.sc.ing. Dainis Viesturs
Adrese: Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Tālrunis: 67910879
e-pasts: uzc@apollo.lv
htpp://www.llu-ltzi.lv

Lietuvas agrāras inženierijas institūtu un citiem.
Zinātniskās darbības attīstībai, izstrādāto
tehnoloģiju pārneses īstenošanai, mūsdienīgu
ražotņu izveidei sadarbībā ar Stopiņu novada domi
un citiem partneriem pakāpeniski tiek veidots zinātņu
un tehnoloģiju parks.
Publicētas
38
zinātniskās
un
21
populārzinātniskās
publikācijas,
saņemti
2
patenti un nolasīti 29 referāti starptautiskajās
konferencēs, institūta darbinieki piedalījušies izstādē
„Pavasaris-2009”
Sekmīgi turpināta iestādes stratēģiskā plāna
realizācija, ēku funkcionālā un vizuālā stāvokļa
uzlabošana.

Profesors Arvīds Vilde un asistents Edmunds
Pīrs strādā pie pētījumiem par traktortehnikas
izmantošanu laukkopībā. Attēlā traktors McCormic
XTX 215 ar pievienotu diagnosticēšanas iekārtu
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Personāls
(dati 01.10.2009.)
Rādītāja nosaukums
Augstskolas personāls kopā pamatdarbā
Augstskolas personāls kopā blakus darbā

Pavisam
1088
175

Tai skaitā sievietes
728
101

Tai skaitā akadēmiskais personāls (vēlēts):

280

164

profesori
asociētie profesori
docenti
lektori
asistenti
vadošie pētnieki
Akadēmiskais personāls (vēlēts), kuram augstskola ir pamatdarbs
Akadēmiskais personāls (vēlēts), kuram augstskola ir papilddarbs
Akadēmiskais personāls (vēlēts), kuram augstskola ir blakusdarbs
Akadēmiskais personāls (vēlēts) – sadalījums ar zinātnisko grādu
Akadēmiskais personāls (vēlēts) – sadalījums pēc vecuma:
līdz 35 gadiem
35-50 gadiem
50-60 gadiem
60-65 gadiem
vairāk par 65 gadiem
Mācībspēki pamatdarbā
to skaitā vieslektori
Mācībspēki blakusdarbā
to skaitā vieslektori
Vispārējais personāls pamatdarbā
Vispārējais personāls blakus darbā

50
79
51
73
1
26
239
24
17
194
275
29
69
85
22
75
373
160
72
55
689
103

17
42
38
62
1
7
145
10
9
98
164
30
53
53
12
16
232
94
31
22
489
70

AKADĒMISKAIS PERSONĀLS
Vēlētais akadēmiskais personāls
Pamatdarbs
37

Papilddarbs
8

Blakus darbs
5

Kopā
50

Tajā skaitā sievietes
17

Asociētie profesori

62

10

7

79

42

Docenti
Vadošie pētnieki
Lektori
Asistenti
KOPĀ

45
26
69
239

3
2
1
24

3
2
17

51
26
73
1
280

38
7
62
1
167

Profesori
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LLU Emeritus
Pamatdarbs
5
2
7

Papilddarbs
-

Blakus darbs
-

Kopā
5
2
7

Viesdocenti

Pamatdarbs
21

Papilddarbs
9

Blakus darbs
8

Kopā
29

Vieslektori

97

29

37

134

Viesasistenti
KOPĀ

35
153

18
-

10
55

45
208

Pamatdarbs
1
15

Papildarbs
2
6

Blakus darbs
1
7

Kopā
2
22

3
1
20
2
1
2
5
7
10
9
26
2
12
5
1
2
22
2
6
3
1
12

2
1
4
4
2
2
1
1
3
-

8
1
1
2
4
14
5
23
2
3
1
6
3
3

3
1
28
3
1
3
7
11
24
14

Profesori
Docenti
Kopā:

Vieslektori

Vieslektori fakultātēs

(pamatdarbā, papilddarbā, blakusdarbā)
Fakultāte
EF

Amats
Viesdocenti
Vieslektori
Viesasistenti
Profesors emeritus

KOPĀ
LF

KOPĀ
LIF

KOPĀ
TF

KOPĀ
MF

KOPĀ

80

Viesdocenti
Vieslektori
Viesasistenti
Viesasistenti-stažieri
Viesdocenti
Vieslektori
Viesasistenti
Viesasistenti-stažieri
Viesdocenti
Vieslektori
Viesasistenti
Docents emeritus
Profesori emeritus
Viesdocenti
Vieslektori
Viesasistenti
Profesors emeritus

49
4
15
6
1
2
28
2
9
3
1
15
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Tabulas turpinājums no 80. lpp.
Fakultāte
PTF

KOPĀ
VMF

KOPĀ
SZF

KOPĀ
ITF

KOPĀ
Sporta katedra

Amats
Viesdocenti
Vieslektori
Viesasistenti
Viesasistenti-stažieri
Viesdocenti
Vieslektori
Viesasistenti
Viesasistenti-stažieri
Viesdocenti
Vieslektori
Viesasistenti
Docents emeritus
Viesdocenti
Vieslektori
Viesasistenti
Profesors emeritus
Viesdocenti
Vieslektori
Viesasistenti
Viesasistenti-stažieri

KOPĀ
KOPĀ LLU

Pamatdarbs
3
2
2
7
3
13
16
22
8
1
31
1
12
2
1
16
4
1
5
160

Papildarbs
1
4
3
4
2
8
3
1
1
-

Blakus darbs
1
1
3
3
4
4
4
1
5
1
3
4
59

Kopā
3
3
2
8
3
16
19
26
8
1
35
5
13
2
1
21
5
4
9
219

Vēlētais akadēmiskais personāls fakultātēs
(pamatdarbā, papilddarbā, blakusdarbā)
Struktūrvienība
EF

Profesori
9

Asociētie profesori
10

Docenti
8

Vadošie pētnieki
1

Lektori
18

Asistenti Akadēmiskais personāls kopā
46

LF

7

12

5

8

6

1

39

LIF
TF
MF
PTF
VMF
SZF
ITF
Sporta katedra
KOPĀ

7
10
6
5
3
3
50

9
11
7
8
9
6
7
79

3
8
1
12
2
8
3
1
51

2
5
4
3
2
1
26

6
12
3
2
3
9
9
5
73

1

27
46
21
30
19
23
23
6
280
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Vēlētā akadēmiskā personāla ar zinātnisko grādu struktūra
(pamatdarbā, papilddarbā, blakusdarbā)
Struktūrvienība
Ekonomikas fakultāte

Lauksaimniecības fakultāte

Lauku inženieru fakultāte

Tehniskā fakultāte

Meža fakultāte

Pārtikas tehnoloģijas fakultāte

Veterinārmedicīnas fakultāte

Sociālo zinātņu fakultāte

Informācijas tehnoloģiju fakultāte

Sporta katedra
KOPĀ

82

Zinātniskais grāds
Dr.agr.
Dr.h.oec.
Dr.oec.
Dr.h.agr.
Dr.agr.
Dr.oec.
Dr.biol.
Dr.h.sc.ing.
Dr.sc.ing.
Dr.agr.
Dr.oec.
Dr.phil.
Dr.paed.
Dr.biol.
Dr.arch.
Dr.paed.
Dr.habil.sc.ing.
Dr.sc.ing.
Dr.psych.
Dr.h.biol.
Dr.h.sc.ing.
Dr.biol.
Dr.silv.
Dr.sc.ing.
Dr.h.sc.ing.
Dr.sc.ing.
Dr.biol.
Dr.chem.
Dr.h.agr.
Dr.med.vet.
Dr.biol.
Dr.h.biol.
Dr.phil.
Dr.oec.
Dr.paed.
Dr.hist.
Dr.psych.
Dr.agr.
Dr.sc.ing.
Dr.h.sc.ing.
Dr.agr.
Dr.oec.
Dr.phys.
Dr.math.
Dr.paed.
Dr.sc.comp.
Dr.sc.ing.

Skaits
2
2
21
4
19
1
4
2
11
1
2
1
1
1
1
6
1
26
1
1
2
1
5
8
2
21
1
4
1
12
1
1
6
1
4
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
x

Kopā
25

28

20

34

17

28

15

14

12

1
194
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Vēlētā akadēmiskā personāla sadalījums pēc vecuma
Pavisam
29
69
85
22
75
280

Līdz 35 gadiem
35 – 50 gadiem
50 – 60 gadiem
60 – 65 gadiem
Vairāk par 65 gadiem
KOPĀ

Procenti
10
25
30
8
27
100

LLU pamatdarbā strādājošo mācībspēku skaits
Amats

Skaits
37
62
45
69
213
21
97
35
5
2
160

Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Lektori
Asistenti
Kopā:
Viesdocenti
Vieslektori
Viesasistenti
Profesori (Emeritus)
Docenti (Emeritus)
KOPĀ

Tai skaitā uz daļēju slodzi
15
28
32
41
116
14
53
21
3
2
93

Pamatdarbā strādājošo mācībspēku vecuma struktūra
Amats

Līdz 35 gadiem

Profesori
Asociētie profesori

1

No 35 līdz
50 gadiem
1
17

Docenti
Lektori
Asistenti
Vieslektori
Viesdocenti
Viesasistenti
Profesori (Emeritus)
Docenti (Emeritus)
KOPĀ
PROCENTI

10
18
37
27
93
25%

13
28
32
7
6
104
28%

No 50 līdz
60 gadiem
13
19

No 60 līdz
65 gadiem
3
1

Vecāki par
65 gadiem
20
24

12
13
10
3
70
19%

5
6
5
1
1
22
6%

5
4
13
10
1
5
2
84
23%
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LLU pamatdarbā strādājošo mācībspēku sadalījums pēc
zinātniskajiem grādiem
Pamatdarbā strādājošie mācībspēki
373
100%

Skaits
Procenti

Doktori
153
41%

Maģistri
191
51%

LLU vispārējā personāla struktūra
Pamatdarbā

Amatu grupa
Administratīvais pārvaldes personāls
Fundamentālā bibliotēka
Mācību palīgpersonāls
Saimnieciskais personāls
Zinātnes personāls
KOPĀ

Blakusdarbā

Skaits
104

%
90

Skaits
11

%
7

31
182
336
36
689

97
90
90
51
87

1
20
37
34
103

3
10
10
49
13

Kopā
115
32
202
373
70
792

LLU vispārējā personāla vecuma struktūra
(pamatdarbs, blakusdarbs)
Amatu grupa
Administratīvais pārvaldes personāls
Fundamentālā bibliotēka
Mācību palīgpersonāls
Saimnieciskais personāls
Zinātnes personāls
KOPĀ

Līdz 35 gadiem
Skaits
%
48
42
7
62
72
40
229

22
31
18
57
29

35 – 50 gadi
Skaits
%
31
27
14
55
102
16
218

44
27
27
23
27

50 – 60 gadi
Skaits
%
28
24
9
51
123
10
221

28
25
33
14
28

60 – 65 gadi
Skaits
%
6
5
13
36
2
57

6
10
3
8

65 gadi un vairāk
Skaits
%
2
2
2
21
40
2
67

6
10
11
3
8

Kopā
115
32
202
373
70
792

Ētikas komisija
Lai nodrošinātu LLU Ētikas kodeksa mērķu un uzdevumu sekmīgu izpildi, pārskata periodā tika
noteikts LLU Ētikas komisijas sastāvs.
Priekšsēdētājs		
Vietniece		
Locekļi			
			
			
			
			

Jānis Ābele, tālrunis 63005628
Janīna Mināte
Gunārs Brāzma
Zigurds Hofmanis
Juris Metums
Ingrīda Šmite
Dita Štefenhagena
Juris Žodziņš
Dainis Viesturs

LLU Ētikas komisijas galvenais uzdevums ir pārraudzīt LLU Ētikas kodeksa īstenošanu, tai skaitā
ikviena LLU studenta, mācībspēka un darbinieka neētisku rīcību, izskatīt sūdzības par kodeksā noteikto
principu un normu pārkāpumiem.
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Iekšējā audita daļa
Vadītāja Aina Briģe, tālrunis 63005687
Pārskata periodā ir analizētas un novērtētas, kā arī pārbaudītas iekšējās kontroles sistēmas,
pamatojoties uz LLU rektora apstiprināto un aktualizēto plānu 2009. gadam.
Iekšējā audita darbības rezultātā un pēc iepriekšējo auditu ieteikumu ieviešanas:
• apstiprināta LLU darbības stratēģija 2010.–2016. gadam, kas saskaņota Zemkopības ministrijas
30.11.2009. vadības apspriedē, protokols Nr. 7.2.–4/72;
• apstiprināts LLU Fundamentālās bibliotēkas nolikums;
• apstiprināti LLU Fundamentālās bibliotēkas lietošanas noteikumi;
• pilnveidojot iekšējās kontroles sistēmu, apstiprināta kārtība „Par bezskaidras naudas iekasēšanu LLU
dienesta viesnīcās un struktūrvienībās”;
• LLU dienesta viesnīcās ieviesti POS termināli skaidras naudas iekasēšanai;
• regulāri veiktas izmaiņas LLU iekšējos normatīvajos aktos, pamatojoties uz ārējo normatīvo aktu izmaiņām;
• tiek pilnveidota informācijas tehnoloģiju datu bāzes lietošana;
• notiek informācijas tehnoloģiju iekārtu uzskaites datu bāzes aktualizācija, kura nodrošina uzskaites
kontroli un pārvaldību.
Izpildot Zemkopības ministrijas 04.06.2009. rīkojumu Nr. 109 „Par Valsts kontroles ieteikumu izpildi”
tika iesniegtas atskaites ZM Budžeta un finanšu departamentam par Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas
gaitu. LLU vadība, struktūrvienību vadītāji un darbinieki izmanto Valsts kontroles pieredzi un ieteikumus sava
darba pilnveidošanā.

Akadēmiskā šķīrējtiesa
Akadēmiskās šķīrējtiesas sastāvs 2009. gadā:
priekšsēdētāja		
sekretāre		
locekļi			
			
			
			

docente Baiba Ozola, tālrunis: 63005662
asociētā profesore Anda Zeidmane
profesors Alberts Auzāns
profesors Mintauts Āboliņš
profesors Pēteris Leščevics
SP pārstāvis Artūrs Bukonts

2009. gadā Akadēmiskā šķīrējtiesa izskatīja lietu par TF augstākā līmeņa studiju programmas
„Pedagoģija” 2. kursa studentu Modra Leonoviča un Jāņa Sutena iesniegumu, kurā šie studenti lūdza viņus
atjaunot valsts finansētajās studiju vietās, kā arī apturēt LLU Senāta 2009. gada 9. septembra lēmumu
par izmaiņām valsts finansēto vietu skaitā un sadalē pa fakultātēm. Tiesas sēde notika 2009. gada 22.
oktobrī. Sēdē piedalījās Mintauts Āboliņš, Pēteris Leščevics un Baiba Ozola, kas nolēma, ka Akadēmiskajai
šķīrējtiesai adresētajos iesniegumos minētie lūgumi nav šīs tiesas kompetencē. Pamatojoties uz šo tiesas
sēdes lēmumu, studentiem Leonovičam un Sutenam tika sniegta rakstiska atbilde.
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Revīzijas komisija
Revīzijas komisijas darbība no 2009. gada marta līdz 2010. gada februārim.
Komisijas sastāvs:
priekšsēdētājs:		
Guntis Rozītis, tālrunis 63005621 vai 63005661
vietnieks:		
Aleksandrs Gailums
sekretāre:		
Gunita Mazūre
locekļi:			
Andris Morozovs
			
Anna Jesemčika
			
Lilita Ozola
			
Ainārs Galiņš
2009. gada janvārī un februārī Revīzijas komisijas locekļi piedalījās Inventarizācijas komisijas
gadskārtējās bilances posteņu inventarizācijās, īpašu uzmanību pievēršot LLU pamatlīdzekļu inventarizācijai.
2009. gada aprīlī un maijā Revīzijas komisija veica LLU 2008. gada kopbudžeta pārskatā ietvertā
finanšu pārskata revīziju.
Revīzijas komisijas secinājums: LLU 2008. gada finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru
priekšstatu par LLU finansiālo stāvokli 2008. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem
un naudas plūsmām 2008. gadā saskaņā ar LR likumu „Par budžetu un finanšu vadību”.
2009. gada 9. novembrī Revīzijas komisija tikās ar LLU Audita daļas vadītāju Ainu Briģi. Sēdes mērķis
bija pārrunāt LLU Iekšējā audita darbību atbilstoši LLU darbības stratēģijai 2009.–2015. gada plānošanas
ciklam. Tikšanās laikā tika analizēti jautājumi:
• vai ir izstrādāta un ievesta funkcionējoša LLU Iekšējā kvalitātes vadības sistēma;
• iekšējo normatīvo dokumentu izstrādāšana un pilnveide atbilstoši valsts līmeņa normatīvo aktu izmaiņām,
iekšējo normatīvo dokumentu izstrādes un izpildes kontrole;
• struktūrvienību funkciju izvērtēšana un optimizācija, lai nodrošinātu struktūrvienību profesionāla darbību
un novērstu dublējošās funkcijas;
• iekšējā audita funkciju organizācija: atskaišu sagatavošana par atklātiem trūkumiem un secinājumi par
2009. gada rezultātiem.
Revīzijas komisijas secinājums: vēlams optimizēt LLU Audita daļas darbību; izstrādāt un iesniegt LLU
rektoram apstiprināšanai iekšējā audita stratēģisko un gada plānu.
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Saimnieciskās darbības rezultāti
Mācību korpusu remonts
•
•
•
•

Renovēts jumta segums LLU TF mācību ēkai – 450 m2.
Veikta LLU doktorāta telpu renovācija – 19,7 m2.
Veikta koplietošanas telpu renovācija LLU LIF mācību korpusa 3. un 4. stāvā – 15,9 m2 katrā.
Veikti ventilācijas sistēmas montāžas darbi LLU Sporta nama peldbaseinā.

Auditoriju un laboratoriju rekonstrukcija
• Renovētas telpas LLU Ekonomikas fakultātē – kopā 225 m2:
o EF Ekonomikas katedras 197. telpas un tai blakus esošam gaiteņa grīdas remonts – 19,7 m2;
o EF 210. un 214. telpu remonts – 69.5 m2;
o EF Uzņēmējdarbības un vadības katedras 201A, 201B, 202. un 203. telpu remonts – 97,5 m2;
o EF 213. telpas kosmētiskais remonts un iebūvēto mēbeļu izgatavošana – 19,1 m2.
• Nomainītas durvis LLU Meža fakultātes 1. stāvā.

Inženierkomunikāciju remonts
•
•
•
•
•

Ārējās  sadzīves kanalizācijas izbūve P.Lejiņa ielā, Jelgavā.
LLU EF katlumājas katlu pamatu izbūve Svētes ielā 18, Jelgavā.
Ārējās saimnieciskās kanalizācijas remonts un seguma atjaunošana Driksas ielā 1, Jelgavā.
Divu apkures katlu nomaiņa Svētes katlu mājā.
Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas renovācija Pilssalā.

Dienesta viesnīcu telpu remonts,
logu nomaiņa, siltināšana
• LLU dienesta viesnīcās nomainīti kopumā 199 logi:
o 2. dienesta viesnīcā J.Čakstes bulvārī 7, Jelgavā – 20;
o 3. dienesta viesnīcas 2. un 3. stāvā Driksas ielā 1, Jelgavā – 35;
o 6. dienesta viesnīcas 4. stāvā Pētera ielā 1, Jelgavā – 51;
o 7. dienesta viesnīcas 1. stāvā, administratora telpā Lielajā ielā 17, Jelgavā – 1;
o 8. dienesta viesnīcas 2. stāvā Lielajā ielā 19, Jelgavā – 11;
o 9. dienesta viesnīcā K.Helmaņa ielā 2, Jelgavā – 81.
• Veikts jumtu remonts:
o 5., 6. un 10. dienesta viesnīcā veikts daļējs jumta remonts 36 m2 platībā, ruberoīda, parapeta seguma
nostiprināšana – 94 t.m, kores nostiprināšana 22 t.m;
o 9.dienesta viesnīcā veikta jumta parapeta skārda elementa nomaiņa 2 m2;
o daļēja sarūsējošā skārda karnīzes nomaiņa 4. dienesta viesnīcā – 77 m2.
• Nomainītas durvis un renovēti ieejas vestibili:
o 3. dienesta viesnīcas ieejas mezgla remonts – 76,7 m2;
o 3. dienesta viesnīcas ieejas durvju un administratora telpas sienas izgatavošana un montāža;
o 4. dienesta viesnīcas ieejas vestibila remonts – 36,4 m2.
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o 4. dienesta viesnīcas ieejas mezgla remonts – 40 m2;
• Veikta koplietošanas telpu renovācija:
o 4. dienesta viesnīcā higiēnas telpas remonts – 17,8 m2;
o 7. dienesta viesnīcā divu dušu telpu remonts 3. stāvā – 52,9 m2;
o 4. dienesta viesnīcā 3 gāzes virsmu iebūve 4. stāva virtuvē;
o 5. dienesta viesnīcā 2 virtuvju remonts 2. un 3. stāvā – 18,8 m2 katrā.
• 7. dienesta viesnīcā nesošo konstrukciju pastiprināšana un aiļu aizmūrēšana ar celtniecības ķieģeļiem.
• 10. dienesta viesnīcā starpsienas atjaunošana un flīzēšana – 3,75 m2.

Saimnieciskais dienests
• LLU Saimnieciskajā dienestā no 2009. gada 1. septembra veikta štatu optimizācija.
• Lai nodrošinātu ēku inženierkomunikāciju uzturēšanu tehniskā kārtībā, izveidota centralizēta sanitārtehniķu
nodaļa, kā arī centralizētas elektriķu un namdaru brigādes.

Pasākumu komplekss darba aizsardzības un
ugunsdrošības pasākumu sakārtošanā
•
•
•
•
•

Izstrādāta un apstiprināta „LLU darba aizsardzības un ugunsdrošības sistēmas organizatoriskā struktūra”.
Veikta LLU struktūrvienību darba aizsardzības apmācība 31 speciālistam.
Novērtētas 78 darba vietas, kas saistītas ar darbu veselībai kaitīgos apstākļos.
Veikta LLU struktūrvienību un objektu 39 vadītāju un personu, kas atbildīgas par ugunsdrošību, apmācība.
Pārstrādātas LLU objektu ugunsdrošības instrukcijas, precizēti rīcības plāni ugunsgrēka gadījumā,
izstrādātas trauksmes izziņošanas shēmas un evakuācijas plāni.
• LLU LIF mācību korpusā ierīkots automātiskās ugunsdrošības kontroles sistēma, mācību un dienesta
viesnīcu korpusos papildus uzstādīti lokālie ugunsdrošības dūmu detektori.
• LLU TF mācību korpusā ierīkotā ugunsdzēsības sistēmas autonomais tehniskais ūdensvads.

Darbs ar nekustamo īpašumu sakārtošanu
• Uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes vārda zemesgrāmatā ierakstīti 7 nekustamie īpašumi Auces
lauku teritorijā.
• Veicot grozījumus zemesgrāmatā, Engures novadā izveidoti 3 nekustamie īpašumi: Vecupe, Mežvecupes,
Viesvecupes, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz Latvijas valsts vārda Zemkopības ministrijas personā.
• Datu aktualizācijai veikta 9 nekustamo īpašumu, tajā skaitā 2 meža zemju kadastrālā uzmērīšana un to
reģistrācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
• Sakarā ar valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statusa piešķiršanu „Vecauces muižas apbūvei”,
pamatojoties uz LR Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izziņām, 2 zemes vienībām
zemesgrāmatā reģistrēti apgrūtinājumi Auces lauku teritorijā.
• Turpinās darbs pie nekustamo īpašumu pārņemšanas valdījumā un ierakstīšanas zemesgrāmatā uz
Latvijas valsts vārda Latvijas Lauksaimniecības universitātes personā.
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Adrese: 166., 175. kab., Lielā iela 2
Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63028951 vai 63005648
e-pasts: informācija@llu.lv, portals@llu.lv
www.llu.lv

Sabiedrisko attiecību
daļa

Sabiedrisko attiecību daļas (SAD) darbība tiek īstenota, komandā strādājot sabiedrisko attiecību
speciālistam, profesionālās karjeras atbalsta konsultantam, foto, video un dizaina speciālistiem un
augstskolas portāla, muzeja un Studentu kluba darbiniekiem. SAD nodarbojas ar dažādu projektu, akciju
un informatīvu pasākumu plānošanu un organizēšanu LLU iekšējā un ārējā tēla uzlabošanai. SAD mērķis ir
nodrošināt iekšējās un ārējās komunikācijas procesus, attīstīt un īstenot augstskolas sabiedrisko attiecību
politiku, lai veidotu LLU tēlu atbilstoši tās misijai, mērķiem un to īstenošanas stratēģijai un taktikai.
LLU SAD izveidota 2007. gadā un divu
gadu pastāvēšanas laikā īstenotas neskaitāmas
aktivitātes universitātes tēla veidošanai, atpazīstamības veicināšanai un potenciālo studentu
piesaistei. Galvenās mērķa grupas, uz kurām tiek
vērstas struktūrvienības aktivitātes, ir vidusskolēni
un potenciālie studenti (profesionālās orientācijas
jomā), studenti (karjeras atbalsta jautājumos),
darbinieki (iekšējo sabiedrisko attiecību veidošanā),
absolventi (saiknes uzturēšanā), tūristi (Jelgavas
pils pazīstamības veidošanā, kultūras mantojuma
saglabāšanā).

Profesionālā orientācija
SAD sagatavo un sniedz informāciju
vispārizglītojošo skolu audzēkņiem un citiem
potenciālajiem reflektantiem par plašajām izglītības
iespējām un piedāvātajām studiju programmām LLU,
nodrošina sadarbību ar Latvijas vispārizglītojošo
skolu karjeras konsultantiem, organizē profesionālās
orientācijas pasākumus gan uz vietas augstskolā,
gan dodoties izbraukumos uz novadu skolām
sadarbībā ar esošajiem LLU studentiem.

Galvenās aktivitātes
2009. gadā

• Dalība starptautiskajā izglītības izstādē „Skola
2009” Ķīpsalā, sniedzot informāciju 17998
izstādes apmeklētājiem, 26. februāris – 1. marts.
• Iesaistīšanās Nodarbinātības valsts aģentūras
pasākuma „Skolēnu karjeras nedēļa 2009”
rīkošanā, 16.– 20. februāris.
• Starptautiskās ēnu dienas ietvaros pirmo reizi
organizēts pasākumu „Skolēns – studenta ēna”,
iesaistot 72 studentus, kuru ikdienas gaitām
sekoja Jelgavas vidusskolēni, 18. februāris.
• Atvērto durvju dienas organizēšana, 27. marts.

• Biedrībai „Vecāki Jelgavai” organizēts informatīvs
pasākums, sniedzot plašāku informāciju par
Jelgavas jauniešu iespējām studēt LLU, 28.aprīlis.
• Dalība izglītības pasākumā „Izglītības mēnesis”
tirdzniecības centrā „Domina” „Izglītības mēnesis”,
jūlijs.
• Jauno studentu reģistrācijas pasākuma „Uzņemšanas nakts” – 30. gadu stilā – organizēšana,
31.jūlijs.
• Dalība Madonas, Tukuma, Jēkabpils pilsētas
svētkos jūnijā un jūlijā, informējot pilsētniekus par
studiju iespējām LLU.
• Apmeklētas 30 Latvijas skolas, informējot par
studiju iespējām LLU.
• Atvērto durvju dienas organizēšana, 6.novembris.

Karjeras atbalsta aktivitātes
Karjeras atbalsta virzienā strādā karjeras atbalsta
konsultants, kura uzdevums ir pilnveidot un īstenot
komunikāciju starp LLU studentiem un potenciālajiem
darba devējiem, veicinot efektīvāku studentu karjeras
attīstību un iekļaušanos darba tirgū.
• Pirmo reizi rīkots pasākums „Karjeras diena”  LLU
studentiem, 19. februāris.
• Pirmā oratoru konkursa rīkošana par godu LLU

Karjeras diena
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70. jubilejai „LLU bija, ir un būs”, 15. oktobris.
• Otrā pasākuma „Karjeras diena” ar ekspertu
lekciju ciklu „Veiksmīgas karjeras anatomija”
organizēšana, 2. decembris.

LLU 70 gadu jubilejai veltītie
pasākumi

pirmkursnieki veidoja 900 metru garu cilvēku ķēdi
ap Jelgavas pili, 31. augusts – Imatrikulācijas akts;
• Organizēts tradicionālais žurnāla „Plēsums”
seminārs augstskolu preses izdevumu veidotājiem
„Studentu diena 2009” ietvaros. Semināra temats
„Informācijas sniegšana augstskolas medijos
pārmaiņu laikos”.

LLU 70. gadu jubilejas pasākumu cikla
28., 29. un 30. oktobrī plānošana un īstenošana,
materiālu sagatavošana, informācijas sniegšana
medijiem, reklāmas materiālu sagatavošana.

Videostudija
LLU videoinženieris, sadarbībā ar LLU portāla
redakciju veido augstskolas reklāmfilmas par studiju
iespējām LLU, kā arī regulāri sagatavo videoziņas
par norisēm, notikumiem augstskolā. Videosižeti
tiek publicēti portāla video galerijā un tiek veidots
LLU video arhīvs. Videomateriālu autors – Guntars
Gulbis.
2009. gadā paveiktais:
• Izveidotas 45 video ziņas par norisēm un
notikumiem augstskolā vidēji piecu līdz astoņu
minūšu sižetu veidā, kas ievietoti LLU portālā;
• Uzņemtas deviņas filmas par LLU fakultātēm un
to piedāvātajām studiju programmām;
• Sagatavoti 155 informatīvi attēli plazmas ekrānam
Jelgavas pils Vītņu kāpnēs.

Žurnāls „Plēsums”
Žurnāla „Plēsums” redakcijas uzdevums ir
atbalstīt iekšējo komunikāciju augstskolā, objektīvi
atspoguļojot aktuālos notikumus, problēmas un
izaicinājumus LLU un augstākajā izglītībā Latvijā
kopumā. Iznāk kopš 1953. gada.
Veikums 2009. gadā:
• Sagatavoti trīs žurnāla „Plēsums” numuri – Nr. 891
(Ziema), Nr. 892 (Pavasaris), Nr. 893 (Rudens);
• Sadarbībā ar LLU Studentu pašpārvaldi rīkota
akcija „Mēs LLU 70. jubilejai”, kuras laikā 70
studenti sadevās rokās un veidoja vienotības ķēdi
cauri Jelgavas pils pagalmam, 11. februāris;
• Sadarbībā ar LLU Studentu pašpārvaldi rīkota
akcija „Samīļosim savu zinību pili”, kuras laikā 1166
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Plēsuma akcija “Mēs LLU 70. jubilejai”

LLU portāls
LLU mājas lapas – portāla www.llu.lv redakcijas
uzdevums ir uzturēt un pilnveidot informāciju LLU
portālā, sadarbojoties ar LLU Informāciju sistēmu
daļu portāla uzturēšanas tehniskajos jautājumos,
un nodrošināt intensīvu ziņu apriti par augstskolas
aktualitātēm.
Veikums 2009. gadā:
• Portālu www.llu.lv laika periodā no 2009. gada 1.
janvāra līdz 30. decembrim apmeklējuši 297124
unikāli apmeklētāji;
• LLU portālam izveidota jauna struktūra un dizains,
kas ieviests 21. aprīlī;
• Publicētas 613 unikālas ziņas, tās lasījuši 127282
unikāli apmeklētāji;
• Izveidotas 80 foto galerijas, tās skatījuši 20998
unikāli apmeklētāji;
• Par godu augstskolas 70 gadu jubilejai, izveidota
īpaša sadaļa svētku aktivitātēm „LLU 70”, publicējot
25 rakstus.

LLU Muzejs
LLU Muzeja mērķis ir saglabāt, pētīt un
popularizēt Jelgavas pils vēsturi, sniegt informāciju
par tās būvvēsturi un iekārtojumu Kurzemes
hercogistes vēstures attiecīgā laika posma kontekstā.
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Pētīt, saglabāt un dokumentēt LLU kā augstākās
lauksaimniecības izglītības iestādes vēsturi, attīstību
un personības. 2009. gada 14. decembrī apstiprināts
LLU muzeja nolikums.
2009. gadā paveiktais:
• LLU muzejā viesojušies 6679 apmeklētāji, vadītas
354 ekskursijas studentiem un tūristiem no Latvijas
un ārzemēm;
• Muzejs bijis atvērts apmeklētājiem LLU saviesīgos
un profesionālās orientācijas pasākumos –
Uzņemšanas naktī, 70 gadu jubilejas pasākumos,
Atvērto durvju dienā, Ziemas svētku ballē;
• 2009. gadā muzeja krājumā uzskaitītas 255
pamatfondu vienības;
• Atjaunota un papildināta Jelgavas pils vēstures
ekspozīcija ar anotācijām svešvalodā;
• Sniegtas 19 konsultācijas skolēniem, LLU
studentiem un citu muzeju speciālistiem;
• Pirmo reizi Jelgavas pils piedalījās Starptautiskajā
akcijā „Muzeju nakts” par tēmu „Jelgavas pils pirms
270 un 70 gadiem, no hercoga līdz studentam”,
16. maijs;
• Sadarbībā ar Rundāles pils muzeju organizēta
Kurzemes
hercoga
Ferdinanta
sarkofāga
iesvētīšana „Kurzemes hercogu kapenēs”, 27.
jūnijs;
• Atbalstīts Starptautiskais seno motociklu izturības
brauciens „Kurzemes riņķis”, kura dalībnieki
iepazīstināti ar Jelgavas pils vēsturi, 18.jūlijs;
• Tūristiem iegādei sagatavoti suvenīri ar Jelgavas
pils simboliku (uzlīmes, glezniņas);
• Dalība elektroniskās grāmatas „LLU 70”
redkolēģijas darbā un atsevišķu rakstu
sagatavošanā, izmantojot fotogrāfijas no muzeja
foto arhīva;
• Muzeja vadītāja Ginta Linīte piedalījusies Valsts
Kultūras
pieminekļu
pārvaldes
organizētā
konferencē „Kultūras mantojums Zemgales
novadā” Bauskas pilī;
• Uzsākts darbs pie JLA, LLA un LLU mācībspēku

Uzņemšanas nakts

foto attēlu kolekcijas;
• Uzsākta dokumentu un foto materiālu atlase par
LLU rektoriem.
• Jelgavas pils Sudraba zālē un aulas foajē iekārtotas
izstādes: „LLA rektors V. Timofejevs” , „Augstskolas
diplomi un diplomdarbi”, „ LLU 70 gados”, „Kad
rokas trīc”, Kultūras un mākslas centra „Nātre” foto
izstāde „Art box”.

Videi draudzīgo ideju
popularizēšana augstskolā
SAD rūpējas, lai augstskolas kolektīvs ikdienā
īstenotu videi draudzīgas idejas un popularizētu
„zaļo” dzīvesveidu, nodrošinot Latvijas lauku un
dabas vērtību ilgtspējīgu attīstību.
Galvenās aktivitātes 2009. gadā:
• LLU darbinieku un studentu aicināšana piedalīties
grandiozajā vides sakopšanas akcijā „Lielā talka”,
18. aprīlis;
• „Zaļās gribas apliecinājuma” parakstīšanas
pasākuma organizēšana, sadarbībā ar Latvijas
Zaļo punktu un LLU Studentu pašpārvaldi, 7.jūlijs;
• Aktīva sadarbība ar LLU Studentu pašpārvaldes
Zaļās iniciatīvas koordinatoriem;
• LLU suvenīru sērijas un reprezentācijas materiālu
izgatavošana no videi draudzīgiem un dabīgiem
materiāliem – koka un lina;
• Rasta iespēja centralizēti savākt izmantotās
baterijas, lai tās nogādātu bīstamo atkritumu
novietnē;
• Vides skulptūras „Recilvēks” izvietošana Jelgavas
pilī, skulptūrā ievietots dators ar prezentāciju par
zaļo dzīvesveidu, 3.jūlijs;
• Atbalstīta organizācijas „Latvijas Zaļais punkts” un
LLU Studentu pašpārvaldes organizētā nometne
„Zaļā nakts”, 11. novembris.
• LLU poligrāfisko materiālu drukāšana uz papīra,
kas sertificēts ar FSC zīmi.

Lielā talka
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LLU Studentu pašpārvalde
LLU Studentu pašpārvalde aizstāv un pārstāv LLU studējošo akadēmiskās, materiālās, kultūras
un sporta intereses universitātē, kā arī citās iestādēs, uzņēmumos un organizācijās. Studenti pašpārvaldē
darbojas pēc apņēmības, iniciatīvas un brīvprātības principiem.
2009. gada 18. februārī LLU Studentu pašpārvaldes vēlēšanās nobalsojuši 815 studenti, ievēlot
jauno pašpārvaldes domi 21 cilvēka sastāvā, savukārt 24.februārī sīvā cīņā starp diviem kandidātiem par
jauno LLU Studentu pašpārvaldes vadītāju ievēlēja MF 2. kursa studentu Artūru Bukontu.
4. martā norisinājās LLU SP valdes vēlēšanas. Par pašpārvaldes vadītāja vietnieku ievēlēts MF
1. kursa students Juris Metums, Akadēmiskā virziena vadītājs – TF 3. kursa students Māris Freimanis,
Saimniecības virziena vadītājs – TF maģistrants Rinalds Aļeksjonoks, Sabiedrisko attiecību virziena vadītāja
– SZF 3. kursa studente Maruta Leguša. Kultūras virziena vadītājs – PTF 1. kursa students Pēteris Mičuls,
Sporta virziena vadītājs – TF 2. kursa students Jurijs Mozžerikovs, Fakultāšu koordinatore – MF 2. kursa
studente Karlīna Eglīte, Informācijas virziena vadītājs – ITF students Andis Miezītis.

2009. gadā paveiktais

• Ar bakalaura un maģistra grādu iegūšanu tika
sveikti bijušie LLU SP aktīvisti.
• kursa studentiem tika piedāvātas LLU veidotās
ISIC studenta apliecības, kuru cena joprojām ir
mazāka nekā citās augstskolās.
• SP aktīvisti, tērpušies ārstu un simpātisku
medmāsiņu kostīmos, sagaidīja 1. kursa
studentus uz pirmo pils balli, veicot tik ļoti nozīmīgo
četru gadu veiksmīgas studiju dzīves vakcināciju.
Visiem studentiem bija iespēja atpūsties un
nofotografēties SP veidotajā „medicīnas” stūrītī.

uzņēmušies organizēt visu Latvijas augstskolu
SP radošo nometni – sadarbības forumu „KUBS
3”, kur mūsu pašpārvalde parūpējās par visiem
tehniskajiem jautājumiem, ēdināšanas iespējām
un guļvietu nodrošināšanu.
• Gatavojoties Ziemassvētkiem uzsākta jauna
tradīcija – sirsnīgā tirdziņa organizēšana, kurā
pirmajā gadā piedalījās SP aktīvisti – rūķi; atsaucās
38 tirgotāji pašu ražotām precēm.
• Sadarbojoties ar LLU saimniecības daļu, SP
aktīvisti „Lielās talkas” ietvaros veica vērienīgu
darbu Jelgavas pils un LLU objektu apkārtnes
sakopšanā.

Talka kopā ar Mārtiņu Sirmo
Satikšanās balle

• SP nakts – turpinot tradīciju, SP aktīvisti pa nakti
apmeklējuši visas desmit LLU dienesta viesnīcas,
dalot informatīvas lapiņas ar aicinājumu uz LSA
rīkoto Studentu vienotības gājienu, kā arī aicinot
studentus uz LLU SP atklāto iepazīšanās sēdi.
• Pārskata gadā LLU SP kopā ar RTU SP bija
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• Ar īpašu sveicienu pilsētniekiem dalība Jelgavas
pilsētas svētku gājienā.
• LLU SP pārstāvēja sevi augstskolas atvērto durvju
dienās, informējot interesentus, un izveidoja
atraktīvu orientēšanas spēli pils ciemiņiem.
• Sadarbībā ar SIA „Ilzes svētku aģentūra tika
organizēts Studējošās jaunatnes humora šovs
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– konkurss „C vitamīns” „Studentu diena 2009”
ietvaros.
• „Studentu diena 2009” organizēšana.
• SP veica koordinēšanas darbus, apziņojot katru

LLU fakultāšu kursu par sankcionēto mītiņu un
protestu norisi Rīgā.
• 2009. gada jūlijā starp LLU SP, LLU un „Latvijas
Zaļo punktu” parakstīts sadarbības memorands
„Zaļās gribas apliecinājums”, nodrošinot LLU
iespēju sevi oficiāli saukt par zaļāko augstskolu
Latvijā. Uz sadarbības memoranda pamata tika
organizēta vienas nakts nometne – „Studentu
Zaļā nakts”, kas tapa sadarbībā ar „Latvijas Zaļo
punktu” un VAS „Latvijas Valsts meži” „Studentu
diena 2009” ietvaros.
• Ir izveidota aktīva sadarbība ar Jelgavas pilsētas

Studentu diena 2009

“Zaļās gribas apliecinājuma” parakstīšana

domi.
• Jau ceturto gadu LLU Studentu pašpārvalde
rīko konkursu “LLU Gada balva”, izceļot
iedvesmojošus un pozitīvus piemērus no LLU
studentu un darbinieku vidus.
• Dalība Debašu turnīra, kas norisinājās Jelgavā,

Studentu vienotības gājiens

“LLU Gada balva 2009” laureāti

IEDVESMOJOŠĀKAIS
MĀCĪBSPĒKS
Leonards Līpiņš
MF Meža izmantošanas
katedras profesors

GADA DEKĀNS
Inga Ciproviča
PTF dekāne

GADA PĀRVALDNIEKS
Anda Baumane
1. dienesta viesnīcas
pārvaldniece
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GADA PALĪGS
Inga Birkava
SZF dekanāta
speciāliste

GADA
STRUKTŪRVIENĪBA
LLU Sporta katedra

GADA STUDENTU
PAŠPĀRVALDE
Veterinārmedicīnas
fakultātes Studentu
pašpārvalde

2009. GADA
GRANDIOZĀKAIS
NOTIKUMS
LLU 70 gadu jubileja

GADA STUDENTS
Jānis Uzulēns
LF 3. kursa students

GADA PAŠDARBĪBAS
KOLEKTĪVS
Vokālais ansamblis
„Riti”

organizēšanā.
• Sadarbībā ar LLU Sabiedrisko attiecību daļu, LLU
SP pirmkursniekiem tika uzdāvināts augstskolas
70 gadu jubilejai veltīts plānotājs 2009./2010
studiju gadam.
• SP Informācijas virziens izveidoja e-listi, kurā
tiek apkopotas visu studentu e-pasta adreses
un notiek automātiska aktuālās informācijas
nosūtīšana attiecīgai mērķauditorijai.
• LLU SP sadarbībā ar LLU žurnālu „Plēsums” 31.
augustā organizēja iespaidīgu akciju – „Vienotības
ķēde ap Jelgavas pili”, kuras ietvaros studenti
sadevās rokās un apskāva savu „Alma Mater” –
Latvijas Lauksaimniecības universitātes ēku.
• Dalība Latvijas Studentu apvienības 14. kongresā.
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• Apmeklēts Rēzeknes augstskolas organizētais
konkurss „Erudīts”.
• Nozīmīgs solis sperts, stiprinot starptautisko
sadarbību. LLU SP nodibinājusi kontaktus ar
NOVA un BOVA universitāšu tīklu studentus
pārstāvošajām organizācijām, kā arī uzņemēmusi
šo organizāciju pārstāvjus Jelgavā, kur norisinājās
NOVA Student board ikgadējā sanāksme.
• LLU SP pārstāvji 10.maijā tika aicināti uz
Transporta un sakaru institūta rīkoto orientēšanās
konkursu “Cik labi tu pazīsti Rīgu”, kas tika rīkots,
lai atzīmētu TSI pastāvēšanas 90 gadu jubileju.
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Alma Mater 70. gadadiena
2009. gada 28., 29. un 30. oktobrī notika LLU
70 gadu svinības, bet augstskolas apaļo jubileju tās
saime sāka gaidīt jau 11. februārī ar akciju “Mēs LLU
70. jubilejai”, kuras laikā 70 studenti sadevās rokās un
veidoja vienotības ķēdi cauri Jelgavas pils pagalmam,
gaidot lielo notikumu.
Oktobra sākumā noslēdzās darbu iesniegšana
fotokonkursam “Latvijas Lauksaimniecības universitātes 70”, no kuriem tika veidota fotoizstāde.
15. oktobrī Jelgavas pilī atklāja izstādi
“Augstskolas diplomi un diplomdarbi”, kurā varēja
aplūkot dažādu fakultāšu studentu bakalaura
darbus, diplomdarbus, diplomus un izlaidumu bildes.
Izstādē bija apskatāmi pat Latvijas Universitātes
Lauksaimniecības fakultātes 1928. gadā izdotie
diplomi, tāpat arī Jelgavas Lauksaimniecības
akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas
un LLU diplomi, diplomdarbi un izlaidumu bildes
līdz 2009. gadam. Vecākais diploms, ko varēja
apskatīt izstādē, bija 1924. gada Lauksaimniecības
fakultātes diploms par pirmās šķiras agronoma grāda
piešķiršanu. Savukārt vecākais diplomdarbs pieder
Jānim Gailim, kurš 1928. gadā to aizstāvējis LU LF
Mežkopības katedrā par tēmu “Egļu ekscentricitāte”.
Tajā pašā dienā norisinājās studentu oratoru konkurss
“Latvijas Lauksaimniecības universitāte bija, ir un būs!,”
kurā jaunieši par augstskolas vēsturi parādīja savas
publiskās uzstāšanās prasmes. Konkursa uzvarētāja
Sociālo zinātņu fakultātes maģistrante Gunita Svilāne
savā runā LLU nosauca par miera ostu starp Lielupi
un Driksu.
28. oktobrī, augstskolas iesvētīšanas dienā
jau no paša rīta katrā universitātes auditorijā LLU
studentiem izskanēja vienota lekcija par augstskolas
vēsturi.
Tāpat kā pirms 70 gadiem – 1939. gada
28. oktobrī, notika arī augstskolas ekumēniska
iesvētīšana, kurā piedalījās Liepājas diecēzes bīskaps
Pāvils Brūvers un Romas katoļu baznīcas Jelgavas
diecēzes bīskaps Antons Justs.
Pēc svinīgās augstskolas iesvētīšanas
ceremonijas jubilejas izdevumu līdzautori un viesi
pulcējās LLU Fundamentālās bibliotēkas lasītavā,
kurā prezentēja grāmatas “Latvijas Lauksaimniecības
universitātes 70 gadi” un “Zinātne un mana dzīve”, kā
arī žurnāla “Plēsums” speciālizlaidumu.
Dienas noslēgumā liela daļa LLU saimes
pulcējās svinīgajā Akadēmiskajā sēdē, kuras laikā LLU
rektors profesors Juris Skujāns sveica darbiniekus,
kas augstskolā nostrādājuši jau 40 un vairāk gadu,

Izstādes
„Augstskolas
diplomi un
diplomdarbi”
atklāšanā
eksponātus
aplūko MF
dekāns Dagnis
Dubrovskis

Studenti LLU
aulā klausās
vienoto lekciju
par augstskolas
70 gadu vēsturi

Svinīgā
augstskolas
ekumēniskā
iesvētīšana

LLU 70 gadu
jubilejai veltīto
izdevumu
atvēršanas
svētki LLU
Fundamentālās
bibliotēkas
lasītavā

Jubilejas
akadēmisko
sēdi un
koncertu atklāj
LLU Senāta
priekšsēdētājs
Imants Liepa
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vārdisko balvu laureātus, LLU jubilejas sporta
sacensību uzvarētājus, pirmā LLU oratoru konkursa
uzvarētājus.
Augstskolas iesvētīšanas dienu noslēdza LLU
Studentu pašpārvaldes veidotā gaismas akcija “Mana
sirds – manai augstskolai”, kad mūzikas un gaismu
spēlē apgaismotās Jelgavas pils pagalmā studenti
gaisā palaida 70 brīnumlaternas.
29. oktobrī – Zinātnes dienā – notika
starptautiska
zinātniskā
konference
“Latvijas
Lauksaimniecības
universitātei
70”,
kura
bija veltīta augstskolas zinātniskās darbības
popularizēšanai. Plenārsēdē uzstājas Ziemeļvalstu
Lauksaimniecības zinātnieku asociācijas prezidents,
Igaunijas Dabas zinātņu universitātes rektors un
Lietuvas Lauksaimniecības universitātes zinātņu
prorektors. Darbs konferencē notika trīs sekcijās –
lauksaimniecības, inženierzinātņu un sociālo zinātņu.
Tajā skartie temati bija saistīti ar augstskolas zinātnisko
darbu, augstākās izglītības, lauksaimniecības
problēmām un nākotnes vēsmām zinātnes attīstībā.
30. oktobra viesu dienu atklāja “Zinību
gaismas skrējiens”. Svinīgi skanot Jurjānu Andreja un
Jura Alunāna “Nevis slinkojot un pūstot”, LU rektors
Mārcis Auziņš LU telpās pasniedza degošu Zinību
lāpu LLU Veterinārmedicīnas fakultātes 1943. gada
absolventam Dr.habil.med. vet. Igoram Afanasjevam,
kurš studējis vēl laikā, kad augstskola atradās Rīgā,
savukārt strādāja jau Lauksaimniecības akadēmijas
telpās Jelgavā. Degošo Zinību lāpu no sirmā profesora
rokām savas augstskolas 70 gadu jubilejā saņēma
LLU studenti un stafetes skrējienā dzīvo uguni aiznesa
līdz Jelgavas pils pagalmam, kur LLU rektors Juris
Skujāns iededza Zinību uguni.
Pēc lāpas aizdegšanas notika Konventa
svinīgā sēde LLU aulā, kur pasniedza augstākos
apbalvojumus – LLU goda doktora grādus Rundāles
pils muzeja direktoram Imantam Lancmanim, Jāņa
Čakstes stipendijas iedibinātājai Annai Justīnei Čakstei
Rollins un Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentam
Jurim Ekmanim.
LLU jubilejai veltīto Konventa sēdi pagodināja
Valsts prezidents Valdis Zatlers.
“Lai Jelgavā Zinību uguns deg mūžīgi kā simbols
mācībspēku, studentu, darbinieku un absolventu
sirdīs!” šajos LLU rektora Jura Skujāna vārdos izskan
gan cerība, gan ticība un savas zemes mīlestība.
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Starptautiskā
zinātniskā
konference trīs
sekcijās, veltīta
augstskolas
zinātniskās
darbības
popularizēšanai

„Zinību gaismas
skrējiens”
stafetes veidā
no LU galvenās
mītnes līdz
Jelgavas pils
pagalmam, kur
tiek aizdegta
zinību lāpa
Konventa
svinīgā sēde
LLU aulā, Valsts
prezidents
Valdis Zatlers
sveic LLU
akadēmisko
saimi

Konventa svinīgajā
sēdē augstāko
augstskolas
apbalvojumu – LLU
Goda doktora
grādu saņem Jāņa
Čakstes stipendijas
iedibinātāja Anna
Justīne Čakste
Rollins
Konventa svinīgajā
sēdē augstāko
augstskolas
apbalvojumu – LLU
Goda doktora grādu
saņem, Latvijas
Zinātņu akadēmijas
prezidents Juris
Ekmanis
Konventa svinīgajā
sēdē augstāko
augstskolas
apbalvojumu – LLU
Goda doktora grādu
saņem Rundāles pils
muzeja direktors
Imants Lancmanis
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Sporta attīstība LLU
Universitātes sporta dzīve tiek organizēta, sadarbojoties Sporta klubam un Sporta katedrai.
Papildus obligātajām sporta nodarbībām, kuras notiek pirmo divu kursu studentiem, tiek piedāvāts
nodarboties ar basketbolu, volejbolu, badmintonu, galda tenisu, futbolu, atlētisko vingrošanu, cīņas sportu,
vieglatlētiku, orientēšanās sportu, peldēšanu, aerobiku, šahu, dambreti, jāšanas sportu, florbolu, regbiju un
lakrosu.
Darbiniekiem notiek nodarbības basketbolā, volejbolā, peldēšanā, aerobikā, ūdens aerobikā, galda
tenisā, badmintonā.
Pirmās
sacensības
pirmkursniekiem
notika
septembrī, kad pēc obligātajām ārsta pārbaudēm
jaunie studenti sacentās astoņos sporta veidos.
Šeit galvenais uzdevums bija atlasīt kandidātus, kuri
varētu pretendēt uz vietām LLU izlasēs dažādos
sporta veidos. Šajā laikā var pamanīt līderus, sāk
veidoties kolektīvs.

Martā notika aerobikas festivāls, kurā obligāti
bija jāpiedalās aerobikas dienas grupas studentiem.
Janvārī darbinieki pulcējās uz savu sporta dienu, lai
parādītu izdomu priekšnesumos ar devīzi „Fiziskā
krīze nav un nebūs” un lai sacenstos 14 dažādos
sporta veidos. Godalgotajās vietās tika LIF, SZF, MF
un atraktivitātē triumfēja TF.

Rezultāti iegūto vietu secībā: sievietes – EF,
LIF, PTF, MF, ITF, SZF, TF, VMF, LF; vīrieši – TF, MF,
LIF, EF, ITF, PTF, SZF, LF, VMF.

Maijā notika “1001. nakts” pasākums, kurā
galvenās personas ir treškursnieki. Viņi šajā laikā svin
studiju dzīves 1001. nakti. Fakultātes uzvarētājas
kopvērtējumā savirknējās šādi: LF, LIF, EF. Nakts
skrējiena uzvarētāji – MF, TF, ITF. Pēc pusnakts sākās
sacensības strītbolā (17 komandām) volejbolā (18
komandām) un zolītē (32 dalībniekiem). Uzvarētāji
balvas saņēma pulksten 5:00 no rīta.

LLU 18. Universiāde norisinājās 13 sporta
veidos. Vietu secība un sporta veidu, kuros fakultāte
piedalījusies, skaits – sievietes PTF (10), EF (9), LIF
(7), SZF (7), MF (7), ITF (9), VMF (5), TF (5), LF (5);
vīrieši MF (13), LIF (13), EF (12), PTF (12), TF (11),
ITF (13), SZF (8), LF (8), VMF (6). Visvairāk dalībnieku
bija volejbolā, basketbolā, šaušanā, peldēšanā,
vieglatlētikā.
Ik gadu katra fakultāte rīko fakultātes
svētkus, kuros ietver arī sporta sacensības. Šeit
fakultāšu studentiem ir iespēja parādīt izdomu un
organizatoriskās spējas.

Studentu
dienas
svētkos
novembrī
tika piedāvāta programma 6 sporta veidos. Šo
piedāvājumu izmantoja 500 studentu no 15
augstskolām. Visvairāk dalībnieku bija minifutbolā –
26, strītbolā – 29 un volejbolā – 18 komandas.
Lāpu skrējienā tika pārstāvētas 8 komandas.
Godalgotās vietās ierindojās MF, LIF, SZF.
LLU 70. gadadienai veltītie sporta pasākumi
notika 10 sporta veidos.
Jubilejas skrējienā no LU līdz LLU piedalījās
42 dalībnieki.
K. Ulmaņa muzejā „Pikšas” notika tradicionālā LLU
darbinieku sporta pēcpusdiena. Dalībnieki sacentās
12 individuālajos un 4 komandu veidos. Visplašāk
pārstāvēta bija MF.
Jelgavā tika rīkotas Baltijas studentu 25.
SELL spēles, kurās piedalījās 1484 dalībnieki no
55 augstskolām no 11 valstīm. Studenti sacentās

LLU delegācija SELL spēlēs
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11 sporta veidos – basketbolā, vieglatlētikā,
orientēšanās sportā, minifutbolā, volejbolā, florbolā,
estētiskajā vingrošanā, peldēšanā, šahā, džudo
un galda tenisā. LLU studentiem komandu sporta
veidos vislabāk veicās florbola komandai, kura
ieguva 3. vietu.
Individuālie sasniegumi 25. SELL spēlēs:
• Andrejam Romaņinam 400m barjerskrējienā 2.
vieta
• Laurai Ludevikai
augstlēkšanā 3. vieta
• Dmitrijam Pupkovam peldēšanā (50m brass)       
3. vieta
peldēšanā (100 m brass) 2. vieta
• Guntaram Deičmanam peldēšanā (50 m
tauriņstils) 2. vieta
peldēšanā (100 m tauriņstils) 3. vieta
• Rolandam Jaunzemam, Dmitrijam Pupkovam,
Guntaram Deičamanam, Ģirtam Ģīrpniekam
peldēšanā (stafete brīvajā stilā) 2. vieta
• Modrim Okmanim džudo 3. vieta
• Jurim Putinam džudo 2. vieta
• Jānis Krūmiņam orientēšanās sportā 3. vieta
Pārskata gadā notika starptautiskais
volejbola turnīrs veterāniem „Saulgrieži” ar 24
komandu piedalīšanos.

Tika organizētas Latvijas Sporta veterānu
46. sporta spēles volejbolā, basketbolā, peldēšanā,
šahā, LLU pārstāvji piedalījās 7 sporta veidos.
Latvijas Augstskolu sporta savienības 19.
Universiādē sievietes piedalījās 9 sporta veidos no 13
un 13 augstskolu konkurencē LLU ieņēma 4. vietu.
Vislabāk veicās šahā un volejbolā. Vīrieši piedalījās 14
veidos no 16 un 17 augstskolu konkurencē izcīnīja
3. vietu. Vislabāk veicās peldēšanā, orientēšanās
sportā, badmintonā.
Latvijas Universiādes ietvaros LLU organizēja
sacensības peldēšanā, badmintonā, svaru bumbu
celšanā, basketbolā sievietēm, volejbolā vīriešiem.
Strādājošo sporta spēlēs startēja sieviešu un vīriešu
volejbola komandas.
Sieviešu volejbola komanda un vīriešu florbola
komandas piedalījās Latvijas 1. līgas sacensībās.
Latvijas studentu līgas sacensībās basketbolā vīriešu
komanda ieguva 4. vietu.
Tradicionālie sporta pasākumi saglabāsies
arī 2010. gadā, kā arī nākamajā gadā papildus
tiks rīkoti Latvijas Universiādes 2 posmi, dienesta
viesnīcu („koju”) turnīri, tika atjaunotas fakultāšu
mazās universiādes.

Peldēšana SELL spēlēs
LLU SELL spēļu medaļu saņēmēji pie rektora
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STUDENTU KLUBS
SVĒTKI, TRADĪCIJAS, FESTIVĀLI,
MĀKSLINIECISKĀ PAŠDARBĪBA
2009. gada nozīmīgākie notikumi, aktivitātes un ieguvumi
•
•
•
•

Augstskolas 70 gadu jubileja.
Starptautiski festivāli citās valstīs un Latvijā.
Izstrādāts un apstiprināts pārrobežu projekts „Baltu vienotība zem saules”.
Sagatavots vēsturiskais apskats par augstskolas pašdarbības kolektīviem, to vadītājiem, tradīcijām un
svētkiem LLU 70 gadu vēstures grāmatai.

LLU Studentu klubs kopā ar pašdarbības kolektīvu dalībniekiem un vadītājiem, sadarbībā ar citām
LLU struktūrvienībām un institūcijām organizēja, radīja un veidoja šādus pasākumus:
11. februārī		
25. februārī		
18. martā		
28. martā		

12. aprīlī		
9. maijā 		
			
15. maijā		
22. maijā		
29. maijā		
			
10. jūnijā		
			
31. jūlijā		
no 31. augusta
līdz 20. septembrim
31. augustā		
1. oktobrī		
			
28. un 30. oktobrī
			
16. novembrī		
19. decembrī		

Mīlestības balle
20. Studentu folkfestivāls kopā ar viesmāksliniekiem Ievu Akurāteri un Daks
Koncerts „Pavasaris pirms 70 gadiem”
Starptautisks festivāls „Baltija dejo 2009”:
• TDA „Terbata” no Igaunijas Dabas zinātņu universitāte (Tartu);
• TDA „Sēja” un tautas mūzikas kapela „Uķinikas” no Lietuvas Lauksaimniecības
universitātes (Kauņa);
• TDA „Kalve”;
• VPDK „Kalve Zelta smiltis” no Latvijas Lauksaimniecības universitātes (Jelgava).
“Lieldienu pastaiga” Jelgavas pils parkā
JDK “Skalbe” sadancis Pils saliņā “Es jūtu, ka lidot protu”, kurā piedalījās 12 deju
kolektīvi no dažādiem Latvijas novadiem; šo kolektīvu dejotāji ir kādā veidā saistīti ar
LLU vārdu
„Muzeja nakts” – „Jelgavas pils pirms 270 un 70 gadiem – no hercoga līdz studentam”
SELL spēļu atklāšanas ceremonija Pils pagalmā
Pilsētas svētku gājiens, kurā piedalījās visi pašdarbības kolektīvi, veidojot 90%
augstskolas pārstāvju savā kolonnā
Scenārija izstrāde un nodrošināšana grāmatas „LLA – LLU rektors
(1980–1986) VIKTORS TIMOFEJEVS” atvēršanas svētkos
Uzņemšanas nakts
Jaunu dalībnieku uzņemšana LLU pašdarbības kolektīvos
Imatrikulācijas akts un “Satikšanās svētki” augstskolas studentiem LLU aulā
Azemitologa svētki ar devīzi “Lai veidotu nākotni, nekas nav tik nepieciešams kā
sapnis par to.” (Viktors Igo)
LLU 70 gadu jubilejas svinīgās sēdes un svētku koncerti – programmas un 		
scenāriju izstrāde, režija un īstenošana
Studentu dienas ieskaņas koncerts un studentu balle
Ziemassvētku balle Jelgavas pilī
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2009. gada sākumā savu darbību turpināja astoņi pašdarbības kolektīvi, kuri ar savu māksliniecisko
izpausmi koncertos, izrādēs, skatēs, festivālos un pasākumos pārstāvēja LLU vārdu. 2009. gada nogalē
LLU vārdu turpināja pārstāvēt septiņi pašdarbības kolektīvi, bez augstskolas finansiāla atbalsta turpina
strādāt divi no šiem septiņiem kolektīviem: VPDK „Kalves Zelta smiltis” un JK „Riti”.

Tautas deju ansamblis „Kalve”

58 dalībnieki, vadītāja Gunta Skuja, koncertmeistare Vera Knite
Koncerti un aktivitātes 2009. gadā:
24.01.		
Jaunrades deju skate						
28.01.		
Kalves kauss							
18.03.		
Koncerts „Pavasaris pirms 70 gadiem”			
20.03.–22.03. Kalve nometne, koncerti					
28.03.–29.03. Starptautisks festivāls „Baltija dejo”				
30.03.		
Koncerts basketbola sacensību atklāšanas ceremonijā
4.04.		
Jelgavas pilsētas deju kolektīvu skate – I pakāpes diploms
12.04.–19.04. XIII Starptautiskais tautas deju festivāls Maljorkā,
		
II pakāpe par horeogrāfijām					
30.05.		
Koncerti Jelgavas pilsētas svētkos				
20.06.		
Koncerts Zāļu tirgū						
22.06.–29.06. Starptautiskais folkloras festivāls „Jutajaiset”, 2 koncerti
2.07.–5.07.
Igaunijas dziesmu un deju svētki				
31.08.		
Koncerts I kursa studentiem					
23.10.		
LLU VMF jubilejas koncerts 					
28.10., 30.10. Uzstāšanās LLU 70 gadu jubilejas pasākumos		
11.11.		
Studentu dienas koncerts					

Valmiera
Slampe
LLU
Ādaži
Jelgava
LLU sporta nams
Jelgava
Maljorka (Spānija)
Jelgava
Jelgava
Rovaniemi (Somija)
Tallina (Igaunija)
LLU
LLU
LLU
LLU

Kopumā pārskata gadā kolektīvs uzstājies un sniedzis 42 koncertus.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kalves Zelta smiltis”
22 dalībnieki, vadītāja Gunta Skuja
Kolektīvs strādā bez augstskolas finansiāla atbalsta

2009. gadā kolektīvs pārstāvējis augstskolas vārdu šādos koncertos:
4.04.		
Jelgavas pilsētas deju kolektīvu skatē, I pakāpes diploms
Jelgavā
18.03.		
„Pavasaris pirms 70 gadiem”					
LLU
12.04.		
Pasākumā „Lieldienu pastaiga”				
Jelgavas pils saliņā
30.05.
Jelgavas pilsētas svētkos					
Jelgavā
10.10.–11.10. Kauņas kultūras centrā					
Kauņā (Lietuvā)
28.10.		
LLU jubilejas koncertā						
LLU
11.11.		
Studentu dienas koncertā					
LLU
19.12.		
Koncertā							
Kuldīgas kultūras namā
2009. gadā kolektīvs uzstājies un sniedzis 9 koncertus.

100

Latvijas Lauksaimniecības universitātes 2009. gada publiskais pārskats – darbības rezultāti

KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU, TRADĪCIJAS, SPORTS

Jauniešu deju kopa „Skalbe”
24 dalībnieki, vadītāja Ina Hercmane  

Koncerti un aktivitātes 2009. gadā:
11.02.			
Uzstāšanās Mīlestības ballē				
14.02.			
Uzstāšanās Sporta kluba cīkstoņu sekcijas jubilejā
28.02.			
Danču cīņas 						
18.03.			
Koncerts „Pavasaris pirms 70 gadiem”		
21.03.			
Koncerts 						
31.03.			
Uzstāšanās SEB Studentu basketbola līgā		
04.04.			
Deju kolektīvu skate					
04.04.			
Koncerts 						
25.04.			
Koncerts VPDK „Pali” jubilejā				
09.05.			
Sadancis „Man liekas, ka lidot protu”			
24.05.			
Uzstāšanās SELL spēlēs				
30.05.			
Koncerts pilsētas svētku amatu dienās		
30.05.			
Pilsētas svētku koncerts				
06.06.			
Dobeles danču lustes					
30.06.			
Kurzemes deju svētki 					
10.10.			
Pašdarbnieku balle kultūras namā			
28.10.			
LLU jubilejas koncerts 					
11.11.			
Studentu dienas koncerts				
12.12.			
Bauskas Ziemassvētku kauss				
18.12.			
Koncerts					
2009. gadā kolektīvs uzstājies un sniedzis 20 koncertus.

LLU
LLU
Tukums
LLU
Suntaži
Jelgava
Jelgava
Slampe
Lielvircava
LLU pils saliņa
LLU
Jelgava
Jelgava
Dobele
Ventspils
Jelgava
LLU
LLU
Bauska
Lielvircava

Studentu teātris

26 aktieri, mākslinieciskā vadītāja un režisore Astra Kacena
Aktivitātes, teātra sports, izrādes 2009. gadā:
17.02.			
Teātra Sporta mačs 						
20.03.			
Dalība Studentu dienu festivālā “Gaisma”
			
ar E. Junesko “Ainiņa četratā”					
18.03.			
Koncerts „Pavasaris pirms 70 gadiem”			
26.03.			
Dalība Starptautiskās teātra dienas festivālā
			
ar E. Ermansona “Zivs un pele” 				
14.04.			
Teātra sporta mačs 						
16.05.			
„Muzeja nakts” –
			
fragments no E. Vulfa izrādes ”Vaļsirdīgās”			
26.05.–28.05.		
Pirmizrādes la cafe de theatre “Dīvainā teātra pasaule”
7.06.			
M. Melgalvja dzejas kompozīcija “Dejas virs bezizeja” 		
23.09.			
viesizrāde no Rīgas Nomales teātra “Edite Piafa”
			
la cafe de theatre 						
12.11.			
Latvijas augstskolu Teātra sporta turnīrs
			
Studentu dienas ietvaros, dalība un organizēšana		
24.11.			
Teātra sporta turnīrs 						

Studentu teātris
RTU
LLU aula
Rīgā Kultūras koledža
Studentu teātrī
LLU
Studentu teātris
Studentu teātris
Studentu teātris
LLU
Studentu teātris

2.06., 22. un 23.09., 20. un 21.10., 3. un 4.11., 1., 2. un 3.12. la cafe de theatre „Dīvainā teātra pasaule”
izrādes Studentu teātrī.
2009. gadā Studentu teātris pie sevis pulcējis skatītājus 24 reizes.
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Sieviešu koris „Liepa”

32 dalībnieces, diriģente Inta Zakenfelde, kormeistare Edīte Bergmane
Kora aktivitātes 2009. gadā:
9.01.–11.01.		
Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls –
			
konkurss “Sudraba zvani”					
18.03.			
Koncerts „Pavasaris pirms 70 gadiem”			
21.03.			
Draudzības koncerts 						
27.03.			
Atvērto durvju diena 						
16.05.			
Koncerts Muzeju nakts pasākumā				
30.05.			
Pilsētas svētku koncerts				
16.10.			
Koncerts Mežu fakultātes jubilejā				
23.10.			
Koncerts VMF jubilejā						
28.10.			
Piedalīšanās LLU jubilejā					
30.10.			
LLU svinīgā sēde, koncerts					
11.11.			
Studentu dienas koncerts					
15.12.			
Koncerts EF svinīgā sēdē					
19.12.			
Koncerts Ziemassvētku ballē 					

Daugavpils
LLU
Roja
LLU
LLU
Jelgava
LLU
LLU
LLU
LLU
LLU
LLU
LLU

2009. gadā sieviešu koris „Liepa” uzstājies un sniedzis 14 koncertus.

Vīru koris ”Ozols”

31 dalībnieks, diriģents Guntis Galiņš
2009. gadā vīru dziesmas ir skanējušas:					
14.02.			
Sadraudzības koncertā 				
21.02.			
Koru sadziedāšanās koncertā 				
07.03.			
V. Kaminska dziesmu koncertā			
14.03.			
Koncertā „Dziesma dziesmai”				
14.03.			
Skatē – konkurss vīru ansambļiem
			
„Mēs tikāmies martā”,
			
iegūts III pakāpes diploms				
18.03.			
Koncertā „Pavasaris pirms 70 gadiem”		
28.03.			
Jubilejas koncertā 					
02.05.			
Koncertā 						
12.05.			
Labdarības koncertā 					
16.05.			
Uzstāšanās „Muzeju nakts” pasākumā		
30.05.			
Jūras dziesmu festivālā 				
25.07.			
Kurzemes novada dziesmu svētkos 			
24.10.			
Kora „Delta” un draugu jubilejas ieskaņas koncertā
31.10.			
Koncertā „Ceļš uz Ventspili” veltīts V. Kamiskim
14.11.			
Labdarības koncertā „Dziesmu vija” 			
21.12.			
Draudzības koncertā					
										
2009. gadā vīru koris uzstājies un sniedzis 16 koncertus.
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Brocēnos
Carnikavā
LLU
Skrundā
Madonā
LLU
Rojā
Ķegumā
pansionātā „Zemgale”
LLU
Kauguros
Ezerē
RTU
Ventspilī
Kultūras centrā „Imanta”, Rīgā
Paula Stradiņa klīniskajā
slimnīcā
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Ansamblis (jauniešu koris) „Riti”
28 dalībnieki, diriģente Sarma Rudzutaka

Kolektīvs kopš 2009. gada septembra strādā bez augstskolas finansiāla atbalsta, kolektīvs
pārstāvējis augstskolas vārdu šādos koncertos:
18.04.			
Jauniešu koru džeza mūzikas koncertā		
RTU
30.05.			
Pilsētas svētkos					
Jelgavā
31.05.			
Jauniešu koru džeza mūzikas koncertā		
Dzintara koncertzālē
28.10.			
LLU 70 gadu jubilejas pasākumā			
LLU
11.11.			
Studentu dienas koncertā				
LLU
16.12.			
Konventa svinīgajā sēdē				
LLU
2009. gadā kolektīvs uzstājies un sniedzis 6 koncertus.

Studentu orķestris
diriģents Raitis Ašmanis

2009. gada 31. augustā ar savu muzicēšanu kuplināja Imatrikulācijas aktu Jelgavas pils pagalmā.
Šī Studentu orķestra uzstāšanās kļuva pagaidām par pēdējo vēsturisko reizi, kad kolektīvs sevi pozicionējis
ar LLU vārdu. Cerams, ka nākotnē sadarbība atjaunosies.

Sieviešu koris “Liepa”

Studentu teātris
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LLU Arodkomiteja
Arodkomitejas sastāvs

LLU Arodkomiteja
Priekšēdētāja : Vizma Valaine
Adrese: Lielā iela 2-297
Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63005688
e-pasts: arkom@llu.lv

Priekšsēdētāja: Vizma Valaine
Biedri: Rasma Veinberga, Aira Dubovika, Ingrīda Šmite, Aija Jurevica, Daiga Rudēvica, Zilvija Poča, Vizma
Valaine, Maija Žodziņa, Lāsma Dauvarte, Ingūna Krastiņa, Jolanta Krisūna, Dace Gailuma, Jana Ķepīte,
Indulis Melngalvis.
Pārskata gadā liela uzmanība pievērsta arodaktīva apmācībai un informēšanai, kā arī pieredzes
apmaiņai (sēdes, semināri, tikšanās).
Arodkomitejas pārstāvji piedalījušies vairāku universitātes komisiju darbā, darbojušies pilsētas
padomēs – Nodarbinātības valsts aģentūras konsultatīvajā padomē, Zemgales profesionālās izglītības
padomē, ir ievēlēti Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu biedrības Republikāniskajā komitejā un
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Dzimumlīdztiesības padomē.
Atbalstītas nozaru arodbiedrības protesta akcijas Latvijā, kā arī Eiropas arodbiedrību organizētajos
starptautiskajos pasākumos. LLU Arodkomitejas
priekšsēdētājai Vizmai Valainei bija iespēja piedalīties
šajā konferencē kā Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienības (LBAS) pārstāvei. 1. Pasaules sieviešu
konference “Decent Work – Decent Life for Women:
Trade Unions Taking the Lead for Economic and
Social Justice & Equality” notika Briselē, kongresa
centrā BEDFORD. Tajā piedalījās apmēram 450
sieviešu no aptuveni 110 valstīm.
Janvārī kopā ar Sporta klubu un Sporta
katedru tika organizēta darbinieku sporta diena ar
kausa pasniegšanu labākajai komandai. Jau trešo
Darbinieku sporta diena
gadu jūnijā Kārļa Ulmaņa muzejā „Pikšas” notika
sportiska pēcpusdiena ar sporta un prāta spēlēm brīvā dabā, ar
uzvarētāju apbalvošanu un desiņu cepšanu.
Gada nogalē notika vairāki tradicionāli pasākumi, kuri
organizēti sadarbībā ar LLU administrāciju:
• universitātes pensionēto darbinieku Ziemassvētku ieskaņu
pēcpusdiena – pasākums pulcēja
vairāk nekā 100 bijušo
darbinieku;
• darbinieku bērnu Eglīte ar uzvedumu, Ziemassvētku vecīti,
rotaļām un saldumu paciņām.
Interešu izglītības jomā vienpadsmito gadu darbojas sieviešu
klubiņš.

Citas arodbiedrības aktivitātes

• Arodbiedrības biedru apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem.
• Universitātes
darbinieku
veselības
apdrošināšanas
organizēšanā.
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LLU Arodkomitejas priekšsēdētāja
Vizma Valaine (pirmā no labās) un
arodbiroju pārstāvji starp Latvijas
Lauksaimniecības un pārtikas nozaru
arodbiedrības piketētājiem pie LR
Saeimas nama 1. decembrī
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PIELIKUMI

Finansiālais atbalsts studējošajiem
LLU piedāvā iespēju aktīviem un radošiem studējošajiem saņemt finansiālu atbalstu vienreizēju piešķīrumu
vai ikmēneša stipendiju veidā.
Vienreizēji piešķīrumi
Studējošajiem un mācībspēkiem palīdz īstenot konkrētus studiju vai zinātniskās pētniecības mērķus:
Piešķīruma mērķis

Summa (Ls)
Stipendiāti 2009. gadā
J. un M. Kāvušu izglītības un kultūras stipendiju fonds
Atbalstīt studentu un maģistrantu studijas un praktizēšanos
līdz 150
Līva Dudareva, LIF 5. kursa studente
ārvalstīs: Itālijā, Spānijā, Anglijā, Austrijā, Turcijā
Jānis Baltkājis, VMF 6. kursa students
Jeļena Nikolau, VMF 6. kursa studente
Svetlana Pekure, VMF 6. kursa studente
Anete Mežote, TF 2. kursa maģistrante
Zanda Zeidmane, EF 2. kursa maģistrante
E. Kleinberga piemiņas stipendiju fonds
Atbalstīt LLU mācībspēku un talantīgu studējošo
650
Dace Bērziņa, VMF vieslektore, doktorante
veterinārajā medicīnā, lai studētu vasaras skolā veterināro
patoloģiju
„Open mind” stipendija
1. kārta:
100
Indra Muižniece, LIF 3. kursa studente
atbalsta pamatstudiju 2.–4. kursa studentus, kuri sagatavo
Jānis Vīgants, EF 3. kursa students
Daira Erdmane, EF 3. kursa studente
priekšpētījumu par kādu no AS “Swedbank“ piedāvātajām
Zane Āboliņa, EF 3. kursa studente
tēmām
Linda Katkeviča, EF 3. kursa studente
Māris Šņickovskis, SZF 4. kursa students
Laura Krilova, SZF 4. kursa studente
Digna Kārkliņa, EF3. kursa studente
Gunta Petkūne, LIF 3. kursa studente
2. kārta:
1000
Jānis Vīgants, EF 3. kursa students
atbalsta studentus, kuri ir izstrādājuši un veiksmīgi
Gunta Petkūne, LIF 3. kursa studente
noslēguši savu pieteikto priekšpētījumu

Mēneša stipendija
Vienam vai vairākiem studiju gadiem, lai palīdzētu studējošajiem sekmīgi apvienot studijas, pētniecisko un
sabiedrisko darbību.
Stipendijas piešķiršanas mērķis

Summa (Ls/mēn.)
Stipendiāti 2009. gadā
LLU ATBALSTĪTĀS STIPENDIJAS
LLU Senāta stipendija
Atbalstīt studentu un maģistrantu labās un izcilās sekmes
110
1.pusgads:
studijās un pētniecībā, kā arī sabiedrisko aktivitāti LLU
Aleksejs Zacepins, ITF 2. kursa maģistrants
Zane Šmukste, EF 4. kursa studente
Guntars Kirovainis, PTF 4. kursa students
2.pusgads:
Anda Gotlaufa, LIF 5. kursa studente
Darja Krasjuka, PTF 4. kursa studente
Guntars Gulbis, MF 4. kursa students
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Tabulas turpinājums no 105 lpp.
Stipendijas piešķiršanas mērķis

Summa (Ls/mēn.)
Stipendiāti 2009. gadā
K. Ulmaņa stipendija
Atbalstīt talantīgus un aktīvus studentus un maģistrantus,
130
1.pusgads:
kas uzrakstījuši zinātnisku pētījumu par K. Ulmaņa dzīvi
Lelde Birkava, EF 4. kursa studente
un strādājuši zemnieku saimniecībā
Iveta Rubule, EF 4. kursa studente
Agnese Viļuma, LF 4. kursa studente
Jūlija Volkova, LF 3. kursa studente
2.pusgads:
Raivis Andersons, SZF 4. kursa students
Atbalstīt radošu un talantīgu studentu vai maģistrantu,
kas uzrakstījis zinātnisku pētījumu par J. Čaksti

J. Čakstes stipendija
130
1.pusgads:
Lāsma Līcīte, EF 2. kursa maģistrante
2.pusgads:
Lana Svarinska, SZF 3. kursa studente

STARPAUGSTKOLU UN CITI ĀRPUS UNIVERSITĀTES STIPENDIJU FONDI
E. un A. Lazdupu vārdā nosauktais stipendiju fonds
Atbalstīt studentus, maģistrantus, kuru dzīvesvieta ir
70
1.pusgads:
Madonas rajona, Dzelzavas pagasts
Rolands Feldmanis, TF 2. kursa students
2.pusgads:
Rolands Feldmanis, TF 3. kursa students
Vītolu fonds
Palīdzēt spējīgiem, centīgiem, maznodrošinātiem
100 vai 200
60 studējošie no visām LLU fakultātēm
jauniešiem studēt augstskolā
Latvijas Agronomu biedrības Ārzemju nodaļas stipendija
Atbalstīt maģistrantu un doktorantu pētniecību
200
1.un 2. pusgads:
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, ko var noslēgt
Liena Poiša, LF doktorante
1 līdz 3 gados un kas piedāvā risinājumu Latvijas
Vilnis Pīrs, TF doktorants
tautsaimniecībā aktuālai problēmai
UZŅĒMUMU STIPENDIJAS
SIA „DeLaval”
Atbalstīt studentus, maģistrantus un doktorantus, kas
50
1.pusgads:
studē, veic zinātniskus pētījumus piensaimniecības
Daiga Baltiņa, LF 3. kursa studente
nozarē.
Inga Muižniece, LF doktorante
Santa Skuja, VMF doktorante
Mārtiņš Puriņš, TF 1. kursa maģistrants
Ansis Saliņš, TF 2. kursa maģistrants
2.pusgads:
stipendijas izmaksas pārtrauktas
SIA „Kesko Agro Latvija”
Atbalstīt pamatstudiju studentu, atsevišķos gadījumos
70
1.pusgads:
maģistrantu, pētnieciskos darbus lauksaimniecības jomā,
Gatis Meironaitis, TF 4. kursa students
kas veicinātu Latvijas lauksaimniecības nozares attīstību.
Jānis Freibergs, TF 3. kursa students
2.pusgads:
stipendijas izmaksas pārtrauktas
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LLU doktorantu aizstāvētie promocijas darbi
2009. gadā
Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Iegūtais
Aizstāvēšanas
zinātniskais grāds
datums
Dr.oec.
06.02.2009.

1.

Helma Jirgena

2.

Elīna Konstantinova

Dr.oec.

06.02.2009.

3.

Jānis Ošs

Dr.sc.ing.

20.02.2009.

4.

Ligita Bite

Dr.oec.

13.03.2009.

5.

Inta Slavinska

Dr.oec.

13.03.2009.

6.

Dagnija Lazdiņa

Dr.silv.

17.04.2009.

7.

Ingrīda Gailīte

Dr.sc.ing.

17.06.2009.

8.

Aleksandrs Veršilovskis

Dr.sc.ing.

17.06.2009.

9.

Vera Boroņenko

Dr.oec.

19.06.2009.

10.

Ingrīda Millere

Dr.oec.

19.06.2009.

11.

Ilze Stumpe-Vīksna

Dr.sc.ing.

27.08.2009.

12.

Linda Siliņa

Dr.oec.

25.09.2009.

13.

Oskars Kozinda

Dr.med.vet.

21.10.2009.

14.

Skaidrīte Būmane

Dr.agr.

10.12.2009.

15.

Aija Pridāne

Dr.paed.

10.12.2009.

Promocijas darba tēma
Saimnieciskās darbības dažādošanas
iespējas Latvijas laukos
Mentorings kā zināšanu pārneses
process uzņēmējdarbības veicināšanai
Latvijas laukos
Koksnes resursu plūsmas analīze

Zinātniskais vadītājs
Profesore, Dr.habil.oec.
Baiba Rivža
Profesore, Dr.habil.oec.
Baiba Rivža

Profesors, Dr.habil.
sc.ing. Pēteris Rivža
Darba vides kvalitāte un tās vadīšana Profesore, Dr.oec. Līga
Latvijas reģionu uzņēmumos
Mihejeva; konsultants
Profesors, Dr.habil.
sc.ing. Arnolds Šķēle
Loģistika reģionu attīstībai
Profesors, Dr.habil.agr.
Kazimirs Špoģis
Notekūdeņu dūņu izmantošanas
Profesors, Dr.habil.biol.
iespējas kārklu plantācijās
Imants Liepa
Ogu spiedpalieku novērtējums un
Asociētā profesore,
piemērotība kviešu maizes tehnoloģijai Dr.sc.ing. Envija Velga
Strautniece
Jutīgu analītisko metožu izstrāde
Docente, Dr.sc.ing. Velga
kancerogēna mikotoksīnaMiķelsone
sterigmatocistīna noteikšana dažādās
pārtikas sistēmās
Klasteru loma reģiona konkurētspējas Profesore, Dr.oec.
paaugstināšanā
Anastasija Vilciņa
Darbības procesi ēdināšanas
Profesors, Dr.habil.agr.
uzņēmumos Latvijas reģionos
Kazimirs Špoģis
Policiklisko aromātisko ogļūdeņražu Asociētais profesors,
saturs pārtikas produktos un tā izmaiņa Dr.chem. Andris
ražošanas tehnoloģiju ietekmē
Morozovs
Kurzemes reģiona lauksaimniecības Profesors, Dr.habil.agr.
strukturālā attīstība
Kazimirs Špoģis
Dažu rentgenomorfometrisko
Docents, Dr.med.
parametru izmantošana suņu gūžu
vet. Zigurds Polītis,
locītavu displāzijas diagnostikā
profesors, Dr.habil.med.
vet. Zigmunds Brūveris,
konsultante profesore,
Dr.sc.ing. Irina Arhipova
Minerālmēslojuma optimizācija ganību Profesors, Dr.agr.
airenes sēklaudzēšanas sējumos
Aleksandrs Adamovičs,
minerālaugsnēs
konsultants Dr.agr.
Pēteris Bērziņš
Dzīves kvalitātes principa īstenošana
Profesore, Dr.paed.
mājturības izglītībā pamatskolā
Baiba Briede
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ES struktūrfondu projektu saraksts
Fonds
ERAF

Ieviešanas laiks
2009.–2013.

ESF
ESF
ESF

2009.–2013.
2009.–2014.
2009.–2012.

ESF

2009.–2012.

ESF
ESF

2009.–2012.
2009.–2011.

108

Projekta nosaukums
Finansējums, latos
Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra (TEPEK) darbības
391 079,45
uzturēšana un attīstība LLU
Atbalsts LLU maģistra studiju īstenošanai
403 380,00
Atbalsts LLU doktora studiju īstenošanai
3 341 174,00
Cilvēkresursu piesaiste atjaunojamo enerģijas avotu
1 354 204,00
pētījumiem
Latvijas starpaugstskolu zinātniskās grupas izveide
1 380 000,00
sistēmbioloģijā
Pārtikas nozares zinātniski pētnieciskās grupas izveide
1 123 321,00
Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kvalifikācijas
223 012,00
celšana LLU

Projekta vadītājs
Ilze Stokmane
Ilze Stokmane
Dace Kaņepone
Pēteris Rivža
Egils Stalidzāns
Evita Straumīte
Ilvita Švāne
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Apbalvojumi 2009. gadā
LR Zemkopības ministrijas medaļa “Par centību”
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Aleksandrs Gailums
Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Arnis Mugurēvičs
Rektorāts
Ieva Žukauska
Lauksaimniecības fakultāte
Zemkopības ministrijas Atzinības raksts
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Imants Atis Skrupskis
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Evita Straumīte
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
LR Ministru kabineta Atzinības raksts
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Alfons Grīnfelds
Meža fakultāte
Imants Liepa
Meža fakultāte
Baiba Rivža
Ekonomikas fakultāte
Izglītības un zinātnes ministrijas apbalvojums
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Anita Aizsila
Tehniskā fakultāte
Ludis Pēks
Tehniskā fakultāte
Ēriks Tilgalis
Lauku inženieru fakultāte
Vides ministrijas apbalvojums
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Ritvars Sudārs
Lauku inženieru fakultāte
Viesturs Jansons
Lauku inženieru fakultāte
Jelgavas pilsētas Pateicības raksts
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Boļeslavs Matusevičs
Sporta katedra
Jānis Ābele
Sociālo zinātņu fakultāte
Guntis Rozītis
Lauksaimniecības fakultāte
Gundega Stradiņa
Rektorāts
Voldemārs Strīķis
Ekonomikas fakultāte
Valdis Kleins
Tehniskā fakultāte
LLU rektora Pateicības raksts
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Aija Pētersone
Sociālo zinātņu fakultāte
Pēteris Liepnieks
Lauksaimniecības fakultāte
Romāns Eglītis
Tehniskā fakultāte
Jāzeps Svētiņš
Tehniskā fakultāte
Daina Grasmane
Sociālo zinātņu fakultāte
Harijs Peka
Tehniskā fakultāte
Jānis Ķusis
Sociālo zinātņu fakultāte
Ilga Gorbunova
Grāmatvedība
Dace Skrupska
Sociālo zinātņu fakultāte
Velta Paršova
Lauku inženieru fakultāte
Daina Užkurele
Meža fakultāte
Regīna Baltušīte
Tehniskā fakultāte
“Microsof Latvia”
Vivita Šmite
Jaunatnes tūrisma mītne „Universitāte”

LLU rektora Pateicības raksts
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Vanda Karlinska
8. dienesta viesnīca
Jānis Gertners
Lauku inženieru fakultāte
Rudīte Blekte
9. dienesta viesnīca
Valentīna Račiņa
5. dienesta viesnīca
Aiva Loce
3. dienesta viesnīca
Tamāra Plasiņa
2. dienesta viesnīca
Nijole Neimane
6. dienesta viesnīca
Anda Baumane
1. dienesta viesnīca
Ināra Šakirova
4. dienesta viesnīca
Laila Ozola
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Anda Zvīgule
Tehniskā fakultāte
Elīna Sturmoviča
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Jānis Vītols
Sporta katedra
„Journal of Science Education”
Juris Kusinš
3. dienesta viesnīca
Aina Spridzāne
Lauku inženieru fakultāte
Vija Balode
Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Auseklis Asarītis
Lauku inženieru fakultāte
Ilmārs Grasbergs
Saimnieciskais dienests
Gunta Šteinerte
Veterinārmedicīnas fakultāte
Uģis Gods
Ekonomikas fakultāte
Juris Savickis
SIA „Itera Latvija”
Pēteris Ločmelis
SIA „Itera Latvija”
Imants Meirovics
Rīgas Tehniskā universitāte
Jānis Kuķis
Tehniskā fakultāte
Vizma Vanovska
Tehniskā fakultāte
Voldemārs Kaņeps
Tehniskā fakultāte
Aija Jurevica
Ekonomikas fakultāte
Edīte Rozīte
Lauksaimniecības fakultāte
Vija Pavlova
Sociālo zinātņu fakultāte
Valdis Auziņš
Lauksaimniecības fakultāte
Rūta Zaļeckīte
Rektorāts
Vārds, uzvārds
Ilze Čakste
Regīna Grigorjeva
Valdis Kleins
Gunārs Pētersons
Vita Antāne
Ruta Galoburda
Maija Uzkliņģe
Īra Irēna Vītiņa
Arvīds Vilde
Jānis Valters
Vizma Valaine

LLU Atzinības raksts
Struktūrvienība
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Ekonomikas fakultāte
Tehniskā fakultāte
Veterinārmedicīnas fakultāte
Veterinārmedicīnas fakultāte
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Veterinārmedicīnas fakultāte
LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas
zinātniskais institūts „Sigra”
LLU aģentūras Lauksaimniecības
tehnikas zinātniskais institūts
Lauku inženieru fakultāte
Tehniskā fakultāte
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Vārds, uzvārds
Jāzeps Sprūžs
Jānis Latvietis

LLU Atzinības raksts
Struktūrvienība
Lauksaimniecības fakultāte
Lauksaimniecības fakultāte

LLU Pateicības raksts un LLU emblēmas kapara nozīmīte
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Ilze Jēgere
Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Inta Roga
Tehniskā fakultāte
Ināra Rižakova
Lauksaimniecības fakultāte
Zinaīda Jurševska
Ārlietu daļa
Anna Rubene
Veterinārmedicīnas fakultāte
Anda Liniņa
Lauksaimniecības fakultāte
Nadežda Leitāne
Tehniskā fakultāte
Juta Pūdere
Ekonomikas fakultāte
Rasma Veinberga
Studiju daļa
Aloida Ķirse
Tehniskā fakultāte
Regīna Grigorjeva
Ekonomikas fakultāte
Vēsma Ilmane
Lauksaimniecības fakultāte
Jānis Staša
Meža fakultāte
Vija Vorpa
Rektorāts
Arnis Mugurēvičs
Rektorāts
Diana Svika
Sociālo zinātņu fakultāte
Ieva Žukauska
Lauksaimniecības fakultāte
Aivars Purvgalis
Meža fakultāte
Anita Sprincina
Lauksaimniecības fakultāte
LLU Atzinības raksts un LLU emblēmas sudraba zīme
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Jānis Ābele
Sociālo zinātņu fakultāte
Lija Dukaļska
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Imants Ziemelis
Tehniskā fakultāte
Pēteris Leščevics
Tehniskā fakultāte
Arnolds Šķēle
Meža fakultāte
Oļģerts Parčinskis
Veterinārmedicīnas fakultāte
Silvija Štrausa
Lauku inženieru fakultāte
Baiba Rivža
Ekonomikas fakultāte

110

LLU Atzinības raksts un LLU emblēmas zelta zīme
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Henns Tuherms
Meža fakultāte
LLU rektora Pateicības raksts
un keramikas sienas dekors ar LLU siluetu
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Astra Kacena
Sabiedrisko attiecību daļa
Uldis Pinnis
LLU aģentūra – Lauksaimniecības
tehnikas zinātniskais institūts
Vasilijs Ustinovs
LLU aģentūra – Lauksaimniecības
tehnikas zinātniskais institūtas
Vija Pavlova
bijusī LLU darbiniece
Roberts Trubka
Veterinārmedicīnas fakultāte
Inta Roga
Tehniskā fakultāte
Biruta Druviete
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Valda Kozule
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Daina Truksne
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Skaidrīte Brūvere
Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Aivars Baumanis
Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Gunārs Puriņš
Lauku inženieru fakultāte
Valdis Āboliņš
Saimnieciskais dienests
Marija Grase
Lauksaimniecības fakultāte
Anna Jankovska
Rektorāts
Valerijans Konovalovs
Saimnieciskais dienests
Māra Strauhmane
Ekonomikas fakultāte
Raisa Sipoviča
Sociālo zinātņu fakultāte
Zigrīda Krauze
Sociālo zinātņu fakultāte
Jānis Kaktiņš
Sociālo zinātņu fakultāte
Minjona Aumale
Tehniskā fakultāte
LLU Goda doktora lenta un LLU emblēmas zelta zīme
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Imants Lancmanis
Rundāles pils
Juris Ekmanis
Latvijas Zinātņu akadēmija
Anna Justīne
Kāvuša izglītības fonds
Čakste-Rollins
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LLU 5. sasaukuma Padomnieku konvents
Apstiprināts LLU Senātā 2008. gada 11. jūnijā un papildināts 2008. gada 10. decembra un
2009. gada 9. septembra LLU Senāta sēdē.
Nr. p.k.
1.
2.

Vārds
Juris
Juris

Uzvārds
Biķis
Borzovs

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Juris
Ziedonis
Juris
Juris
Daiga
Jurģis
Ģirts
Jānis
Andris
Agnese
Mārtiņš
Pēteris
Leopolds
Arvīds
Ņina
Gita
Andris
Baiba
Dainis
Mareks
Inta
Jānis
Ritvars
Laimdota
Mārtiņš

Bozovičs
Caune
Cīrulis
Ekmanis
Jakoviča
Jansons
Kalnbirze
Kinna
Kiršentāls
Kveska
Lazdovskis
Lībietis
Muižnieks
Ozols
Rakstiņa
Rēvalde
Rāviņš
Rivža
Rungulis
Samohvalovs
Savicka
Skalbe
Stepanovs
Straujuma
Straume

28.
29.
30.
31.

Roberts
Vinets
Uldis
Raitis

Strīpnieks
Veldre
Viesturs
Vītoliņš

Amats
AS “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs, asociācijas “Latvijas Koks” prezidents
profesors, LU Datorikas nodaļas vadītājs, “RITI” valdes priekšsēdētājs, AS “Exigen Services
Latvia” prezidenta vietnieks kvalitātes jautājumos, IZM IT padomes priekšsēdētāja vietnieks
Malnavas koledžas direktors
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs
Jelgavas rajona ZS “Mežacīruļi” īpašnieks
Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents
AS “Swedbank” reģiona direktore
Latvijas Valsts mežzinātņu institūta “Silava” direktors
Talsu rajona Laidzes pagasta padomes priekšsēdētājs
Valsts Meža dienesta ģenerāldirektors
Kurzemes sēklas valdes priekšsēdētājs
LR Valsts Zemes dienesta ģenerāldirektore
LR Tieslietu ministrijas valsts sekretārs
ZM Politikas koordinācijas departamenta direktors
AS Rīgas taksometru parks valdes priekšsēdētājs
(amatpersona) ZM Valsts sekretāra vietnieks
ZM Lauku attīstības departamenta direktore
(amatpersona) IZM Augstākās izglītības departamenta direktore
(amatpersona) Jelgavas domes priekšsēdētājs
9. Saeimas deputāte, LZA akadēmiķe
ZM Ciltslietu nodaļas vadītājs
LR Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors
(amatpersona) Jelgavas rajona padomes priekšsēdētāja
AS “Laima” ražošanas direktors
Skrundas arodvidusskolas direktora vietnieks
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Valsts sekretāre
Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs, SIA „Moduls” ģenerāldirektora
vietnieks
VAS “Latvijas valsts meži” prezidents
LR Aizsardzības ministrs
LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta vadošais pētnieks, LZA akadēmiķis
Zemgales plānošanas reģiona izpilddirektors
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Iepirkumu komisijas veiktie iepirkumi
2009. gadā
Līgumu kopsumma
(latos, ieskaitot PVN)

Procedūru skaits

Noslēgto līgumu
skaits

Līgumu kopsumma
(latos, ieskaitot PVN)

Procedūru skaits

Noslēgto līgumu
skaits

45

46

100 071,14

4

4

132 090,80

6

7

353 077,40

1

1

36 300,00

ESF projekti
Zinātņu projekti
ZM Lauku atbalsta
dienesta subsīdijas
KOPĀ

3
12
3

5
24
3

16 940,00
34 366,97
3 603,60

1
-

1
-

35 218,89
-

1
-

1
-

73 213,10
-

1
2

49
45

74 700,00
43 320,00

63

78

154 981,71

5

5

167 309,69

7

8

426 290,50

4

95

154 320,00
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Līgumu kopsumma
(latos, ieskaitot PVN)

Noslēgto līgumu
skaits

Budžeta līdzekļi

Finansējums

Procedūru skaits

Veiktās sarunu procedūras
no 10 000 latiem

Līgumu kopsumma
(latos, ieskaitot PVN)

Veiktie konkursi
no 50 000 latiem

Noslēgto līgumu
skaits

Veiktās cenu aptaujas no
10 000 līdz 50 000 latiem

Procedūru skaits

Iepirkumi no 1 000 līdz
10 000 latiem
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Būvdarbi LLU objektos 2009. gadā
Nr. p.k.

Identifikācijas Nr.

1.

Objekts

Būvuzņēmējs

Daļēja sarūsējošā skārda karnīzes nomaiņa
4. dienesta viesnīcā
Meža fakultātes 1. stāva tualetes durvju nomaiņa

SIA „Slokas celtnieks”

3.

Ekonomikas fakultātes Ekonomikas katedras 197. telpas un
tai blakus esošā gaiteņa grīdas remonts

SIA „Slokas celtnieks”

4.

Ārējās sadzīves kanalizācijas izbūve P. Lejiņa ielā, Jelgavā

SIA „KULK”

Ekonomikas fakultātes 210. un 214. telpu remonts

SIA „Mītavas
būvserviss”
SIA „Būvnieks 07”

2.

5.
6
7.
8.

LLU objekti
2009/01
LLU objekti
2009/02
LLU objekti
2009/03
Papildu būvniecības
darbi

9.
10.
11.

LLU objekti
2009/04

12.
13.
14.

LLU objekti
2009/05
LLU objekti
2009/06

15.

SIA „Būvnieks 07”

Ekonomikas fakultātes Uzņēmējdarbības un vadības
katedras 201A, 201B, 202. un 203. telpu remonts
Ekonomikas fakultātes 213. telpas kosmētiskais remonts un SIA „Būvnieks 07”
iebūvēto mēbeļu izgatavošana.
Ekonomikas fakultātes 213. telpas kosmētiskais remonts un SIA „Būvnieks 07”
iebūvēto mēbeļu izgatavošana
Ekonomikas fakultātes katlumājas katlu pamatu izbūve
SIA „Būvnieks 07”
7. dienesta viesnīcas nesošo konstrukciju pastiprināšana un
aiļu aizmūrēšana ar celtniecības ķieģeļiem
Divu 5.dienesta viesnīcas virtuvju remonts

SIA „Būvnieks 07”
SIA „Būvnieks 07”

Ārējās saimnieciskās kanalizācijas remonts un seguma
atjaunošana Driksas ielā 1, Jelgavā.
3. dienesta viesnīcas 2. un 3. stāva logu nomaiņa

SIA”KULK”
SIA”Promiseland”

9. dienesta viesnīcas 4. un 5. stāva logu nomaiņa

SIA „Davmar”

16.

2. dienesta viesnīcas 3. stāva mazgātavas logu izgatavošana SIA „Maiga”
un montāža
Tehniskās fakultātes jumta remonts
SIA „Būvnieks 07”

17.

5., 6. un 10.dienesta viesnīcā daļējs jumta remonts

18.
19.

LLU objekti 2009/7

6.dienesta viesnīcas 4. stāva logu nomaiņa

SIA „Mītavas
būvserviss”
SIA „Montāžnieks D”
SIA „Būvnieks 07”

20.

Lauku inženieru fakultātes mācību korpusa 3. un 4. stāva
tualešu remonts
8. dienesta viesnīcas 2. stāva logu nomaiņa

21.

2. dienesta viesnīcas logu nomaiņa

SIA „Maiga”

SIA „Montāžnieks D”

Līguma summa
latos
Ls 1152,64 +
PVN Ls 242,05
Ls 308,40 +
PVN Ls 64,76
Ls 835,31 +
PVN Ls 175,41
Ls 651,49+
PVN Ls 136,81
Ls 3255,96 +
PVN Ls 683,75
Ls 4214,87 bez
PVN Ls 885,12
Ls 1897,19
bez PVN Ls
Ls 177,62 +
PVN Ls 37,30
Ls 919,09 +
PVN Ls 193,01
Ls 1716,41 +
PVN Ls 360,45
Ls 3560,83 +
PVN Ls 726,77
Ls 699,60 +
PVN Ls 146,92
Ls 4900,00 +
PVN Ls 1029,00
Ls 7298,72 +
PVN Ls 1532,73
Ls 252,11 +
PVN Ls 52,94
Ls 2394.09 +
PVN Ls 502.76
Ls 704,45 +
PVN Ls 147,94
Ls 6827,59 +
PVN Ls 1433,79
Ls 6593,62 +
PVN Ls 1384,66
Ls 4042,91 +
PVN Ls 849,01
Ls 189,70 +
PVN Ls 39,84
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Nr. p.k.

Identifikācijas Nr.

Objekts

Būvuzņēmējs

22.

9. dienesta viesnīcas logu nomaiņa

SIA „Davmar”

23.

10. dienesta viesnīcas starpsienas atjaunošana un flīzēšana

SIA „Būvnieks 07”

24.

Doktorāta telpu remonts

SIA „AB Būvnieks”

25

4. dienesta viesnīcas ieejas mezgla un higiēnas telpas
SIA „Būvnieks 07”
remonts
7. dienesta viesnīcas 3. stāva divu dušu telpu remonts un 1. SIA „Konstance Arms”
stāva loga nomaiņa administratora telpā
2. dienesta viesnīcas 2. stāva logu nomaiņa
SIA „Montāžnieks D”

26.
27.
28.
29.
30.
31.

3. dienesta viesnīcas ieejas durvju un administratora telpas
sienas izgatavošana un montāža
9. dienesta viesnīcas jumta parapeta skārda elementa
nomaiņa
3. dienesta viesnīcas ieejas mezgla remonts

SIA „Montāžnieks D”
SIA „Konstance Arms”
SIA „Būvnieks 07”

32.

4. dienesta viesnīcas ieejas vestibila remonts un gāzes
virsmu iebūve 4. stāva virtuvē
2. dienesta viesnīcas koridora loga nomaiņa

SIA „Montāžnieks D”

33.

Sporta nama peldbaseina ventilācijas sistēmas montāžas darbi

SIA „Ventmontāža”

114

SIA „Būvnieks 07”

Līguma summa
latos
Ls 4070,44 +
PVN Ls 854,79
Ls 199,89 +
PVN Ls 41,98
Ls 1250,17 +
PVN Ls 262,53
Ls 2885,41 +
PVN Ls 605,94
Ls 2621,56 +
PVN Ls 550,53
Ls 2271,01 +
PVN Ls 476,91
Ls 1271,32 +
PVN Ls 266,98
Ls 48,96 +
PVN Ls 10,28
Ls 327,83+
PVN Ls 686,88
Ls 2072,06 +
PVN Ls 435,13
Ls 73,07 +
PVN Ls 15,34
Ls 1874,58 +
PVN 393,66
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LLU Konventa 6. sasaukuma pārstāvji
Lauksaimniecības fakultāte
Mintauts ĀBOLIŅŠ
Aleksandrs ADAMOVIČS
Ina ALSIŅA
Maija AUSMANE
Biruta BANKINA
Andris BĒRZIŅŠ
Lilija DEGOLA
Laila DUBOVA
Zinta GAILE
Jānis GRASBERGS
Ingūna GULBE
Daina KAIRIŠA
Kaspars KAMPUSS
Aldis KĀRKLIŅŠ
Dzidra KREIŠMANE
Dzintra KREITA
Dainis LAPIŅŠ
Ināra LĪPENĪTE
Jānis NUDIENS
Ināra RIŽAKOVA
Guntis ROZĪTIS
Antons RUŽA
Jāzeps SPRŪŽS
Ināra TURKA
Jānis UZULĒNS
Kristīne VĪDERSONE
Jūlija VOLKOVA
Roberts VUCĀNS
Veterinārmedicīnas fakultāte
Vita ANTĀNE
Alberts AUZĀNS
Aivars BĒRZIŅŠ
Edīte BIRĢELE
Ilmārs DŪRĪTIS
Aija ILGAŽA
Arvils JAKOVSKIS
Aleksandrs JEMEĻJANOVS
Līga KOVAĻČUKA
Laima LIEPA
Edgars LIEPIŅŠ
Gundega MIČULE
Arnis MUGURĒVIČS
Gunārs PĒTERSONS
Daiga RUDĒVICA
Inese RULLE
Roberts TRUBKA

Alise VĪTOLA
Meža fakultāte
Andrejs DOMKINS
Andrejs DREIMANIS
Andris DRĒSKA
Laimonis KŪLIŅŠ
Imants LIEPA
Juris LIEPA
Leonards LĪPIŅŠ
Gints PRIEDĪTIS
Aivars PURVGALIS
Viesturs ŠULCS
Arnis TREIMANIS
Henns TUHERMS
Oskars ZAĻKALNS
Valdis ZUJS
Zanda ZVEJNIECE
Tehniskā fakultāte
Anita AIZSILA
Gunārs AIZSILS
Inga ANDERSONE
Dainis BERJOZA
Jānis LĀCEKLIS-BERTMANIS
Gints BIRZIETIS
Baiba BRIEDE
Antoņina ČUKURE
Jānis ČUKURS
Vija DIŠLERE
Ainārs GALIŅŠ
Aleksandrs GALOBURDA
Baiba GAŅĢE
Žanis JESKO
Aivars KAĶĪTIS
Irēna KATANE
Ilmārs Žanis KLEGERIS
Oskars KĻAVIŅŠ
Ēriks KRONBERGS
Māris ĶIRSIS
Pēteris LEŠČEVICS
Biruta LINTIŅA
Iveta LĪCE
Genādijs MOSKVINS
Edgars PALABINSKIS
Jānis PALABINSKIS
Juris PRIEKULIS
Raimunds ŠEĻEGOVSKIS
Andris ŠNĪDERS
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Jānis TUPIŅŠ
Ilze VĀRNA
Kaspars VĀRTUKAPTEINIS
Anita VECGRĀVE
Gunārs VĒRDIŅŠ
Jānis VIZBULIS
Līga VUŠKĀNE
Imants ZIEMELIS
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Anita BLIJA
Inga CIPROVIČA
Ilze ČAKSTE
Lija DUKAĻSKA
Ruta GALOBURDA
Aivars JĒRS
Daina KĀRKLIŅA
Asnāte ĶIRSE
Darja KRASJUKA
Viesturs KREICBERGS
Daiga KUNKULBERGA
Pēteris KŪKA
Pēteris MIČULIS
Andris MOROZOVS
Irisa MŪRNIECE
Baiba OZOLA
Mārtiņš RAGAINIS
Mārtiņš RUCIŅŠ
Imants Atis SKRUPSKIS
Līga SKUDRA
Envija Velga STRAUTNIECE
Mārtiņš ŠABOVICS
Guntis VEIDE
Ekonomikas fakultāte
Anita AUZIŅA
Andra ZVIRBULE-BĒRZIŅA
Veronika BUĢINA
Aina DOBELE
Aija EGLĪTE
Uldis IVANS
Ingrīda JAKUŠONOKA
Anna JESEMČIKA
Aija JURĒVICE
Ināra JURGENA
Jānis KAKTIŅŠ
Gaida KALNIŅA
Baiba KIZIKA
Vulfs KOZLINSKIS
Kaspars KOĻČS

116

Līga MIHEJEVA
Baiba MISTRE
Aina MUŠKA
Ilze OZOLIŅA
Irina PILVERE
Modrīte PELŠE
Ance PRAVAINE
Mārīte PUMPURE
Baiba RIVŽA
Sandija RIVŽA
Inese SAULĀJA
Linda SILIŅA
Aivars STRAUTNIEKS
Voldemārs STRĪĶIS
Agnese RADŽELE-ŠULCE
Anastasija SVARINSKA
Vineta TETERE
Anastasija VILCIŅA
Dace VĪKSNE
Anda VĪTIŅA
Īrija VĪTOLA
Dace ZĪRIŅA
Lauku inženieru fakultāte
Guntis ANDERSONS
Jānis BRAUNS
Evita BULE
Inese BUNKA
Ingmārs EGLĪTIS
Edvīns GRANTS
Brigita HELFRIČA
Anda JANKAVA
Viesturs JANSONS
Jānis KREILIS
Ainis LAGZDIŅŠ
Artūrs LEŠINSKIS
Ilze LOCĀNE
Marita MIHAILOVA
Lilita OZOLA
Velta PARŠOVA
Agnese SARMA
Juris SKUJĀNS
Ritvars SUDĀRS
Liene ŠĀBLE
Andris ŠTEINERTS
Rasma ŠTEINERTE
Silvija ŠTRAUSA
Jānis ŠVARCBAHS
Ēriks TILGALIS
Māra URTĀNE
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Jānis VALTERS
Aija ZIEMEĻNIECE
Juris ŽODZIŅŠ
Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Irina ARHIPOVA
Laima BĒRZIŅA
Rudīte ČEVERE
Aleksandrs GAILUMS
Uldis GROSS
Uldis ILJINS
Iļja MIHAILOVS
Andrejs PAURA
Līga PAURA
Līga RAMĀNA
Pēteris RIVŽA
Uldis SMILTS
Egils STALIDZĀNS
Dace STEPIŅA
Liene STRUPULE
Anna VINTERE
Gatis VĪTOLS
Anda ZEIDMANE
Sociālo zinātņu fakultāte
Jānis ĀBELE
Voldemārs BARISS
Gunārs BRĀZMA
Sarmīte BREMZE
Daina GRASMANE
Dace KAUFMANE
Jānis ĶUSIS
Leonards LEIKUMS
Kārlis LŪSIS
Larisa MAĻINOVSKA
Larisa TURUŠEVA
Linda VOVERE

Aģentūra “Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts”
Leonīds KAPELLERS
Mācību un pētījumu saimniecība „Vecauce”
Indra EIHVALDE
Sporta katedra
Inta ALKSNE
Bibliotēka
Ilona DOBELNIECE
Rektorāts
Ausma MARKEVICA
Janīna MINĀTE
Jānis SPRUKTS
Lāsma VĪTIŅA
Saimnieciskais dienests
Valdis ĀBOLIŅŠ
Anda BAUMANE
Didzis BLEKTE
Anda CUNSKA
Roberts DZERKALIS
Andrejs GARANČS
Judīte JĒGERMANE
Liāna PIVAROVIČA
Indulis STULPIŅŠ
Ināra ŠAKIROVA
Ēriks UICE
Viktors VALAINIS

Aģentūra “Zemkopības zinātniskais institūts”
Aldis JANSONS
Aģentūra “Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais
institūts “Sigra””
Sandra SILIŅA
Aģentūra “Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts”
Dainis VIESTURS
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LLU Senāts
Vārds
Juris
Arnis
Pēteris
Andrejs
Jānis
Ausma
Lāsma
Tatjana
Aldis
Aleksandrs
Jānis
Dainis
Indra

Irina
Ingrīda
Līga
Voldemārs
Daina
Aleksandrs
Aldis
Dzidra
Dainis
Ritvars
Anda
Silvija
Imants
Leonards
Raitis
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Uzvārds
Amats
SKUJĀNS
rektors
MUGURĒVIČS
mācību prorektors
RIVŽA
zinātņu prorektors
GARANČS
direktors
SPRUKTS
lietu pārvaldnieks
MARKEVICA
Doktorantūras vadītāja
VĪTIŅA
galvenā grāmatvede
TABUNOVA
zinātniskā sekretāre
ZINĀTNISKIE INSTITŪTI
JANSONS
ZZI direktors
JEMEĻJANOVS ZI “Sigra” direktors
VALTERS
ŪZZI direktors
VIESTURS
LTZI direktors
EIHVALDE
MPS „Vecauce” direktora
vietniece mācību darbā
EKONOMIKAS FAKULTĀTE
PILVERE
dekāne
JAKUŠONOKA
profesore
MIHEJEVA
profesore
STRĪĶIS
profesors
LAUKSAIMNIECĪBAS FAKULTĀTE
KAIRIŠA
dekāne
ADAMOVIČS
profesors
KĀRKLIŅŠ
profesors
KREIŠMANE
asociētā profesore
LAPIŅŠ
profesors
LAUKU INŽENIERU FAKULTĀTE
SUDĀRS
dekāns
JANKAVA
profesore
ŠTRAUSA
asociētā profesore
MEŽA FAKULTĀTE
LIEPA
profesors
LĪPIŅŠ
profesors
Vītoliņš
Zemgales plānošanas reģiona
izpilddirektors

PĀRTIKAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE
Inga
CIPROVIČA
dekāne
Daina
KĀRKLIŅA
profesore
Viesturs
KREICBERGS
profesors
Līga
SKUDRA
profesore
SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE
Jānis
ĀBELE
dekāns
Voldemārs
BARISS
asociētais profesors
Jānis
ĶUSIS
asociētais profesors
TEHNISKĀ FAKULTĀTE
Māris
ĶIRSIS
dekāns
Gints
BIRZIETIS
profesors
Aivars
KAĶĪTIS
asociētais profesors
Ēriks
KRONBERGS
profesors
Kaspars
VĀRTUKAPTEINIS profesors
Vija
DIŠLERE
asociētā profesore
VETERINĀRMEDICĪNAS FAKULTĀTE
Gunārs
PĒTERSONS
dekāns
Edīte
BIRĢELE
profesore
Edgars
LIEPIŅŠ
asociētais profesors
INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU FAKULTĀTE
Uldis
ILJINS
dekāns
Irina
ARHIPOVA
profesore
Līga
PAURA
asociētā profesore
SPORTA KATEDRA
Inta
ALKSNE
katedras vadītāja
Viktors
VALAINIS
Sporta katedras docents
PAMATSTUDIJU STUDENTI UN MAĢISTRANTI
Mārīte
PUMPURE
EF
Inese
RULLE
VMF
Ainis
LAGZDIŅŠ
LIF
Māris
FREIMANIS
TF
Laila
OZOLA
PTF
Ernestīne
RUJA
LF
Agnese
SARMA
LIF
Ilvija
GAIDUKOVIČA
SZF
Oskars
KĻAVIŅŠ
TF
Andis
EVERTS
ITF
Linda
VOVERE
SZF
Juris
METUMS
MF
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LLU struktūra
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