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Rektora priekšvārds
Stabilitātes deficīta gads
2010.gada publiskais pārskats, kas ir septītais šāda veida izdevums mūsu universitātē,
tāpat kā iepriekšējie vispusīgi atspoguļo kolektīva paveikto studiju, zinātniskās, administratīvās un saimnieciskās darbības jomā.
Turpinot izjust ekonomiskās krīzes sekas valstī, kas līdzi nesa valsts finansējuma
samazinājumu izglītībai un zinātnei, lēmumus par budžeta konsolidāciju, ko pavadīja
nemitīgas runas par nepieciešamajām strukturālajām reformām, mazināja stabilitātes
sajūtu un vistiešākā veidā atsaucās arī uz mūsu universitātes darbību. Tādējādi daudz
spēka un pūliņu bija jāveltī tam, lai mazinātu spriedzi kolektīvā, augstākstāvošajām institūcijām pierādītu, ka LLU valsts augstākās izglītības sistēmā ieņem īpašu vietu jauno
speciālistu sagatavošanā un intelektuālā potenciāla nodrošināšanā Latvijas laukiem, un
tā ir vienīgā universitāte Zemgales reģionā. Tālab tā jau nepietiekamā bāzes finansējuma apstākļos nav pieļaujama valsts finansēto studiju vietu samazināšana, atsevišķu
studiju programmu slēgšana, vai vēl ļaunāk - LLU pievienošana kādai citai lielākai valsts
dibinātai augstskolai. Pateicoties kolektīva, tostarp Studentu pašpārvaldes, Konventa, kā
arī Jelgavas pašvaldības, Zemgales Plānošanas reģiona un vairāku nevalstisko organizāciju atbalstam, mums tomēr izdevās saglabāt visas esošās studiju programmas, būtiski
nepalielināt studiju maksu un soli pa solītim virzīties uz priekšu pašu izvirzīto mērķu
sasniegšanā, kas atspoguļoti Darbības stratēģijā no 2010. līdz 2016.gadam.
Neraugoties uz to, ka gads kopumā aizritēja zināmas nestabilitātes zīmē, jo valsts
dotācija LLU kopbudžetā no aptuveni 13,5 miljoniem latu 2008.gadā saruka līdz aptuveni 5,3 miljoniem latu 2010.gadā, mūsu kopējā darbā iezīmējās arī vairākas pozitīvas
tendences par ko prieks visam kolektīvam. Vispirms jāpriecājas, ka, komplektējot pirmo
kursu ar jauniem studentiem, izdevās aizpildīt visas plānotās valsts budžeta finansētās
vietas, reflektantu vidū palielinājās interese par studijām inženierzinātnēs. Pirmo reizi
kopā ar Latvijas Universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti sākām vienoto elektronisko
uzņemšanu pamata studiju programmās, bet mūsu pieredzei tagad ir daudz sekotāju
arī citu augstskolu vidū. Iepriecina arī fakts, ka aizvien esam populārākā augstskola lauku jauniešu vidū. No visiem vairāk nekā 6100 studējošajiem gandrīz 4000 ir no Latvijas
lauku novadiem. Par to lielā mērā jāpateicas profesionālās orientācijas darbam, kas bijis
pārdomāts un daudzpusīgs. Pirmo reizi sadarbībā ar Zemgales Plānošanas reģionu un
Jelgavas reģionālo pieaugušo izglītības centru uz universitātes bāzes organizējām vidusskolēnu pētniecisko darbu konkursu – konferenci, bet darbu gandrīz 50 labākajiem
autoriem izsniedzām apliecinājumu par tiesībām ārpus konkursa iestāties LLU. Toties sarūgtina fakts, ka ar katru gadu samazinās maksas studentu un nepilna laika studiju programmu apguvēju skaits, ko skaidrojam ar pieaugošo dzīves dārdzību un lauku cilvēku
maksātnespēju, kā arī ar sarežģītajām darba attiecībām daudzos darba kolektīvos. Tāpēc
pārskata periodā lielu vērību veltām e–studiju sistēmas ieviešanai un tālākizglītības pilnveidošanai. Darbam e-studiju vidē esam jau sagatavojuši aptuveni 160 mācībspēkus,
bet ar jauno studiju gadu esam gatavi sākt e-studijas SZF maģistra studiju programmā
„Sabiedrības pārvalde”. Savukārt no 39 piedāvātajām tālākizglītības programmām 22 aktīvākajās, par lektoriem iesaistot vairāk nekā 100 LLU mācībspēku, esam aptvēruši vairāk
nekā 700 klausītāju.
Varam būt gandarīti, ka pārskata periodā LLU doktorantūrā ir sasniegts aizstāvēto
promocijas darbu rekordskaits – 32, tostarp pirmais darbs ainavu arhitektūrā. Ievērības
vērts ir arī fakts, ka 2010.gadā universitātes zinātnieki ir sagatavojuši un guvuši apstiprinājumu pavisam 17 jauniem patentiem, kas ir divas reizes vairāk nekā pirms gada.
Turklāt viens patents, kas atbalstīts, bet vēl nav reģistrēts, ir atbilstīgs Eiropas līmeņa
izgudrojumam.
Aizvadītais pārskata periods mūsu universitātē bijis arī nozīmīgs ar vērienīgu ES
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struktūrfondu apguves projektu izstrādi un ieviešanu, lai gan nemitīgas raizes sagādāja
jautājums, kā rast tiem nepieciešamo līdzfinansējumu. Pavisam no ESF, galvenokārt cilvēkresursu piesaistē zinātnei, kā arī doktora un maģistra studiju īstenošanā, esam spējuši apgūt vairāk nekā pusotru miljonu, bet no ERAF – gandrīz trīs miljonus latu. Tāpat
īstenoti arī vairāki mazāki Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas un citu
finanšu instrumentu atbalstīti projekti.
Līdztekus tam noslēgti seši jauni līgumi par ERAF atbalstītu projektu ieviešanu mežsaimniecības, enerģētikas, mehanizācijas un būvniecības jomā. Plašu rezonansi guva
Jelgavas pilī noorganizētā konference „Augstskolu pētniecības potenciāls un saikne ar
uzņēmējdarbību energoefektīvu risinājumu attīstībā un ieviešanā Latvijā”, kurā varējām
industrijas un zinātnisko institūciju pārstāvjus iepazīstināt ar veikto pētījumu rezultātiem ēku energoefektivitātes palielināšanā, paaugstinātas ekoloģiskās vērtības koksnes
ražojumu izstrādē un biogāzes ieguvē no dažādiem laukaugiem. Plaši apmeklēts bija
MPS „Vecauce” rīkotais seminārs – Lauka diena „Kukurūza biogāzei un lopbarības ražošanai”. Starp citu, saimniecībā „Vecauce” ir izstrādāts projekts veterinārmedicīnas laboratoriju bloka izveidei, ierīkots jauns augļu dārzs 2,5 hektāru platībā un ražošanas gads
noslēgts ar aptuveni 125 000 latu lielu peļņu.
Savu attīstības nākotni LLU saista ar ERAF atbalstītā, vairāk nekā 12,6 miljonu latu
vērtā projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ieviešanu līdz 2014.gadam.
Projekta ieviešanas laikā, kas sākās 2010.gada pārskata periodā, paredzēti vērienīgi ēku
rekonstrukcijas darbi un jaunu ēku būvniecība, kā arī tehnoloģisko iekārtu un modernas
aparatūras iegāde. VMF, piemēram, iegūs jaunu klīnikas korpusu, bet PTF – jaunu mācību korpusu ar laboratorijām zinātnisko pētījumu veikšanai. Savukārt Valdekas pili paredzēts pielāgot LIF ainavu arhitektūras studentu vajadzībām. Ilgtermiņā labumu gūsim
arī no trīs ēku – LIF mācību korpusa, 10.dienesta viesnīcas Jelgavā un Biotehnoloģijas
un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta „Sigra” galvenās ēkas Siguldā siltināšanas, ko
veiksim ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu.

LLU rektors profesors Juris Skujāns

Šeit iezīmēju tikai pašus būtiskākos darbus, kam aizsākums meklējams aizvadītajā
pārskata periodā, bet to turpināšana nākamajā un vēl tālākos gados no visa kolektīva
prasīs lielu pacietību un spēku, saskaņotu un enerģisku rīcību. Par citiem aizvadītā gada
sasniegumiem un notikumiem plašāku izklāstu šajā izdevumā sniedz visu fakultāšu un
citu struktūrvienību kolektīvi, kuri skaidri apzinās, ka mums visiem vēl ir daudz darāmā
mācību procesa optimizēšanā un studiju programmu kvalitātes izvērtēšanā, ārzemju
vieslektoru un studentu piesaistīšanā, starptautiski citējamos zinātniskajos izdevumos
ievietoto publikāciju īpatsvara palielināšanā, kā arī zinātnisko darbu komercializēšanā
un vēl citās universitātes daudzpusīgās darbības jomās.
LLU rektors profesors Juris Skujāns
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Pārskatā lietotie saīsinājumi
ARBU – Arhitektūras un būvniecības katedra
BOVA – Baltijas Lauksaimniecības, mežkopības un veterinārmedicīnas augstskolu sadarbības 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 augstākās izglītības telpā
ES – Eiropas Savienība
ESF – Eiropas Sociālais fonds
FB – Fundamentālā bibliotēka
FM – Finanšu ministrija
ITF – Informācijas tehnoloģiju fakultāte
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija
JLA – Jelgavas Lauksaimniecības akadēmija
KPFI – Klimata pārmaiņu finanšu instruments
LF – Lauksaimniecības fakultāte
LIF – Lauku inženieru fakultāte
LLA – Latvijas Lauksaimniecības akadēmija
LLKC – Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs
LLMZA – Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija
LLU – Latvijas Lauksaimniecības universitāte
LR – Latvijas Republika
LTZI – Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts
LU – Latvijas Universitāte
LZA – Latvijas Zinātņu akadēmija
LZP – Latvijas Zinātnes padome
MC – Mūžizglītības centrs
MF – Meža fakultāte
MK – Ministru kabinets
MPS – Mācību un pētījumu saimniecība
NOVA – Ziemeļvalstu lauksaimniecības, mežkopības un veterinārmedicīnas universitāšu tīkls
NOVA UN – NOVA universitātes sadarbības tīkls
NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra
PTF – Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
PVD – Pārtikas veterinārais dienests
RAPLM – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
RTU – Rīgas Tehniskā universitāte
SP – Studentu pašpārvalde
SZF – Sociālo zinātņu fakultāte
TF – Tehniskā fakultāte
TM – Tieslietu ministrija
TOP – Tirgus orientētie projekti
ŪZZI – Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts
VID – Valsts ieņēmumu dienests
VMD – Valsts Meža dienests
VMF – Veterinārmedicīnas fakultāte
VSAOI – Valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa
ZI – zinātniskais institūts
ZM – Zemkopības ministrija
ZZI – Zemkopības zinātniskais institūts
Studiju līmeņa apzīmējumi:
akad. – akadēmiskās izglītības
prof. – profesionālās augstākās izglītības
1.līm. – 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Dr. – doktora studiju programma
Bc. – bakalaura studiju programma
Mg. – maģistra studiju programma
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Pamatinformācija
LLU juridiskais statuss un darbības mērķi
LLU ir LR augstākās izglītības un zinātnes valsts iestāde ar atvasinātas publiskas
personas statusu, kura īsteno zinātniskos pētījumus un uz tiem balstītas akadēmiskās
un profesionālās studiju programmas.
LLU darbības galvenais mērķis ir nodrošināt augstākās akadēmiskās un profesionālās
izglītības ieguves iespēju lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu,
meža un sociālo zinātņu, informācijas tehnoloģiju un vides apsaimniekošanas jomās, kā
arī attīstīt zinātni un uzturēt, izkopt Latvijas intelektuālo potenciālu un kultūru.
LLU misija ir veidot intelektuālo potenciālu Latvijas, īpaši tās lauku ilgtspējīgai attīstībai,
tādēļ LLU darbības kopējie rezultāti ir lielā mērā saistīti ar universitātes darbību
lauksaimniecības nozares attīstībā.
LLU 2010.gada publiskais pārskats ir atskaite par LLU Attīstības stratēģijā 2010.-2016.
gadam (apstiprināta LLU Senātā 2009.gada 10.jūnijā, lēmuma nr.6-219) paredzētajiem
īstenotajiem darbības rezultātiem.

LLU dibināšana
• 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.
1944.gada jūlijā, Jelgavas pilij nodegot, augstskola beidza pastāvēt. To atjaunoja Rīgā
kā Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju (LLA).
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 (LLU).
1998.gada 5.februārī Latvijas Saeima apstiprināja LLU Satversmi.
2001.gadā LLU saņēma valsts akreditāciju.
2009.gadā LLU atzīmēja savas pastāvēšanas 70 gadu jubileju.

LLU vadība un struktūra
LLU vadība
Rektors
Mācību prorektors
Zinātņu prorektors
Lietu pārvaldnieks
LLU direktors
LLU Konventa priekšsēde
LLU Senāta priekšsēdis

Juris Skujāns, Dr.sc.ing., profesors
Arnis Mugurēvičs, Dr.med.vet., profesors
Pēteris Rivža, Dr.habil.sc.ing., profesors
Jānis Sprukts

Atklājot svinīgo Konventa sēdi,
sveces iededz LLU rektors Juris
Skujāns un Senāta priekšsēdētājs
Imants Liepa, 23.12.

Andrejs Garančs
Edīte Birģele, Dr.habil.biol., profesore
Imants Liepa, Dr.habil.biol., profesors
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Fakultātes
Fakultāte
Ekonomikas fakultāte
Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Lauksaimniecības fakultāte
Lauku inženieru fakultāte
Meža fakultāte
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Sociālo zinātņu fakultāte
Tehniskā fakultāte
Veterinārmedicīnas fakultāte

Dekāns
Irina Pilvere, Dr.oec., profesore
Uldis Iljins, Dr.habil.sc.ing., profesors
Zinta Gaile, Dr.agr., profesore
Ritvars Sudārs, Dr.sc.ing., profesors
Dagnis Dubrovskis, Dr.silv., asociētais profesors
Inga Ciproviča, Dr.sc.ing., profesore
Voldemārs Bariss, Dr.phil., asociētais profesors
Māris Ķirsis, Dr.sc.ing., profesors
Gunārs Pētersons, Dr.biol., asociētais profesors

Aģentūras
Aģentūra
Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts „Sigra”
Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts
Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts
Zemkopības zinātniskais institūts

Direktors
Aleksandrs Jemeļjanovs
Dainis Viesturs
Jānis Valters
Aldis Jansons

LLU Mācību un pētījumu saimniecības
Saimniecība
Mācību un pētījumu saimniecība „Vecauce”
Mācību un pētījumu saimniecība „Pēterlauki”
Zirgkopības mācību centrs „Mušķi”

Direktors/vadītājs
Iveta Grudovska
Merabs Katamadze
Līga Rozīte

Citas LLU struktūrvienības, filiāles un ar LLU
saistītās organizācijas
Struktūrvienība
LLU struktūrvienības
Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Lauksaimniecības fakultāte
Lauku inženieru fakultāte
Meža fakultāte
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Sociālo zinātņu fakultāte
Tehniskā fakultāte
Veterinārmedicīnas fakultāte
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Direktors/vadītājs
Uldis Iljins, Dr.habil.sc.ing., profesors
Zinta Gaile, Dr.agr., profesore
Ritvars Sudārs, Dr.sc.ing., profesors
Dagnis Dubrovskis, Dr.silv., asociētais profesors
Inga Ciproviča, Dr.sc.ing., profesore
Voldemārs Bariss, Dr.phil., asociētais profesors
Māris Ķirsis, Dr.sc.ing., profesors
Gunārs Pētersons, Dr.biol., asociētais profesors

Studiju daļa
Zinātņu daļa
Doktorantūras daļa
Projektu daļa
Mūžizglītības centrs
Ārlietu daļa
Personāldaļa
Lietvedības daļa
Grāmatvedība
Finanšu daļa
Fundamentālā bibliotēka
Iekšējā audita daļa
Sabiedrisko attiecību daļa
Informācijas sistēmu daļa
Doktorāts
Studentu klubs
Studentu pašpārvalde

Rasma Millere
Ina Alsiņa
Ausma Markevica
Ilze Stokmane
Ilvita Švāne
Ināra Melgalve
Astrīda Domkina
Janīna Mināte
Lāsma Vītiņa
Daira Treigute
Ilona Dobelniece
Aina Briģe
Sandra Grigorjeva
Edmunds Korzunovs
Evita Valdmane
Anita Prūse
Daiga Ziediņa

LLU filiāles

Sociālo zinātņu fakultātes Siguldas filiāle
Ar LLU saistītās organizācijas
Nodibinājums „LLU FONDS „Jelgavas pils”

Juris Skujāns, valdes priekšsēdētājs

Balvas, stipendijas, goda nosaukumi
LLU un LLU aģentūru darbiniekiem piešķirtie apbalvojumi un
goda nosaukumi
LR Zemkopības ministrijas medaļa “Par centību”
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Ziedonis Sarmulis
MF
Ina Alsiņa, Biruta Bankina
LF
Maiga Krūzmētra
SZF
Kaspars Vārtukapteinis
TF
Zemkopības ministrijas Atzinības raksts
Laimonis Kūliņš

MF

Guntis Rozītis, Marta Liepniece

LF

LR Ministru kabineta Atzinības raksts
Voldemārs Strīķis

EF

Uldis Osītis

LF

Jelgavas pilsētas apbalvojumi
Viktors Valainis

Sporta katedra

Pēteris Rivža

Rektorāts

Jānis Stradiņš

LZA
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Tabulas turpinājums no 9.lpp.

LLU Atzinības raksts un LLU emblēmas zelta zīme
Arvīds Vilde
Līga Mihejeva
Leonards Līpiņš
Andris Bērziņš
Edgars Liepiņš
Daina Kārkliņa
Dainis Viesturs

LTZI

LLU Atzinības raksts un LLU emblēmas sudraba zīme
EF
MF
LF
VMF
PTF
LTZI

LLU Atzinības raksts un LLU emblēmas kapara nozīmīte
Pēteris Skudra, Ziedonis Sarmulis
M
Ēvalds Dreimanis, Lilita Ozola, Bruno Ķirulis
LIF
Aina Priekule
TF
LLU Atzinības raksts
Silvija Strikauska

Rektorāts

Valdis Pandalons

ITF

Boļeslavs Matusevičs

Sporta katedra

Zilvija Poča

Sporta klubs

Valdis Kreits

MPS „Pēterlauki”

Maigonis Kronbergs

Kārļa Ulmaņa stipendiāti (no
kreisās): Miks Valters, Ginta Apine
un Žanete Gruziņa.

LLU Pateicības raksts un LLU emblēmas kapara nozīmīte
Inta Dudare, Marta Liepniece
LF
Jevgēnijs Samušs
Saimnieciskais dienests
Juris Skujāns
Rektorāts
Ritvars Sudārs, Silvija Štrausa, Guntis Andersons
LIF
Ligija Udača
PTF
Ādolfs Ruciņš, Imants Ziemelis
LTZI
LLU rektora Pateicības raksts un keramikas sienas dekors ar LLU siluetu
Arnis Treimanis
MF
Jānis Brauns
LIF
Biruta Rižeščenoka
VMF
Juris Štikāns, Elga Priedīte
LF
Nikolajs Kopiks
LTZI
Nataļja Ogurcova
SZF
Marija Giza
Aija Liepa
Dina Rubene
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LIF

LLU rektora Pateicības raksts
Saimnieciskais dienests
ISD
Agronomisko analīžu zinātniskā laboratorija

LLU rektora Pateicības raksts
LLU sieviešu koris„Liepa”,
LLU vīru koris„Ozols”
Māra Mangale, Laima Liepa, Oskars Kozinda
Jānis Kreilis, Lilita Ozola, Bruno Ķirulis, Rasma Šteinerte
Inta Luste, Irīna Ivļijeva, Arturs Lešinskis, Andris Šteinerts
Juris Jurševskis, Silvija Rubene, Maija Žodziņa, Māra Urtāne
Juris Žodziņš, Silvija Štrausa, Aija Ziemeļniece, Jānis Brauns
Aina Briģe, Juris Kālis
Ojārs Rubenis, Skaidrīte Keiša
Zinta Šuksta
Biruta Bankina, Ina Alsiņa, Aija Dižgalve, Ludmila Stabliniece
Larisa Brokāne, Margarita Putniņa, Ingrīda Vazne
Indulis Stulpiņš
Semjons Ivanovs, Andrievs Ilsters, Haralds Kurzemnieks,
Henriks Putāns, Ruta Balode, Juris Bergs, Tatjana Pavloviča,
Maija Salna
Vija Burāne, Viktorija Bogdane
Jeļena Koroļova

Studentu klubs
VMF
LIF
Rektorāts
PTF
Lietvedības daļa
LF
SZF
Direktora vietnieks
LTZI
3.dienesta viesnīca
ITF

Zemkopības ministrijas konkursa „Sējējs” laureāti grupā „Zinātne lauku attīstībai”
Īrisa Mūrniece (3.vieta)
PTF
Linda Medne (Atzinības raksts)
PTF

Irēna Baraškina

Zemkopības ministrijas konkursa „Sējējs” balva
jaunajiem zinātniekiem
EF
Meža nozares gada balva "Zelta čiekurs"

Leonards Līpiņš
(„Par mūža ieguldījumu”)

MF

Imants Liepa (Par darbu kopu "Pētījumi meža ekoloģijā”)

MF

LLMZA atzinības raksts
Ilze Upīte

EF

Irina Pilvere

EF

LLZIDP un LLMZA lauka izmēģinājumu skates 1.vieta
Zemkopības zinātniskais institūts
LZA, RTU Attīstības fonda un firmas “Itera-Latvija” apbalvojums zinātniekiem vides
un ģeogrāfijas nozarēs – goda medaļa un stipendija
Daiga Zigmunde
LIF
LZA atzinības raksts, J.Lielmaņa prēmija, Latvijas Agronomu biedrības Ernesta Sovera
balva
Biruta Jansone
ZZI
Kārļa Ulmaņa balva tautsaimniecības zinātnē „Par izcilu devumu Latvijas agrārpolitikas
un agrārās ekonomikas jautājumu risinājumā”
Baiba Rivža
EF
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Stipendijas un apbalvojumi LLU studējošajiem
Vienreizēji piešķīrumi
Stipendiāti

Studiju programma
Kurss
Fakultāte Piešķīrējinstitūcija
MECENĀTU STIPENDIJAS
Jāņa un Millijas Kāvušu stipendija

Pavasara semestris:
Anastasija Maļuga
Sigita Boča
Santa Skuja
Rudens semestris:
Renāte Lukjanska
Guntis Rušķis
Ēriks Krūmiņš
Eduards Zabarovskis
Vladimirs Koteļeņecs
Santa Skuja
Aldis Pecka

Veterinārmedicīna p(m)
Pārtikas zinātne d
Veterinārmedicīna d

1.
1.
3.

VMF
PTF
VMF

LLU Kāvušu stipendijas
piešķiršanas komisija

Agrārā un reģionālā ekonomika d
1.
EF
Lauksaimniecības inženierzinātne d
1.
TF
Būvzinātne d
1.
LIF
LLU Attīstības fonds
Lauksaimniecības inženierzinātne m
2.
TF
Lauksaimniecības inženierzinātne d
1.
TF
Edgara Kleinberga piemiņas stipendiju fonds
Veterinārmedicīna d
3.
VMF
LLU Attīstības fonds
Latvijas augstskolu datorikas diplomdarbu konkursa stipendiāts
Programmēšana p(b)
4.
ITF
LU fonds

Mēneša stipendijas
Stipendiāti
Stipendiju grāmatā parakstās
Kārļa Ulmaņa stipendiāte Daina
Roga, 23.12.

Pavasara semestris:
Anda Gotlaufa
Darja Krasjuka
Guntars Gulbis
Rudens semestris:
Maija Jankevica
Anna Iļjina
Jurijs Šuļins
Pavasara semestris:
Raivis Andersons
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Rudens semestris:
Daina Roga
Mikus Valters
Ginta Apine
Žanete Gruziņa

Studiju programma
Kurss Fakultāte
UNIVERSITĀTES VĀRDISKĀS STIPENDIJAS
LLU Senāta stipendija
Vide un ūdenssaimniecība p(b)
Ēdināšana un viesnīcu uzņēmējdarbība
p(b)
Mežinženieris p(b)

5.
4.

LIF
PTF

4.

MF

Ainavu arhitektūra m
1.
Pārtikas produktu tehnoloģija p
4.
Datorvadība un datorzinātne a
3.
Kārļa Ulmaņa stipendija

LIF
PTF
ITF

Organizāciju un sabiedrības pārvaldes
socioloģija a

4.

SZF

Zemes ierīcība p(b)
Būvniecība p(b)
Ekonomika a
Ekonomika m

5.
2.
4.
2.

LIF
LIF
EF
EF

Piešķīrējinstitūcija

Senāts

Senāts
Senāts

Senāts

Senāts

Tabulas turpinājums no 12.lpp.

FAKULTĀŠU VĀRDISKĀS STIPENDIJAS
Jāņa Berga stipendija
Pavasara semestris:
Jānis Uzulēns
Pavasara semestris:
Solvita Petrovska
Pavasara semestris:
Lilija Belousa
Rudens semestris:
Raimonds Kupčs
Pavasara semestris:
Edgars Leja
Rudens semestris:
Elmārs Piesis
Rudens semestris:
Elīna Skutele

Lauksaimniecība a
3.
Paula Lejiņa stipendija

LF

Fakultātes dome

Lauksaimniecība p
4.
Jāņa Vanaga stipendija

LF

Fakultātes dome

Ekonomika a

4.

EF

Fakultātes dome

Ekonomika a

4.
Oļģerta Ozola stipendija

EF

Fakultātes dome

4.

TF

Fakultātes dome

Lauksaimniecības inženierzinātne a
4.
Gunta Rudzīša stipendija

TF

Fakultātes dome

Mājas vide un informātika izglītībā p(b)

TF

Fakultātes dome

3.

VMF

Senāts

Veterinārmedicīna p(m)
3.
Jāņa Biķa stipendija

VMF

Senāts

Zemes ierīcība p(b)

LIF

Senāts

Vide un ūdenssaimniecība p(b)
4.
Artūra Tramdaha stipendija

LIF

Senāts

Ainavu arhitektūra un plānošana p(b)

LIF

Fakultātes dome

Ainavu arhitektūra un plānošana p(b)
4.
Pētera Delles stipendija

LIF

Fakultātes dome

Pārtikas zinības a

PTF

Fakultātes dome

Pārtikas zinības a
4.
Arvīda Kalniņa stipendija

PTF

Fakultātes dome

Mežzinātne a

4.

MF

Fakultātes dome

Mežinženieris p(b)

3.

MF

Fakultātes dome

Lauksaimniecības inženierzinātne a

4.

Ludviga Kundziņa stipendija
Pavasara semestris:
Alma Plivča
Rudens semestris:
Rihards Čerņevskis
Pavasara semestris:
Ilze Jankava
Rudens semestris:
Elīna Medne
Pavasara semestris:
Anna Šlosberga
Rudens semestris:
Ilze Rukšāne
Pavasara semestris:
Solvita Kalniņa
Rudens semestris:
Asnate Ķirse
Pavasara semestris:
Zanda Zvejniece
Rudens semestris:
Lāsma Bumbiere

Veterinārmedicīna p(m)

3.

4.

4.
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Tabulas turpinājums no 13.lpp.

Stipendiāti
Pavasara semestris:
Ilva Zvilna
Rudens semestris:
Evita Ruliete

Pavasara semestris:
Andis Everts
Rudens semestris:
Jurijs Meitalovs

Pavasara semestris:
Lana Svarinska
Rudens semestris:
Sandra Svētiņa
Baiba Grāvere

Studiju programma
Kurss
Fakultāte
Pētera Birkerta stipendija
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes
socioloģija a

4.

SZF

Piešķīrējinstitūcija

Fakultātes dome

Organizāciju un sabiedrības pārvaldes 4.
socioloģija a
Alberta Krastiņa stipendija

SZF

Datorvadība un datorzinātne a

ITF

Fakultātes dome

Informācijas tehnoloģijas m
2.
ITF
FAKULTĀŠU VĀRDISKĀS STIPENDIJAS
Jāņa Čakstes stipendija

Fakultātes dome

Organizāciju un sabiedrības pārvaldes
socioloģija a

3.

3.

SZF

Vide un ūdenssaimniecība p(b)
4.
LIF
Artūra un Ērikas Gerhardu stipendija
Veterinārmedicīna p(m)
1.
VMF

Fakultātes dome

Senāts
LLU Attīstības fonds
LLU Attīstības fonds

Starpaugstkolu un citi ārpus universitātes stipendiju fondi
Stipendiāti

Studiju programma

Kurss

Fakultāte

Piešķīrējinstitūcija

Elzas un Arvīda Lazdupu stipendija
Pavasara semestris:
Rolands Feldmanis

Lauksaimniecības inženierzinātne a

3.

TF

RTU Attīstības fonds

Lauksaimniecības inženierzinātne a

4.

TF

RTU Attīstības fonds

Rudens semestris:
Rolands Feldmanis
Pirmā Gerhardu stipendiāte
Veterinārmedicīnas fakultātes
1.kursa studente Baiba Grāvere
un fakultātes dekāns Gunārs
Pētersons.

Armīna Ruža stipendija
Rudens semestris:
Ketija Broka

Veterinārmedicīna p(m)

3.

VMF

LU fonds

Māris Liscovs

Ekonomika a

4.

EF

LU fonds

VMF

LU fonds

Kristapa Morberga stipendija
Pavasara semestris:
Gundega Kleina
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Veterinārmedicīna p(m)

6.

Prelāta Ādolfa Grosberga piemiņas stipendija
Baiba Lībe
Ekonomika a
2.
EF
LR Izglītības un zinātnes ministrijas goda diploma laureāts
Māris Liscovs
Ekonomika a
4.
EF
SIA “Datorprogrammu Apgāds”, Latvijas Izglītības fonda un LR Izglītības un zinātnes
ministrijas stipendiju konkursa
12.klašu skolēniem „Nāc studēt informācijas tehnoloģijas – Mēs atbalstīsim!” laureāte
Sandra Konavko
Datorvadība un datorzinātne a
1.
ITF
SIA DPA

Tabulas turpinājums no 14.lpp.

Latvijas augstskolu datorikas bakalaura un maģistra darbu konkursa bakalaura līmeņa
darbu laureāts
Aldis Pecka
Programmēšana a
4.
ITF
LU fonds, “Tieto Latvia”
Stipendiju konkursa „ITERA Latvija” laureāti
Olga Klubova
Ainavu arhitektūra un plānošana
3.
LIF
Ilze Rukšāne
p(b)
Anna Skredele
Zane Cielava
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta stipendija (EEZ stipendija)
Līga Liepa
Meža ekoloģija un mežzinātne m
MF
AS „Jauda”, Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas, SIA „ABB” un
Latvijas Izglītības fonda organizētā studentu darbu konkursa laureāti
Jevgeņijs Kononovs Lauksaimniecības enerģētika a
4.
(bakalaura darbu noTF
minācijā)
Irina Laguna (maģistra Lauksaimniecības enerģētika m
TF
darbu nominācijā)
LLMZA, LLU un HZB jauno zinātnieku darbu konkursa laureāti
Ilze Stokmane
EF
HZB
(doktorantu grupā)
Lāsma Līcīte
2.
Snežana Dudareva
Sandija Rivža
Dzintra Junge
EF
Māra Zepa
Ekonomika m
Indra Paura
Laura Strēle
(maģistrantu grupā)
Andis Bārdulis
Meža ekoloģija un mežkopība
2.
MF

2010./2011.studiju gada LLU
Senāta stipendiāti, 09.06.
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7.sasaukuma Konventa pārstāvji
N.p.k.
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.

Konventa prezidijs (no kreisās):
sekretāre Līga Paura, priekšsēde
Edīte Birģele un priekšsēdes
vietnieks Aldis Kārkliņš.
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N.p.k.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Lauksaimniecības fakultāte
Vārds
Uzvārds
Mintauts
ĀBOLIŅŠ
Aleksandrs ADAMOVIČS
Ina
ALSIŅA
Maija
AUSMANE
Biruta
BANKINA
Andris
BĒRZIŅŠ
Gunārs
BUŠĒVICS
Lilija
DEGOLA
Gundega
DINABURGA
Zinta
GAILE
Monta
GRĪNBERGA
Daina
JONKUS
Daina
KAIRIŠA
Aldis
KĀRKLIŅŠ
Dzidra
KREIŠMANE
Dzintra
KREITA
Dainis
LAPIŅŠ
Ināra
LĪPENĪTE
Jānis
NUDIENS
Guntis
ROZĪTIS
Antons
RUŽA
Ludmila
STABLINIECE
Ināra
TURKA
Lelde
VECGAILE
Roberts
VUCĀNS
Ieva
ŽUKAUSKA
Veterinārmedicīnas fakultāte
Vārds
Uzvārds
Aivars
ALKSNIS
Vita
ANTĀNE
Astra
ĀRNE
Alberts
AUZĀNS
Inese
BĒRZIŅA
Aivars
BĒRZIŅŠ
Edīte
BIRĢELE
Arvils
JAKOVSKIS
Aleksandrs JEMEĻJANOVS
Kamilla
KOZINDA
Laima
LIEPA
Edgars
LIEPIŅŠ
Aija
MĀLNIECE
Ilze
MATĪSE-VANHOUTANA
Gundega
MIČULE
Arnis
MUGURĒVIČS
Gunārs
PĒTERSONS
Roberts
TRUBKA

Meža fakultāte
N.p.k.
Vārds
Uzvārds
45.
Sarmīte
BERŅIKOVA-BONDARE
46.
Edgars
BIRKS
47.
Andrejs
DOMKINS
48.
Andrejs
DREIMANIS
49.
Andris
DRĒSKA
50.
Dagnis
DUBROVSKIS
51.
Karlīna
EGLĪTE
52.
Juris
KATREVIČS
53.
Imants
LIEPA
54.
Leonards
LĪPIŅŠ
55.
Olga
MIEZĪTE
56.
Natālija
PETRENKO
57.
Gints
PRIEDKALNS
58.
Aivars
PURVGALIS
59.
Gatis
RATKEVIČS
60.
Ziedonis
SARMULIS
61.
Uldis
SPULLE
62.
Inga
STRAUPE
63.
Viesturs
ŠULCS
64.
Arnis
TREIMANIS
65.
Henns
TUHERMS
Tehniskā fakultāte
N.p.k.
Vārds
Uzvārds
66.
Anita
AIZSILA
67.
Gunārs
AIZSILS
68.
Dainis
BERJOZA
69.
Aivars
BIRKAVS
70.
Gints
BIRZIETIS
71.
Baiba
BRIEDE
72.
Antoņina
ČUKURE
73.
Jānis
ČUKURS
74.
Vija
DIŠLERE
75.
Ainārs
GALIŅŠ
76.
Baiba
GAŅĢE
77.
Žanis
JESKO
78.
Aivars
KAĶĪTIS
79.
Daina
KANAŠKA
80.
Irēna
KATANE
81.
Ilmārs Žanis KLEGERIS
82.
Oskars
KĻAVIŅŠ
83.
Jolanta
KRISŪNA
84.
Ēriks
KRONBERGS
85.
Māris
ĶIRSIS
86.
Jānis
LĀCEKLIS-BERTMANIS
87.
Pēteris
LEŠČEVICS

Tabulas turpinājums no 16.lpp.

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
N.p.k.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

Iveta
Genādijs
Jānis
Edgars
Vilnis
Juris
Raimunds
Andris
Jānis
Kaspars
Gunārs
Līga
Imants

LĪCE
MOSKVINS
PALABINSKIS
PALABINSKIS
PĪRS
PRIEKULIS
ŠEĻEGOVSKIS
ŠNĪDERS
TUPIŅŠ
VĀRTUKAPTEINIS
VĒRDIŅŠ
VUŠKĀNE
ZIEMELIS

Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Vārds
Uzvārds
Anita
BLIJA
Inga
CIPROVIČA
Ilze
ČAKSTE
Ilona
DABIŅA-BICKA
Lija
DUKAĻSKA
Ruta
GALOBURDA
Aivars
JĒRS
Daina
KĀRKLIŅA
Viesturs
KREICBERGS
Pēteris
KŪKA
Daiga
KUNKULBERGA
Pēteris
MIČULS
Andris
MOROZOVS
MUIŽNIECESandra
BRASAVA
Baiba
OZOLA
Laila
OZOLA
Viesturs
ROZENBERGS
Mārtiņš
RUCIŅŠ
Imants Atis SKRUPSKIS
Līga
SKUDRA
Envija Velga STRAUTNIECE
Kārlis
VEIDE
Eva
VORMA

N.p.k.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.

Ekonomikas fakultāte
Vārds
Uzvārds
Anita
AUZIŅA
Kristaps
BĒRZONIS
Ligita
BITE
Veronika
BUĢINA
Aina
DOBELE
Aija
EGLĪTE
Elīna
HEINRIHSONE
Uldis
IVANS
Ingrīda
JAKUŠONOKA
Anna
JESEMČIKA
Aija
JURĒVICA
Ināra
JURGENA
Gaida
KALNIŅA
Sandra
KLINDŽĀNE
Vulfs
KOZLINSKIS
Inguna
LEIBUS
Gunita
MAZŪRE
Līga
MIHEJEVA
Jurģis
MURAŠKOVSKIS
Aina
MUŠKA
Kaspars
NAGLIS-LIEPA
Modrīte
PELŠE
Irina
PILVERE
Līga
PROŠKINA
Alla
PŪCE
Agnese
PURVIŅA
Agnese
RADŽELE-ŠULCE
Baiba
RIVŽA
Aivars
STRAUTNIEKS
Voldemārs STRĪĶIS
Māris
ŠŅICKOVSKIS
Anastasija
VILCIŅA
Anda
VĪTIŅA
Īrija
VĪTOLA
Andra
ZVIRBULE-BĒRZIŅA
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Lauku inženieru fakultāte
N.p.k.
Vārds
Uzvārds
159.
Guntis
ANDERSONS
160.
Jānis
BRAUNS
161.
Dmitrijs
FEDOTOVS
162.
Viktors
GALLERS
163.
Ilze
IESALNIECE
164.
Anda
JANKAVA
165.
Viesturs
JANSONS
166.
Mārtiņš
KLAUŽS
167.
Jānis
KREILIS
168.
Lauris
LASOVSKIS
169.
Arturs
LEŠINSKIS
170.
Lilita
OZOLA
171.
Velta
PARŠOVA
172.
Agnese
SARMA
173.
Juris
SKUJĀNS
174.
Jurģis
SMELTERS
175.
Aleksandrs SMIRNOVS
176.
Ritvars
SUDĀRS
177.
Liene
ŠĀBLE
178.
Romāns
ŠĶESTERS
179.
Rasma
ŠTEINERTE
180.
Andris
ŠTEINERTS
181.
Silvija
ŠTRAUSA
182.
Jānis
ŠVARCBAHS
183.
Ēriks
TILGALIS
184.
Māra
URTĀNE
185.
Jānis
VALTERS
186.
Aija
ZIEMEĻNIECE
187.
Juris
ŽODZIŅŠ

LLU vadība (no kreisās): direktors
Andrejs Garančs, zinātņu
prorektors Pēteris Rivža, rektors
Juris Skujāns, mācību prorektors
Arnis Mugurēvičs un lietu
pārvaldnieks Jānis Sprukts.
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Informācijas tehnoloģiju fakultāte
N.p.k.
Vārds
Uzvārds
188.
Nauris
AKMEŅLAUKS
189.
Irina
ARHIPOVA
190.
Rudīte
ČEVERE
191.
Andis
EVERTS
192.
Aleksandrs GAILUMS
193.
Artūrs
GATIŅŠ
194.
Uldis
GROSS
195.
Uldis
ILJINS
196.
Ilze
JĒGERE
197.
Ilze
KAZAINE
198.
Līga
PAURA
199.
Līga
RAMĀNA
200.
Līga
RAMUTE
201.
Pēteris
RIVŽA
202.
Uldis
SMILTS
203.
Anda
ZEIDMANE
204.
Andrejs
ZUJEVS

Sociālo zinātņu fakultāte
N.p.k.
Vārds
Uzvārds
205.
Jānis
ĀBELE
206.
Voldemārs BARISS
207.
Gunārs
BRĀZMA
208.
Sarmīte
BREMZE
209.
Dace
DUČKENA
210.
Agate
DZERKALE
211.
Daina
GRASMANE
212.
Dace
KAUFMANE
213.
Renāte
KLĪVE
214.
Jānis
ĶUSIS
215.
Leonards
LEIKUMS
216.
Larisa
MAĻINOVSKA
217.
Inese
OZOLA
218.
Linda
VAGALE
219.
Linda
VOVERE
„Zemkopības zinātniskais institūts”
N.p.k.
Vārds
Uzvārds
220.
Aldis
JANSONS
Aģentūra „Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts SIGRA”
N.p.k.
Vārds
Uzvārds
221.
Līga
EIGENFELDE
Aģentūra „Lauksamniecības tehnikas
zinātniskais institūts”
N.p.k.
Vārds
Uzvārds
222.
Semjons
IVANOVS
Aģentūra „Ūdensssaimniecības un zemes
zinātniskais institūts”
N.p.k.
Vārds
Uzvārds
223.
Māra
SEMJONOVA
Mācību un pētījumu saimniecība
„Vecauce”
N.p.k.
Vārds
Uzvārds
224.
Indra
EIHVALDE
Sporta katedra
N.p.k.
Vārds
Uzvārds
225.
Viktors
VALAINIS
Bibliotēka
N.p.k.
Vārds
Uzvārds
226.
Ilona
Dobelniece

LLU pārvaldes dienesti
N.p.k.
Vārds
Uzvārds
227.
Astrīda
DOMKINA
228.
Andrejs
GARANČS*
229.
Janīna
MINĀTE
230.
Nauris
PAULIŅŠ
231.
Jānis
SPRUKTS*
232.
Sandra
ŠTEINERTE
233.
Tatjana
TABUNOVA*
234.
Lāsma
VĪTIŅA

Saimnieciskais dienests
N.p.k.
Vārds
Uzvārds
235.
Anda
BAUMANE
236.
Didzis
BLEKTE
237.
Judīte
JĒGERMANE
238.
Indulis
STULPIŅŠ
239.
Ilgonis
ŠUKSTA
240.
Ēriks
UICE

* amatpersonas

7.sasaukuma Senāts
Juris SKUJĀNS,		
Arnis MUGURĒVIČS,
Pēteris RIVŽA, 		
Andrejs GARANČS,
Jānis SPRUKTS, 		
Astrīda DOMKINA,
Tatjana TABUNOVA,

rektors
mācību prorektors
zinātņu prorektors
LLU direktors
lietu pārvaldnieks
personāldaļas vadītāja
zinātniskā sekretāre

Zinātniskie institūti
Aleksandrs JEMEĻJANOVS, 		
Aldis JANSONS, 			
Indra EIHVALDE, 			
Semjons IVANOVS, 		
Jānis VALTERS, 			

ZI „Sigra” direktors
ZZI direktors
MPS „Vecauce” direktora vietniece mācību darbā
LTZI direktors
ŪZZI direktors

Ekonomikas fakultāte
Irina PILVERE, 			
Ingrīda JAKUŠONOKA, 		
Aina DOBELE, 			
Andra ZVIRBULE-BĒRZIŅA, 		

profesore, dekāne
profesore
profesore
asociētā profesore

Lauksaimniecības fakultāte
Daina KAIRIŠA, 			
Aldis KĀRKLIŅŠ, 			
Aleksandrs ADAMOVIČS, 		
Dzidra KREIŠMANE, 		
Dainis LAPIŅŠ, 			

asociētā profesore
profesors
profesors
asociētā profesore
profesors

Lauku inženieru fakultāte
Ritvars SUDĀRS, 			
Anda JANKAVA, 			
Silvija ŠTRAUSA, 			
Jānis KREILIS, 			

profesors, dekāns
profesore
asociētā profesore
asociētais profesors
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Meža fakultāte
Dagnis DUBROVSKIS,
Imants LIEPA, 		
Leonards LĪPIŅŠ, 		
Uldis SPULLE, 		

asociētais profesors, dekāns
profesors
profesors
asociētais profesors

Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Inga CIPROVIČA, 		
Daina KĀRKLIŅA, 		
Viesturs KREICBERGS,

profesore, dekāne
profesore
profesors

Sociālo zinātņu fakultāte
Voldemārs BARISS,
Jānis ĀBELE, 		
Jānis ĶUSIS, 		

asociētais profesors, dekāns
asociētais profesors
asociētais profesors

Tehniskā fakultāte
Māris ĶIRSIS, 		
Gints BIRZIETIS, 		
Aivars KAĶĪTIS, 		
Ēriks KRONBERGS,
Kaspars VĀRTUKAPTEINIS,

profesors, dekāns
profesors
asociētais profesors
profesors
profesors

Veterinārmedicīnas fakultāte
Gunārs PĒTERSONS,
Edīte BIRĢELE, 		
Edgars LIEPIŅŠ, 		
Alberts AUZĀNS, 		
2010.gadā aizvadītas deviņas LLU
Senāta sēdes, kurās izskatīts un
pieņemts 81 lēmums.

asociētais profesors, dekāns
profesore
asociētais profesors
asociētais profesors

Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Uldis ILJINS, 		
Līga PAURA, 		
Anda ZEIDMANE, 		

profesors, dekāns
asociētā profesore
profesore

Sporta katedra
Viktors VALAINIS, docents, Sporta katedras vadītājs

Studenti un maģistranti

Senāta prezidija priekšsēdis
profesors Imants Liepa sveic
vienu no Senāta stipendiātēm
- maģistranti Maiju Jankevicu,
09.06.
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STUDENTI UN MAĢISTRANTI
Andrejs JERŠOVS,		
LF
Elīna HEINRIHSONE,
EF
Artūrs BUKONTS, 		
MF
Oskars KĻAVIŅŠ, 		
TF
Māris FREIMANIS, 		
TF
Andis EVERTS, 		
ITF
Renāte KLĪVE, 		
SZF
Ilvija GAIDUKOVIČA,
SZF
Inese RULLE, 		
VMF
Laila OZOLA, 		
PTF
Agnese SARMA, 		
LIF
Ainis LAGZDIŅŠ, 		
LIF		

Senāts ievēlēts Konventa sēdē, 26.02.

LLU darbības rezultāti
Studijas

LLU Studiju daļa

Aktualitātes Latvijas augstākajā izglītībā un to ietekme uz LLU
• Potenciālo studentu skaita samazinājums (demogrāfiskā bedre).
• Eiropas granti doktorantiem un maģistrantiem, kas ļoti aktivizēja šīs studijas.
• Pasākumu plāns nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē
2010.–2012.gadam:
- izveidota darba grupa LLU kvalitātes vadības sistēmas izstrādāšanai,
- apstiprināti grozījumi nolikumā par studiju kursa un prakses dokumentu izstrādāšanu,
paredzot gada laikā (līdz 2012.gada pavasarim) visos studiju kursos, praksēs utt. iekļaut
studiju rezultātus.

Aktualitātes studiju procesā LLU
Uzņemšanas un studiju procesa pilnveide, izmantojot informācijas tehnoloģijas
• Sadarbojoties trim universitātēm (LU, RTU un LLU) pirmo reizi sākta un sekmīgi
noritējusi vienotā uzņemšana pamatstudiju programmās.
• Pāreja uz e-studiju vidi Moodle sistēmā - sākta SZF maģistra
studiju
programmas
„Sabiedrības
pārvalde”
pārvalde
e-studiju
formā,
lai
studijas
sāktu
2011./2012.studiju
gadā.

Imatrikulācijas aktā. No kreisās:
LLU Senāta priekšsēdis Imants
Liepa, LF dekāne Zinta Gaile,
VMF dekāns Gunārs Pētersons,
LLU Konventa priekšsēde Edīte
Birģele, 30.08.

Studentu materiālais nodrošinājums
• Sācis darboties LLU Attīstības fonds, kurā izveidotas jaunas stipendijas. 2010.
gadā ir izraudzīti pirmie astoņi stipendiāti Jāņa Čakstes, Edgara Kleinberga, Artūra un Ērikas Gerhardu un Jāņa un Millijas Kāvušu stipendijām, kopumā izmaksājot Ls 2670, un noslēgti līgumi par ilgtermiņa sadarbību ar Arturu Gerhardu
līdz 2030.gadam un uz nenoteiktu laiku ar Jāni Rūvaldu no ASV, SIA „Konekesko
Latvija”, SIA „Baltic Breeders”.
• TF dome apstiprinājusi ievērojamā pedagoģijas zinātnieka profesora Gunta Rudzīša vārdiskās stipendijas nolikumu.
Studiju iespēju, studiju programmu un studiju kvalitātes pilnveide
• Izstrādāti e-studiju kursu kvalitātes kritēriji, kas ļauj veidot kursus e-studiju formā.
• zveidota metodiskā bāze darbam e-studijās, izveidots videoinstrukciju katalogs
kursu veidošanai un studijām Moodle sistēmā.
• Ievērojot mūžizglītības tendences ES, atjaunināta Akadēmiskās atzīšanas kārtība
un Kārtība studiju sākšanai vēlākos studiju posmos.
• Pārrunās ar studiju programmu direktoriem un fakultāšu dekāniem analizētas
mazskaitlīgo studiju programmu turpmākās īstenošanas perspektīvas, kā arī pilnveidoti uzņemšanas noteikumi.
• Tika turpināta normatīvo dokumentu pilnveide, lai nodrošinātu studiju kvalitāti
un ieviestu kvalitātes vadīšanas sistēmu tuvākajos gados.
• Uzlabota diploma pielikumu kvalitāte, un tā rezultāts būs pieteikuma iesniegšana
Diploma pielikuma Atzinības zīmes saņemšanai.
• LLU studiju programmu materiālās bāzes uzlabošanai ERAF projektā „LLU mācību
infrastruktūras modernizācija” paredzēta mācību korpusu celtniecība, renovācija
un aprīkojuma iegāde.
• Akreditētās studiju programmas (visas 13 studiju programmas akreditētas uz sešiem gadiem):
Būvzinātne – Dr.
Ekonomika – akad. Bc. un Mg.

Lauksaimniecības fakultāte
Imatrikulācijas aktā, 30.08.

Ekonomikas fakultāte
Imatrikulācijas aktā, 30.08.
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Lauku inženieru fakultāte
Imatrikulācijas aktā, 30.08.

Hidroinženierzinātne – Dr.
Koksnes materiāli un tehnoloģijas – Dr.
Komerczinības – 1.līm. prof. (Jelgavā, Laidzē un Siguldā)
Mežzinātne – Dr.
Pārtikas zinātne - akad. Mg. un Dr.
Pedagoģija - akad. Mg.
Projektu vadība - prof. Mg.
Vides inženierzinātne - akad. Mg. un Dr.
• Eiropas veterināro augstskolu asociācijas (EAEVE) Izglītības komisija apstiprināja
gala ziņojumu, kurā uzskaitītas galvenās risināmās problēmas, lai sagatavotos VMF
nākamajai ekspertu vizītei 2016.gadā, un VMF dome aprīlī apstiprināja Rīcības plānu 2010.-2016.gadam, lai sagatavotos EAEVE/FVE atzīšanai un akreditācijai.
• Slēgta studiju programma „Mājturība-pedagoģija”, taču pirms vairākiem gadiem
uz tās bāzes izveidotas divas jaunas studiju programmas “Mājas vide un informātika izglītībā” un “Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā”.
Studiju programmu (agrāk – specialitāšu) jubilejas
• 24.aprīlī - Būvniecības specialitātes 35 gadu jubileja.
• 14.maijā - Ainavu arhitektūras un plānošanas specialitātes 15 gadu jubileja.
Absolventi un sadarbība ar darba devējiem

Meža fakultāte Imatrikulācijas
aktā, 30.08.

• MF un ITF zinātnieki izstrādājuši Meža apsaimniekošanas stratēģiskās plānošanas
datu apstrādes programmu, kas tika izmantota valsts meža resursu stāvokļa novērtēšanai un ikgadējo ciršanas apjomu noteikšanai.
• 22.-25.martā notikusi trešā EF absolventu lekciju nedēļa. Deviņi iepriekšējo gadu
absolventi sniedza informāciju pašreizējiem studentiem par savām darba un dzīves gaitām pēc augstskolas beigšanas.
• ITF aizstāvēts pirmais maģistra darbs virzienā “Informācijas tehnoloģijas biosistēmās” (Vjačeslavs Abramovs).

Vispārīgā informācija par studiju procesu
Studējošo skaits 01.10.2010.
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Studējošie

Skaits

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
Studējošie
3. Doktoranti
pilna laika
- no valsts budžeta finansēti

5180
3577
2265
1312
1603
1603
695
564
411
153
131
131
Skaits
233
211
193

Struktūra
100,0
58,56
63,32
36,68
26,24
100,00
100,00
81,15
72,87
27,13
18,85
100,00
Struktūra
90,56
91,47

Tabulas turpinājums no 22.lpp.

-ar daļēju personīgo maksu
nepilna laika
- ar daļēju personīgo maksu
PAVISAM
- no valsts budžeta finansēti
- ar daļēju personīgo maksu

18
22
22
6108
2869
3239

8,53
11,34
100,00
46,97
53,03

Studentu skaits un sadalījums pa fakultātēm

Fakultātes

pamatstudijas
pilna laika
nepilna laika
Lauksaimniecības
220 6,2 139
8,7
Ekonomikas
465 13,0 558 34,8
Tehniskā
502 14,0 215 13,4
Veterinārmedicīnas
273 7,6
12
0,7
Lauku inženieru
747 20,9 259 16,2
Pārtikas tehnoloģijas
411 11,5 147
9,2
Meža
417 11,7 126
7,9
Sociālo zinātņu
323 9,0 147
9,2
Informācijas tehnoloģiju
219 6,1
0
0,0
Kopā: 3577 100,0 1603 100,0
					
LLU studentu sadalījums pēc dzīvesvietas

uz 01.10.2010
maģistrantūra
pilna laika
nepilna laika
40
7,1
5 3,8
152 27,0
32 24,4
87 15,4
36 27,5
0
0,0
19 14,5
55
9,8
4 3,1
53
0,9
1 0,8
65 11,5
26 19,9
81 14,4
6 4,6
31
5,5
2 1,5
564 100,0 131 100,0

Pamatstudijas

Dzīvesvieta
Rīga
Daugavpils
Jelgava
Jēkabpils
Jūrmala
Liepāja
Rēzekne
Valmiera
Ventspils
Pierīgas reģions
Vidzemes reģions
Kurzemes reģions
Zemgales reģions
Latgales reģions
Kopā:

Pilna laika
310
43
486
44
50
40
31
34
33
420
493
492
752
349
3577

Nepilna laika
137
5
308
17
25
9
4
12
24
301
151
178
379
53
1603

KOPĀ
404
1207
840
304
1065
612
634
557
252
5875

Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Imatrikulācijas aktā, 30.08.

6,9
20,5
14,3
5,2
18,1
10,4
10,8
9,5
4,3
100,0

Augstākā līmeņa studijas

Kopā

81
3
182
6
6
7
1
5
11
97
64
78
124
30
695

528
51
976
67
81
56
36
51
68
818
708
748
1255
432
5875

Sociālo zinātņu fakultāte
Imatrikulācijas aktā, 30.08.

Studentu skaits pēc dzīvesvietas
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Absolventi
2009./2010.studiju gadā LLU absolvējuši 1460 studenti, iegūstot akadēmisko vai
profesionālo grādu, vai profesionālo kvalifikāciju. Pamatstudijas pabeiguši 1148 jaunie
speciālisti, no kuriem pilnu laiku studējuši 582, bet nepilnu laiku – 566 absolventi.
Augstākā līmeņa studijās - 312 jauno maģistru, no kuriem pilnu laiku studējuši 203, bet
nepilnu laiku - 109 absolventi.
Ar izcilību studijas absolvēja četri studenti:
• Elīna Zeiza, studiju programma „Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari”
• Kristīne Zotova, studiju programma „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes
socioloģija”
• Ilva Zvilna, studiju programma „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”
• Oksana Stepanova, studiju programma „Ekonomika (grāmatvedība)”
Absolventu skaits pa studiju programmām

Absolventi interesējas par
augstākā līmeņa studijām LLU
pirmajā Topošo maģistrantu
dienā, 16.06.
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144
14

prof. maģ.

1. līmenis

45
4
13
12
16

16
102

kvalifikācija

prof. bakalaurs

bakalaurs

16

akad. maģ.

18

prof. maģ.

Lauksaimniecība
ar specializāciju: laukkopībā
dārzkopībā
zootehnikā
uzņēmējdarbībā lauksaimniecībā
Ekonomika
Komercdarbība un uzņēmuma vadība
Komerczinības
Uzņēmējdarbības vadība (1,5 g.)
Uzņēmējdarbības vadība (2,5 g. )
Lauksaimniecības inženierzinātne
Lauksaimniecības enerģētika
Mašīnu projektēšana un ražošana
Mājas vide un informātika izglītībā
Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā
Profesionālās izglītības skolotājs
Mājturība - pedagoģija (1,5.g.)
Karjeras konsultants
Pedagoģija
Veterinārmedicīna
Pārtikas higiēna
Veterinārmedicīnas
Pārtikas higiēna
Zemes ierīcība
Būvniecība
Ainavu arhitektūra un plānošana
Vide un ūdenssaimniecība

Nepilna laika
kvalifikācija

bakalaurs

Studiju programmas

prof. bakalaurs

Pilna laika

Maģistra studijas
Nepilna
Pilna laika
laika
akad. maģ.

Pamatstudijas

4

6

1

4

51

23

30
41
6
20

21

11
16
16
12

14

1

8
10
10
3
3
11
10

18
13

22
12
1
7
14

23
49
26
17

22
41

4

6

Tabulas turpinājums no 24.lpp.

Vides zinātne
Būvzinātne
Vides inženierzinātne
Ainavu arhitektūra
Hidroinženierzinātne
Pārtikas zinības
Pārtikas produktu tehnoloģija
Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība
Viesnīcu pakalpojumi
Uzturzinātne
Pārtikas zinātne
Mežzinātne
Mežinženieris
Kokapstrāde
Kokapstrādes tehnoloģija
Mežsaimniecība
Darba aizsardzība un drošība
Meža darbi un tehnika
Koksnes materiāli un tehnoloģija
Meža ekoloģija un mežkopība
Meža ekonomika un politika
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes
socioloģija
Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari
Sabiedrības pārvalde
Projektu vadība
Datorvadība un datorzinātne
Programmēšana
Informācijas tehnoloģijas

2
1

3
3
4
8

prof. maģ.

akad. maģ.

prof. maģ.

1. līmenis

kvalifikācija

prof. bakalaurs

bakalaurs

Nepilna laika
kvalifikācija

bakalaurs

Studiju programmas

prof. bakalaurs

Pilna laika

Maģistra studijas
Nepilna
Pilna laika
laika
akad. maģ.

Pamatstudijas

1
Tehniskā fakultāte Imatrikulācijas
aktā, 30.08.

15
15

14

27

36
14
8
10

1

18
15
21

12
5
2
48

24

Sociālo zinātņu fakultāte
Imatrikulācijas aktā, 30.08.

3
3
9
4
4

55

2
8

50
9
22
19
9

9
Kopā: 234 295 53 210 106 151 99 151 52

1
57

52

Studējošie, kuri 2009./2010.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

Grādu vai kvalifikāciju
Tai skaitā
ieguvušo personu par valsts budžeta
par studiju maksu
skaits
līdzekļiem
18
246
32
1
14

17
37
19
7

1
209
13
1
7

25

Tabulas turpinājums no 25.lpp.

Studiju programmas nosaukums

Grādu vai kvalifikāciju
ieguvušo personu
skaits

Vides zinātne
2
Pārtikas zinības
15
Mežzinātne
18
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija
79
Datorvadība un datorzinātne
19
Profesionālās pamatstudiju studiju programmas
Lauksaimniecība, p
61
Komercdarbība un uzņēmuma vadība, p(b)
44
Veterinārmedicīna, p
22
Mašīnu projektēšana un ražošana, p(b)
16
Lauksaimniecības enerģētika, p(b.)
24
Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā, p(b)
10
Mājas vide un informātika izglītībā, p(b)
22
Mājturība – pedagoģija (1,5.g.)
3
Būvniecība ,p(b.)
49
Būvniecība, p
41
Zemes ierīcība, p(b)
23
Ainavu arhitektūra un plānošana, p(b)
26
Vide un ūdenssaimniecība, p(b)
17
Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, p(b)
63
Pārtikas produktu tehnoloģija, p
29
Mežinženieris. p(b)
27
Darba aizsardzība un drošība, p
48
Kokapstrāde, p(b)
21
Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari, p(b)
50
Programmēšana, p(b)
9
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Pārtikas higiēna
12
Komerczinības
41
Kokapstrādes tehnoloģija
5
Mežsaimniecība
2
Profesionālās izglītības skolotājs
3
Zemes ierīcība
22
Viesnīcu pakalpojumi
14
Pamatstudijās kopā:
1148
Akadēmiskās maģistra studiju programmas
Lauksaimniecība
Ekonomika
Lauksaimniecības inženierzinātne
Būvzinātne
Zemes ierīcība

26

5
74
15
4
10

Tai skaitā
par valsts
budžeta
līdzekļiem
13
17
12
15
16
22
15
16
8
44
23
26
17
25
14
14

par studiju
maksu
2
2
1
67
4
45
44
1
8
10
14
3
5
41

15
0
6

38
15
13
48
6
50
3

398

12
41
5
2
3
22
14
750

4
38
14
3
4

1
36
1
1
6

Tabulas turpinājums no 26.lpp.

Grādu vai kvalifikāciju
ieguvušo personu
skaits

Tai skaitā

par valsts
par studiju
budžeta
maksu
līdzekļiem
Vides inženierzinātne
3
3
Ainavu arhitektūra
4
3
1
Hidroinženierzinātne
8
7
1
Meža ekoloģija un mežkopība
11
9
2
Meža darbi un tehnika
3
3
Meža ekonomika un politika
4
4
Koksnes materiāli un tehnoloģija
3
3
Pārtikas zinātne
11
10
1
Uzturzinātne
8
8
Pedagoģija
23
5
18
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija
12
4
8
Informācijas tehnoloģijas
10
8
2
2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības un profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas
Lauksaimniecība
10
6
4
Karjeras konsultants
29
10
19
Veterinārmedicīna
1
1
Pārtikas higiēna
7
7
Projektu vadība
22
22
Sabiedrības pārvalde
9
9
Uzņēmējdarbības vadība (1,5 g.)
6
0
6
Uzņēmējdarbības vadība (2,5 g.)
20
0
20
Augstākā līmeņa studijās kopā
312
146
166
Augstskolā kopā
1460
544
916
Studiju programmas nosaukums

Veterinārmedicīnas fakultāte
Imatrikulācijas aktā, 30.08.

Apzīmējumi:
p(b) – profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma
p – 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Absolventu kopskaits pamatstudijās

Studiju programmas 2009./2010.
studiju gadā
Lauksaimniecība
Veterinārmedicīna
Mežzinātne
Lauksaimniecības inženierzinātne
Zemes ierīcība
Vides un ūdenssaimniecība
Pārtikas zinības un produktu tehnoloģija

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

Absolventu skaits

8000
2846
2972
4511

2009./2010.
studiju gadā
79
22
20
32

1299
2239
3890
2936

37
19
44
0

Kopā

27

Tabulas turpinājums no 27.lpp.

Studiju programmas 2009./2010.
studiju gadā
Mežinženieris
Kokapstrāde

Studiju programmas uzsākšanas gads
un toreizējais nosaukums

1049. – Mežizstrāde
1949. – Kokapstrāde
1959. – Automobīļi un automobīļu
saimniecība
Ekonomika
1962. – Ekonomika
Būvniecība (Būvzinātne)
1975. – Lauksaimniecības celtniecība
Lauksaimniecības enerģētika
1989. – Lauksaimniecības
elektrifikācija un automatizācija
Mājturība – pedagoģija
1989. – Mājturība
1991. – Pārtikas rūpniecības iekārtas
Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība
1994. – Lietišķā mājturība
Ainavu arhitektūra un plānošana
1994. – Ainavu plānošana un
arhitektūra
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes 1999. - Organizāciju un sabiedrības
socioloģija
pārvaldes socioloģija
Lauksaimniecības inženierzinības
2000. – Lauksaimniecības
inženierzinības
Datorvadība un datorzinātne
2000. – Datorvadība un datorzinātne
Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari
2001. – Iestāžu darba organizācija
un vadība
Komerczinības
2001. – Komerczinības
Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un 2001. – Saimnieciskās darbības
analīze
uzskaite, kontrole un analīze
Programmēšana
2001. - Programmēšana
Mājas vide un informātika izglītībā
2002. - Mājas vide un informātika
izglītībā
Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā
Pārtikas higiēna
2005.- Pārtikas higiēna
Mašīnu projektēšana un ražošana
2005.- Mašīnu projektēšana un
ražošana
Darba aizsardzība un drošība
2006. - Darba aizsardzība un drošība
Komercdarbība un uzņēmuma vadība
2006. - Komercdarbība un
uzņēmuma vadība
Zemes ierīcība
2007. – Zemes ierīcība (1.līmenis)
Viesnīcu pakalpojumi
2007. – Viesnīcu pakalpojumi
Kopā:

28

Absolventu skaits

777
1876
1264

2009./2010.
studiju gadā
27
26
0

7347
962
320

246
91
24

830
17
590
269

6
0
63
26

620

79

38

0

158
348

19
50

319
96

41
0

95
129

9
22

49
52
24

10
12
16

131
89

48
44

22
14
45129

22
14
1148

Kopā

Tālākizglītība un kursi klausītājiem
Tālākizglītības kursi
Kursu programmas
(nosaukums)

Stundu Dalībnieku
Mērķauditorija
skaits
skaits
Dārzu dizains
144
7
Visi interesenti
Daudzveidīga un skolēnu izziņas aktivitāti veicinoša 72
7
Vispārizglītojošo izglītības iestāžu
mācību procesa īstenošana mājturības un tehnoloģiju
skolotāji
pamatos pamatizglītībā
Jaunākās iepakojuma tehnoloģijas
12
13
SIA “MAXIMA Latvia” darbinieku
apmācība
Pārraudzība aitkopībā darbam savā ganāmpulkā
28
18
Lauksaimnieki
Lauksaimniecības produkcijas ražošanas uzņēmumu 60
25
Sadarbībā ar Lietuvas UAB
kvalitātes sistēmas audits (1., 2.modulis)
„Metromeda ir Ko”, Krievijas PVD
inspektori
Lauksaimniecības produkcijas ražošanas uzņēmumu 60
18
Sadarbībā ar Lietuvas UAB
kvalitātes sistēmas audits (1., 2.modulis)
„Metromeda ir Ko”, Krievijas PVD
inspektori
Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 80
68
Sadarbībā ar AS ”Datorzinību
sistēmas optimizācijas apstākļos
centrs”, pedagogi

Kopā 456

LLU Mūžizglītības
centrs

156

Profesionālās pilnveides izglītības programmas
Kursu programmas
(nosaukums)
Dārzu un ainavu arhitektūra, II un III daļa
Dārzu un ainavu arhitektūra, III daļa

Stundu Dalībnieku
skaits
skaits
111
11
56
7

Dārzu un ainavu arhitektūra, I daļa
Profesionālās izglītības pedagogu
pedagoģiskās pamatizglītības programma
Profesionālās izglītības pedagogu
pedagoģiskās pamatizglītības programma

55
320

18
21

320

21

Energoaudits

320

15

Biškopība
Biškopība

288
288

103
140

Kopā 1758

Mērķauditorija
Visi interesenti, e-studiju kursi
(Kursi turpinās)
Zemgales reģiona profesionālās izglītības
pedagogi (Kursi turpinās)
Vidzemes reģiona profesionālās izglītības
pedagogi
Visi interesenti, atbilstoši MK noteikumiem
nr.26, 13.01.2009. (Kursi turpinās)
Visi interesenti
Visi interesenti (Kursi turpinās)

Profesionālās pilnveides izglītības
programmas “Dārzu un ainavu
arhitektūra” noslēguma darbu
aizstāvēšana.

336

Sagatavošanas kursi
Kursu programmas
(nosaukums)
Ķīmija
Fizika
Matemātika
Sagatavošanas kursi ķīmijā

Kopā

Stundu Dalībnieku
Mērķauditorija
skaits
skaits
60
13
Vidējo izglītības iestāžu 12.klašu, arodvidusskolu audzēkņi
60
19
un citi interesenti
60
14
15
23
VMF studentiem zināšanu atkārtošanai un papildināšanai

195

69

29

Tabulas turpinājums no 29.lpp.

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

Klausītāji
Klausītāju skaits 2010.gadā
Fakultāte, kurā apguva studiju kursus
Kontaktbirža veterinārmedicīnas
nozarē: pārstāvji no LLU, darba
devējiem un profesionālajā
izglītībā iesaistītajiem
pedagogiem.

Veterinārmedicīnas fakultāte
Meža fakultāte
Lauku inženieru fakultāte
Tehniskā fakultāte
Lauksaimniecības fakultāte
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Ekonomikas fakultāte
Informācijas tehnoloģiju fakultāte

2009./2010..studiju gada
pavasara semestrī
4
1
1
2
4
1
2
1

2010./2011.studiju gada rudens
semestrī
16
4
3
1
11
1
0
1

16

37

Kopā

Projekti

Kontaktbirža veterinārmedicīnas
nozarē: pārstāvji no LLU, darba
devējiem un profesionālajā
izglītībā iesaistītajiem
pedagogiem.

ESF Darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, aktivitāte 1.2.1.2.
„Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana”, apakšaktivitāte 1.2.1.1.2. „Profesionālajā
izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana”.
Projektā „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kvalifikācijas celšana LLU”
(vienošanās nr.2009/0283/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/006) paredzētas apmācības trijos
moduļos:
I modulis (36 h) – vispārējās izglītības bloks,
II modulis (42 h ) – profesionālā apmācība,
III modulis (36 h) – stažēšanās uzņēmumos.
Projekta mēŗkauditorija: profesionālo izglītības iestāžu pedagogi ēdināšanas,
viesmīlības, pārtikas industrijas, veterinārmedicīnas, mežsaimniecības un kokapstrādes,
lauksaimniecības tehnikas, lauksaimniecības (lopkopība, augkopība) nozarēs.
Projekta mērķis: ir profesionālās izglītības pedagogu prasmju atjaunošana,
uzlabošana, izmantojot e-vidi apmācību procesā, kā arī iespēja praktizēties ražošanas
uzņēmumos.

Projekta nosaukums

Īstenošanas laiks

Dalībnieku skaits

Iesaistīto lektoru skaits

Profesionālajā izglītībā iesaistīto
pedagogu kvalifikācijas celšana LLU”

01.01.2010. –
29.02.2012.

132

48

132

48

Kopā

30

Projekta aktivitātes:
- e-vides izveide (apmācībām) + kvalitātes kritēriju izstrāde e-materiāliem,
- tālākizglītību kursu izstrāde (vispārizglītojošie un profesionālie),
- pedagogu apmācība,
- kontaktbiržas,
- stažēšanās uzņēmumos.

Zinātne
Nozīmīgākie notikumi LLU zinātniskajā darbībā

LLU Zinātņu daļa

1. SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs” no pārskata gada 1.septembra ir
LLU īpašumā esoša kapitālsabiedrība (MK rīkojums nr.382 07.07.2010.), kuras darbība
attīstās šādos virzienos:
•
Zinātniskā darbība augu aizsardzības jomā, ekspertīzes un zinātniskā pamatojuma nodrošināšana Latvijas augkopības nozares attīstības politikas izstrādei, zinātnes un izglītības integrētas attīstības veicināšana;
•
Pētījumi jaunu augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudei lietošanai
Latvijas agroklimatiskajos apstākļos.
2. 2010.gadā LLU veiktajā pētnieciskajā darbā piedalījās gan darbinieki, gan studējošie.
Pētījumu rezultāti atspoguļoti maģistra un promocijas darbos, kā arī publikācijās, kuras
tiek citētas Web of Science, Scopus un CAB datubāzēs.
3. Dr.med.vet. Aivaram Bērziņam piešķirta Ludviga Kundziņa vārdiskā balva veterinārmedicīnā par zinātnisko darbu „Listeria monocytogenes molekulārā epidemioloģija Latvijas gaļas pārstrādes uzņēmumos un listerioze Latvijā”.

Struktūrvienību ranžējums pēc dažādām
pazīmēm
LLU struktūrvienību ranžējums pēc piesaistītā finansējuma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Agrobiotehnoloģijas institūts
Meža izmantošanas katedra
Arhitektūras un būvniecības katedra
Augsnes un augu zinātņu institūts
Pārtikas tehnoloģijas katedra
Datoru sistēmu katedra
Pārtikas un vides higiēnas institūts
Mehānikas institūts
Preklīniskais institūts
Ekonomikas katedra

Zinta Gaile un doktorants Jānis
Bartuševics MPS “Vecauce”
izmēģinājumu laukā seminārā
“Kukurūza biogāzei un lopbarības
ražošanai” .

LLU struktūrvienību ranžējums pēc piesaistītā bāzes
finansējuma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Agrobiotehnoloģijas institūts
Augsnes un augu zinātņu institūts
Meža izmantošanas katedra
Pārtikas tehnoloģijas katedra
Arhitektūras un būvniecības katedra
Mehānikas institūts
Pārtikas un vides higiēnas institūts
Datoru sistēmu katedra
Preklīniskais institūts
Ekonomikas katedra

LLU struktūrvienību ranžējums pēc Web of Science un Scopus
publikācijām
1.
2.

Pārtikas tehnoloģijas katedra		
Fizikas katedra			

120
90

31

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Agrobiotehnoloģijas institūts		
Datoru sistēmu katedra		
Lauksaimniecības tehnikas institūts
Pārtikas un vides higiēnas institūts
Arhitektūras un būvniecības katedra
Klīniskais institūts			
Kokapstrādes katedra			
Mežkopības katedra			
Preklīniskais institūts			
Uztura katedra			

60
60
60
60
30
30
30
30
30
30

LLU struktūrvienību ranžējums pēc publikācijām
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Agrobiotehnoloģijas institūts
Datoru sistēmu katedra
Ekonomikas katedra
Pārtikas tehnoloģijas katedra
Klīniskais institūts
Grāmatvedības un finanšu katedra
Arhitektūras un būvniecības katedra
Spēkratu institūts
Pārtikas un vides higiēnas institūts
Uzņēmējdarbības un vadības katedra
Lauksaimniecības tehnikas institūts
Mežkopības katedra

LLU struktūrvienību ranžējums pēc aizstāvētajiem promocijas
darbiem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ekonomikas katedra			
Mežkopības katedra			
Preklīniskais institūts			
Augsnes un augu zinātņu institūts
Izglītības un mājsaimniecības institūts
Valodu katedra			
Agrobiotehnoloģijas institūts		
Arhitektūras un būvniecības katedra
Grāmatvedības un finanšu katedra
Klīniskais institūts			
Kokapstrādes katedra			
Pārtikas tehnoloģijas katedra		
Uzņēmējdarbības un vadības katedra
Uztura katedra			

90
60
50
40
40
40
30
30
30
30
30
30
30
30

LLU struktūrvienību ranžējums pēc patentu skaita
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

32

Mehānikas institūts			
Fizikas katedra			
Pārtikas tehnoloģijas katedra		
Ķīmijas katedra			
Agrobiotehnoloģijas institūts		
Lauksaimniecības tehnikas institūts
Uztura katedra			

140
60
60
40
20
20
20

Īstenotie zinātniskie projekti
Zinātnes projektu finansējums 2006.-2010.gadā
Finansējums tūkst., Ls

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

Gads

LLU zinātniskie projekti 2006.-2010.gadā
Skaits

70
60

LZP finansējums

50

ZM finansējums

40

IZM finansējums

30

Starptautiskie
projekti

20

Līgumdarbi

10

Valsts iestāžu
pasūtījumi

0
2006.

2007.

2008.
Gads

2009.

2010.

Valsts pētījumu programmās īstenotie projekti
Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana –
jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes) – vadītājs Bruno Andersons

Projekta
Nosaukums
Līdzekļi (Ls)
vadītājs
Jauni produkti un inovatīvas meža apsaimniekošanas, meža koksnes un nekoksnes produktu ražošanas
tehnoloģijas, racionāli izmantojot meža resursus un būtiski palielinot produkcijas pievienotu vērtību
MF MIK
Dagnis
Vietējo koksnes resursu mobilizācijas iespējas jaunu
22593,00
Dubrovskis
augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanas
pieprasījuma nodrošināšanai un bioenerģijas ražošanai
Struktūrvienība
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Tabulas turpinājums no 33.lpp.

Struktūrvienība
MF KK

Zinātnieku nakts pulcē cilvēka,
dabas un klimata noslēpumu
meklētājus.

Projekta
vadītājs
Henns
Tuherms

Nosaukums

Līdzekļi (Ls)

Jauni tehnoloģiski risinājumi inovatīvai augstākās
45182,00
pievienotās vērtības koksnes materiālu un produktu
attīstībai
Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei
LF ABTI
Antons Ruža Augsnes kā galvenā resursa ilgtspējīga izmantošana
28020,00
drošu un kvalitatīvu pārtikas un lopbarības izejvielu
ieguvei no plašāk audzētajām laukaugu sugām
PTF PTK
Tatjana
Jaunu pārstrādes tehnoloģiju ietekme uz bioloģiski
46963,00
Rakčejeva
aktīvo savienojumu saglabāšanu pārtikas produktos

LZP finansētie projekti
Tematiskie projekti

Struktūrvienība
LF AAZI
LF AAZI
LF ABTI

ITF DSK
Zinātnieku nakts pulcē cilvēka,
dabas un klimata noslēpumu
meklētājus.

TF LTI
VMF PKI

LF AAZI
PTF PTK

TF SI
EF EK
SZF SK
LIF VŪSK

Projekta
vadītājs
Ina Alsiņa

Fizioloģiski aktīvu savienojumu akumulācijas
stimulēšanas iespējas Latvijā audzētos dārzeņos
Biruta
Postīgu, Latvijā maz pētītu augu patogēnu populāciju
Bankina
monitorings un attīstības īpatnības dažādās agrocenozēs
Ziedonis
Biotehnoloģijas metodes Latvijā audzējamo šķirņu govju
Grīslis
piena proteīna gēnu polimorfisma novērtēšanā un
proteīna gēnu ietekme uz govju produktivitāti
Egils
Algoritmisko modeļu izstrāde un analīze bioloģisko un
Stalidzāns*
programmatūras sistēmu aprakstīšanai
Juris
Tehnoloģisko sistēmu izpēte un izstrāde nākotnes
Priekulis
slaucamo govju fermai
Edīte Birģele
Inovatīvu pasākumu izstrāde produktīvo dzīvnieku
slimību profilaksei, ārstēšanai un produktivitātes
kāpināšanai
Aldis
Augsnes īpašību izmaiņas atkarībā no LIZ izmantošanas
Kārkliņš
Inga
Govs piena lipīdu sastāva un to ietekmējošo fermentu
Ciproviča*
pētījumi, to loma piena produktu kvalitātes un
funkcionalitātes nodrošināšanā
Gints
Biodegvielu un biomasas tehnoloģiju pētījumi
Birzietis
Kazimirs
Lauksaimniecības strukturālās attīstības, protekcionisma
Špoģis
un nodokļu sistēmas problēma
Maiga
Uzņēmējdarbības veicināšana Latvijas laukos:
Krūzmētra
ekonomiskie un sociālie nosacījumi
Viesturs
Ūdenssaimniecības sistēmu ilgtspējīga apsaimniekošana
Jansons*

* Vadošā ir cita iestāde
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Nosaukums

Līdzekļi
16244,00
13519,00
13336,00

4036,00
14879,00
25202,00

23249,00
9414,00

25504,00
9758,00
12790,00
7479,00

Sadarbības projekti

Struktūrvienība
VMF PKI

Projekta
vadītājs
Ilze MatīseVan Houtana

Nosaukums

Līdzekļi (Ls)

Šūnu terapija 1.tipa cukura diabēta ārstēšanai: jauna
iespēja insulīnnepietiekamības ārstēšanai

19200,00

Latvijas vai ārvalstu komersantu finansētie pētniecības
līgumdarbi
Struktūrvienība
LIF ABK
LIF ABK
LF ABTI
MF MIK
MF MIK
LF AAZI
LF AAZI
MF MIK
MF MIK
LIF ABK
MF MIK

Projekta
Nosaukums
vadītājs
Juris Skujāns Keramzītbetona bloki ar putupolistirola siltumizolācijas
starplāni
Ēriks Tilgalis
Notekūdeņu energoefektīvas attīrīšanas tehnoloģijas
izmantojot biodīķus, mitrājus un biofiltrus
Aiga Trūpa
Spēkbarības ekstrudēšanas ķīmisko, mikrobioloģisko
izmaiņu, zootehniskā un ekonomiskā efekta izpēte
Aleksandrs
Jaunizstrādātās meža augsnes apstrādes tehnoloģijas
Saveļjevs
pielietošanas monitorings
Aleksandrs
Stādvietu fizikālo, ķīmisko un bioloģisko īpašību
Saveļjevs
izmaiņas augsnes frēzēšanas rezultātā pēc noteikta laika
perioda
Ina Alsiņa
Laboratorijas izmēģinājumi preparāta "biodīzeļdegvielas
mazgāšanas ūdens" fizioloģiskai aktivitātei un ietekmei
uz spraudeņu apsakņošanās procesu
Ilze Lūse
Igaunijas-Latvijas sadarbības projekts "BUY LOCAL" par
dabas resursu izpēti Setomaa un Apes reģionos.
Dagnis
Koku stumbra formas un sortimentu iznākuma prognožu
Dubrovskis
noteikšanas, pētījumu programmas izstrāde
Dagnis
SIA Metrum jaunas meža inventarizācijas tehnoloģijas
Dubrovskis
izstrāde
Reinis
Iekārtu aprēķini
Ziemeļnieks
Dagnis
Programmas "Meža eksperts" licences izstrāde
Dubrovskis

Līdzekļi
2750,01
15629,07
9120,01
3484,80
1331,00
100,01
3809,20
9211,48
2500,00
11979,00
3025,00

Tirgus orientētie projekti un valsts pārvaldes iestāžu pasūtījumi

Zinātnieku nakts pulcē cilvēka,
dabas un klimata noslēpumu
meklētājus.

Tirgus orientētie projekti

Struktūrvienība
LF ABTI
LIF ABK

Projekta
vadītājs
Antra
Balode
Juris Skujāns

MF MIK

Aleksandrs
Saveļjevs

LF ABTI

Aiga Trūpa

Nosaukums

Līdzekļi

Integrētās dārzeņu audzēšanas tehnoloģiju izstrāde

2606,50

Pētījumi par keramzītbetona bloku ar putupolistirola
siltumizolācijas starpslāni izmantošanas iespējām un
rekomendāciju izstrādāšana to pielietošanai
Mežsaimnieciskie un tehniskie nosacījumi augsnes
dziļapstrādes mehānismu pielietošanai meža
atjaunošanā un ieaudzēšanā
Spēkbarības ekstrudēšanas ķīmisko, mikrobioloģisko
izmaiņu, zootehniskā un ekonomiskā efekta izpēte

0,00
370,00
6840,00
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Valsts iestāžu pasūtījumi
Struktūrvienība
LIF VŪSK

LF ABTI
MF MIK
LF ABTI

Projekta
vadītājs
Viesturs
Jansons
Dzintra
Kreita
Dagnis
Dubrovskis
Mintauts
Āboliņš

LF AAZI

Ina Alsiņa

EF UVK

Linda Siliņa

LIF VŪSK

Viesturs
Jansons

Nosaukums

Līdzekļi

RECOCA: Augu barības elementu noplūdes
samazināšana Baltijas jūras baseinā, ietverot
nepieciešamās izmaksas piesārņojuma samazināšanai
Vienošanās protokols: Par augu šķirņu saimniecisko
īpašību novērtēšanu 2010.gadā
Recenzija par Mežsaimniecības stratēģiskās plānošanas
metodiku ekonomisko mērķu sasniegšanai
Ilgtspējīgas augļkopības attīstība, izmantojot vidi un
ūdeņus saudzējošas, kā arī lauku ainavu saglabājošas
integrētas audzēšanas tehnoloģijas klimata
pārmaiņu mazināšanai un bioloģiskās daudzveidības
nodrošināšanai
Zinātnieku nakts 2010 pasākumi Latvijas
Lauksaimniecības universitātē
Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas
projekts Nr. EU 30266 „Ilgtspējīga vietējo dabas resursu
un kultūras mantojuma izmantošana uzņēmējdarbības
attīstībā Setomaa un Apes reģionos” („BUY LOCAL”)
Gruntsūdeņu un upju noteces kvalitātes monitorings
īpaši jūtīgajās teritorijās un nitrātu un citu augu barības
elementu monitorings lauksaimniecības zemēs

5747,30

15119,91
980,00
4080,00

1408,95
0,00

19999,00

ZM subsīdijas
Struktūrvienība
VMF PVHI
LF AAZI

LF ABTI

LF ABTI
LIF VŪSK
LF ABTI
LF ABTI
LF ABTI
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Projekta
vadītājs
Edgars
Liepiņš
Biruta
Bankina

Nosaukums

Līdzekļi

Dzīvnieku invāzijas slimību izplatības izpēte Latvijā

34200,00

Kultūraugu kaitīgo organismu izplatības, postīguma un
attīstības ciklu pētījumi kaitīguma sliekšņu izstrādāšanai
integrētajā augu aizsardzībā
Antons Ruža
Minimālās augsnes apstrādes ietekme uz augsnes
auglības saglabāšanu, kaitīgo organismu attīstību
izplatību, ražu un tās kvalitāti bezmaiņas sējumos
Antons Ruža
Minerālmēslu maksimālo normu noteikšana
kultūraugiem
Viesturs
Nitrātu un citu augu barības elementu monitorings
Jansons
lauksaimniecības zemēs
Marta
Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un izlases
Liepniece
sēklas kvalitātes uzlabošanai
Marta
Latvijas vietējās medus bites Apis mellifera mellifera
Liepniece
populācijas genofonda saglabāšana
Ieva
Aromātisko un ārstniecības augu ģenētisko resursu
Žukauska
kolekcijas saglabāšana un izpēte

49500,00

23003,98

31500,00
15299,99
6743,61
4886,40
3371,81

LLU Projektu daļa

Meža attīstības fonda projekti
Struktūrvienība
ITF VSK

Projekta
vadītājs
Irina
Arhipova

Nosaukums

Līdzekļi

Meža apsaimniekošanas stratēģiskās, taktiskās un
operatīvās plānošanas atbalsta sistēma

15120,00

Interreg, Life, EUREKA un ES struktūrfondu lietišķo pētījumu
projekti
EUREKA

Struktūrvienība
LF AAZI
LF ABTI

Projekta
vadītājs
Biruta
Bankina
Antra
Balode

Nosaukums

Līdzekļi

E! 5365 Baltijas dārzeņu ražas parametru optimizācija
un regulēšana kontrolētā atmosfērā (BALTVEGSTOR)
Bioloģisko preparātu ražošana un ieviešana dārzkopībā

1649,67
17726,00

LLU realizētie projekti esošajā ES struktūrfondu plānošanas
periodā (2007-2013)
Infrastruktūras modernizācija

Projekta nosaukums
Augstākās izglītības iestāžu telpu
un iekārtu modernizēšana studiju
programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā
skaitā, nodrošinot izglītības programmu
apgūšanas iespējas arī personām ar
funkcionāliem traucējumiem

Finansējuma avots

ERAF/valsts budžets

KOPĀ:

Apjoms LVL

Īstenošanas
periods

12 671 113

2010-2014

391 079

-

Atbalsts maģistrantiem un doktorantiem

Projekta nosaukums
Atbalsts maģistra studiju īstenošanai
Atbalsts doktora studiju īstenošanai

Finansējuma avots
ESF/valsts budžets
ESF/valsts budžets
KOPĀ:

Apjoms LVL
403 389
3 341 174
3 744 563

Īstenošanas
periods
2009-2013
2009 – 2013
-
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Atbalsts zinātnei un pētniecībai

Projekta nosaukums
Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra
(TEPEK) darbības uzturēšana un attīstība
LLU
Latvijas starpaugstskolu zinātniskās grupas
izveide sistēmbioloģijā
Cilvēkresursu piesaiste atjaunojamo
enerģijas avotu pētījumiem
Pārtikas nozares zinātniski pētnieciskās
grupas izveide
Atbalsts starptautiskās sadarbības
projektiem zinātnē un tehnoloģijās
(EUREKA, 7.ietvara programma u.c.)
Meža resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas
plānošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta
sistēma
Elektroenerģijas izmantošana fizisko
personu spēkratos
Mehanizācijas līdzekļu izstrāde enerģētisko
augu kurināmā kondicionēšanai
Jaunu kompozītmateriālu izstrāde uz
putuģipša bāzes ar šķiedraugu stiegrojumu
un no tiem veidotu sistēmu pētījumi

Apjoms LVL

Īstenošanas
periods

ERAF/valsts budžets

391 079

2009-2013

ESF/valsts budžets

1 380 000

2009-2012

ESF/valsts budžets

1 354 204

2009-2012

ESF/valsts budžets

1 123 321

2010-2012

ERAF/valsts budžets

392 360

2010-2013

ERAF/valsts budžets

409 800

2010-2013

ERAF/valsts budžets

351 850

2011-2013

ERAF/valsts budžets

362 587

2011-2013

ERAF/valsts budžets

375 000

2011-2013

6 140 201

-

Apjoms LVL

Īstenošanas
periods

ERAF/valsts budžets

265 849

2009-2011

ERAF/valsts budžets

49 156

2009-2011

ERAF/valsts budžets

1270

2010

ERAF/valsts budžets

135 725

2011-2012

ERAF/valsts budžets

53 101

2010-2012

ERAF/valsts budžets

101 049

2011-2013

ERAF/valsts budžets

19 232

2011-2013

Finansējuma avots

KOPĀ:
Atbalsts pārrobežu/starptautiskajai sadarbībai

Projekta nosaukums
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Administratīvā sloga samazināšana
uzņēmējdarbībai Latvijas-Lietuvas
pierobežas reģionos (REDBURDEN)
Baltu vienotība zem saules (UBUS)
Jaunas biznesa idejas ar mantotām
tradīcijām – nākotne bez robežām
(Without Borders)
Zemgales reģiona vides izzināšana un
identitātes atšķirību saglabāšana (GREEN
ENVIRONMENT)
Radoša un ekoloģiska dabisko materiālu
izmantošana apkārtējās vides dekorēšanai
(ECOART)
Pārrobežu sadarbības tīkls matemātikas
kompetenču
iekļaušanai
reģiona
sociālekonomiskajā attīstībā (MATNET)
Sinerģētiska pieeja jaunu biznesu
veicināšanai izmantojot e-studiju, televīziju
un mobilo tehnoloģiju iespējas (eBig3)

Finansējuma avots

Tabulas turpinājums no 38.lpp.

Projekta nosaukums

Finansējuma avots

Baltijas inovatīvo tehnoloģiju forums
ilgtspējīgai kūtsmēslu pārvaldībai (Baltic ERAF/valsts budžets
MANURE)
Zinātnes un ražošanas sadarbības
veidošana Jelgavā un Šauļos (Science ERAF/valsts budžets
ft.Industry)
Bioenerģijas izmantošanas veicināšana
Baltijas jūras reģionā (Bioenergy ERAF/valsts budžets
Promotion)
KOPĀ:

Apjoms LVL

Īstenošanas
periods

90 000

2011-2013

266 641

2010-2012

130 460

2009-2011

950 150

Skaits

LLU un LLU aģentūru personāla publikāciju skaita dinamika

620

607

600
580
560
527

540

517

520
500
480
460
2008

2009
Gads

2010
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LLU Tehnoloģiju un
zināšanu pārneses
centrs

Zinātnes komercializācija, tehnoloģiju pārnese
2010.gadā LLU mācībspēki un zinātnieki aktīvi iesaistījās ne tikai zinātniskajā darbā,
bet arī zinātniski praktiskajos pētījumos.
Ar LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra (TEPEK) līdzdalību pieteikti deviņi
LR patenti un pagarināta deviņu patentu uzturēšana; pieteikts pirmais LLU Eiropas patents.
Aktīvi turpinās sadarbība ar individuāliem uzņēmumiem un LLU zinātniekiem. Pārskata gadā sagatavoti trīs komercializācijas piedāvājumi. Pēc komersantu vajadzībām
pēc zinātniskiem pētījumiem tika veidotas uz zinātniskajiem pētījumiem bāzētas apaļo
galdu diskusijas zinātnieku grupām ar ražotājiem. Noslēgti 12 sadarbības un pētniecības līgumi.
Būtiski atjaunota datu bāzes informācija par piedāvājumiem, pieprasījumiem, kā
arī aktuāliem pasākumiem LLU. Datu bāzes informācija par LLU zinātniski praktiskajiem
piedāvājumiem popularizēta arī Zemgales plānošanas reģiona datu bāzē.
TEPEK pārstāvēja LLU trīs starptautiskās izstādēs: “Ražots Latvijā” (25.–27.03.) “Riga
Food” (08–11.09.), “Tech Industry” (25.–27.11.) un lauksaimniecības izstādē Viļānos (10.–
11.07.).
TEPEK gan LLU, gan arī pārējo septiņu Latvijas kontaktpunktu intereses pārstāv EEN
Latvija vadītajā ESF projektā “InnoLaSME”, darbojoties kā eksperts.
TEPEK organizēja četrus diskusiju seminārus, popularizējot LLU ar mērķi veidot zinātnieku un ražotāju sadarbību: “Biomasas resursu izmantošanas iespējas enerģijas ražošanā” (14.04.), “Augstskolu pētnieciskais potenciāls reģionālās attīstības veicināšanai
” (06.05.), “Pētniecība un inovācijas pārtikas nozarē” (10.09.), “Seminārs par intelektuālā
īpašuma aizsardzību” (30.09.).
TEPEK piedalījās 16 semināros, referējot un popularizējot LLU gan Zemgales reģionā, gan arī visā Latvijā – sniedzot informāciju par LLU zinātniski praktisko pētījumu
virzieniem, ražotāju un zinātnieku sadarbības iespējām.

Pirmais LLU Eiropas patenta pieteikums
Patenta pieteikums: „Metode bioetanola pussausai kongruentai
dehidratēšanai”
Īpašnieks: LLU
Autori: G.Brēmers, A.Blija, A.Škēle, G.Birzietis, A.Daņiļevičs

Selekcionāra tiesības uz šķirnēm
ZZI reģistrēta jauna sarkanā āboliņa šķirne ‘Jancis’, Latvijas un ES kopējā augu šķirņu katalogā iekļautas divas jaunas zālaugu šķirnes - timotiņš ‘Varis’ un sarkanais āboliņš ‘Jancis’
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Patenti
2010.gadā saņemtie LR patenti

Nr.

Autori

Patentpieteikuma nosaukums

Finansējuma avots

1.

V.Levkāne, Val.Levkāne,
L.Dukaļska, S.MuižnieceBrasava

Dažādu produktu jauktu salātu ar majonēzi
uzglabāšanas laika pagarināšanas iespēju
paņēmiens

14025
TEPEK

2.

S.Vucāne, M.Kūka,
I.Cinkmanis

Rapšu-linsēklu un rapšu-kaņepju eļļu
maisījumu izmantošana majonēzes ražošanā

14070
TEPEK

3.

I.Cinkmanis, I.Čakste,
S.Vucāne

Ogu un augļu sulu izmantošana iejava vides
pH regulēšanā

14087
TEPEK

4.

L.Dukaļska, K.Ramane,
R.Galoburda, D.Segliņa

Paņēmiens vistas filejas ar dārzeņu-augļu
piedevu pagatavošanai vakuumiepakojumā
(sous vide iepakojumā)

14095
Projekts

5.

A.Balode

Liliju pavairošanas paņēmiens

14110
TEPEK

6.

I.Grāmatiņa, V.Kreicbergs,
D.Segliņa

Fermentētu auzu šķīstošās frakcijas
14113
izmantošanas paņēmiens dzēriena ražošanas
TEPEK
tehnoloģijā

7.

G.Uzkliņģis, J.Feldmanis

Viendiska bremze ar vienmērīga nodiluma
berzes uzlikām

14117
TEPEK

8.

L.Kublinskis, I.Plūme

Trīskameru granulu kurtuve

14123
TEPEK

9.

I.Ziemelis, I.Pelēce, U.Iljins,
V.Zagorska, A.Putāns

Sfērisks saules enerģijas kolektors

14125
Projekts

10.

I.Skrupskis, A.Ercmanis,
G.Skudra, M.Ruciņš,
V.Rozenbergs

Dārzeņu marmelādes iegūšanas paņēmiens

14128
TEPEK

11.

A.Ilsters, H.Putāns,
V.Zagorska, I.Ziemelis

Sivēnu kūts apsildīšanas un ventilācijas ierīce

14147
Projekts

12.

H.Putāns, A.Putāns, U.Iljins,
I.Pelēce, V.Zagorska,
L.Kanceviča, I.Ziemelis,
Ž.Jesko, A.Ilsters

Saules baterijas jaudas reģistrēšanas ierīce

14165
Projekts

13.

H.Putāns, I.Ziemelis, U.Iljins,
Ēku apsildes
V.Zagorska,
A.Norvaišs,
paņēmiens
R.Brencis

14.

Ē.Kronbergs, E.Pepša

Hidrauliskās preses mehānisms

14201
Projekts

15.

Ē.Kronbergs, M.Šmits

Tilpuma noteikšanas iekārta

14206
Projekts

16.

J.Priekulis, A.Laurs, A.Saliņš, Govju boksu paklāju mīkstuma noteikšanas 14246
G.Rudzāts
ierīce
TEPEK

periodiskas

Par jaunumiem pārtikas nozares
inovācijās un pētniecībā
starptautiskajā izstādē “Riga
Food” stāsta LLU Tehnoloģiju un
zināšanu pārneses centra vadītāja
Sandra Muižniece-Brasava, 10.09.

kurināšanas 14190
Projekts
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2010.gadā pieteiktie LR patenti

Nr.

42

Autori

Patentpieteikuma nosaukums

Finansējuma avots

1.

A.Ilsters, H.Putāns,
V.Zagorska, I.Ziemelis

Sivēnu kūts apsildīšanas un ventilācijas ierīce Projekts

2.

I.Skrupskis, A.Ercmanis,
G.Skudra, M.Ruciņš,
V.Rozenbergs

Dārzeņu marmelādes iegūšanas paņēmiens

TEPEK

3.

H.Putāns, A.Putāns, U.Iljins,
I.Pelēce, V.Zagorska,
L.Kanceviča, I.Ziemelis,
Ž.Jesko, A.Ilsters

Saules baterijas jaudas reģistrēšanas ierīce

Projekts

4.

H.Putāns, I.Ziemelis, U.Iljins,
V.Zagorska, A.Norvaišs,
R.Brencis

Ēku apsildes periodiskas kurināšanas
paņēmiens

Projekts

5.

S.Muižniece-Brasava,
T.Rakčejeva, O.Circene

Iepakotu maizes izstrādājumu apstrādes
paņēmiens to uzglabāšanas laika
pagarināšanai

TEPEK

6.

J.Priekulis, A.Laurs, A.Saliņš, Govju boksu paklāju mīkstuma noteikšanas
G.Rudzāts
ierīce

TEPEK

7.

T.Rakčejeva, E.Straumīte,
E.Dripe, L.Ozola

Bezglutēna maizes gatavošanas paņēmiens

TEPEK

8.

Ē.Kronbergs, E.Pepša

Hidrauliskās preses mehānisms

Projekts

9.

Ē.Kronbergs, M.Šmits

Tilpuma noteikšanas iekārta

Projekts

10.

H.Putāns, V.Zagorska,
I.Ziemelis, U.Iljins, A.Ilsters

Mobilā saules enerģijas kolektora ierīce

Projekts

11.

V.Zagorska, A.Ilsters, A.Kokts,
Arā gaisa siltuma sūknis ar siltummaini
H.Putāns, U.Iljins, I.Ziemelis

Projekts

12.

H.Putāns, V.Zagorska,
I.Ziemelis, L.Kanceviča,
Ž.Jesko

Mobilā meteoroloģisko datu reģistrēšanas
ierīce

Projekts

13.

A.Balode

Liliju pelēkās puves ierobežošanas paņēmiens TEPEK

14.

J.Volkova, I.Alsiņa

Bioloģisko lauksaimniecības produktu
ražošanas intensifikācijas paņēmiens

TEPEK

15.

J.Fridrihsons, I.Alsiņa

Augu spektrālās apgaismošanas un laistāmā
ūdens aktivizācijas iekārta

TEPEK

16.

G.Uzkliņģis, E.Pudāns

Izjaucama dakšveida posmu konveijeru ķēde
ar ritberzes šarnīriem

TEPEK

17.

J.Palabinskis, A.Āboltiņš,
A.Kunkulis

Transformējams, mobils gaisa sildīšanas
saules kolektors

TEPEK

Doktora studijas
2010.gadā ieskanējās skumjas notis: mūžībā aizgāja prasīgais un darbīgais profesors
Kazimirs Špoģis (1927-2010) – ilggadējs doktora studiju programmas „Agrārā un
reģionālā ekonomika” direktors, daudzu promocijas darbu vadītājs, kuri veiksmīgi
aizstāvēti un iegūts zinātņu doktora grāds.
Gads iesākās ar samazinātu budžeta vietu skaitu doktora studijās (no 169 uz 151)
un Zinātnes padomes lēmumu par doktorantu uzņemšanu pilna laika studijās ar valsts
finansējumu tikai augustā. 2010.gadā tika uzņemti 50 doktoranti pilna laika studijās, 18
pilna laika par maksu un seši nepilna laika studijās. Samazinoties valsts budžeta vietu
skaitam, veidojas konkurss uz šīm vietām.
10.februārī Senāta sēdē pieņemts lēmums nr.6-259 „LLU doktora studiju nolikums”
un nr.6-260 „Nolikums par konkursa kārtību uz valsts finansētām doktora studiju vietām
LLU”. Doktora studiju nolikums tika pamatīgi pārstrādāts, veidota jauna struktūra, kā arī
iestrādāti Zinātnes padomes locekļu ieteikumi par doktora studiju organizācijas procesu. Pārstrādājām arī virkni Doktorantūras daļas veidotās veidlapas, ņemot vērā doktora
studiju nolikumā iestrādātās jaunās nostādnes.
Martā organizējām konkursu uz valsts budžeta vietām informācijas tehnoloģiju,
agrārās un reģionālās ekonomikas un pedagoģijas doktora studiju programmās, bet
septembrī - informācijas tehnoloģiju, agrārās un reģionālās ekonomikas un ainavu arhitektūras doktora studiju programmās.
Universitātes doktoranti aizstāvējuši promocijas darbus rekordskaitā, sasniedzot un
pārsniedzot trešo desmitu - 32.

LLU Doktorantūras
daļa

LLU vēsturē pirmo arhitektūras
doktora grādu Ainavu arhitektūras
apakšnozarē ieguvusī Daiga
Zigmunde ar vecākiem.

LLU doktorantu un darbinieku izstāvētie promocijas darbi
Nr.

Vārds, uzvārds

Iegūtais
Aizstāvēš.
zinātniskais
datums
grāds

Promocijas darba tēma

Dr. silv.

08.02.10

Lapu koku mežu dabiskā
atjaunošanās un koksnes resursi

2. Aigars Indriksons Dr. silv.

18.03.10

Biogēno elementu aprite
nosusinātajos mežos

1. Jurģis Jansons

3. Una Neimane

Dr. silv.

18.03.10

4. Dina Popluga

Dr.oec.

26.03.10

5. Dace Keidāne

Dr.med.vet. 07.04.10

6. Edgars Bukšāns Dr.sc.ing.

06.05.10

7. Ilze Upīte

Dr.oec.

07.05.10

8. Irēna Baraškina

Dr.oec.

07.05.10

Parastās priedes (Pinus sylvestris L.)
populāciju fenotipiskā un ģenētiskā
daudzveidība Latvijā
Gaļas ražotāju un patērētāju interešu
konverģences iespējas
Kazu intrarumenālā un
intraabomazālā pH-dinamika normā
un pēc invadēšanas ar ostertagia
circumcincta
Koksnes materiālu ugunsdrošību
ietekmējošie faktori un
ugunsreakcijas prognozēšana
Ieguldījumu atbalsta izmantošana
Latvijas lauksaimniecībā
Bioloģiskās lauksaimniecības preču
tirgus un konkurētspēja

Zinātniskais vadītājs
Pēteris Zālītis, LVMI
vadošais pētnieks,
Dr.habil.silv.
Pēteris Zālītis, LVMI
vadošais pētnieks,
Dr.habil.silv.
Imants Baumanis,
Dr.silv.
Kazimirs Špoģis,
profesors,Dr.habil.agr.
Edīte Birģele, profesore,
Dr.habil.biol.
Andris Morozovs,
asociētais profesors,
Dr.chem.
Irina Pilvere, profesore,
Dr.oec.
Baiba Rivža, profesore,
Dr.habil.oec.
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Tabulas turpinājums no 43.lpp.

Nr.

Vārds, uzvārds

9. Ineta Vanaga

Dr.agr.

14.05.10

10. Ilze Stokmane

Dr.oec.

14.05.10

11. Edīte Igaune

Dr.oec.

14.05.10

12. Māra Bleidere

Dr.agr.

28.05.10

13. Ilze Apenīte

Dr.agr.

28.05.10

Nezāļu izplatības dinamika un to
ierobežošanas iespējas graudaugos
augu maiņā Vidzemē
Baltijas valstu konkurētspēja un
attīstības tendences
Sociālā kapitāla izmantošanas
iespējas Pierīgas reģionā
Graudu kvalitātes izvērtējums
lopbarības miežu selekcijai Latvijā
Dzērveņu dzinumu pangodiņa
Dasineura vaccinii (Smith) bioloģija,
ekoloģija un ekonomiskā nozīme
Latvijā
Latvijā selekcionēto šķirņu kartupeļu
integrētais novērtējums

15. Daiga Zigmunde Dr.arch.

22.06.10

Latvijas urbānās un lauku ainavas
estētiskā un ekoloģiskā mijiedarbe

16. Dace Vīksne

Dr.oec.

29.06.10

17. Linda Medne

Dr.oec.

29.06.10

Dr.sc.ing.

18. Ilga Šematoviča Dr.med.vet. 30.06.10

Latvijas reģionālo augstskolu
izvērtējums un attīstības iespējas
Personālresursu kvalitāte viesmīlības
uzņēmumos Latvijas reģionos
Slaucamo govju asins morfoloģiskie
un bioķīmiskie rādītāji, dzemdes
mikrobiālā flora un endometrija
pārmaiņas pēcdzemdību periodā

19. Kaspars Zudrags Dr.sc.ing.

22.07.10

Paaugstinātas īpatnējās stiprības
saplākšņa plātnes

20. Māra Dūma

Dr.sc.ing.

20.08.10

Ar selēnu bagātinātu graudu
kvalitatīvais novērtējums

Tatjana
Marčenkova

Dr.sc.ing.

20.08.10

Gatavo ēdienu mikrobioloģiskie
kritēriji

22. Jānis Feldmanis Dr.sc.ing.

03.09.10

Viendiska bremzes berzes pāra
darbspējas pētījumi

23. Larisa Turuševa

21.09.10

Ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja
profesionālā kompetence un tās
veidošanās studiju procesā

21.
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Promocijas darba tēma

21.06.10

14. Irisa Mūrniece
Pedagoģijas zinātņu doktore
Ilze Kalniņa ar promocijas darba
vadītāju asociēto profesori Irēnu
Katani.

Iegūtais
Aizstāvēš.
zinātniskais
datums
grāds

Dr.paed.

Zinātniskais vadītājs
Dainis Lapiņš,
profesors, Dr.agr.
Baiba Rivža, profesore,
Dr.habil.oec.
Voldemārs Strīķis,
profesors, Dr.agr.
Zinta Gaile, profesore,
Dr.agr.
Ināra Turka, profesore,
Dr.habil.agr.
Daina Kārkliņa
profesore, Dr.sc.ing.
Konsultante Ruta
Galoburda asociētā
profesore, Dr.sc.ing.
Aija Ziemeļniece
asociētā profesore,Dr.
arch.
Baiba Rivža, profesore,
Dr.habil.oec.
Baiba Rivža, profesore,
Dr.habil.oec.
Aleksandrs
Jemeļjanovs,
profesors,Dr.habil.
agr.,Dr.med.vet.
Henn Tuherm,
profesors, Dr.habil.
sc.ing. Kārlis Rocēns,
Dr.habil.sc.ing.
Daina Kārķliņa,
profesore, Dr.sc.ing.
Konsultants Viesturs
Kreicbergs, profesors,
Dr.chem.
Mārtiņš Ruciņš,
asociētais profesors,
Dr.sc.ing.
Guntars Uzkliņģis,
profesors, Dr.habil.
sc.ing.
Irēna Žogla, LU
profesore, Dr.habil.
paed.

Tabulas turpinājums no 44.lpp.

Nr.

Vārds, uzvārds

Iegūtais
Aizstāvēš.
zinātniskais
datums
grāds

24. Ruslans Šmigins Dr.sc.ing.

24.09.10

25. Imants Jansons

08.10.10

Dr.agr.

26. Anda Grīnfelde

Dr.oec.

08.10.10

27 Romēna Šulca

Dr.oec.

12.11.10

28. Aivars Bērziņš

Dr.med.vet. 12.11.10

29. Ilze Kalniņa

Dr. paed.

22.11.10

30. Ina Gode

Dr. paed.

25.11.10

31. Irēna Kuliša

Dr. paed.

02.12.10

32. Dace Bērziņa

Dr.med.vet. 20.12.10

Promocijas darba tēma

Zinātniskais vadītājs

Vilnis Gulbis, profesors,
Biodīzeļdegvielas ietekme uz motora Dr.sc.ing. Gunārs
darba parametriem
Vērdiņš, profesors,
Dr.sc.ing.
Jānis Nudiens,
profesors, Dr.agr.
Fito un organisko skābju piedevu
Aleksandrs
ietekme uz cūku produktivitāti un
Jemeļjanovs, profesors,
gaļas kvalitāti
Dr.habil.agr.,Dr.med.
vet.
Pensionāru dzīves kvalitāte Latvijas Aija Eglīte, asociētā
reģionos
profesore, Dr.oec.
Latvijas pašvaldību iekšējā audita
Ingrīda Jakušonoka,
sistēmas attīstības iespējas
profesore, Dr.oec.
Molecular Epidemiology and Heat
Aizstāvēts Helsinku
Resistance of Listeria Monocytogenes universitātē, Hannu
in Meat Products and MeatKorkeala, profesors,
Processing Plants and Listeriosis in DVM, Ph.D., Helsinku
Latvia
universitāte
Vidusskolēnu konkurētspējas
Irēna Katane, asociētā
attīstības veicināšana un izvērtējums
profesore, Dr.paed.
neformālās komercizglītības vidē
Hiperteksts kā studentu patstāvīgas Margarita Kaltigina,
mācīšanās pilnveides līdzeklis
RPIVA
profesore,
profesionālās angļu valodas apguvē Dr.paed.
Topošo viesmīlības nozares vadītāju
Vija Dišlere, asociētā
apkalpošanas kultūras attīstība
profesore, Dr.paed.
studijās augstskolā
Helikobaktērijas suņa kuņģa gļotādā Edīte Birģele, profesore,
un kuņģa morfoloģiskais stāvoklis
Dr.habil.biol.

16.ikgadējo starptautisko
zinātnisko konferenci „Zinātne
lauku attīstībai-2010” atklāj
zinātņu prorektors Pēteris Rivža.

16.ikgadējās starptautiskās
zinātniskās konferences „Zinātne
lauku attīstībai-2010” dalībnieki
SIA „Iecavnieks” , Iecavas novadā.

Jāatzīmē vēsturisks notikums - LLU darbu sāka promocijas padome ainavu arhitektūrā un pieņemt pirmo promocijas darbu vēl gatavojas padome informācijas tehnoloģijās.
2010.gada jūlijā tika izsludināta ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu
īstenošanai” 2.kārta. Šajā projektā uz mērķfinansējumu var pretendēt visu doktora studiju programmu, kā arī nepilna laika doktoranti. Projekta ekspertu komisija saņēma 75
pieteikumus, bet mērķfinansējums tika piešķirts 28 pretendentiem.
2010.gadā uz sešu gadu periodu sekmīgi akreditētas doktora studiju programmas:
„Mežzinātne”, „Koksnes materiāli un tehnoloģijas”, „Pārtikas zinātne”, „Hidroinženierzinātne”, „Vides inženierzinātne” un „Būvzinātne”.
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Doktorantu skaita dinamika 2006.-2010.gadā
2006

178

2007

168

2008

167

2009

26
24
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2010
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pilna laika

17
100

140
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180

18
200

220

nepilna laika

Uzņemto doktorantu skaits doktora studiju programmās
2010.gadā
Lauksaimniecība

6

Lauksaimniecības inženierzinātne

5

Agrārā un reģionālā ekonomika

5

3
8

Pārtikas zinātne

7

Mežzinātne

7
4

Veterinārmedicīna

5

Būvzinātne

2

1

Hidroinženierzinātne

2

1

Ainavu arhitektūra

2

1

Vides inženierzinātne

2

Pedagoģija

1

1

Informācijas tehnoloģijas

2
0

1

1
2

pilna laika

46

120

pilna laika par maksu

Koksnes materiāli un tehnoloģija

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

24

180
0

16.ikgadējās starptautiskās
zinātniskās konferences „Zinātne
lauku attīstībai-2010” dalībnieki
viesojas mazo dzīvnieku dārzā
„Dobuļi”.

31
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8

pilna laika par maksu
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nepilna laika

Doktorantu skaits doktora studiju programmās (%) 2010.gadā
Informācijas
tehnoloģijas
6%
Pedagoģija
Vides inženierzinātne 8%
2%
Ainavu arhitektūra
4%

Lauksaimniecība
12%
Lauksaimniecības
inženierzinātne
7%

Hidroinženierzinātne
2%
Būvzinātne
4%
Veterinārmedicīna
7%

Agrārā un
reģionālā
ekonomika
25%

Koksnes materiāli
un tehnoloģijas
3%

Konferences „Zinātne lauku
attīstībai 2010” dalībnieki.

Mežzinātne
11%
Pārtikas zinātne
9%

LLU darbinieku un doktorantu aizstāvēto promocijas darbu
dinamika 2006.-2010.gadā
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ESF projekta „Atbalsts LLU doktora studiju īstenošanai” piešķirto ESF mērķstipendiātu skaits doktora studiju programmās
2009.–2010.gadā
ESF mērķstipendiātu skaits
Studiju programma
Lauksaimniecība
Lauksaimniecības
inženierzinātnes
Agrārā un reģionālā
ekonomika
Pārtikas zinātnes
Mežzinātnes
Koksnes materiāli un
tehnoloģijas
Veterinārmedicīna
Būvzinātne
Hidroinženierzinātnes
Ainavu arhitektūra
Vides inženierzinātnes
Pedagoģija
Informācijas tehnoloģijas
Kopā

2009
zinātniskā grāda
doktoranti
pretendenti
7
1

doktoranti
8

2010
zinātniskā grāda
pretendenti
1

5

-

4

3

10

10

15

16

8
7

1
-

6
7

4
2

1

1

1

1

7
1
1
1
6
54

3
1
3
20

6
1
1
4
1
3
7
64

6
1
4
38

16.ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference „Zinātne lauku attīstībai-2010” krietni padarīts pētnieciskais darbs, 108 prezentācijas un labi sagatavoti 83 zinātniskie
raksti konferences rakstu krājumam. Tradicionāli konferences darbā piedalījās arī viesi
no citām Latvijas augstskolām, kā arī no Igaunijas, Rumānijas un Lietuvas.
Konferences darbu atbalstīja SIA “PERI” - pasaulē lielākā veidņu ražotāja “PERI GmbH”
filiāle Latvijā, paldies direktoram Harijam Čīkam un projektu vadītājam Oskaram Rungevicam.

LLU Fundamentālā bibliotēka
LLU Fundamentālā bibliotēka (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 to veiktu,
LLU FB arī 2010.gadā īpašu nozīmi pievērsa sava krājuma papildināšanai un komplektēja
grāmatas, periodiskos izdevumus, kā arī abonēja gan Latvijas, gan ārzemju elektronisko
žurnālu un citu izdevumu tiešsaistes datubāzes. LLU FB darbinieki veidoja datubāzes
u.c. informācijas resursus. Izmantojot Latvijas un starptautisko starpbibliotēku abonementu un dokumentu piegādes centru pakalpojumus, bibliotēka nodrošināja pieeju
materiāliem, kuru nav bibliotēkas krājumā. Bibliotēkas darbinieki sniedza bibliotekāros,
bibliogrāfiskos pakalpojumus un informāciju, apmācīja lasītājus un izstrādāja un pilnveidoja metodiskos materiālus, kā arī veidoja, uzturēja un regulāri atjaunoja bibliotēkas
mājas lapu internetā.
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Galvenie rādītāji
Skaits (01.01.2011.)
Lasītāju skaits
Apmeklējumu skaits,
t.sk. virtuālie apmeklējumi
Izsniegums
Krājums (eksemplāri)
Krājums (nosaukumi)
Krājumā saņemts (eksemplāri)
Krājumā saņemts (nosaukumi)
No krājuma izslēgts (eksemplāri)
Starpbibliotēku abonementā saņemti eksemplāri,
t.sk. no ārvalstu bibliotēkām

7419
293575
94139
603294
453389
119700
7682
1483
2084
334
265

Informācijas resursi
2010.gadā LLU FB lasītāji informāciju varēja meklēt arī šādās abonētajās tiešsaistes
datubāzēs: AGRICOLA, A-to-Z ārzemju E-resursi, CABI PUBLISHING CAB Abstracts, Ebrary, Environment Complete, ScienceDirect Journals, SocINDEX with Full text, SpringerLink Journals, LETA, LETAnozare.lv, LETAarhīvs, LETONIKA, Lursoft, Laikrakstu bibliotēkā
(Lursoft), NAIS. Visvairāk tika izmantotas datubāzes EBSCO, CAB Abstracts, ScienceDirect
Journals. 2010.gadā bibliotēkas lasītājiem bija pieejami arī 14 dažādu datubāzu (ISI WEB
Knowledge, ACM Digital Library, Science Online, CRCnetBASE e-grāmatas, ProQuest
Research Suite / ProQuest Central, Wiley - Blackwell Journals, Nature Publishing Group,
Multi-Science Journals Collection, GALE, ICE Virtual Library, The Oxford Journals Collection, Taylor&Francis e-Journal, Publishing Opportunities, JSTOR) bezmaksas izmēģinājumi. Pieeja datubāzēm tika nodrošināta no lasītāju darba vietām bibliotēkas Uzziņu
un informācijas centrā un LLU tīklā, izmantojot pieslēgumu no datoru IP adreses, kā arī
autorizētiem lietotājiem ar lietotāja vārdu un paroli ārpus LLU tīkla.
Informācija par datubāzēm un to apraksti tika ievietoti LLU FB mājas lapā. Lai atvieglotu meklēšanu, papildus tika sagatavoti datubāzēs iekļauto izdevumu nosaukumu
saraksti, palīgmateriāli informācijas meklēšanā u.c., kas ievietoti LLU FB mājas lapā, bija
pieejami Uzziņu un informācijas centrā un vajadzības gadījumā tika nosūtīti uz lietotāja e–pastu. Uzziņu un informācijas centra darbinieki sniedza metodisku palīdzību un
apmācības datubāzu izmantošanā. Lasītājiem tika piedāvātas iespējas datubāzēs un internetā iegūtos informācijas meklēšanas rezultātus saglabāt dažādos datu nesējos, kā
arī nosūtīt uz personīgo e-pastu.
LLU FB darbinieki turpināja veidot dažādas elektroniskās datubāzes. LLU FB elektroniskais katalogs tiek veidots bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH. Kā lauksaimniecības
nozares bibliotēka LLU FB piedalās Starptautiskās lauksaimniecības zinātņu un tehnoloģiju informācijas sistēmas AGRIS veidošanā. 2010.gadā tika sagatavoti un nosūtīti uz
Romu bibliogrāfiskie dati par 653 Latvijas lauksaimniecības zinātniskajām publikācijām.
LLU FB tiek veidota arī Analītikas datubāze, kas satur vairākas datubāzes: „LLU mācībspēku un pētnieku publikācijas”, „LLU aizstāvētie promocijas darbi”, „LLU konferenču
materiāli”, „LLU mācībspēku un pētnieku patentu publikācijas”, „Publikācijas LLU”. Analītikas datubāzē 2010.gada 31.decembrī bija 26465 ieraksti. Tika veidota arī datubāze „Kursu katalogs”, kā arī autoritatīvā lauksaimniecības nozares priekšmetu datubāze „Lauksaimniecības tēzaurs AGROVOC un AGRIS/CARIS priekšmetu kategorijas”.
2010.gadā turpinājās LLU mācībspēku un zinātnieku publicēto studiju materiālu satura rādītāju sagatavošana pievienošanai attiecīgajiem ierakstiem datubāzē „LLU mācīb-
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spēku un pētnieku publikācijas” un konferenču materiālu satura rādītāju sagatavošana
pievienošanai datubāzei „LLU konferenču materiāli”.

Informācija par LLU izdevumiem ārvalstu datubāzēs
Elektroniskie un iespiestie LLU Rakstu krājumi tika pieteikti starptautiskajām datubāzēm CABI PUBLISHING CAB ABSTRACTS, SCOPUS (Elsevier), ISI Web of Science u.c.
2010.gada krājumi tika nosūtīti datu aprakstīšanai un indeksēšanai. Tika parakstīts līgums par LLU Rakstu pilno tekstu iekļaušanu CABI PUBLISHING Full Text datubāzē.
LLU SZF Valodu katedras, LF un VMF starptautisko konferenču krājumu materiāli
tika sadalīti pa rakstiem un veikts darbs ar rakstu datnēm, lai nodrošinātu pieeju PDF
datnēm tiešsaistē. PDF datnes iekopētas lasāmatmiņas kompaktdiskos un kopā ar materiāliem iespiestā veidā nosūtītas starptautisko zinātnisko datubāzu veidotājiem LLU
mācībspēku un pētnieku veidoto rakstu iekļaušanai starptautiskajās zinātniskajās datubāzēs – Thomson Reuters ISI Web of Science Conference Proceedings Citation IndexScience (CPCI-S), SCOPUS (Elsevier), CABI PUBLISHING CAB ABSTRACT, EBSCO PUBLISHING Academic Search Complete, AGRICOLA u.c.

Lasītāju apmācība
Ikvienam bibliotēkas lasītājam tika dotas iespējas saņemt profesionālu metodisko
palīdzību un konsultācijas viņiem pieņemamā laikā, veidā un formā. Konsultācijas un
metodiskā palīdzība tika sniegtas klātienē vai pa e–pastu, vai tālruni. Bibliotēkas apmeklētāji tika apmācīti pakalpojumu izmantošanā, kā arī konsultēti un apmācīti tradicionālo
un elektronisko informācijas resursu izmantošanā. Konsultācijas un apmācības notika
gan individuāli, gan grupās. Pirmo kursu studentiem pēc saskaņošanas ar fakultāti notika apmācības, kuru laikā studenti saņēma informāciju par bibliotēkas pakalpojumiem
un apguva informācijas ieguves iemaņas.
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Starptautiskā sadarbība
Starptautiskā sadarbība studiju jomā

LLU Ārlietu daļa

2010.gads LLU starptautiskās sadarbības jomā sniedzis jaunus kontaktus, jaunu pieredzi un jaunas iespējas gan darbiniekiem un mācībspēkiem, gan arī studentiem.
Pagājušajā gadā ar ārvalstu augstskolām noslēgti četri divpusējās sadarbības līgumi
(viens ar Boranoviču valsts universitāti Baltkrievijā, divi ar Madrides Politehnisko universitāti Spānijā, viens ar Sanktpēterburgas Valsts Zemo temperatūru un pārtikas tehnoloģiju universitāti Krievijā), veidojot 25 kopējus spēkā esošus līgumus ar 8 valstīm. Sadarbība galvenokārt notiek ar Eiropas un bijušajām NVS valstīm.
2010.gadā starptautiskās sadarbības aktivitātēs aktīvi iesaistījušies studenti, universitātes akadēmiskais un administratīvais personāls. Izmantojot dažādus finanšu avotus,
zināšanas un pieredzi papildināt devušies vairāk nekā 200 studentu, savukārt, īstenojot
starptautiskās aktivitātes un pildot darba pienākumus, - 496 pasniedzēji un darbinieki
(kopējais mobilitāšu skaits 697). Kaut arī gads finansiāli nebija viegls, tomēr, salīdzinot ar
2009.gadu, mobilitāšu skaits palielinājies par 130. Visaktīvākā apmaiņa notiek, izmantojot Erasmus programmas un BOVA projekta piedāvāto mobilitāšu iespējas.
Kopējais komandējumu skaits 2010 gadā pa struktūrvienībām
(iekļauta arī studentu mobilitāte)
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Kopējais komandējumu skaits 2010.gadā pa valstīm
(iekļauta arī studentu mobilitāte)

Valsts

Skaits

Valsts

Skaits

Lietuva

121

Polija

21

Igaunija

77

Krievija

Vācija

59

Somija

Valsts

Skaits

Valsts

Skaits

Bulgārija

6

Ķīna

2

16

Dānija

5

Tunisija

2

Turcija

14

Horvātija

4

ASV

1

36

Lielbritānija

14

Ungārija

4

Beļģija

1

Zviedrija

35

Austrija

13

Japāna

4

Indija

1

Portugāle

31

Ukraina

9

Dienvidkoreja

3

Kanāda

1

Čehija

29

Islande

9

Rumānija

3

Maroka

1

Norvēģija

27

Slovākija

8

Melnkalne

3

Mongolija

1

Francija

27

Itālija

8

Īrija

3

Šveice

1

Nīderlande

26

Malta

7

Dienvidāfrika

2

Kopā

697

Spānija

23

Beļģija

7

Serbija

2

Grieķija

22

Baltkrievija

6

Jaunzēlande

2
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2010.gadā LLU viesojušies 40 vieslektori (galvenokārt izmantojot Erasmus mobilitāšu iespējas), uzņemtas 18 delegācijas (kopējais uzņemto personu skaits – 138), veidojot
jaunus kontaktus un sākot vai turpinot dažādas kopējas sadarbības formas. Iebraukušo
lektoru sadalījums pa fakultātēm: MF – 10; BOVA aktivitātēs – 9; LF – 5; PTF – 3; LIF – 3;
TF – 3; EF – 3; VMF – 2; SZF – 1; ITF - 1.
Cenšoties dažādot starptautisko sadarbību un sekojot līdzi aktualitātēm augstākās
izglītības jomā, aizvien aktīvāka līdzdarbošanās notiek Eiropas Komisijas atbalstītajās
aktivitātēs starptautiskajās programmās (LLP, Erasmus Mundus, Tempus). LLU aktīvi līdzdarbojas NORDPLUS programmas projektos (LLU ir partneris divos projektos) un meklē
jaunus attīstības un sadarbības virzienus. Pēc rektora J.Skujāna vizītes Ķīnā 2010.gada
novembrī sāktas sarunas par kopēju sadarbību ar divām Liaoningas provinces universitātēm: Šeņjangas Universitāti un Šeņjangas Lauksaimniecības universitāti. Sadarbība
tiek plānota arī ar Teksasas A&M Universitāti.
LIF studentes Daina Roga un Krista
Kokina Erasmus praksē Lielbritānijā
uzņēmumā „XYZ Land Surveys”.

Mūžizglītības programma Erasmus
Kopš 1999.gada, kad LLU iesaistījās Erasmus programmā, 14 augstskolu sadarbība ir
izaugusi līdz plaša mēroga dažādu zinātņu jomu aptverošai sadarbībai – 96 augstskolas
no 25 valstīm.
Diemžēl 2010.gadā izbraukuši mazāk cilvēku, lai gan studentu, kas devušies uz ārvalstīm, ir bijis vairāk, tomēr mācībspēku un darbinieku mobilitāte samazināusies par 18.
Tādējādi pirmo reizi, kopš Erasmus tiek īstenots LLU, kalendārajā gadā vērojami negatīvi
rādītāji (studiju gadā tendence palikusi pozitīva).

Skaits

LLU studentu, mācībspēku un darbinieku skaita
dinamika ārvalstīs Erasmus programmā
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Apskatot Erasmus mobilitātes dinamiku pēdējo piecu gadu laikā, redzams, ka studentu braucienu skaits ir palielinājies gandrīz divas reizes, savukārt mācībspēku un darbinieku aktivitāte paaugstinājusies vairāk nekā trīs reizes. Iemesls – 2007.gadā veiksmīgi
sāktā studentu prakšu organizēšana kādā no ES uzņēmumiem, kā arī mācībspēku un
personāla apmācības iespējas. Pozitīvi vērtējams fakts, ka kaut arī ļoti lēnām, tomēr palielinās iebraucošo lektoru un studentu skaits.
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Studentu mobilitāte Erasmus programmā (studijas un prakse)

Valsts
Austrija
Čehija
Dānija
Francija
Grieķija
Igaunija
Itālija
Lielbritānija
Lietuva
Malta
Nīderlande
Norvēģija
Portugāle
Slovākija
Somija
Spānija
Turcija
Vācija
Zviedrija
Kopā

Fakultāte
EF

ITF
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LIF
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2
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3

1
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3
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2
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4
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Pasniedzēju un darbinieku mobilitāte Erasmus programmā (lekcijas un
pieredzes apmaiņa)

Valsts
Austrija
Čehija
Francija
Igaunija
Islande
Lietuva
Malta
Nīderlande
Polija
Portugāle
Rumānija
Slovākija
Somija
Spānija
Turcija
Vācija
Kopā
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Admin.

EF

ITF

LF

LIF

MF
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2
1
3
1

1
1

2
2
2

SZF
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1

2
2
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1

1
1

1
2
1

2
2
2
1
1
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2

1
1

2

2
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8

1
9

3
2
11
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5
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1
2
3
5
6
9
63

53

BOVA UNIVERSITĀTES sadarbības tīkls
2009.gada nogalē LLU BOVA virsvadību nodeva Igaunijas Dabas zinātņu universitātei, kaut arī centrālais koordinācijas punkts saglabājās LLU.

Doktorantūras kursu “Praktiskā
statistika” dalībnieki, pirmais no
labās puses: profesors Jens Karls
Streibigs (Dānija).

2010.gads BOVA iezīmējās ar minimālĀm aktivitātēm, galvenokārt realizējot tikai
intensīvos maģistrantūras līmeņa kursus, kas rosina domāt par motivācijas trūkumu gan
mācībspēku, gan studentu vidū. Iesaistei dažāda līmeņa kursos jābūt daudz plašākai, un
arī papildu finansējuma piesaistei ir svarīga loma.
BOVA UN tika organizēti seši kursi - pieci maģistrantūras un viens doktorantūras
līmenī. LLU līdzdalība tajos ir apmierinoša. Pārsvarā LLU mācībspēki tika pieaicināti kā
dažāda apjoma lekciju pasniedzēji. Aktivizējušies un lielu ieguldījumu devuši EF mācībspēki kursos “Lauku attīstības ekonomika un menedžments” Lietuvā. BOVA aktivitātēs
veiksmīgi darbojas arī MF un LF mācībspēki.
2010.gadā tikai viens maģistrantūras kurss tika organizēts LLU, proti, „Enerģētiskās
koksnes biomasas plantācijas”, bet tas bija „studiju kurss ar plus zīmi”! Kursu iniciators un
vadītājs Dr.silv. Āris Jansons (MF) ir parādījis gan izcilas pasniedzēja, gan organizatora,
gan starptautiskas sadarbības veicinātāja dotības. Šis ir pirmais BOVA kurss, kurā uz studiju vietu bija konkurss. Turklāt pirmo reizi BOVA vēsturē kursos gandrīz puse studentu
bija nevis no Baltijas, bet no Skandināvijas valstīm, kas ir kursu augstās kvalitātes apliecinājums.

Skaits

Enerģētiskās koksnes plantācijas - studentu sadalījums
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Doktorantūras līmenī aptuveni 20 kursus gadā piedāvā LLU ilggadējais partneris
NOVA UN. 2010.gadā NOVA piedāvājumu izmantoja 14 EMU doktoranti un seši LLU
doktoranti.
Kopējais BOVA doktorantu skaits NOVA PhD kursos un BOVA doktorantūras kursos
bija 37, t.sk. astoņi no LLU.
Lai atvieglotu BOVA doktorantu piedalīšanos NOVA PhD kursos, kā arī veicinātu sadarbību ar NOVA, kursu līderi tiek aktīvi aicināti organizēt savus kursus Baltijas valstīs. Trīs
gadus pēc kārtas LLU ir vienīgā no BOVA universitātēm, kura uzņem kuplu skaitu NOVA
un BOVA doktorantu (37) un NOVA pasniedzējus (5) kursos „Praktiskā statistika”. Darbs
šādos kursos rit no plkst.8 rītā līdz pat pusnaktij, kur pasniedzēji nežēlo ne spēkus, ne
laiku, lai skaidrotu, risinātu, diskutētu. Izcils piemērs, kam būtu jāseko.
BOVA paspārnē izveidotajā e-speciālistu darba grupā notika dažādas apmācības,
piemēram, par praktisko Moodle pielietošanu, kvalitātes nodrošinājumu e-apmācībā.
Izanalizējot dažādus variantus, BOVA ir vienojusies par kopējiem kritērijiem e-apmācības formas izmantošanai BOVA aktivitātēs. Pirmais solis ir kursu tālmācības daļas izveide
un vadīšana Moodle vidē.
Sadarbojoties ar NOVA, ļoti veiksmīgi sākta un ar katru gadu plašāka līdzdalība noris
NORDPLUS projektos. Trešo gadu tiek realizēti NOVA/BOVA Nordplus tīkla projekti (13
partneri), kuru pamataktivitāte ir mācībspēku un studentu mobilitāte NOVA un BOVA
partnerinstitūcijās, kā arī atbalsts intensīvajiem kursiem. Gandarījums ir par pēdējo projektu, kurā tika atbalstīti visi četri intensīvie kursi (iniciators - BOVA). Realizējot NORPLUS
projektus, LLU iegūst lielisku iespēju būtiski palielināt studentu un mācībspēku mobilitāti.

BOVA maģistrantu kursu
mežkopībā dalībnieki, 15.03.

Svarīgs notikums ir BOVA Studentu valdes izveide, uz kuru tiek likts daudz cerību,
popularizējot BOVA aktivitātes studentu vidū un aktualizējot studentu viedokli turpmākajā attīstībā. Liels ieguldījums šīs valdes izveidē un kontaktu stiprināšanā ar radniecisko
NOVA Studentu padomi ir mūsu LLU studentu pašpārvaldes pārstāvim Artūram Bukontam.
Novembra beigās tika publicēta jauna BOVA mājas lapa www.bova-univeristy.
org, kurā atspoguļota visa aktuālāka informācija, kas notiek ne tikai BOVA, bet arī katrā
partnerinstitūcijā. Šeit iespējams ātri atrast informāciju par konferencēm gan Igaunijā,
gan Lietuvā, var aplūkot, cik tālu ir tikuši mūsu kaimiņi, piedāvājot studiju programmas
angļu valodā ārzemju studentiem, informāciju par aktuālu programmu projektu uzsaukumiem u.c. BOVA ir platforma, kuru lietderīgi izmantot, sākot starptautiskās aktivitātes
gan studentiem, gan mācībspēkiem.
Doktorantūras līmenī kursus piedāvā mūsu ilggadējie partneri no NOVA UN (gadā
ap 20 dažādu tēmu kursi), un, balstoties uz noslēgto līgumu starp BOVA un NOVA, mūsu
doktoranti ir atbrīvoti no dalības maksas. Diemžēl šāda pretimnākšana nespēja nodrošināt aktīvu LLU doktorantu līdzdalību NOVA PhD kursos, jo papildus dalības maksai ir arī
citi izdevumi. Protams, liels atbalsts LLU doktorantiem ir ESF projekta stipendijas, tomēr
doktorantu mobilitātes palielināšanās tendence nav tik liela, kā bija cerēts. 2010.gadā
kursus galvenokārt apmeklēja igauņi, EMU doktoranti (14) , bet no LLU tajos piedalījās
tikai seši doktoranti. Kopējais BOVA doktorantu skaits NOVA PhD kursos un BOVA doktorantūras kursos bija 37, t.sk. astoņi no LLU.
Lai atvieglotu BOVA doktorantus piedalīšanos NOVA PhD kursos, kā arī veicinātu
sadarbību ar NOVA, kursu līderi tiek aktīvi aicināti organizēt savus kursus Baltijas valstīs.
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Svētki, tradīcijas, festivāli, mākslinieciskā
pašdarbība
LLU Studentu klubs

Folkfestivāla laureāti - grupa “Trafi”,
22.01.

Tradicionālie pasākumi augstskolā
Latvijas augstskolu (LLU, RTU, LU, RSU) deju kolektīvu koncerts, 06.02.
Sv.Valentīna balle, 10.02.
21.Studentu folkfestivāls, 24.02.
Koru dziesmu pavasaris: sieviešu korim “Liepa” – 60; vīru korim “Ozols” – 70 gadu, 20.03.
Pavasara koncerts, 24.03.
Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences - konkursa
noslēguma ceremonija, 31.03.				
Lieldienu pastaiga, 04.04.					
Lauku atbalstu dienesta konference – koncerts, 16.04.
Pavasarīgs sadancis “Man liekas, ka lidot protu”, 15.05.
Imatrikulācijas akts, Satikšanās balle, 30.08.		
Azemitologa svētki, 01.10.			
Studentu dienas ieskaņas koncerts, 16.11.					
25.reizi - Ziemassvētku balle, 18.12.					
Pārrobežu projekta “Baltu vienotība zem saules” koordinēšana un aktivitāšu
organizēšana
Ziemas radošā nometne Jelgavā, 22.-26.02.
Starptautiskais teātra festivāls “Baltu dienas Šauļos”, 16.-18.04.
Vasaras radošā nometne Liepājā, 21.-27.08.
Baltu pēcpusdiena Jelgavā, 15.-16.11.
Materiālie ieguvumi - etnogrāfiskie tautas tērpi TDA “Kalve” un 19.gs. beigu
pilsētkostīmkleitas - koncerttērpi sieviešu korim “Liepa”.
LLU Studentu klubs līdzdarbojies LLU izlaidumu (10.-22.06.), Muzeju nakts (15.05.) un
dažādu citu Jelgavas pilī notiekošu pasākumu organizēšanā.

Pārrobežu projekta “Baltu
vienotība zem saules” ziemas
radošā nometne Jelgavā, 22.02.

Baltu studenti vienojas dziesmā
un dejā, 16.11.

Pašdarbības kolektīvu aktivitātes
Tautas deju ansamblis “Kalve”
Koncerts Saldus kultūras namā, 16.01.			
Horeogrāfisko deju konkurss Valmierā, 23.01.			
Kalves kausa izcīņa un koncerts LLU Aulā, 06.02.			
Horeogrāfisko deju konkurss Cēsīs, 27.02.			
Kalves dalība festivālā “Baltija dejo” Kauņā, 06.-07.03.			
Koncerts VEF kultūras namā, 12.03.			
Pavasara koncerts LLU Aulā, 24.03.			
Treniņnometne Ādažos, divi koncerti Ādažu pagastā, 26.-28.03.			
Koncerts Zemgales reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences - konkursa noslēguma ceremonijā, 31.03.			
Jelgavas pilsētas deju kolektīvu skate, 10.04.
Pieci koncerti Vācijas dienvidu reģiona Suessenas pilsētas svētkos, 12.-20.07.
21 koncerts starptautiskajā deju festivālā Dievidkorejā; starp 16 valstu kolektīviem iegūta godalgota un prēmēta 3.vieta, 03.-14.10.
Pateicības koncerts, 20.10.			
Studentu dienas koncerts, 16.11.			
Koncerts “Rudens sala danči” Jelgavas kultūras namā, 04.12.			
.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kalves zelta smiltis”
Kalves kausa izcīņa un koncerts LLU Aulā, 06.02.			
Koncerts Ozolnieku novada tautas namā, 20.03.			
Treniņnometne Ādažos, koncerts Ādažu pagastā, 01.-02.04.			
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Sieviešu koris “Liepa”
Koncerts Ozolnieku kultūras namā, 08.03.			
60 gadu jubilejas koncerts, 20.03. 			
Pavasara koncerts, 24.03.			
Koncerts Lauku atbalsta dienesta jubilejā, 16.04.			
Koru skate 17.04.			
Koncerts Jelgavas pilsētas svētkos, 29.05.			
Kurzemes dziesmu svētki, 05.06.			
Pateicības koncerts LLU Aulā, 20.10.				
Studentu dienas koncerts, 16.11.			
Ziemassvētku koncerts Sudraba zālē, 18. 12.			
Vīru koris “Ozols”
		
Koncerts Dobelē, 09.01.			
Koncerts „Koru dižkoncerts” Brocēnos, 13.02.			
Koncerts kultūras centrā „Imanta”, Rīgā, 20.02.			
70 gadu jubilejas koncerts, 20.03. 			
Koncerts „Tik un tā” Talsos, 10.04.			
Koru skate, 17.04.			
Koncerts Jelgavas pilsētas svētkos, 29.05.			
Kurzemes dziesmu svētki, 5.06.			
Jāzepa Vītola mūzikas dienas Gaujienā, 24.07.			
Pateicības koncerts LLU Aulā, 20.10.
Studentu dienas koncerts, 16.11.			

Jubilejas koncerts: vīru korim
„Ozols” - 70 gadu, sieviešu korim
„Liepa” – 60 gadu, 20.03.

Studentu teātris
Kustību izrāde “Taureņkaraļvalstība” pārrobežu projekta “Baltu vienotība zem saules” dalībniekiem, 16.-18.04.									
Izrāde “La cafe de theatre jeb Dīvainā teātra pasaule”, 15.05. un 13.,14., 21., 29.10.
Kustību izrāde “Taureņkaraļvalstība”, 24.-26.05. un 15.12.		
Teātra sporta turnīri, 31.05.; 3.,10.,24.,25.11. un 01., 08.12.
Izrāde “La cafe de theatre jeb Dīvainā teātra pasaule” Latvijas 12.amatierteātru salidojumā,
17.-18.07.
Latvijas augstskolu teātra sporta turnīrs Studentu dienā, 16.11.		

Tautas deju ansamblis “Kalve”
no starptautiskā deju konkursa
Dienvidkorejā atgriežas ar 3.vietas
godalgu, 14.10.

Jauniešu deju kopa “Skalbe”
Sv.Valentīna balle LLU Aulā, 10.02. 		
Danču cīņas Tukumā, 20.02.
		
Danču mācīšana kopā ar “Dimzēnu” projekta “Baltu vienotība zem saules” dalībniekiem,
22.02.
Pavasara koncerts LLU Aulā, 24.03.
Jelgavas pilsētas deju kolektīvu skate, 10.04. 			
Koncerts Ērgļos, 01.05.
Skalbes sadancis, 15.05.			
Tautas deju ansambļu svētki, 22.05. 			
Uzstāšanās Jelgavas pilsētas svētkos, 29.05.
Jelgavas sadziedāšanās svētki, 11.09. 			
Pateicības koncerts, 20.10.				
Studentu dienas koncerts,16.11.			
Bauskas Ziemassvētku kauss, 11.12. 			
.
Jauktais koris “Riti”
		
Pavasara koncerts LLU Aulā, 24.03.
Jauniešu koru festivāls Jūrmalā, 29.05.			
Pateicības koncerts, 20.10.
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LLU Sporta klubs

Sports
Papildus obligātajām sporta nodarbībām Sporta klubs sadarbībā ar Sporta katedru organizē sporta dzīvi universitātē; aktivitātēs tiek iesaistīti arī Jelgavas iedzīvotāji.
Interesenti tika aicināti nodarboties ar basketbolu, volejbolu, galda tenisu, vieglatlētiku, atlētisko vingrošanu, badmintonu, brīvo un grieķu – romiešu cīņu, džudo, aerobiku,
orientēšanās sportu, peldēšanu, šahu, dambreti, jātnieku sportu, florbolu, futbolu, regbiju. Darbiniekiem organizētas nodarbības sešos sporta veidos.
Studiju gads sākās ar pirmā kursa studentu turnīru astoņos sporta veidos. Vietu secība sievietēm: LIF,EF, PTF, TF, ITF, MF, LF, SZF, VMF un vīriešiem: MF,TF, LIF, EF, ITF, SZF, LF,
PTF, VMF. Visu mācību gadu norisinājās LLU 19.Universiāde 13 sporta veidos vīriešiem un
desmit - sievietēm.
LLU 19.Universiādes kopvērtējums

SIEVIETES
Sportistu pieņemšana pie rektora,
01.06.

Sportistu pieņemšana pie rektora,
01.06.

Vieta

Fakultāte

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

EF
PTF
MF
LIF
SZF
TF
ITF
VMF
LF

VĪRIEŠI
Līdzdalība
sacensību veidos
10
9
10
5
6
6
6
4
5

Vieta

Fakultāte

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MF
LIF
TF
EF
ITF
PTF
SZF
LF
VMF

Līdzdalība sacensību
veidos
13
12
11
12
11
12
9
7
3

Visaktīvāk studenti piedalījās volejbolā, vieglatlētikā, peldēšanā, basketbolā un florbolā. Ārpus obligātajām sporta nodarbībām iecienītākās ir aerobika, atlētiskā vingrošana, futbols, basketbols, volejbols, florbols.
LLU čempionāti notika spēka vingrinājumos un grieķu – romiešu cīņā.
Lielākie sporta pasākumi
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• Darbinieku sporta diena 21.janvārī norisinājās 13 veidos un uzvarētāji bija LIF, MF, EF.
Savukārt interesantāko priekšnesumu šajās sacensībās sagatavoja PTF.
• Pirmo reizi tika organizēti sniega svētki. Dalībnieki sacentās hokejā, sniega futbolā,
slēpošanā un atrakcijās sniegā.
• Pirmais „koju” turnīrs strītbolā notika ar 12 komandu piedalīšanos. Balvas dāvāja firmas, kuras atrodas LLU dienesta viesnīcās.
• Treškursnieki „1001.nakti” sāka ar tikai viņiem paredzētajiem pārbaudījumiem (uzvarēja LF, LIF, EF), pēc tam notika 15 minūšu apļu skrējiens sporta laukumā (uzvarētāji - MF,
TF, ITF), un plkst.24.00 volejbola turnīru sāka 18 volejbola un 17 basketbola komandas.
Balvas uzvarētājiem pasniedza plkst.05:00.
• LLU darbinieki K.Ulmaņa muzejā „Pikšas” izmēģināja spēkus 15 dažādos individuālos
pārbaudījumos un četros komandu sporta veidos; pēc sportošanas sekoja atpūta pie
ugunskura (04.06.).
• Studentu dienai veltītajā lāpas skrējienā (16.11.) piedalījās septiņas komandas un
uzvarēja MF, SZF, LIF. Savukārt. sporta pasākumos (17.11) tika piedāvātas sacensības volejbolā, strītbolā, futbolā, ūdenspolo, zolītē un šahā. Piedalījās pārstāvji no 13 augstskolām, apmēram 380 dalībnieku.
• Oktobrī desmit komandu futbolisti mērojās spēkiem turnīrā „Rudens”.
• LLU sportisti pulcējās pilī uz sporta vakaru, lai saņemtu balvas par sekmīgajiem star-

tiem iepriekšējā studiju gadā (13.10.). Pasākumu kuplināja sporta ārsts Visvaldis Bebrišs
un Jelgavas izlases futbola treneris Dainis Kazakēvičs.
• Fakultāšu sporta dienas studenti veido paši ar savām atšķirīgām programmām.
• Aerobikas konkursā 1. un 2.kursa meitenes atrādīja savus ieskaites darbus un dažas
grupas demonstrēja savus priekšnesumus.
• Iecienītajā starptautiskajā veterānu volejbola turnīrā „Saulgrieži” piedalījās 24 komandas.
LLU sportistu līdzdalība citos sporta pasākumos
• Latvijas 20.Universiādē sievietēm no 13 augstskolām kopvērtējumā 4.vieta. Piedalījāmies 11 sporta veidos no 13. Iegūtas 2.vietas orientēšanās sportā, cīņas sportā, florbolā. Vīriešiem kopvērtējumā no 16 augstskolām 3.vieta. Piedalījāmies 14 sporta veidos no
16. Izcīnīta 1.vieta brīvā cīņā; 2.vietas badmintonā, slēpošanā, peldēšanā, orientēšanās
sportā.
• LLU organizēja Latvijas Universiādes sacensības badmintonā, peldēšanā, cīņas
sportā, florbolā, volejbolā sievietēm.
• Latvijas Strādājošo sporta spēlēs LLU vīriešu volejbola komanda izcīnīja 3.vietu.        
• Latvijas Studentu līgas sacensībās basketbolā vīriešiem 2.vieta.
• Regbija komanda pirmo reizi piedalījās Latvijas čempionātā un atklātajā čempionātā pludmales regbijā, izcīnīta 1.vieta.
• Latvijas 1.līgas sacensībās piedalījās sieviešu volejbola komanda.
• Starptautiskajā studentu volejbola turnīrā Rīgā vīriešiem 1.vieta.
• LLU organizēja Latvijas Sporta veterānu 47.sporta spēles peldēšanā, volejbolā un
basketbolā. Sporta klubu konkurencē kopvērtējumā no 19 komandām izcīnīta 2.vieta;
piedalījāmies desmit sporta veidos.
• Baltijas valstu 26.studentu spēlēs Tartu 45 LLU pārstāvji sacentās volejbolā, basketbolā, vieglatlētikā, minifutbolā, grieķu – romiešu cīņā, brīvajā cīņā un džudo.
•
Individuāli bronzas medaļas ieguva:
		
Jevgēņijs Garkulis-Griņēvičs (SZF) grieķu–romiešu cīņā,
		
Vladimirs Koteļeņecs (TF) brīvajā cīņā,
		
Valters Muižnieks (LF) brīvajā cīņā,
Ieva Sebre (TF) sieviešu cīņā.
• LLU studenti startēja arī individuāli citās sacensībās:
Jana Jansone (PTF) pārstāv Latviju Pasaules čempionātā pauerliftingā,
Dace Lina (EF) ir ātrākā dāmu konkurencē „Nordea” Rīgas maratonā,
Orientierists Jānis Krūmiņš (MF) Latvijas Stipro skrējienā izcīna 1.vietu.

Darbinieku sporta diena, 04.06.

LLU studentu un grupas “Prāta
vētra” futbola spēle Jelgavā, 04.06.
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Iekšējie auditi
Iekšējā audita daļa
Pārskata periodā ir analizētas un novērtētas, kā arī pārbaudītas iekšējās kontroles
sistēmas, pamatojoties uz LLU rektora apstiprināto un aktualizēto 2010.gada plānu.
LLU pamatā ir izveidota un nepārtraukti darbojas iekšējās kontroles sistēma, kas nodrošina universitātes mērķu sasniegšanu, resursu aizsardzību, kontroles pasākumu izveidošanu un uzturēšanu. Sistēma kopumā darbojas labi, bet atsevišķās jomās ir nepieciešami uzlabojumi.
2010.gadā auditori ir apmeklējuši Finanšu ministrijas rīkotās ikmēneša auditoru diskusijas. Regulāri vienu reizi mēnesī auditori apmeklēja VID ZRI Jelgavas nodaļas rīkotos
informatīvos seminārus par aktuālām tēmām.
ZM Budžeta un finanšu departamentam tika iesniegtas atskaites par Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas gaitu (saskaņā ar ZM 04.06.2009. rīkojumu nr.109 „Par Valsts
kontroles ieteikumu izpildi”). LLU vadība, struktūrvienību vadītāji un darbinieki izmanto
Valsts kontroles pieredzi un ieteikumus sava darba pilnveidošanā.
Iekšējā audita daļas darbinieki intensīvi iesaistījās ilgtermiņa attīstības plāna, stratēģiskā plāna izstrādāšanā, audita vides un risku novērtēšanā un optimizēšanā.

Revīzijas komisija
Priekšsedētājs Guntis Rozītis, no novembra – Aleksandrs Gailums, sekretāre Ilze Matīse
Pārējais sastāvs: Leonards Leikums, Anna Jesemčika, Aleksandrs Gailums, Ainārs Galiņš,
Lilita Ozola.
• Atskaites periodā notikušas sešas Revīzijas komisijas sēdes, t.sk. viena izbraukuma
sēde.
• Veikta LLU 2009.gada budžeta finanšu pārskata revīzija.
• Revīzijas komisija veica revīziju MF ar mērķi novērtēt fakultātes apsaimniekošanu,
t.sk. mācību prakšu realizēšanai izmantoto īpašumu apsaimniekošanu.
• Revīzijas komisija tikās ar LLU fakultāšu dekāniem, lai uzklausītu dekānu ieteiktos
uzlabojumus attiecībā uz LLU saimniecisko darbību un finansiālo caurspīdīgumu.
• Notikusi gadskārtējā LLU īpašuma inventarizācija. Inventarizācijas dokumentu kvalitāte, salīdzinot ar citiem gadiem, ir manāmi uzlabojusies. Pamatlīdzekļu inventarizācijas
laikā komisijas skatīja objektus, izvērtējot ekspluatācijas intensitāti. Inventarizācijas rezultāti atspoguļoti inventāra sarakstos sadalījumā atbilstoši materiāli atbildīgajām personām.

Šķīrējtiesa
Priekšsēdētāja Baiba Ozola, sekretāre Līga Ramute
Pārējais sastāvs: Juris Žodziņš, Mintauts Āboliņš, Vita Antāne
Neviena lieta izskatīšanai Šķīrējtiesā pārskata gadā nav bijusi.

Ētikas komisija
Priekšsēdētājs Jānis Ābele, vietniece Janīna Mināte
Pārējais sastāvs: Gunārs Brāzma, Zigurds Hofmanis, Juris Metums, Ingrīda Šmite, Dita
Štefenhagena, Jānis Valters, Juris Žodziņš
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Ētikas komisija pārskata gadā nav saņēmusi nevienu iesniegumu.
Notikušas pārrunas par vienu problēmu, kas atrisināta bez Ētikas komisijas iejaukšanās.

Finansējums
LLU veiktie pētījumi un to finansējums
2006
2007
2008
2009
Pētījumu
finansējuma avoti skaits
Ls
skaits
Ls
skaits
Ls
skaits
Ls
Latvijas Zinātņu
akadēmijas
87 823431 78 595981 101 706918 43
507730
finansētie projekti
Zemkopības
ministrijas
45 731576 30 292638 26 605125 11
220139
finansētie projekti
Izglītības
un zinātnes
45 567823 40 585100 54 717729 4
41727
ministrijas
finansētie projekti
Starptautiskie
7 81042 6
49823
projekti
Līgumdarbi
11 55951 9
50578
13 66239 13 74365
Valsts iestāžu
8 53582 8
34343
pasūtījumi
Citi
1 17872 1
17872
Kopā
190 2189069 161 1548084 208 2238219 82
922212
Bāzes
186234
639944
594818
262840
finansējums

2010
skaits
Ls
14

337368

6

160247

6

29192

4

28660

11

62940

10

63321

1
52

15120
696848
159247

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

Finansiālie rādītāji
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
uzturēšanas izdevumu transferti
izdevumi kapitālieguldījumiem

Iepriekšējā gadā (faktiskā
izpilde), latos

Pārskata gadā
apstiprināts faktiskā izpilde,
likumā
latos

13597210

17 863 772

8102132

13 014 365

5441661

4 696 531

3547
49870
11421889
11294191
10231055

6036
146 840
12 272 428
11 892 825
10 345 592

1063136

1 368 401

127698

178 832
379 603

Aprēķinātie un samaksātie nodokļi 2010.gadā (latos):
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis - 1338 043
VSAOI – 2 025 643
PVN – 143 754
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LLU personāls
LLU Lietvedības
daļa

Akadēmiskais personāls
Augstskolas akadēmisko personālu veido darbinieki, kuri ir ievēlēti akadēmiskajos
amatos - profesors, asociētais profesors, docents, vadošais pētnieks, pētnieks, lektors un
asistents.
Pārskata gadā uz vakantajām akadēmisko amatu vietām izsludināti konkursi – 23
profesoru amata vietām, asociēto profesoru – 24 amata vietām un uz docentu, lektoru
un asistentu – 19 amata vietām.
LLU kopējais personāls uz 01.10.2010. bija 1308 cilvēki, t.sk. akadēmiskais personāls
– 304 jeb 23% no LLU kopējā personāla. Ja pie akadēmiskā personāla pieskaita 244
pieaicinātos vieslektorus (skat. 2. un 3.atsauci tabulā), tad šī personāla daļa sasniedz 40%
no LLU kopējā personāla. Saimnieciskais personāls bija 377 jeb 29%, bet administratīvais
personāls – 37 jeb 3% no LLU kopējā personāla.

LLU vispārējais personāls1

LLU personāls

LLU akadēmiskais
personāls

Skaits

t.sk.saimnieciskais
personāls

t.sk.administratīvais
personāls

1308

304
(2792)

785
(10293)

377

37

LLU personāls 01.10.2010.
Akadēmiskais personāls
57%

Administrācija
Vispārējais personāls

40%
3%

Uz pārskata gada 1.oktobri akadēmisko personālu veidoja 304 akadēmiskajos amatos
ievēlēti darbinieki, tai skaitā 50 profesori, 73 asociētie profesori, 43 docenti, 40 vadošie
pētnieki, lektori un asistenti – 67 , bet pētnieki – 30.
LLU fakultātēs vēlētajos akadēmiskajos amatos nodarbināti 200 darbinieki ar doktora
zinātnisko grādu, jeb 66% no kopējā vēlētā akadēmiskā personāla.
Ja augstskolā ir uz laiku brīvs akadēmiskais amats, pēc fakultātes ierosinājuma, uz
studiju gadu var pieaicināt darbā vieslektorus. Pārskata gadā LLU tādi darbinieki bija
pavisam 244.

1
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2
3

Vispārējais personāls – vieslektori, mācību palīgpersonāls, t.sk. administratīvais pārvaldes un
saimnieciskais personāls, projektu personāls, zinātnes personāls, izņemot akadēmisko personālu.
Tai skaitā 25 vadošie pētnieki no akadēmiskā personāla un 28 pētnieki no vispārējā personāla
Ja pie vispārējā personāla pieskaita 244 vieslektorus

LLU akadēmiskais personāls
Pētnieki
10%

Vadošie pētnieki
13%

Profesori
16%

Asociētie
profesori
25%

Lektori, asistenti
22%

Docenti
14%

Kopumā akadēmisko darbību LLU nodrošināja 304 darbinieki vēlētos akadēmiskajos
amatos un 244 vieslektori. LLU par īpašu ieguldījumu augstākajā izglītībā ir piešķīrusi
goda nosaukumuEmeritus profesors, Emeritus asociētais profesors un Emeritus docents. Pavisam LLU
Emeritus statusā bija nodarbināti deviņi cilvēki:
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Profesors (emeritus)		
Profesors (emeritus)		
Profesors (emeritus)		
Profesors (emeritus)		
Asociētais profesors (emeritus)
Asociētais profesors (emeritus)
Docents (emeritus)		
Docente (emeritus)		
Docents (emeritus)		

Alfons Grīnfelds
Ludis Pēks
Guntars Uzkliņģis
Jānis Valters
Jānis Kaktiņš
Aivars Strautnieks
Jānis Avotiņš
Maiga Krūzmētra
Voldemārs Labrencis

LLU satiekas kādreizējie darbinieki,
lai bijušo kolēģu lokā nosvinētu
Ziemassvētku un Jaunā gada
tuvošanos, 16.12.

4
5
6

Kopā akadēmiskais
personāls 4

Profesori

Asociētie profesori

Docenti

Lektori

Asistenti

KOPĀ

t.sk. ar Dr. grādu

Vadošie pētnieki

Pētnieki

KOPĀ

t.sk. ar Dr. grādu

Vieslektori 5

t.sk. ar Dr. grādu

KOPĀ mācībspēki 6

Fakultātes

Akadēmiskais personāls un vieslektori fakultātēs 01.10.2010.

EF
LF
LIF
TF
MF
PTF
VMF
SZF
ITF
Sporta
katedra
KOPĀ

40
58
23
48
24
31
22
22
30

10
6
6
10
5
6
3
4

9
12
8
11
6
7
8
6
6

6
4
2
6
1
12
2
7
2

14
6
6
12
1
1
3
9
10

1
-

39
29
22
39
13
26
16
22
22

23
20
15
27
11
25
13
13
12

1
16
1
9
5
5
2
1

- 1
13 29
- 1
- 9
6 11
- 5
4 6
- 7 8

1
16
1
9
5
5
2
1

31
8
49
28
24
8
23
37
27

4
4
9
4
3
3
4
-

70
37
71
67
37
34
39
59
49

6

-

-

1

5

-

6

1

-

-

-

-

9

-

15

50 73 43 67

1

234 160 40 30 70 40 244 31

478

304

LLU akadēmiskā saime sapulcējas
Akadēmiskajā konferencē, lai
iezīmētu jaunā studiju gada
tuvošanos, 25.08.

Akadēmiskais personāls – darbinieki, kas ievēlēti akadēmiskajos amatos – profesori, asociētie profesori,
docenti, vadošie pētnieki, lektori, asistenti, pētnieki.
Pieaicinātie vieslektori – viesprofesori, viesasociētie profesori, viesdocenti, vieslektori, profesori(emeritus),
asociētie profesori (emeritus), docenti (emeritus).
Akadēmiskais personāls un vieslektori, izņemot vadošos pētniekus un pētniekus.
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Akadēmiskais
personāls

Jaunāki par 25 g.

No 25 g. līdz 29 g.

No 30 g. līdz 34 g.

No 35 g. līdz 39 g.

No 40 g. līdz 44 g.

No 45 g. līdz 49 g.

No 50 g. līdz 54 g.

No 55 g. līdz 59 g.

No 60 g. līdz 64 g.

65 g. un vecāki

LLU vēlētā akadēmiskā personāla vecuma struktūra

Profesori
Asociētie
profesori
Docenti
Vadošie pētnieki
Pētnieki
Lektori
Asistenti
Kopā
Procenti

-

-

-

-

2

1

9

10

7

21

-

-

1

4

6

10

13

12

5

22

-

1
13
2
16
5

6
2
4
13
26
9

6
3
1
8
22
7

4
2
3
14
31
10

3
1
6
21
7

9
6
3
9
49
16

4
4
1
8
1
40
13

6
2
2
2
24
8

4
21
2
5
75
25

LLU jaunievēlētie profesori un asociētie profesori

Fakultāte

Vārds, uzvārds

EF
PTF
PTF
ITF

Aina Dobele
Inga Ciproviča
Ruta Galoburda
Anda Zeidmane

LF

Daina Jonkus

Zinātņu nozare
Profesori
Ekonomika
Pārtikas zinātne
Pārtikas zinātne
Pedagoģija
Asociētie profesori
Lauksaimniecība

LIF

Lilita Ozola

Lauksaimniecība

TF
EF
EF
PTF

Raimunds Šeļegovskis
Modrīte Pelše
Aina Muška
Tatjana Rakčejeva

Lauksaimniecība
Ekonomika
Ekonomika
Pārtikas zinātne

ITF

Egils Stalidzāns

Informācijas tehnoloģijas

VMF

Anda Valdovska

Veterinārmedicīna

Apakšnozare
Ekonomikas teorija
Pārtikas mikrobioloģija
Pārtikas procesi un iekārtas
Nozaru pedagoģija
Lopkopība
Lauksaimniecības inženierzinātne
(būvniecība)
Lauksaimniecības inženierzinātne
Reģionālā ekonomika
Latvijas tautsaimniecība
Pārtikas procesi un iekārtas
Sistēmu analīze, modelēšana un
projektēšana
Infekcijas slimības un mikrobioloģija

Jaunievēlētais akadēmiskais personāls tiek sumināts LLU svinīgajā Konventa sēdē, kas
tradicionāli notiek gada nogalē 23.decembrī.
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LLU vēlētā akadēmiskā personāla vecuma struktūra 01.10.2010.
Skaits

75

80
70
49

60

40

50
31

40

26

30

22

24

21

16

20
10
0

0

Jaunāki par No 25 g. No 30g. līdz No 35 g. No 40 g. No 45g. līdz No 50 g. No 55 g. No 60 g. 65 g. un
25 g.
līdz 29 g. 34 g.
līdz 39 g. līdz 44 g. 49 g.
līdz 54 g. līdz 59 g. līdz 64 g. vecāki

Vispārējais personāls
LLU vispārējais personāls ir administratīvais, mācību palīgpersonāls, zinātnes un
saimnieciskais personāls, izņemot akadēmisko personālu un studējošos. LLU vispārējais
personāls pārskata gadā bija 785 darbinieki jeb 57% no kopējā LLU personāla.
88% vispārējā personāla ir nodarbināti pamatdarbā un 12% no vispārējā personāla
ir piesaistīti no ārpuses.
LLU vispārējā personāla struktūra 01.10.2010.

Pamatdarbā
Amatu grupa

Blakusdarbā

Skaits

%

Skaits

%

KOPĀ

Administratīvais
personāls
Fundamentālā bibliotēka
Projektu personāls
Studentu klubs
Mācību palīgpersonāls
Saimnieciskais personāls
Zinātnes personāls

34

92

3

8

37

30
52
4
246
337
25

97
79
33
92
89
66

1
14
8
20
40
13

3
21
67
8
11
34

KOPĀ

728

88

99

12

31
66
12
266
377
38
827 7
(785)

7

Ja pie vispārējā personāla pieskaitām 42 darbiniekus, kuri ir ievēlēti akadēmiskajā amatā
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Infrastruktūra
LLU Saimnieciskais
dienests

LLU rektors Juris Skujāns un Valsts
izglītības attīstības direktore
Dita Traidās paraksta vienošanos
par ERAF projekta “LLU mācību
infrastruktūras modernizācija”
ieviešanu par kopējo summu 12,6
miljoni latu.

Saimnieciskās darbības rezultāti
KPFI finansētā projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” tehniskās dokumentācijas sagatavošana “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kopumam, atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus”:
• LIF, Akadēmijas ielā 19, Jelgavā;
• 10.dienesta viesnīcā, Pumpura ielā 7, Jelgavā;
• Aģentūrā „Bioloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskajā institūtā „Sigra”, Institūta
ielā 1, Peltes, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
Mācību korpusu remonts
• Sānu ieejas mezgla renovācija un ēkas uzjumteņa daļējs remonts MF, Akadēmijas
ielā 11, Jelgavā.
• Angāra jumta ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana MF, Kokapstrādes katedrā.
• Ūdens novadīšanas sistēmas daļējs remonts un sakaru kanalizācijas izbūve Jelgavas pilī, Lielajā ielā 2, Jelgavā.
• Logu nomaiņa VMF, K.Helmaņa ielā 2, Jelgavā.
• Jumta daļējs remonts TF, J.Čakstes bulvārī. 5, Jelgavā.
• Jumta remonts EF, Svētes ielā 18, Jelgavā.
• Jumta un notekcauruļu remonts, 1.stāva gaiteņa remonts un 11 logu un divu
durvju nomaiņa LLU Sporta namā, Raiņa ielā 1, Jelgavā.
• Jumta un 1.stāva gaiteņa remonts, ārējā ūdensvada pieslēguma izbūve LLU Sporta zālē, Tērvetes ielā 91D, Jelgavā.
• Angāra logu nomaiņa un vārtu izgatavošana un uzstādīšana angāram LLU MPS
„Pēterlauki”.
Auditoriju un laboratoriju rekonstrukcija
• Renovētas telpas:
-- EF 309. un citu telpu remonts, Svētes ielā 18, Jelgavā;
-- LIF 806., 807.telpas un laboratorijas remonts;
-- VMF 47.telpas grīdas remonts.
• Inženierkomunikāciju remonts:
-- Kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa, Pētera ielā, Jelgavā;
-- Kanalizācijas cauruļvadu un akas nomaiņa, Lielajā ielā 1, Jelgavā;
-- Kanalizācijas cauruļvadu izbūve, Lielajā ielā 2, Jelgavā;
-- Sadzīves kanalizācijas izvada nomaiņa, Lielajā ielā 1, Jelgavā;
-- Sakaru kanalizācijas pieslēguma izbūve J.Čakstes bulv. 5 un 7, Jelgavā.
• Dienesta viesnīcu logu nomaiņa, telpu remonts, siltināšana
-- Nomainīti logi:
1.dienesta viesnīcā, Lielajā ielā 1, Jelgavā;
3.dienesta viesnīcā, Driksas ielā 1 Jelgavā;
4. dienesta viesnīcā, Akadēmijas ielā 4, Jelgavā;
5.dienesta viesnīcā, Mātera ielā 26, Jelgavā;
6.dienesta viesnīcas 5.stāvā, Pētera ielā 1, Jelgavā;
7.dienesta viesnīcā, Lielajā ielā 17, Jelgavā;
8.dienesta viesnīcā, Lielajā ielā 19, Jelgavā;
9.dienesta viesnīcas 1.stāvā, K.Helmaņa ielā 2, Jelgavā.
-- Nomainīts 3.stāva grīdas segums 6.dienesta viesnīcā, Pētera ielā 1, Jelgavā.
-- Nosiltinātas apkures caurules bēniņu un pagraba telpās 1., 2., 3., 4., 5., 6.,
7.dienesta viesnīcā un ēkā Dobeles ielā 41a.
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• Nomainītas durvis un renovēti gaiteņi
-- Renovēts 1.stāva siltummezgls un nomainīts 4.stāva gaiteņa grīdas segums
1.dienesta viesnīcā, Lielajā iela 1.
-- Izremontēts 2.stāva gaitenis un nomainītas istabiņu durvis 2.dienesta viesnīcā, Čakstes bulvārī 7, Jelgavā.
-- Izremontēts 1.stāva gaitenis un nomainītas ārdurvis, kas ved uz pagalmu,
4.dienesta viesnīcā, Akadēmijas ielā 4, Jelgavā.
-- Izremontēts 1.stāva gaitenis un nomainītas durvis un ārdurvis, kas ved uz
pagalmu, 5.dienesta viesnīcā, Mātera ielā 26, Jelgavā.
-- Izremontēts 3.stāva gaitenis 6.dienesta viesnīcā, Pētera ielā 1, Jelgavā.
-- Izremontēta grīda 195.telpā, Jelgavas pilī, Lielajā ielā 2, Jelgavā.
• Renovētas koplietošanas telpas
-- Dušu, higiēnas telpu remonts:
izremontēta dušas telpa 1.dienesta viesnīcā, Lielajā iela 1, un 9. dienesta
viesnīcā, Helmaņa ielā 2, Jelgavā,
izremontēta tualete 6.dienesta viesnīcā, Pētera ielā 1, Jelgavā.
-- Virtuves telpu remonts:
izremontēta 2.stāva virtuve 5.dienesta viesnīcā, Mātera ielā 26, Jelgavā,
izremontētas 1.,2.,3.,4.,5. stāva virtuves 9.dienesta viesnīcā, Helmaņa
ielā 2, Jelgavā.
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu sakārtošana
• Izstrādāts vienotās ēku drošības sistēmas projekts.
• Atjaunota un sakārtota automātiskās ugunsdzēsības sistēmas lokālo sistēmu darbība.
• Izstrādāts projekts un ierīkota Lielauces pils ugunsdzēsības un apsardzes signalizācija.
• Izveidota LLU studentu ievadapmācības reģistrācijas vienota elektroniskā sistēma.
• Visās LLU fakultātēs veiktas praktiskās apmācības rīcībai ugunsgrēka izcelšanās
gadījumā.
• Veikts Jelgavas pils kompleksais ugunsdrošības audits, izstrādāts pasākumu plāns.
• Pārstrādātas darba drošības instrukcijas atbilstoši 10.08.2010. MK noteikumiem
nr.749.
• Izstrādāts darba aizsardzības speciālistu un koordinatoru nodrošinājuma un apmācības plāns.
• Noteikti un izvērtēti darba vides riski darba vietās, ekspertu komisija apsekojusi
veselībai kaitīgās darba vietas.
Nekustamo īpašumu sakārtošana
• Valsts nekustamie īpašumi (zemes vienības un uz tām esošās ēkas, kopā 179) pārņemti no ZM un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ierakstīti zemesgrāmatā uz
Latvijas valsts vārda LLU personā (pamatojoties uz 11.01.2010. MK rīkojumu nr.8
„Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu LLU valdījumā” un 30.06.2010. MK rīkojumu nr.363 „ Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu LLU valdījumā”).
• Trīs nekustamajiem īpašumiem (Lieljasi, Mušķi, Rūsiņas), kuru sastāvā ir mežs, izgatavoti mežu apsaimniekošanas plāni un saņemts mežaudžu novērtējums.
• Aktualizēti dati par mežiem Auces novadā (Emboliņi, Kaulatiņi) un Cēsu novadā
(Dāvida dzirnavas).
• Veikta kadastrālā uzmērīšana garāžai Skrīveros un renovētajai telpu grupai ēkā
Tērvetes 91D, Jelgavā.
• Lai pilnveidotu nekustamo īpašumu uzskaiti, tiek aktualizēti dati par nekustamo
īpašumu atbilstību valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un faktiskajam
stāvoklim dabā.
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Komunikācija ar sabiedrību
LLU Sabiedrisko
attiecību daļa

LLU Karjeras diena

Kurzemes hercogam Jēkabam
aprit 400., 28.10.

LLU sabiedriskās attiecības
Profesionālā orientācija
• Starptautiskajā Ēnu dienā organizēts pasākums „Skolēns – studenta ēna”, kurā
piedalījās 40 vidusskolēnu, kas kļuva par kādu no augstskolas deviņu fakultāšu
studentu vai darbinieku „ēnām”, 17.02.
• Aktīvi strādāts 16.starptautiskajā izglītības izstādē „Skola”, kurā skolēnus uzrunāja
17 LLU studenti, karjeras atbalsta speciālisti, uzņemšanas komisijas pārstāvji, 25.28.02.
• Atbalstīts Starptautiskais skolēnu mācību firmu festivāls. Tajā piedalījās 115 mācību firmu no sešām valstīm, pulcējot 500 dalībnieku uz noslēguma pasākumu
LLU, 05.03.
• Organizēta Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference,
to dalībnieku uzņemšana LLU. Piedalījās 600 skolēnu, 31.03.
• Atvērto durvju dienas organizēšana. Pasākumu apmeklēja 687 vidusskolēni, no
kuriem 136 izmantoja iespēju piedalīties pārbaudījumos, lai ārpus konkursa iegūtu valsts finansētu studiju vietu augstskolā (LIF, LF un PTF), 9.04.
• Pirmo reizi tika organizēta Topošo maģistrantu pēcpusdiena. 180 jauniešu no
dažādām Latvijas augstskolām interesējās par augstākā līmeņa studiju iespējām
LLU, 16.06.
• Pirmo reizi tika organizēti Atvērto durvju dienas svētki Jelgavas pils parkā „Izkāp
īstajā studiju pieturā!”. Pasākumu apmeklēja 120 skolēnu, 30.06.
• Jauno studentu uzņemšanas noslēgumā organizēta Uzņemšanas nakts Jelgavas
pilī, kad pieteikties studijām jaunieši varēja līdz pusnaktij, izbaudot arī kultūras
programmu un saviesīgu pasākumu, 27.07.
• Atvērto durvju dienas organizēšana skolēnu brīvlaikā. Pasākumu apmeklēja 72
jaunieši, 27.10.
• LLU speciālisti apmeklējuši 48 Latvijas vispārizglītojošās un profesionālās skolas
visos Latvijas novados, informējot par studiju iespējām LLU.
• Dalība dažādās izglītības un profesionālajās izstādēs, informējot dalībniekus par
studiju iespējām LLU: Reģionālajā profesionālās izglītības forumā „ES struktūrfondu atbalsts profesionālās izglītības modernizācijai”, 07.09.; „Darba un izglītības
iespējas Eiropā” (Rēzekne), 26.03.; „Izglītības iespējas” (Daugavpils), 21.06.; „Lauksaimniecības izstāde Viļāni”, 10.07.; „Rīga Food”, 10.09.; „Ražots Latvijā”, 14.-16.10.;
„Tech Industry”, 26.11.
• Izstrādāts un izdots jauns informatīvs buklets par piedāvātajām studiju iespējām
LLU.

Karjeras atbalsta aktivitātes

LLU Skolēni interesējas
par dažādām LLU studiju
programmām Atvērto durvju
dienas svētkos, 30.06.
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• Trešās „Karjeras dienas” organizēšana. Diskusija ar potenciālajiem darba devējiem
un lekciju cikls ar praktiskām nodarbībām par dažādām karjeras tēmām, 28.04.
• Otrā oratoru konkursa rīkošana LLU studentiem – „Baltu vienotība - realitāte vai
mīts?”. Par latviešu un lietuviešu vienotību konkursā uzstājās seši studenti. Uzvaru
izcīnīja VMF studente Sandra Lapsiņa, 16.11.
• Ceturtās „Karjeras dienas” organizēšana ar lekciju ciklu par veiksmīgu darba karjeru, 24.11.
• Sadarbībā ar Tirzas attīstības biedrību sākts projekts „Pastāvēs kas pārvērtīsies”, informācijas sniegšana skolēniem par izglītību lauksaimniecības jomā.
• Sadarbībā ar LOSP un JZK sākts pārrobežu projekts „Jaunas biznesa idejas caur
vecajām tradīcijām – nākotnei bez robežām”.
• Dalība Augstskolu studentu karjeras atbalsta darbinieku pieredzes apmaiņas seminārā, 12.02.

Žurnāls „Plēsums”
• Sagatavoti divi žurnāla „Plēsums” numuri: nr.894 Pavasaris – paredzēts izstādes
„Skola” apmeklētājiem, nr.895 Rudens – pirmā kursa studentiem.
• Jaunākos žurnāla „Plēsums” numurus var lasīt elektroniski tiešsaistē no LLU mājas
lapas portālā www.wobook.com. Žurnālu nr. 894 lasījuši/apskatījuši 3509 lasītāji,
nr. 895. – 2413 lasītāji.
• Organizēts astotais seminārs augstskolu preses pārstāvjiem „Eksperimenti un netradicionālas pieejas sabiedriskajās attiecībās”. Seminārā piedalījās 50 dalībnieku
no 12 augstskolām un trim vidusskolām, 17.11.
• Dalība „Mediju rallijā”, debitējot sestajā vietā 11 dažādu plašsaziņas līdzekļu komandu konkurencē, 25.09.
• Dalība Latvijas radio 90 gadu konferencē „Jaunās tehnoloģijas elektroniskajos
medijos”, 01.11.

Mēdiju rallijs

LLU Portāls
• Portālu www.llu.lv no 01.01.2010. līdz 31.12.2010. apmeklējuši 451147 unikāli apmeklētāji.
• Portālā publicētas 384 ziņas, tās lasījuši 85975 unikālie apmeklētāji.
• Izveidotas 83 foto galerijas, tās skatījuši 30069 unikālie apmeklētāji. Skatītākās galerijas: Ziemassvētku balle (2345 skatījumi), Uzņemšanas nakts (1931 skatījums)
un Imatrikulācijas akts (1912 skatījumu).
• Izveidotas 37 video ziņas vidēji piecu līdz astoņu minūšu sižetu veidā, kas ievietoti LLU portālā. Tās skatījuši 85975 unikālie apmeklētāji. Skatītākie sižeti: Azemitologa svētki (896 skatījumi), LLU Sporta katedra (informatīvs sižets; 774 skatījumi),
LLU TF (informatīvs sižets; 720 skatījumu).
• Izveidota LLU portāla versija krievu valodā.
• LLU portālā ir izveidots „Forums” ar mērķi nodrošināt studentiem publisku vietni,
lai organizētu diskusijas par aktuālām tēmām saistībā ar studentu dzīvi un sadzīvi
augstskolā, lai uzturētu un veidotu pastāvīgu saikni un ātru informācijas apmaiņu
ar studentiem, kā arī citām augstskolai nozīmīgām sabiedrības grupām - potenciālajiem studentiem un absolventiem.
• Sagatavoti 208 informatīvi attēli multimediju ekrānam Jelgavas pils vītņu kāpņu
laukumā.

LLU Muzejs
• LLU muzejā pārskata gadā viesojušies 8697 apmeklētāji, vadītas 403 ekskursijas
studentiem un tūristiem no Latvijas un ārzemēm. Sniegtas 30 konsultācijas skolēniem, LLU studentiem un citu muzeju speciālistiem.
• Atjaunota un papildināta Jelgavas pils vēstures ekspozīcija ar anotācijām svešvalodā.
• Sagatavota jauna suvenīru sērija.
• Atkārtoti izdots reklāmas buklets „Jelgavas pils” latviešu un angļu valodā
• Muzeju akreditācijas jomā sākta pieredzes apmaiņa ar Daugavpils universitātes
muzeju.
• LLU muzeja padomes darba organizēšana un dalība Latvijas Piļu un muižu asociācijas darbā.
• Jelgavas pils Sudraba zālē un Aulas foajē iekārtotas sešas izstādes: E.Caunes un
N.Aģa foto izstāde „Vieta jūsu komentāriem” (05.01.), LLU studentu un mācībspēku foto izstāde „Ceļojums uz Frankofoniju” (11.03.), I.Vilkas gleznu izstāde ”Zaļā
Dzīve” (18.05.), M.Rozes foto izstāde „Rasas lāse kāpostlapā”(05.10.), L.Grīnbergas
gleznu izstāde “Mīlestības telpa” (11.03.), Studiju materiālu, uzskates līdzekļu un
studiju darbu izstāde (31.03.). LLU muzejā „Hercoga ūnikumu izstāde” (15.05.).
• Dalība starptautiskajā akcijā „Muzeju nakts” par tēmu „Jelgavas pils zaļā pasaulē”,

Kurzemes hercoga Jēkaba 400.
dzimšanas dienas torte, 28.10.
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Plāksnes atklāšana

pulcinot ap 3000 apmeklētāju, 15.05.
• Dalība akcijas „Apceļosim Latvijas pilis” atklāšanā, pārstāvot Jelgavas pili un prezentējot to lielīšanās čempionātā, kā arī piedāvājot apmeklētājiem jaunu suvenīru sēriju. Vecpiebalgā, Cirstu muižā, 06.06.
• Organizētas Kurzemes un Zemgales hercoga Jēkaba 400.dzimšanas dienas svinības ar senās mūzikas koncertu un jubilejas tortes “le Gâteau d’Anniversaire” degustēšanu sadarbībā ar PTF.
• LLU muzejs ar pils galminiekiem piedalījās 17.Starptautiskajā tūrisma gadatirgū
„Balttour” izstāžu centrā Ķīpsala, prezentējot Jelgavas pili, 05.–07.02.
• Muzejs bijis atvērts apmeklētājiem LLU saviesīgos un profesionālās orientācijas
pasākumos arī ārpus tā regulārā darba laika (Ledus skulptūru festivāla laikā, Uzņemšanas naktī, Ziemassvētku balles laikā un citos pasākumos).
• Organizēta piemiņas plāksnes „Augstākajai izglītībai Jelgavā 210” izgatavošana un
atklāšana, apliecinot augstākās izglītības aizsākumus Jelgavā 1800.gadā, 23.12.
• Par vēsturisko vērtību un vēsturiskās personības gara mantojuma saglabāšanu
“Hercoga Jēkaba klubs” Jelgavas pils muzejam pasniedzis atzinības rakstu un jubilejas monētu.
• Sadarbībā ar Rundāles pils muzeju un Kurzemes bruņniecības atbalstu atjaunots
Kurzemes hercoga Jēkaba Ketlera sarkofāgs. Sarkofāga iesvētīšanas pasākuma
organizēšana, 28.10.

Augstskolas reklāma

Oratoru konkurss

SAD īstenoja virkni reklāmas aktivitāšu potenciālo studentu piesaistei. Veiksmīgi
īstenota pašreklāma radio (European Hit radio) un drukātajos medijos (Jelgavas Vēstnesis, Latvijas Avīze, Neatkarīgā Rīta Avīze, Latvijas Avīze, Pilsētas piedāvājums (bezmaksas
reklāmas avīze Jelgavā, Dobelē, Tukumā), Dienas žurnāli (SestDiena) un Naša Gazeta).
Aktualizēti LLU reklāmas video un audio klipi. Uzturēta aktīva elektroniskā komunikācija
ar jauniešiem, kas apmeklējuši Atvērto durvju dienas LLU. Augstskolas sabiedrisko attiecību aktivitātēs plaši tiek izmantota tematika „LLU – Latvijas zaļākā augstskola”.

Videi draudzīgo ideju popularizēšana augstskolā

Piedaloties fotosesijās, studenti
veido LLU tēlu un prezentē
augstskolu dažādos reklāmas
materiālos, 01.10.
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SAD sadarbībā ar SP Zaļās iniciatīvas koordinatoriem rūpējas, lai augstskolas kolektīvs
ikdienā īstenotu videi draudzīgas idejas un popularizētu „zaļo” dzīvesveidu, nodrošinot LLU
stratēģijas izpildi un augstskolas misiju. Tāpat LLU suvenīri un reprezentācijas materiāli tiek
izgatavoti no videi draudzīgiem un dabīgiem materiāliem – koka un lina, kartona un papīra.
• Organizēta studentu talka Rīgas Zooloģiskajā dārzā, 17.04.
• LLU poligrāfiskie materiāli tiek drukāti uz papīra, kas sertificēts ar FSC zīmi.
• Informatīvi atbalstīti SP zaļo koordinatoru pasākumi un akcijas „Zaļais koju boulings”, konkurss „Zaļākā koju istabiņa”. Žurnālā „Plēsums” sagatavotas publikācijas
par zaļajām aktivitātēm.
• LLU kolektīvs organizēts dalībai Jelgavas pilsētas svētku gājienā, 28.05.
• Atbalstīta organizācijas „Latvijas Zaļais punkts” un LLU SP organizētā nometne
„Zaļā nakts” Studentu dienā, 16.11.
• Akcijas „Diena bez auto” organizēšana, aicinot studentus, mācībspēkus un darbiniekus domāt par vides saudzēšanu un saglabāšanu, un šajā dienā uz augstskolu
doties kājām, ar divriteni, skrituļslidām vai jebkādā citā videi draudzīgā veidā, 22.09.
• Regulāras tikšanās un viedokļu apmaiņa ar LLU SP valdi un SP zaļajiem koordinatoriem par augstskolas „zaļo” tēlu.

Citas aktivitātes
• ERAF atbalstītā projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” līguma parakstīšanas ceremonijas organizēšana, 29.05.

• Sagatavots LLU publiskais pārskats par 2009.gadu un LLU plānotājs 2010./2011.
studiju gadam.
• Veiksmīgi attīstīta LLU suvenīru izgatavošana. Interesentiem tiek piedāvāti T-krekli, krūzītes, pildspalvas, zīmuļi, nozīmītes, lina auduma maisiņi, magnēti. Suvenīru
klāsts apskatāms LLU mājas lapā sadaļā „Viesiem”.
• Reprezentācijas dāvanu un apsveikumu sagatavošana un noformēšana LLU vadībai.
• Sadarbībā ar LLU Sporta namu un TF SP izveidota bezmaksas publiskā slidotava
LLU sporta laukumā.

LLU Studentu
pašpārvalde

Studentu interešu pārstāvība
• Piedalīšanās LSA 15.kongresā, 06.03.
• Pirmo reizi tika organizēta videi draudzīga spēle „Zaļais boulings”, ko rīkoja pastāvīgā darba grupa „LLU SP Zaļā iniciatīva”, LLU 1.dienesta viesnīcā, 24.03.
Informācija: http://www.llu.lv/?mi=304&op=raksts&id=4467;
• SP ar popularizējošu stendu piedalījās LLU Atvērto durvju dienā, 09.06.
• Informatīvajā pasākumā „SP nakts” SP biedri devās uz visām LLU dienesta viesnīcām un katram to iemītniekam sniedza skrejlapu ar svarīgāko informāciju un
aicinājumu uz aktuālajiem SP rīkotajiem pasākumiem, 13.04.
• SP piedalījās talkas Rīgas Zooloģiskajā dārzā rīkošanā, kā arī tajā piedalījās, popularizējot videi draudzīgu dzīvesveidu un Lielās talkas ideju, 17.04.
• SP un „Latvijas Zaļais punkts” rīkoja konkursu „Zaļākā koju istabiņa”, savukārt SP
Zaļās iniciatīvas grupa rīkoja spēli „Zaļais boulings,; 21.04.
• SP pārstāvji tikās ar Jelgavas domes priekšsēdētāju Andri Rāviņu, iepazīstinot viņu
ar jauno SP sastāvu, apspriežot aktualitātes pilsētas izglītības un kultūras jomā un
turpmākās sadarbības iespējas, 22.04.
• SP Zaļās iniciatīvas grupa organizēja sakopšanas talku Valdekas pils parkā, 24.04.
• SP 21.jubilejas svinības Jelgavas pils Sudraba zālē, 21.05.
• SP ar informatīvi izklaidējošu stendu piedalījās LLU Atvērto durvju dienas svētkos
„Izkāp īstajā studiju pieturā”, 30.06.;
• SP piedalījās studējošo pašpārvalžu sadarbības forumā „KUBS 4”;, 13.-15.07.
• Jelgavas Smilšu skulptūru festivālā apmeklētājiem bija iespēja redzēt SP organizētās “Studentu dienas 2009” logo atveidojumu SEB Studenta Bankas smilšu
skulptūrā, jūlijs.
• SP piedalījās Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes Jelgavas nodaļas rīkotā pasākuma
„Ieminies par iecietību” organizēšanā, 24.07.
• SP ar informatīvi izklaidējošu stendu piedalījās LLU Uzņemšanas naktī, jūlijs.
• SP piedalījās LSA rīkotajā Līderu forumā, kas ar SP atbalstu norisinājās LLU MPS
„Vecauce”, 20.-22.08.
• SP parakstīja Latvijas augstskolu izstrādāto Zaļo memorandu, kas apliecina augstskolu apņemšanos popularizēt un veicināt videi draudzīgas un zaļā dzīvesveida
idejas, 21.08.
• SP komanda startēja VIII RASA piena paku laivu regatē Jelgavas pilsētas svētkos,
pirmo reizi izcīnot Studentiskākā plosta titulu. SP komandas plosts tika būvēts kā
liela torte par godu Studentu dienas pilngadības svinībām, 28.08.
• Katrs jaunais pirmkursnieks ar SP atbalstu kā dāvanu, sākot studijas, saņēma LLU
plānotāju, 30.08.
• SP turpināja piedāvāt LLU studentiem ISIC studentu identifikācijas apliecības,
septembrī.
• SP aicināja pirmā kursa studentus uz Atvērto durvju vakaru SP telpās, kur iepazīstināja ar SP darbību, organizētajiem pasākumiem un aicināja pievienoties, kas
vainagojās ar jaunu, radošu un motivētu aktīvistu pievienošanos SP komandai,
07.09.
• SP ar izklaidējošo stendu piedalījās vairāku Latvijas studējošo pašpārvalžu (arī LLU
SP) rīkotajā Studentu paradīzē, kur ar uzrunu studentiem un aicinājumu apmek-

Ar studentu vienotības gājienu un
ziedu nolikšanu pie Jāņa Čakstes
pieminekļa oficiāli tika atklāta
Studentu diena, 17.11.

LLU Studentu pašpārvaldes
komanda.
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Zoo talka

LLU Arodkomiteja

lēt Studentu dienu uz skatuves kāpa arī LLU rektors Juris Skujāns, 24.09.
• 3.dienesta viesnīcā norisinājās SP Zaļās iniciatīvas grupas organizētā spēle „Zaļais
boulings”, 29.09.
• SP Zaļās iniciatīvas grupa organizēja Vispasaules Zaļo darbu dienas pasākumus Jelgavas pils pagalmā, studentiem dalot MPS „Vecauce”
sarūpētos ābolus, 10.10.
• SP Zaļās iniciatīvas grupa sadarbībā ar „Latvijas Zaļo punktu” visās LLU dienesta
viesnīcās uzstādīja atkritumu šķirošanas konteinerus un tvertnes izlietotām baterijām, oktobris.
• SP organizēja tradicionālo „Pateicības koncertu”, kas izcēlās ar pārdomātu programmu un iespaidīgām dekorācijām, 20.10.
• SP organizēja studentu mūzikas grupu konkursu „Iznāc gaismā” literāri muzikālajā
klubā „Jelgavas baltie krekli”. Uzvarētāji grupa „Into One” no Rīgas ieguva tiesības
kāpt uz Studentu dienas noslēguma koncerta lielās skatuves, 29.10.
• SP piedalījās LSA rīkotajā seminārā KRS? (Kam rūp students?), 29.–31.10.
• Ar SP atbalstu Jelgavas pilī norisinājās RTU Studentu parlamenta rīkotās Tehniskās jaunrades dienas, novembris.
• Ar pasākumu cikla „Baltu studentu rudens pēcpusdiena” aktivitātēm iesākās Studentu diena, 15.11.
• SP organizēja vienas nakts nometni „Studentu zaļā nakts”, 16.11.
• Visu dienu Jelgavā norisinājās vairākas SP organizētās Studentu dienas aktivitātes, kas noslēdzās ar koncertu Zemgales Olimpiskajā centrā, 17.11.
• SP domes sēdē tika apstiprināts jaunais LLU SP vēlēšanu nolikums, 08.12.
• SP piedalījās Jauniešu forumā Jelgavā, 09.12.
• Pēc SP iniciatīvas un LLU SP Ārējās komunikācijas virziena vadītāja mērķtiecīga
darba tika dibināta augstskolu tīkla BOVA studentu padome BOVA SC, 28.12.

Darbinieku interešu pārstāvniecība
Arodaktīvs: Rasma Veinberga, Ingrīda Augšpole, Ingrīda Šmite, Aija Jurevica, Ināra
Jurgena, Daiga Rudēvica, Zilvija Poča, Maija Žodziņa, Lāsma Dauvarte, Jolanta Krisūna,
Dace Gailuma, Jana Ķepīte, Indulis Melgalvis, Juris Žodziņš.
Tradicionālie pasākumi, kurus Arodkomiteja organizē sadarbībā ar LLU administrāciju:
• LLU pensionēto darbinieku Ziemassvētku ieskaņu pēcpusdiena, kurā pulcējās
vairāk nekā simts bijušo darbinieku;
• darbinieku bērnu eglīte ar Ziemassvētku vecīti, rotaļām un saldumu paciņām;
• kopā ar Sporta klubu un Sporta katedru noorganizēta darbinieku sporta diena ar
labāko komandu un individuālo sasniegumu apbalvošanu;
• ceturto gadu pēc kārtas Kārļa Ulmaņa muzejā „Pikšas” notika sportiska pēcpusdiena ar sporta un prāta spēlēm bērniem un pieaugušajiem brīvā dabā, ar uzvarētāju apbalvošanu un kopēju atpūtu.
Arodkomiteja organizēja LLU darbinieku veselības apdrošināšanu un bezmaksas redzes pārbaudi visiem LLU darbiniekiem, kā arī arodbiedrības biedru apdrošināšanu pret
nelaimes gadījumiem.
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LLU Padomnieku konvents
Nr.

Vārds

Uzvārds

1.

Juris

BIĶIS

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Juris
Juris
Ziedonis
Juris
Juris
Daiga

BORZOVS
BOZOVIČS
CAUNE
CĪRULIS
EKMANIS
JAKOVIČA

8.

Jurģis

JANSONS

9.
10.

Jānis
Andris

KINNA
KIRŠENTĀLS

11.

Agnese

KVESKA

12.

Mārtiņš

LAZDOVSKIS

13.

Pēteris

LĪBIETIS

14.
15.
16.
17.

Raitis
Leopolds
Arvīds
Ņina

MADŽULIS
MUIŽNIEKS
OZOLS
RAKSTIŅA

18.

Gita

RĒVALDE

19.
20.

Andris
Baiba

RĀVIŅŠ
RIVŽA

21.

Dainis

RUNGULIS

22.

Mareks

SAMOHVALOVS

23.

Inta

SAVICKA

24.
25.
26.

Jānis
Ritvars
Laimdota

SKALBE
STEPANOVS
STRAUJUMA

27.

Mārtiņš

STRAUME

28.
29.

Roberts
Vinets

STRĪPNIEKS
VELDRE

30.

Uldis

VIESTURS

31.

Raitis

VĪTOLIŅŠ

Amats
AS “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs,
Latvijas Kokrūpniecības federācijas prezidents
Profesors, LU Datorikas fakultātes dekāns
Malnavas koledžas direktors
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs
MC bio SIA valdes loceklis
LZA prezidents
AS “Swedbank” reģiona direktore
Latvijas Valsts mežzinātņu institūta “Silava”
direktors
Valsts Meža dienesta ģenerāldirektors
SIA “Kurzemes sēklas” valdes priekšsēdētājs
Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācijas priekšsēdētāja
TM valsts sekretārs
FM Stratēģiskās plānošanas un personālvadības
departamenta direktors
Zemgales plānošanas reģiona projektu speciālists
AS “Rīgas taksometru parks” valdes priekšsēdētājs
(amatpersona)
IZM Augstākās izglītības departamenta direktore
(amatpersona)
Jelgavas domes priekšsēdētājs
EF, LZA akadēmiķe (amatpersona)
Lauksaimniecības departamenta priekšsēdētāja
vietnieks
Ziemeļpierīgas pārvaldes vadītājs
Jelgavas novada pārvaldes domes deputāte
(amatpersona)
AS “Laima” ražošanas direktors
Skrundas arodvidusskolas direktora vietnieks
RAPLM Valsts sekretāre
Latvijas Būvinženieru savienības valdes
priekšsēdētājs, SIA “Moduls” ģenerāldirektora
vietnieks
AS “Latvijas valsts meži” valdes priekšsēdētājs
LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta
vadošais pētnieks, LZA akadēmiķis
Zemgales plānošanas reģiona izpilddirektors
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Pārskata gada ievērojamākie notikumi
Fakultātēs
Lauksaimniecības fakultāte
Galvenās prioritātes
•

Studiju procesa īstenošana lauksaimniecības jomā
o Izstrādāta profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma
„Lauksaimniecība”, kas apstiprināta LLU Senātā, un dokumentu pakete iesniegta licencēšanai IZM Augstākās izglītības departamentā.
o Pilnveidota profesionālā maģistra studiju programma „Lauksaimniecība”.
o Fakultāti 2010.gadā absolvēja 94 studējošie, t.sk. 15 maģistrantu.
o Lauksaimniecības zinātņu nozares promocijas padomē darbus iesniedza un
2010.gadā aizstāvēja četri doktoranti (skat. 43 .lpp.):
• Kopā ar profesionālajām organizācijām aktualizēti profesiju standarti: AGRONOMS;
ciltslietu ZOOTEHNIĶIS, lauksaimniecības uzņēmuma VADĪTĀJS.
• Pētniecisko projektu īstenošana (skat. 31.lpp.), jaunu projektu izstrāde, publikāciju
sagatavošana starptautiskās datu bāzēs citētiem izdevumiem un dalība starptautiskās
zinātniskās konferencēs.
• Darbība Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas VNPC veidošanā un
stratēģijas izstrādē.
Ievērojamākie notikumi
• Dekāna vēlēšanās asociētā profesore Dr.agr. Daina Kairiša stafeti nodeva profesorei
Dr.agr. Zintai Gailei, kura pēc pusgada darba ieguva LLU SP balvu „Gada dekāne”.
• LF zinātnieki LLMZA Lauksaimniecības nodaļas ietvaros noorganizēja jauno zinātnieku konkursu Lauksaimniecības zinātņu nozarē (30.06.). Konkursa laureāti doktorantu
grupā: 1.vieta Gundega Dinaburga (vadītājs prof. Dainis Lapiņš); 2. vieta – Valentīna Surikova (vadītājs prof. Aldis Kārkliņš); 3.vieta – Jānis Bartuševics (vadītāja – prof. Zinta Gaile).
• Noorganizēti tradicionālie pasākumi – Kukurūzas dienas un Ražas svētki Vecaucē
(skat. 103.lpp.)
LF dekānes: Daina Kairiša –
līdz 31.08.2010. un Zinta Gaile –
no 01.09.2010.

• Uzrakstīta nodaļa starptautiski sagatavotā grāmatā: Bankina B., Balodis O., Gaile Z.
(2010) Advances of Fungicide Application for Winter Oilseed Rape. In: Fungicides. O.
Carrise (ed.) Vienna: Intech, ISBN 978-953-307-266-1, p. 157-177.
• Pārtraukta studiju īstenošana Limbažu filiālē (Senāta lēmums nr.7-20 no 12.05.2010.)
Filiāles studentiem apmācība sestdienās plānota Jelgavā.
• SP kopā ar JZK sagatavoja filmas „Mēs par Latvijas lauksaimniecību” otro daļu – par
zootehnikas speciālistu sagatavošanu LF un šādu speciālistu reālo ikdienas darbu. Filma
demonstrēta vairākos zinātniskos saietos un apskatāma LLU portālā.
• SP maijā organizēja gadskārtējās Agronomu dienas. Atbilstoši tradīcijai pirmā diena
tika veltīta profesionāliem semināriem, bet otrajā dienā risinājās studentiskas aktivitātes
LLU MPS „Vecauce”.
• Izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība ar SP. Aktīvi fakultātes darbībā iesaistījušies
1.kursa studenti.

74

•

1.kursa studenti saņēma LLU SP balvu Azemitologa svētkos, 01.10.

Projektu īstenošana

Projektu skaits

LF piesaistītais finansējums,
LVL

Starptautiski projekti

12

148881.00

LZP finansēti projekti

8

69848.00

Valsts pētījumu programmas

2

50020.00

Citi LR finansēti projekti (piemēram, ZM, IZM
finansēti)

9

153810.93

KOPĀ

31

422 559.93

Sagatavoti un iesniegti, bet neapstiprināti

5

-

Projekta veids

Jaunā LF studentu maiņa
Azemitologa svētkos, 01.10.

Zinātniskās publikācijas

Publikāciju veids

Skaits

Izdoto publikāciju skaits starptautiski recenzētos periodiskos zinātniskos
izdevumos

9

Anonīmi recenzētas starptautiskas zinātniskās publikācijas, t.sk.,
proceedings

55

Izdoto zinātnisko monogrāfiju skaits vērtēšanas periodā

1

Publikācijas LLU Rakstos vai citu universitāšu Rakstu krājumos

2

Citas zinātniskās publikācijas

15

Starptautisko konferenču materiāli (Abstracts)

38

Zinātniski populārās un metodiskās publikācijas

29

Grāmatas

–

KOPĀ

149

Publicitāte

Konferenču veids

Skaits

Referāti starptautiskajās zinātniskajās konferencēs

77

Referātu skaits pārējās konferencēs un semināros

47

Konferenču un semināru skaits, kuras organizē struktūrvienība

3

Konferenču un semināru skaits, kuras organizē struktūrvienība sadarbībā
ar kādu citu organizāciju

6

Eksponāti starptautiskās un valsts līmeņa izstādēs

8
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Plānotās aktivitātes 2011.gadā
• Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība”
(IKK 42621) īstenošana ar 01.09.
•

Profesionālās maģistra studiju programmas atkārtota akreditācija.

•

Augsnes un augu zinātņu un Agrobiotehnoloģijas institūta direktoru vēlēšanas.

• Maģistrantu un doktorantu piesaiste pedagoģiskajam darbam, lai gatavotu mācībspēku maiņu.

Lauksaimniecības Jauno
zinātnieku konkursa dalībnieki
un klausītāji pēc semināra LLU
MPS „Vecauce” enerģētisko augu
demonstrējuma laukā, 30.06.

• Darba aizstāvēšana Promocijas padomē (Aivars Jermušs un Iveta Gūtmane) un darba iesniegšana izskatīšanai institūtā – 3.kursa doktoranti – ESF stipendiāti.
• ERAF līdzekļu apguve LF mācību un zinātniskās infrastruktūras pilnveidošanai.
•

Starptautisko, LZP grantu, ZM u.c. zinātnisko projektu īstenošana un jaunu izstrāde.

• Lauksaimniecības zinātnes nozares jauno zinātnieku konkursa organizēšana kopā
ar LLMZA.
• Semināra-lauka dienas “Kukurūza biogāzei un lopbarības ražošanai” organizēšana,
19.08.
• Zinātniskā semināra “Ražas svētki Vecaucē” organizēšana un rakstu krājuma izdošana, veltot tos LLU MPS „Vecauce” 90 gadu jubilejai, 03.11.
•

NJF semināra “Rapša ražošana un auga aizsardzība” organizēšana, 21.-22.11.

• LF studentu zinātniskās konferences (20.04.) un 15 gadu jubilejas Agronomu dienu
organizēšana (17.-18.05.).
Jaunā lauksaimniecības zinātņu
doktore, „Sējējs” 2.vietas ieguvēja
Māra Bleidere pēc promocijas
darba aizstāvēšanas, divjūgu vada
LLU asociētais profesors Guntis
Rozītis, 28.05.

76

Veterinārmedicīnas fakultāte
Galvenās prioritātes
• Pārstrādāta un apstiprināta jauna veterinārmedicīnas studiju programma 240 KP
apjomā ar iestrādātu klīniskās rotācijas shēmu praktiskajā apmācībā. 2010./2011.studiju
gadā 1.kursa studenti sāk studijas pēc jaunā studiju plāna.
• ERAF projekta „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju
programmu kvalitātes uzlabošanai” īstenošanas sākšana LLU, t.sk. VMF klīniku būvniecības un rekonstrukcijas metu projekta izstrāde.
• Zinātniskās darbības aktivizēšana – rekordliels jauno veterinārmedicīnas zinātņu
doktoru skaits (četri), astoņi zinātniskie raksti SCOPUS vai WoS datubāzēs iekļautos žurnālos, darbs Valsts nozīmes pētniecības centra izveidē un stratēģijas izstrādē.
• Izstrādāts Rīcības plāns 2010.-2016.gadam, lai īstenotu pasākumus VMF un Veterinārmedicīnas studiju programmas saskaņošanai ar EAEVE (Eiropas Veterināro augstskolu asociācija) prasībām, un izveidota Rīcības plāna ārējās uzraudzības komiteja.
Ievērojamākie notikumi
• Baltijas valstu veterinārmedicīnas augstskolu mācībspēku un darbinieku tradicionālā tikšanās Jelgavā, 04.06.

Baltijas valstu veterināro
augstskolu viesi augstu novērtēja
LLU studenšu Jeļenas Oksas,
Santas Ansonskas, Janas Saulītes,
Lauras Voiko, Dairas Slezkinas
(visas VMF) un Agneses Viļumas
(LF) priekšnesumu figurālajā
jāšanā.

• Zinātniskā konference „Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna”, VMF, 29.10., un zinātnisko rakstu krājuma „Veterinārmedicīnas raksti” izdošana.
• Utrehtas universitātes VMF studentu delegācijas uzņemšana un VMF studentu grupas vizīte Utrehtā, aprīlis–maijs.
Plānotās aktivitātes 2011.gadā
•

VMF klīniku tehniskā projekta izstrāde un klīniku būvniecības sākšana.

• Līdzdalība ERAF projekta „Atbalsts zinātnes infrastruktūrai” pieteikuma sastādīšanā.
VMF plānotās aktivitātes – patoloģijas centra izveide, četru zinātnisku laboratoriju renovācija un laboratoriju zinātniskās aparatūras iegāde.
• Starptautiskajam veterinārajam gadam veltītie pasākumi: Eiropas veterinārās nedēļas pasākumu organizēšana Latvijā (VMF SP); VMF dekāna līdzdalība Pasaules veterinārās izglītības konferencē un Eiropas Veterināro augstskolu asociācijas ģenerālajā asamblejā Francijā, 11.-15.05.
•

VMF dekāna vēlēšanas.

Baltijas valstu veterināro
augstskolu mācībspēku un
darbinieku tradicionālā tikšanās 4.
jūnijā VMF sākās ar semināru, kurā
tika pārrunātas aktuālās izglītības
problēmas veterinārmedicīnā.
Priekšplānā Tartu Dabas zinātņu
universitātes mācībspēki Terapijas katedras vadītāja lektore
Anžela Lehtla un Infekcijas
slimību katedras vadītājs asoc.
prof. Arvo Viltrops.
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Meža fakultāte
Galvenās prioritātes
Studiju procesā: doktora studiju programmu „Koksnes materiāli un tehnoloģijas” un
„Mežzinātne” akreditācija, 30.06.
Tālākizglītības kursu un semināru programmas, kuras īstenotas 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.
Meža dienu atklāšana, 26.04.

• Konsultāciju sniegšana AS „Latvijas valsts meži” darbiniekiem un privātiem mežu
īpašniekiem.
• Noslēgts sadarbības līgums nr.58-2.1/0065/101/10/38 ar AS “Latvijas valsts meži”
par jauno augstākās izglītības speciālistu sagatavošanu, 13.09.
• Sagatavots satura rādītājs topošajai rokasgrāmatai par meža ceļu būvi un
uzturēšanu.
• 20 klausītāju LLU MC saņēma “Darba aizsardzības speciālista” pamatlīmeņa
apliecību.
• Konsultāciju sniegšana Valsts meža dienesta un AS “Latvijas valsts meži” darbiniekiem, privātiem meža īpašniekiem.
• Sugu un biotopu aizsardzības jomas sertificētas ekspertes Ingas Straupes
pakalpojumi.
Mācību prakšu objektu ierīkošana
• Mežu pētīšanas stacijas Jelgavas novadā sagatavoti jauni prakšu objekti 2. un 3.kursa studentiem, septembris.

Valsts prezidents Valdis Zatlers
viesojas MF Kokapstrādes katedrā,
27.04.

• Mežu pētīšanas stacijas Jelgavas un Šķēdes mežu novadā mācību prakšu objektu
ierīkošana, septembris.
Kokapstrādes katedras dalība starptautiska līmeņa izstādēs
•
Lauksaimniecības izstāde Viļānos, kopīga ekspozīcija ar LLU TEPECu, 10.-11.07.
•
Izstāde „Tech Industry”, Rīgā (izstāžu sabiedrība BT1), kopīga ekspozīcija ar LLU
		
TEPEC, 25.-27.11.
•
Izstāde „Kokapstrāde”,  Rīgā (izstāžu sabiedrība BT1) kopīga ekspozīcija ar LLU
		
TEPEC, 25.-27.11.
Ievērojamākie notikumi
• Valsts prezidenta Valda Zatlera vizīte MF Kokapstrādes katedrā un SIA „Meža un
koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, 27.04.
•
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LR ZM apbalvojuma - atzinības raksta „Par centību” piešķiršana  MF vieslektoram-

lektoram Laimonim Kūliņam.
• Kokapstrādes katedras vieslektors docents Edgars Bukšāns aizstāvējis promocijas
darbu un ieguvis inženierzinātņu doktora grādu, 06.05.
• LLU doktorants Kaspars Zudrags aizstāvējis promocijas darbu un ieguvis inženierzinātņu doktora grādu, 23.07.
•

MF piedalīšanās ar savu stendu izstādē „Skola”, Ķīpsalā, 25.-28.02.

•

Meža dienu organizēšana, 26.-27.04.

•

Meža stādīšanas talkas organizēšana Auces novadā, 07.05.

•

Piedalīšanās Rīgas Zooloģiskā dārza sakopšanas talkā, 17.04.

Meža stādīšanas talka Meža
dienās Auces novadā, 07.05.

• Kokapstrādes katedras teritorijas apzaļumošana sadarbībā ar Jelgavas pilsētas
pašvaldības aģentūru “Pilsētsaimniecība” un Jelgavas un Bauskas pašvaldību aģentūru
„Zemgales eko”, 24.04.
•

Zinātnieku nakts organizēšana par meža daudzveidību, 24.09.

Plānotās aktivitātes 2011.gadā
•

MF korpusa un Kokapstrādes katedras laboratoriju remonts.

•

Ar ERAF finansiālu atbalstu plānota laboratorijas iekārtu iegāde.

• Sadarbībā ar SIA „Meža un koksnes pētniecības un attīstības institūts” Testēšanas
laboratoriju turpināsies diplomdarbu realizācija par pielietojamās zinātnes pētnieciskajām tēmām.
• Kokapstrādes katedras teritorijas apzaļumošana sadarbībā ar Jelgavas pilsētas
pašvaldības aģentūru “Pilsētsaimniecība” un Jelgavas un Bauskas pašvaldību aģentūru
„Zemgales Eko”, 30.04.

MF Mežkopības katedras docente
Olga Miezīte Zinātnieku naktī
iepazīstina interesentus ar dabas
daudzveidību, 24.09.

• Stratēģijas un projekta sākšanas fāze Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētniecības centra projektā.
•

Meža dienu organizēšana, 26.-27.04.

•

Piedalīšanās Meža dienās Mežaparkā, 21.05.

•

Studentu biedrības „Šalkone” atjaunotā karoga iesvētīšana, 05.02.

• MF komandas piedalīšanās Gaujas nacionālā parka fonda balvas izcīņas sacensībās
Meža biatlonā, 12.02.
• Studentu biedrības „Šalkone” biedru pulcēšanās Dobeles pusē pie Baltijā lielākās
nacionālo partizānu ziemas mītnes - Īles bunkura, Kārļa Kraujas grupas partizānu godināšana viņu pēdējās cīņas vietā, 19.03.
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Tehniskā fakultāte
Galvenās prioritātes
•

Studiju procesa un uzņēmējdarbības vides saiknes stiprināšana.

•

Dalība starptautiskās konferencēs ārpus Latvijas.

• 1990.gada absolventu salidojums, 26.03.; tam par godu sagatavota grāmata “Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes 1990.gada absolventi”.
•

SIA “Amazone” dāvina
lauksaimniecības mašīnu
laboratorijām modernās
lauksaimniecības tehnikas
uzskates līdzekļus, 29.09. No
kreisās: dekāns Māris Ķirsis,
SIA “Amazone” pārdošanas
vadītājs Hardijs Grabovskis (TF
2000.gada absolvents), SIA
“Amazone” valdes priekšsēdētāja
vietniece Baiba Mikāla, studiju
programmas “Lauksaimniecības
inženierzinātne” direktors Kaspars
Vārtukapteinis.

SP organizētās 16.Mehu dienas, 22.-23.04.

• Zemgales reģionālās skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences – konkursa
ekspertīzes metodikas izstrāde (prof. Baiba Briede) un darbu ekspertēšana, darbs žūrijā pedagoģijas (asoc.prof. Anita Aizsila, doc. Iveta Līce, lekt. Inita Soika, lekt. Līga Damberga) psiholoģijas (doc. Anita Vecgrāve, lekt. Regīna Baltušīte, lekt. Vizma Vanovska),
mākslas (lekt. Guna Gaiķe, lekt. Ligita Ozolniece, vec. meist. Iveta Krūklīte) un veselības
zinātnes sekcijās (doc. Aija Pridāne, lekt. Zane Beitere-Šeļegovska,lekt. Anda Zvīgule),
31.03.
• Izglītības un mājsaimniecības institūtā izdota monogrāfija:
Katane I., Kalniņa I. (2010) Skolēnu konkurētspējas attīstība neformālās komercizglītības
vidē. Jelgava: LLU, 331 lpp. ISBN 978-9984-48-028-2
Ievērojamākie notikumi
• Ar laipnu SIA “Amazone” atbalstu papildināta Augsnes apstrādes mašīnu un Sadalītājmašīnu laboratorija ar modernās lauksaimniecības tehnikas uzskates līdzekļiem –
mezgliem un darbīgajām daļām.
•

Studentu un mācībspēku līdzdalība Traktordienā  Tērvetē, 22.05.

• Studentu izbraukuma nodarbības uzņēmumos: 4.kursa studenti devās uz kooperatīvo sabiedrību “Latraps”, 02.12; maģistranti - izbraukuma nodarbībā ZS “Mežacīruļi”, 15.10.
• Ilze Kalniņa aizstāvējusi promocijas darbu “Vidusskolēnu konkurētspējas attīstības
veicināšana un izvērtējums neformālās komercizglītības vidē”. Aizstāvēts LLU Pedagoģijas promocijas padomes sēdē skolas pedagoģijas apakšnozarē, 22.11.; darba vadītāja
asoc.prof. Dr.paed. Irēna Katane.

3.kursa studente Zane Jaundžeikare vada traktoru veiklības
braukšanas sacensībās.
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• Lektores Ivandas Spulles-Meieres piedalīšanās mākslas izstādēs:
Starptautiska izstāde „Sajūtu harmonija”, Jelgavā, LLU, TF izstāžu zālē, janvāris-februāris.
Jelgavas mākslinieku darbu Pavasara izstāde, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, aprīlis.
„Sirds. Satikšanās. Putni”- personālizstāde, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā,
maijs.
Jelgavas mākslinieku darbu izstāde, Rīgā, Sv.Pētera baznīcā, jūnijs.
Jelgavas mākslinieku biedrības 40 gadu jubilejas izstāde Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā, decembrī.

Plānotās aktivitātes 2011.gadā
•

Četru promocijas darbu aizstāvēšana.

•

Desmit mācību grāmatu izdošana.

•

Maģistra studiju programmas “Karjeras konsultants” akreditācija.

• Profesionālās bakalaura studiju programmas “Lauksaimniecības enerģētika” akreditācija.
• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Tehniskais eksperts” akreditācija.
•

Fakultātes 1991.gada absolventu salidojums, 18.03.

•

SP organizētās 17.Mehu dienas, 28.-29.04.

•

10.starptautiskā zinātniskā konference “Inženierzinātne lauku attīstībai”, 26.-27.05.

•

TF absolventu izlaidums, 17.06.

Prof. Kaspars Vārtukapteinis
pārspriež pasākumu gaitu ar
žurnāla “Saimnieks.lv” galveno
redaktori Kristīni Spudas un
Sertificēšanas un testēšanas
centra speciālistiem Rūdolfu
Būdu un Staņislavu Palucku.

• Spēkratu institūtā ar ERAF projekta „Elektroenerģijas izmantošana fizisko personu
spēkratos” finansiālu atbalstu TF tiks izveidota elektrospēkratu alternatīvās enerģijas
akumulatoru uzlādes iekārta, izmantojot saules un vēja enerģiju, kā arī infrastruktūras
mikromodelis – sešu elektrospēkratu uzlādes vieta TF pagalmā.

No kreisās: Gints Birzietis,
maģistrants Jānis Mistris,
asoc.prof. Dainis Berjoza
pēc konferences Tartu
lauksaimniecības universitātē,
Automobiļu uzbūves laboratorijā.

4.kursa studenti izbraukuma
nodarbībā dodas uz kooperatīvo
sabiedrību “Latraps”, 02.12.
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Lauku inženieru fakultāte
Galvenās prioritātes
• Atkārtoti uz sešiem gadiem akreditētas doktora studiju programmas „Hidroinženierzinātne”, „Būvzinātne”, „Vides inženierzinātne”.
• Par ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” līdzekļiem iegādāti
moderni ģeodēziskie instrumenti.
• Doktora grādu ieguva LIF mācībspēki: ainavu arhitektūrā - Daiga Zigmunde, ekonomikā - Ilze Stokmane.
Ievērojamākie notikumi
Ainavu arhitektūras un
plānošanas studiju programmas
1.kursa studenti un pasniedzēji
pie sadarbībā ar PTF tapušās
Jelgavas vecpilsētas no piparkūku
mīklas, decembris.

Arhitektūras un būvniecības katedrā
• 16 4.kursa studentes ar docenti Mg.arch. Ivetu Lāčaunieci piedalījās TRANS IN FORM
projektā Norvēģijā. Studenti izstrādāja attīstības ideju priekšlikumus divām Norvēģijas
pilsētām – Spidebergai un Orjei, 04.12.
• Lektores Mg.arch. Natalija Ņitavska un Mg.arch. Kristīne Vugule piedalījās starptautiskā Le-Notre projektā, kura rezultātā rudenī izveidots Austrumbaltijas ainavu
arhitektūras skolu tīklojums.
• Studenti kā aktīvi Latvijas ainavu arhitektūras biedrības (LAAB) studentu kopas dalībnieki 4.kursa studentes Ilzes Rukšānes vadībā ir organizējuši vairākas vieslekcijas, kur
tika uzaicināti LAAB biedri – atzītākie ainavu arhitektūras speciālisti Latvijā.
• Studenti kopā ar mācībspēkiem izstrādāja Jelgavas vecpilsētas
maketu, sagatavojot darba skices, un sadarbībā ar PTF studentiem, kā arī ar 2009.gada
piparkūku mājiņu konkursa uzvarētājiem izveidoja Jelgavas Vecpilsētu no piparkūku
mīklas, decembris.

Pasniedzēji kopā ar ERASMUS
studentiem iepazīstas ar
energoefektivitātes testēšanas
laboratoriju Braunšveigas
Tehniskajā universitātē, 22.-27.11.

• Grupa Būvniecības studiju programmas pasniedzēju iepazinās ar studiju procesu,
laboratorijām un bibliotēku Braunšveigas Tehniskās universitātē, kur Erasmus programmā studē LIF studenti Ruslans Pjaternevs un Ernests Lāčaunieks, 22.-27.10.
•

Būvniecības specialitātes 35 gadu jubileja un absolventu salidojums, 24.04.

•

Ainavu arhitektūras un plānošanas 15 gadu jubileja un absolventu salidojums, 14.05.

• Turpinās aktivitātes pārejai uz Eirokodeksu pielietošanu būvkonstrukciju projektēšanā – tiek vadīti Latvijas Būvinženieru savienības rīkotie semināri, sagatavota un tipogrāfiski izdota tehniskā literatūra.
Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedrā

Seminārs sadarbībā ar AS „Lode”;
dalībnieki: 4.kursa Būvniecības un
videssaimniecības specialitātes
studenti un Arhitektūras un
būvniecības katedras mācībspēki,
28.10.
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• ERAF projektā katedra gada nogalē saņēma ilgi gaidītus jaunus un modernus ģeodēziskos instrumentus: tahimetrus, digitālos nivelierus, globālās pozicionēšanas uztvērējus, digitālos planimetrus, lāzertālmērus u.c. Ģeodēziskos instrumentus izmanto visi
katedras mācībspēki, doktoranti un maģistranti zinātniskajā darbā, kā arī visu LIF specialitāšu un MF studenti ģeodēzijas un mērniecības kursu apguvē.
• Sadarbībā ar Gulbenes novadu studenti prakses laikā veica kapu topogrāfisko uzmērīšanu Jaungulbenē, lai varētu izgatavot digitālo kapu reģistru.

Plānotās aktivitātes 2011.gadā
• Turpināt ERAF projektu „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, galveno uzmanību pievēršot dažādu laboratoriju aprīkojuma modernizēšanai.
•

Projektā „Energoefektivitātes pasākumi LLU” renovēt LIF ēku.

• Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedra turpinās 2010.gadā sākto sadarbību ar Gulbenes novada un Jelgavas novada pašvaldībām kapu topogrāfiskajā uzmērīšanā un citos projektos.
• Valsts zemes dienestā notiks ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference „Baltic
Surveying`11”, kurā piedalīsies zemes ierīcības un ģeodēzijas specialitāšu mācībspēki
un ražošanas pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Moldovas
u.c., 11.-13.05.
• Septembrī vai oktobrī plānots realizēt BOVA kursu “Landscape Studio” maģistrantūras studentiem, lai veicinātu multidisciplināro sadarbību starp dažādu zinātnisko nozaru
pārstāvjiem, veicot ainavu izpēti un risinot tās turpmākās attīstības iespējas. Paredzēts
realizēt Vecauces ainaviskās telpas izpēti un attīstības priekšlikumu izstrādi.

LIF pirmā kursa studenti pirms
gājiena uz Azemitologa svētku
norises vietu pils pagalmā.
Studenti izcīnīja Mazo balvu.

• Ainavu arhitektūras un plānošanas studenti ar saviem darbiem plāno piedalīties LU
Botāniskā dārza ikgadējā dārza dizaina konkursā plenērā „Rīgas ziedu balle”.
•

Tiks organizēta starptautiskā zinātniskā konference „Būvniecība”, 12.-13.05.

Docentei Dr.arch. Daigai
Zigmundei piešķirts LZA, RTU
Attīstības fonda un firmas “IteraLatvija” apbalvojums zinātniekiem
vides un ģeogrāfijas nozarēs –
goda medaļa un stipendija par
darbu „Latvijas urbānās un lauku
ainavas estētiskā un ekoloģiskā
mijiedarbe”, 27.01.

83

Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Galvenās prioritātes
• Studiju procesa īstenošana pārtikas zinību, pārtikas zinātnes, pārtikas produktu tehnoloģijas, ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības un uzturzinātnes jomās.
•

Mērķtiecīga jauno studentu piesaiste un studiju programmu popularizēšana.

• Pētniecisko aktivitāšu popularizēšana un zinātnisko projektu īstenošana, jaunu izstrāde.
Ievērojamākie notikumi
• ESF projekta „Pārtikas nozares zinātniski pētnieciskās grupas izveide” (2010-2013) īstenošana.
PTF studenti Putru dienās
pagatavojuši Latvijā garāko
sviedtmaizi. Rekormaizi desmit
minūšu laikā notiesāja ap 500
apmeklētaju.

•

Pirmais izlaidums 1.līmeņa studiju programmas „Viesnīcu pakalpojumi” absolventiem.

•

Maģistra un doktora studiju programmu „Pārtikas zinātne” akreditācija.

• Asoc.prof. Daiga Kunkulberga sadarbībā ar LU profesoru Valdi Segliņu sagatavoja mācību grāmatu “Maizes ražošanas tehnoloģija”, kas 2010.gada LLU grāmatu konkursā ieguva
godpilno 1.vietu.
•

Garākās studentu sviestmaizes gatavošanas akcija Putru dienās.

•
•

Profesores Mildas Pētersones (1910-1993) simtgades atceres pasākums
Azemitologa Lielā balva PTF pirmkursniekiem.

•

Aizstāvēti četri promocijas darbi pārtikas zinātnes nozarē (skat.X.lpp).

• Valsts pētījumu programma „Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas” prioritārajā zinātnes virzienā
“Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgspējīga izmantošana - jauni
produkti un tehnoloģijas” (2010-2013) uzsākšana.
•

Piparkūku mājiņu konkurss.

Plānotās aktivitātes 2011.gadā
Azemitologa Lielās balvas
ieguvēji - PTF pirmkursnieki.

• Studiju procesa īstenošana un materiālās bāzes pilnveide pārtikas zinību, pārtikas zinātnes, pārtikas produktu tehnoloģijas, ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības un uzturzinātnes studiju un pētnieciskajās jomās.
• ESF finansējuma apguve ESF projektā nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009
“LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, modernizējot apmācības procesu ķīmijas, mikrobioloģijas un biotehnoloģijas, uztura gatavošanas tehnoloģijas un graudu pārstrādes
kursos.
• 6.Baltijas pārtikas zinātnes un tehnoloģijas zinātniskās konferences “Inovācijas pārtikas
zinātnē un ražošanā” organizēšana, 05.-06.05.
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•

PTF studentu zinātniskā konference, 13.04.

•

PTF studentu rīkotās 25.Putru dienas.

• Lauksaimniecības un pārtikas valsts nozīmes pētniecības centra stratēģijas izstrāde
pētniecībai paredzētā finansējuma apguvei.

Ekonomikas fakultāte
Galvenās prioritātes
• Atkārtoti akreditētas trīs studiju programmas - akadēmiskās izglītības bakalaura un
maģistra studiju programmas „Ekonomika” un 1.līmeņa profesionālās izglītības studiju
programma „Komerczinības” (akreditētas līdz 31.12.2016.) un tiek gatavota akreditācijai
profesionālā maģistra studiju programma „Finanšu vadība”, Senāta lēmums 20.05.2009.
nr.6-209, licence nr.04056-76 no 08.10.2009.
• Aizstāvēti deviņi promocijas darbi. No tiem trīs ir aizstāvējuši EF mācībspēki: I.Upīte,
D.Vīksne, R.Šulca (sk.43.lpp.):
•

Izstrādāti 45 praktiski ieviešami studiju procesa noslēguma darbi, piemēram:

• Zanda Goža „AS „Tukuma Piens” loma Tukuma novadā”, vadītāja Ekonomikas katedras lektore Mg.oec. Baiba Kizika;
• Ilona Dzērve „Sadzīves atkritumu otrreizējās pārstrādes ekonomiskie un ekoloģiskie
aspekti Latvijā”, vadītāja Uzņēmējdarbības un vadības katedras profesore Dr.oec. Aina
Dobele;

Ekonomikas fakultātes
pilna laika bakalaura studiju
absolventi, 17.06.

• Gints Miķelsons „Grāmatvedības standarti finanšu pārskatu sagatavošanā un informācijas atklāšanā”, vadītāja Grāmatvedības un finanšu katedras asociētā profesore
Mg.oec. Anna Jesemčika.
Ievērojamākie notikumi
• Fakultātes trešajā atklātajā lekciju nedēļā (22.-25.03.) piedalījās deviņi vadošie speciālisti. Deviņi lektori - profesionāļi iesaistīti studiju procesā, prakšu vadīšanā piesaistīti
250 profesionāļi;
• EF organizēta 11.starptautiskā zinātniskā konference „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai”, kurā piedalījās vairāk nekā simts zinātnieku no desmit valstu augstskolām un
zinātniskajiem institūtiem. Izdoti trīs starptautiski recenzējami konferences zinātnisko
rakstu krājumi, 22.-23.04.
• Organizēta Šauļu universitātes 54 mācībspēku pieredzes apmaiņa ”Sadarbība zinātnē, kultūrā un ekonomikā: Latvijā un Lietuvā”, kolēģi iepazīstināti ar EF, LLU un MPS
„Vecauce”, 18.02.
Plānotās aktivitātes 2011.gadā
Studiju programmu attīstība un kvalitātes pilnveidošana
• Nodrošināt jau akreditēto studiju programmu realizāciju un  pilnveidošanu.
• Akreditācijai sagatavot profesionālo maģistra studiju programmu „Finanšu vadība”.
• 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: atklāto lekciju nedēļā, praksēs,
Valsts eksaminācijas komisijā, maģistra eksāmenu komisijā, valsts pārbaudījumu komisijā.
Mācībspēku profesionalitātes paaugstināšana
• Vismaz diviem EF mācībspēkam iegūt doktora grādu.
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• Paaugstināt starptautiski atzītā līmenī vismaz astoņu mācībspēku profesionālās,
akadēmiskās, zinātniskās vai sociālās kompetences.
• Iesaistīt vismaz vienu mācībspēku studijās doktorantūrā.
• Pieredzes apmaiņas organizēšana un savstarpējās sadarbības pilnveidošana ar Kauņas Lauksaimniecības, Šauļu un Klaipēdas universitātēm.
• Nodrošināt vismaz 30 mācībspēkiem apmācību e-studijās.

Ekonomikas fakultātes
nepilna laika bakalaura
studiju absolventi, 11.06.

Studiju procesa nodrošināšana
• Nodrošināt vidēji 40 doktorantus studijām doktorantūrā.
• Veicināt mācībspēku mobilitāti – vismaz 20 dažādi ārzemju komandējumi.
• Sagatavot jaunas mācību grāmatas un studiju materiālus.
• Nodrošināt vismaz pieciem studentiem studijas ārvalstu augstskolās (Nīderlande,
Zviedrija, Dānija, Itālija Beļģija, Čehija u.c.).
• Nodrošināt vismaz četru mācībspēku lekcijas ārvalstu augstskolās (Erasmus).
• Uzņemt fakultātē vismaz trīs ārzemju augstskolu vieslektorus.
• Veikt profesionālās orientācijas pasākumus un popularizēt EF.
• EF popularizēšana “Junior Achievement Latvija” Starptautiskajā skolēnu mācību firmu festivālā.
• Dalība un divu sekciju darba vērtēšana Zemgales reģionālajā skolēnu zinātniski
pētnieciskajā konferencē.
• Piešķirt profesora Jāņa Vanaga stipendiju.
Pilnveidot un attīstīt zinātnisko darbību
• Veicināt vismaz septiņu promocijas darbu aizstāvēšanu.
• Veicināt mācībspēku iesaistīšanos pētniecības projektos.
• 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.
• Organizēt EF absolventu lekciju nedēļu.

LLU fakultāšu dienas - atklāj
Ekonomikas fakultātes
studenti, 07.04.
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Sociālo zinātņu fakultāte
Galvenās prioritātes
Sniegts fakultātes atbalsts promocijas darbu aizstāvēšanai:
• 2010.gadā doktora grādus ieguva Larisa Turuševa (Dr.paed.), Ina Gode (Dr.paed.) un
Anda Grīnfelde (Dr.oec.);
• izvirzīti aizstāvēšanai divi promocijas darbi, iesniegti un katedrās apspriesti trīs promocijas darbi.
Aktivizēta mācībspēku dalība zinātniskajās konferencēs un palielināts zinātnisko publikāciju skaits un kvalitāte:
• fakultātes mācībspēki 2010. gadā starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ir nolasījuši 83 referātus, kā arī 21 referātu citās konferencēs;
• sagatavotas 23 publikācijas recenzējamos izdevumos, kā arī 55 publikācijas citos dažādos izdevumos.
Studiju programmu kvalitātes paaugstināšana:
• uz sešiem gadiem akreditēta profesionālā maģistra studiju programma „Projektu vadība”;
• sakārtoti studiju programmu plāni u.c. dokumenti atbilstoši normatīvajām prasībām.

SZF 2010.gadā absolvēja 172
jaunie speciālisti.

Ievērojamākie notikumi
• Organizēta studentu 5.starptautiskā zinātniskā konference „Studenti ceļā uz zinātni”
kurā piedalījās 14 valstu pārstāvji un tika pieteikti 139 referāti.
• Notikusi starpaugstskolu (LiepU, RSU, LLU) studentu zinātniskā konference, kuras Socioloģijas un Valodu sekcijās tika nolasīti kopumā 40 referāti.
• Organizēta zinātniski praktiskā konference „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā”,
kas tika veltīta sabiedrības pārvaldes un projektu vadības tematikai. Tajā piedalījās gan
fakultātes mācībspēki, gan nozaru eksperti-praktiķi.

SZF darbinieki ekskursijā
Cēsu pusē.

• Izdotas mācību grāmatas „Publiskā  administrācija” (autors  asoc.prof. Voldemārs Bariss) un „Bioētika” (docents Gunārs Brāzma).
•

Liela bija LLU studentu un darbinieku atsaucība SZF SP organizētajai donoru dienai.

Plānotās aktivitātes 2011.gadā
• Profesionālās maģistra studiju programmas ”Sabiedrības pārvalde” īstenošanā tiks
ieviesta e-studiju forma.
• Profesionālās bakalaura un maģistra studiju programmas ”Sabiedrības pārvalde” tiks
sagatavotas akreditācijai.
• Plānots, ka tiks aizstāvēti vismaz trīs promocijas darbi.
• Tiks izdoti SZF raksti, kurā publicēti SZF studentu (kopā ar zinātniskajiem vadītājiem)
labākie pētnieciskie darbi.
• Tiks organizēta SZF zinātniskā konference „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā”,
veltīta fakultātes desmit gadu jubilejai.
• Tiks īstenots programmas „Cedefop” projekts „Svešvaloda kā līdzeklis un motivators”,  
kur Latvijā pieredzes apmaiņas vizītē tiks uzņemti deviņi ārvalstu mācībspēki.
• Tiks īstenots Erasmus programmas projekts „Projektu vadība lauksaimniecības nozares attīstībai”.
• Turpināsies pētījumi Nacionālās programmas „ Identitāte” apakšprojektā „Multietniskums un identitāte”.

Skolēni interesējas par
studijām SZF Atvērto durvju
dienas svētkos, 30.06.
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Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Galvenās prioritātes
• ITF Neklātienes programmēšanas skolā uzņemti 141 klausītājs; skolu pabeidza un
sertifikātu ieguva 82 absolventi.
• Pagarināts līgums ar Microsoft par programmas Microsoft IT Academy un programmas Microsoft MSDN® Academic Alliance izmantošanu ITF studiju procesā, kas paver
iespēju visiem ITF studentiem un pasniedzējiem lejupielādēt jaunākās Microsoft datorprogrammas un izmantot tās akadēmiskiem mērķiem, decembris.
Ievērojamākie notikumi
Asoc.prof. Dr.oec. Aleksandrs
Gailums, asoc.prof. Dr.sc.comp.
Rudīte Čevere, asoc.prof. Dr.sc.
ing. Egils Stalidzāns un doktora
studiju programmas „Informācijas
tehnoloģijas” students Aleksejs
Zacepins.

• Inženierzinātnes nozarē Informācijas tehnoloģiju apakšnozarē apstiprināta LLU
promocijas padome:
•
LLU prof. Drsc.ing. Irina Arhipova,
•
LU prof. Dr.habil.sc.comp. Juris Borzovs,
•
LLU asoc.prof. Dr.sc.comp. Rudīte Čevere,
•
LLU asoc.prof. Dr.oec. Aleksandrs Gailums,
•
RTU prof. Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis,
•
LLU asoc.prof. Dr.sc.ing. Egils Stalidzāns,
•
LU asoc.prof. Dr.sc.comp. Juris Vīksna.
• 22.aprīlī Fizikas katedra atzīmēja dibināšanas 70.gadadienu, un ITF organizētajā
starptautiskājā zinātniskajā konferencē „Lietišķās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas” tika izveidota atsevišķa fizikas sekcija. Tajā piedalījās piecu valstu pārstāvji ar 13
referātiem par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietojumu fizikā un fizikas
apmācībā.

Fizikas katedras dibināšanas
70.gadadienā ITF organizētās
starptautiskās zinātniskās
konferencē „Lietišķās informācijas
un komunikāciju tehnoloģijas”
tika izveidota atsevišķa fizikas
sekcija, 22.04.

• Matemātikas katedrā sākts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts „Pārrobežu sadarbības tīkls matemātikas kompetenču iekļaušanai reģiona sociālekonomiskajā attīstībā (MATNET)”.
• Datoru sistēmu katedrā izveidota Datorvadības grupa, par kuras dibinātājiem var
uzskatīt ITF doktorantūras studentus Alekseju Zacepinu un Vitāliju Komašilovu. Grupa
tika izveidota ar mērķi attīstīt datorvadības virzienu fakultātē un piedalīties starptautiskajā zinātnes tirgū projektu realizācijā. Darbības pamatvirzieni ir robotu sistēmu izpēte,
kas iekļauj sevī autonomu robotu vadības iespēju analīzi un vairāku robotu sadarbības
iespēju izpēti. Otrs virziens ir ražošanas datorvadības sistēmas. Pašlaik tiek izstrādātas
vairākas sistēmas, kuras demonstrēs praktisko vadības un robotu sistēmu pielietojumu.
Padziļināti tiek strādāts pie bišu ziemotavas adaptīvas mikroklimata vadības sistēmas.
Plānotās aktivitātes 2011.gadā
•

Bakalaura studiju programmas
„Datorvadība un datorzinātne”
4.kursa students Artūrs Gatiņš
izstrādā bakalaura darbu,
darba vadītājs Mg.sc.ing. Vitālijs
Komašilovs.
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ITF svinēs desmit gadu jubileju, 28.10.

• Plānots pabeigt Fizikas katedras telpu remontu, kas ietvers laboratoriju telpu remontu, elektrotīkla un datortīklu izbūvi katrai studentu darba vietai un telpu aprīkošanu
ar multimediju iekārtām. Darbi tiks finansēti no ERAF līdzfinansētā projekta ”LLU mācību
infrastruktūras modernizācija”, ID nr. LLU 2010/5/ERAF/AK līdzekļiem.
• Lai nodrošinātu ITF studentiem mūsdienīgu datorvadības tehnoloģiju apmācību
visos studiju līmeņos, Datoru sistēmu katedrā paredzēts izveidot Datorvadības laboratoriju. Piesaistot ERAF projekta finansējumu, iecerēts iegādāties laboratoriju aprīkojumu

vairākos datorvadības apakšvirzienos: robotu sistēmas, rūpnieciskās datorvadības sistēmas, matemātiskās modelēšanas programmatūra, palēninātas filmēšanas aparatūra,
bioprocesu vadības aprīkojums, datorizētas mērsistēmas un citos datorvadības apakšvirzienos.
• Piesaistot ERAF projekta finansējumu, paredzēts izveidot paralēlo skaitļotāju tehnoloģijas (HPC) klasteri, kā arī statistikas un matemātiskās modelēšanas klasi. Paralēlo skaitļotāju tehnoloģija ir moderns informācijas tehnoloģiju virziens, ko izmanto visā pasaulē
modelēšanas uzdevumos.

Mācību un pētījumu saimniecības

Kvieši LF MPS “Pēterlauki”.

Mācību un pētījumu saimniecība ”Pēterlauki”
• Pārskata gads augkopjiem un zinātniekiem bija interesants, veiksmīgs un bagāts.
Pārbaudījumus pētniekiem un augiem sagādāja mūžīgi mainīgie un neprognozējamie
laika apstākļi, taču tika iegūtas augstas laukaugu ražas un interesanti pētījumu rezultāti.
•

Ierīkoti lauka izmēģinājumi ZM subsīdiju projektu izpildei:
•
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;
•
Minimālās augsnes apstrādes ietekme uz augsnes auglības saglabāšanu,
kaitīgo organismu attīstību un izplatību, ražu un tās kvalitāti bezmaiņas sējumos,
vadītājs prof. Antons Ruža.

Ziemas rapša izmēģinājumu lauks
LF MPS “Pēterlauki”.

• MPS iesaistīta VPP apakšprogrammas „Augsnes kā galvenā resursa ilgtspējīga izmantošana drošu un kvalitatīvu pārtikas un lopbarības izejvielu ieguvei no plašāk audzētajām laukaugu sugām” izpildē, vadītājs prof. Antons Ruža.
•

Lauka apstākļos vērtētas 132 dažādu laukaugu šķirņu saimnieciskās īpašības.

• MPS   sniedza pakalpojumus Valsts Augu aizsardzības pētniecības centram lauka
izmēģinājumu ierīkošanai pesticīdu efektivitātes pārbaudei Latvijas agroklimatiskajos
apstākļos; šīm vajadzībām ierīkoti 63 izmēģinājumi (484 varianti).
• Sekmīgi izpildīta vienošanās ar ārzemju firmu “Lantmannen SW Seed” un “Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG” selekcionāriem par viņu jauno šķirņu un
līniju pārbaudi.
• Lauka izmēģinājumos iegūtie rezultāti tiek publicēti tēmu vadītāju un izpildītāju zinātniskajos rakstos, kā arī izmantoti diplomandu, bakalauru un maģistrantu noslēguma
darbu izpildei.
• Saimnieciskās darbības ieņēmumi devuši iespēju uzlabot materiāli tehnisko bāzi:
iegādāta kombinēta graudu – minerālmēslu sējmašīna, lauku smidzināšanas aprīkojums, jaunā projekta realizācijai - rugaines disku lobītājs.
• Vasarā notika Lauku dienas, seminārs – mācības augu šķirņu saimniecisko īpašību
vērtētājiem.
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Zirgkopības mācību centrs “Mušķi”
Galvenās prioritātes
• ZMC „ Mušķi“ attīstīšana kā studentu praktisko iemaņu apguves, mācību un pētījumu bāzi. “Mušķos” notiek praktiskās nodarbības zirgkopībā – zirgu audzēšanā, turēšanā,
kopšanā, selekcijas metožu izvēlē, zirgu ēdināšanā, vērtēšanā, kā arī sacensību organizēšanā, zirgu un jātnieku sagatavošanā; praktiskās nodarbības „Sports” – jātnieku sports
dažādu fakultāšu studentiem.
•

LLU jātnieces demonstrē figurālo
jāšanu Pasaules kausa posmā
jātnieku sportā Rīgā, Kleistos,
10.07.

Saimnieciskajā darbībā:
•
Veikts staļļa zirgu novietņu (boksu) kosmētiskais remonts;
•
Iegādātas kūtsmēslu ārdītāja rezerves daļas, Ls 653,40, „Mušķu” budžets;
•
Iegādātas zirglietas studiju procesa nodrošināšanai, Ls 135,00, „Mušķu” budžets;
•
Rekonstruēti un izbūvēti jauni ganību aploki;
•
Iegādāts dators un printeris, Ls 519,69, „Mušķu” budžets;
•
Izstrādāts projekts staļļa jumta remontam un ģērbtuvju un auditorijas izbūvei
staļļa otrajā stāvā.

Ievērojamākie notikumi
• ZMC norisinājās Zemgales reģionu pašvaldību vadītāju konference, kurā tika demonstrēta iejāde ar diviem zirgiem un divjūgu pajūgs, 25.05.
•

Jātnieki piedalījās Jelgavas pilsētas svētku gājienā, 28.05.

• ZMC piedalījās mājdzīvnieku skatē Viļānos, kur demonstrēja Latvijas siltasiņu šķirnes zirgu Amulets, 10.07.
• VMF organizētajā starptautiskajā konferencē „Mušķu” jātnieces uzstājās ar figurālās
jāšanas priekšnesumu, 04.06.
LLU jātnieces demonstrē figurālo
jāšanu Pasaules kausa posmā
jātnieku sportā Rīgā, Kleistos,
10.07.

• ZMC „Mušķi” notika Latvijas Jātnieku federācijas kausa 2.posms. Sacensībās piedalījās 12 mācību centra jātnieki; godalgotas vietas ieguva: Līga Ansonska - 2.vieta, Laura
Endzele - 3.vieta, Laura Voiko - 4.vieta un Andris Panšens - 5.vieta, 16.06.
•

Sākti treniņi figurālajā jāšanā ar astoņiem jātniekiem, 28.08.

• ZMC jātnieces uzstājās ar figurālās jāšanas priekšnesumu Pasaules kausā, Rīgā, jūlijā;
3.Vislatvijas zirgu dienās, Inčukalnā, augusts.
• Piedalīšanās Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācijas un ZM rīkotajā Latvijas šķirnes zirgu vērtēšana, 18., 19.09.
Plānotās aktivitātes 2011.gadā
• ZMC notiks Latvijas Jātnieku federācijas kausa sacensības, 14.05.
• ZMC notiks Latvijas šķirnes zirgu vērtēšana, septembris.
• Staļļa rekonstrukcijas pirmās kārtas īstenošana, jumta nomaiņa.
• Zirgu ganāmpulka atjaunošana, palielinot zirgu ģenētiskajiem resursiem atbilstošu
zirgu skaitu.
• Jātnieku apmācības procesā nepieciešamā inventāra iegāde.
• Ganību atjaunošana.
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Mācību un pētījumu saimniecība „Vecauce”
• „Vecauces” neto apgrozījums 2010.gadā bija 1,5 miljoni latu, ieskaitot pārējos ieņēmumus no saimnieciskās darbības un subsīdijas - 1,93 miljoni latu. Gads noslēgts ar
peļņu 125 tūkstoši latu. Nodokļos samaksāti 385 tūkstoši latu. Pastāvīgi saimniecībā tiek
nodarbināti 120 strādājošie, sezonā - līdz 170.
• Pamatnodarbošanās veidi – augkopības un lopkopības produkcijas ražošana. 2010.
gadā zemju kopplatība bija 2002 hektāri, no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1772 hektāri (noma 323 hektāri), no tiem – sējplatība 1237, ilggadīgie zālāji un ganības
427 hektāri. 327 hektāru platībā novākti ziemas kvieši un 208 - ziemas mieži. 267 hektāru
platībā iesēti ziemas kvieši un 165 - ziemas mieži. Ziemas rapši novākti 238, iesēti - 202
hektāru platībā, realizācija kooperatīvā “Latraps”. 230 hektāros audzēta kukurūza lopkopības un biogāzes vajadzībām.
• Būtiski palielināts ganāmpulks – kopumā tūkstoš liellopu, no tiem 500 slaucamu
govju; papildus tiek turētas 28 šķirnes gaļas lopu zīdītājgovis, 13 grūsnas teles un 14
ataudzējamās telītes.

Mācību un pētījumu saimniecība
„Vecauce”

• Biogāzes ražotnē sekmīgi aizvadīta otrā pilnā sezona, saražojot 1626 MWt elektriskās jaudas. Siltums tiek izmantots fermas palīgtelpu apsildīšanai un siltā ūdens sagatavošanai. Izražotais digestāts saimniecībā tiek izmantots kā vērtīgs mēslojums.
• Papildu nozarēs – augļkopība, mežizstrāde un pakalpojumu sniegšana vietējiem
iedzīvotājiem - strādāts ar labu atdevi, kompensējot iepriekšējo gadu zaudējumus.
•

Saimniecība uztur kultūrvēsturisku objektu - Vecauces pili - un kopj pils parku.

• Lauka izmēģinājumi „Vecaucē” ierīkoti 68 hektāru kopplatībā. Veikti ZM pasūtījumi
(saistībā ar augu aizsardzību un kultūraugu mēslošanu).Tiek izstrādāti vairāki bakalaura
un doktora darbi. Taču pamatplatību aizņem jau ilggadīgi sadarbības partneru – dažādu
komercfirmu - pasūtītie dažādu kultūraugu šķirņu salīdzinājumi un augu aizsardzības
līdzekļu izmēģinājumi.

Mācību un pētījumu saimniecība
„Vecauce”

• Ierīkots izmēģinājumu poligons ESF projektā “Cilvēkresursu piesaiste atjaunojamo
enerģijas avotu pētījumiem” ar dažādiem potenciālās biomasas kultūraugiem.
•

Lauka izmēģinājumi tika demonstrēti divās Lauku dienās, kuras bija labi apmeklētas.

• „Vecaucē” visu mācību gadu notika apmācības studiju priekšmetā ,,Praktiskā lauku
saimniecība” 920 visu LLU fakultāšu studentiem. Nodrošinātas specializētās prakses 82
LF 1.kursa un 46 2.kursa studentiem, VMF dažādu kursu 273 studentiem, 30 LIF 1.kursa
studentiem, pirmsstudiju prakse - 40 (dažādu fakultāšu) 1.kursa studentiem.
• Būtiskākais gada notikums ir ekonomiskās situācijas uzlabošanās saimniecībā. Veikti ieguldījumi saimniecības ēku remontdarbos un centrālās katlu mājas pārejai uz citiem
kurināmā veidiem. Nav iegādāti jauni pamatlīdzekļi. Izstrādāts tehniskais projekts „Līgotņu” kūts veterinārā bloka rekonstrukcijai par veterinārārstu praktiskās apmācības centru.
2011.gadā iecerēts, izmantojot ERAF līdzekļus, nomainīt studentu mācību centra jumtu
un logus, kā arī izveidot veterinārārstu praktiskās apmācības centru.

Mācību un pētījumu saimniecība
„Vecauce”

• Saistībā ar „Vecauces” 90.gadu jubileju paredzēti dažādi pasākumi – Lauku dienas,
speciālistu salidojumi un Ražas svētki Vecaucē.
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LLU aģentūras
Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts
“Sigra”
• LLU ZI „Sigra” turpināja zinātniskā pamatojuma izstrādi augsti kvalitatīvu, nepiesārņotu,
drošu un veselīgu dzīvnieku izcelsmes pārtikas izejvielu (piens, gaļa, olas) ieguvei. Turpinājās ZI bāzes nostiprināšana zinātniskā ekselences centra izveide, lai veiktu vpētījumus
veterinārmedicīnas un dzīvnieku pētniecības nozarēs un lai iekļautos ne tikai Latvijas, bet
arī Eiropas zinātnisko pētījumu sfērā. Sekmīgi turpinājusies zinātnisko projektu izstrāde, pētījumu rezultātu popularizēšana, jauno zinātnieku sagatavošana.
• Turpinājās ES 7.Ietvara programmas projekta BALTFOODQUAL „Dzīvnieku izcelsmes
pārtikas kvalitātes pētījumu potenciāla izveidošana Baltijas reģionā, attīstot zinātniskā institūta „Sigra” zinātnisko un tehnisko kapacitāti” realizācija.
•

Sākta trīs ERAF līdzfinansēto projektu īstenošana:
•
“ZI “Sigra” atpazīstamības un starptautiskās sadarbības veicināšana”, vienošanās
nr.2010/0197/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/016;
•
“Inovatīvu putnkopības produktu ieguve izmantojot mērķtiecīgas lopbarības sastāvdaļas uz mežizstrādes atlieku bāzes”, vienošanās nr.2010/0228/2DP/2.1.1.1.0/10/
APIA/VIAA/034;
•
“Jaunu barības līdzekļu izstrāde cūkkopības un putnkopības nozaru produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanai”, vienošanās Nr.2010/0226/2DP/2.1.1.1.0/10/
APIA/VIAA/099.

•

Turpinājās darbība 7.ietvara programmā „Eiropas pārtikas klāsteris”.

Starptautiskā konference „Riska
faktori dzīvnieku ēdināšanā un
to ietekme uz pārtikas kvalitāti”,
Lietuva, 16.09.

• Sākta valsts pētījumu programmas nr.5 „Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un
transporta) ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)” 3.projekta
„Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA)” 3.1.apakšprojekta „Augstvērtīgas briežkopības produkcijas ieguve ilgtspējīgas saimniekošanas apstākļos” realizācija, vadītājs Aleksandrs Jemeļjanovs.
Institūta referenti starptautiskajā
konferencē „Riska faktori
dzīvnieku ēdināšanā un to
ietekme uz pārtikas kvalitāti”,
Lietuva, 16.09. No kreisās:
vadošais pētnieks Imants
Jansons, pētniece Līga Proškina,
vadošā pētniece, Ināra Helēna
Konošonoka, zinātniskā asistente
Vita Strazdiņa, institūta direktors
Aleksandrs Jemeļjanovs, vadošā
pētniece, Baiba Ošmane.

•

Turpinājās divu LZP projektu izstrāde:
•
„Govs piena lipīdu sastāva un to ietekmējošo fermentu pētījumi, to loma piena
produktu kvalitātes un funkcionalitātes nodrošināšanā”, vadītājs Aleksandrs Jemeļjanovs;
•
„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.

• ZI strādā TOP projektā un sadarbībā ar partneriem ZM subsidētā lauksaimniecībā pielietojamā zinātnes projektā.
• Zinātnieki piedalījušies 24 starptautiskās konferencēs un kongresos ar 46 referātiem un
ziņojumiem un trīs vietēja rakstura konferencēs ar četriem ziņojumiem.
•

Institūta darbinieki publicējuši 67 zinātniskus (43) un zinātniski populārus rakstus.

•
ZI piedalījās lauksaimniecības izstādē Viļānos, starptautiskajā izstādē “Riga Food” un
Latvijas izgudrotāju izstādē.
• ZI reģistrējis jaunu patentu, trīs patenti pieteikti un saņemts eksperta atzinums par reģistrācijai atbilstošiem, tiek uzturēti vēl divi patenti.
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•

Astoņi institūtā strādājošie mācās doktorantūrā, no kuriem seši saņem mērķstipendiju

projektā „Atbalsts LLU doktora studiju īstenošanai”; divi darbinieki ieguvuši doktora grādu,
divi - maģistra grādu, viens darbinieks - 2.līmeņa augstākās izglītības studiju programmā,
divi studē 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmās.
Plānotās aktivitātes 2011.gadā
• ZI „Sigra” turpinās ES 7.ietvara programmas projekta BALTFOODQUAL izstrādi un sadarbību ar projekta partneriem Lietuvā, Igaunijā, Dānijā un Zviedrijā. Turpinās īstenot ERAF
projektus, VPP projektu, LZP finansētos un ZM subsidētos lauksaimniecībā pielietojamos
zinātnes projektus. Izstrādās jaunus projektu iesniegumus, piedalīsies izstādēs, veiks dažāda
rakstura pasūtījumus, brauks zinātniskos komandējumos uz Austriju, Norvēģiju, Nīderlandi,
Beļģiju, Dienvidkoreju, Dienvidāfriku. Popularizēs zinātnisko pētījumu rezultātus citējamos
un citos zinātniskos žurnālos, kā arī populāri zinātniskos izdevumos.

Zemkopības zinātniskais institūts

Institūta delegāciju savās mājās
– Lietuvas Veterinārās akadēmijas
Lopkopības institūtā Baisogalā –
uzrunā tā direktore Violeta Juškiene,
17.09.

Galvenās prioritātes
• Lietišķo pētījumu veikšana lauksaimniecības nozares laukkopības apakšnozarē.
ZZI sācis divu ERAF 2.1.1.1. aktivitātes ”Atbalsts zinātnei un pētniecībai” projektu īstenošanu. Uz daudzgadīgā mēslošanas stacionāra “Sidrabiņi” bāzes veic projektu “Tehnoloģisko
procesu izstrāde vides piesārņojuma mazināšanai lietojot minerālmēslus” (vadītājs Dr.agr.
J.Vigovskis). Sadarbībā ar LVMI “Silava” īsteno projektu ”Daudzfunkcionālu lapu koku un
enerģētisko augu plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas modeļu izstrāde” (projekta
vadītāja Zemkopības institūtā Mag.agr. S.Rancāne).
• ZI izpildījis ZM līgumdarbu “Daudzgadīgo zālaugu ģenētisko resursu izpēte, izvērtēšana un uzturēšana, izlases sēklas kvalitātes uzlabošana” (Dr.agr. B.Jansone); veikts saimniecisko īpašību novērtēšanas (SĪN) tests 90 kultūraugu šķirnēm bioloģiskajā un konvencionālajā
lauksaimniecībā” (Dr.agr. J.Vigovskis).
• Institūts sadarbojas ar uzņēmējiem. Sadarbībā ar LPKS Vidzemes agroekonomisko
kooperatīvo sabiedrību pētīta humīnvielu efektivitāte kviešu un rapša sējumos (projekta
vadītāja Dr.agr. L.Borovko). Ziemas kviešu sējumos sākta Ukrainā ražotā mēslošanas līdzekļa
“Ecoforce“ pārbaude (projekta vadītājs Dr.agr. J.Vigovskis). Sadarbībā ar ASV firmu “Heinz”
trešo gadu Skrīveros veic dārza pupiņu salīdzinājumu Latvijas apstākļos“ (projekta vadītāja
Mag.agr. A.Anševica).

ZZI izmēģinājumu lauki.

• Daudzgadīgo zālaugu selekcija un sēklkopība.
ZZI ir vienīgā vieta Latvijā, kur tiek veikta daudzgadīgo tauriņziežu un stiebrzāļu selekcija,
veidotas ziemcietīgas, ražīgas, slimību izturīgas un ilggadīgas šķirnes.
Pārskata gadā reģistrēta jauna sarkanā āboliņa šķirne ‘Jancis’, Latvijas un ES kopējā augu
šķirņu katalogā iekļautas divas jaunas zālaugu šķirnes - timotiņš ‘Varis’ un sarkanais āboliņš
‘Jancis’.
•

Institūts uztur spēkā 23 patentus.

Ievērojamākie notikumi
• Katru gadu ZZI piedalās LLMZA un LZA Lauksaimniecības un mežzinātņu nodaļas un
Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko iestāžu Direktoru padomes organizētajā lauku izmēģinājumu skatē, un šajā gadā iegūta 1.vieta.
• Zinātnisko atziņu popularizēšanai rīkota Lauku diena “Bioloģiskā lauksaimniecība”, kurā
piedalījās zemnieki un lauksaimniecības speciālisti no Zemgales un Vidzemes reģiona,
30.06.
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• ZZI pulcējās Latvijas Agronomu biedrības biedri no visas Latvijas, lai piedalītos Latvijas Agronomu biedrības 23.kopsapulcē-kongresā, jūlijs.
Plānotās aktivitātes 2011.gadā
• Plānots reģistrēt jaunu pļavas auzenes šķirni ‘Vaira’. Turpinājies saimniecisko
īpašību novērtēšanas tests (SĪN) auzeņairenei ‘Vizla’; sarkanā āboliņa šķirnēm ‘Marita’ (agrais āboliņš) un ‘Sandis’ (vēlais āboliņš), miežabrālim ‘Brigena’, mazalkoloīdās lupīnas šķirnei ‘Vafrīds’.
•
LLMZA Inženierzinātņu
nodaļas vadītājs prof. Kaspars
Vārtukapteinis uzrunā izbraukuma
sēdes dalībniekus.

Turpinās selekcijas darbs:
•
lapsastes šķirne ‘Jumurda’ tiek virzīta uz valsts šķirņu pārbaudi;
•
ganību airenes ziemcietības uzlabošana;
•
iegūta šaurlapu niedru auzenes formas, kas tiek pārbaudītas šķirņu salīdzinājumos,
•
kamolzāle – selekcionē “maigu”, bez krama zobiņiem.

Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts
Galvenās prioritātes
• ERAF projekta „Inovatīvas bioetanola dehidratēšanas tehnoloģijas un tās parametru noteikšanas mēriekārtu izstrāde” sākšana.

LLMZA Inženierzinātņu nodaļas
izbraukuma sēdes dalībnieki
iepazīstas ar firmas „Knauf” ģipša
izstrādājumu ražotni.

• LZP projektu „Laukkopības tehnikas atbilstības pētījumi un efektīvas izmantošanas metožu un funkcionēšanas modeļu izstrāde konvencionālajai un ekoloģiskajai saimniekošanai” un „Atjaunojamās enerģijas avotu izmantošana kombinētai siltumapgādei un energotaupīgo tehnoloģiju attīstība lauksaimniecības
enerģētikas efektivitātes paaugstināšanai” turpināšana.
• Publicētas 30 recenzējamas zinātniskās publikācijas (t.sk. 15 starptautiskās
datu bāzēs ievietoti raksti), saņemti četri LR patenti, dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs ar 28 referātiem, dalība četrās izstādēs ar 14 eksponātiem.
Ievērojamākie notikumi
•

LLMZA Inženierzinātņu nodaļas izbraukuma sēde.

•

Institūta 50 gadu jubileja.

Plānotās aktivitātes 2011.gadā

LLU zinātņu prorektors prof.
Pēteris Rivža apbalvo vienu
no institūta vecākajiem
zinātniskajiem darbiniekiem
Henriku Putānu.
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•
•

Institūta darbības stratēģijas precizēšana un apstiprināšana LLU Senātā.
Bioetanola dehidrēšanas tehnoloģijas zinātniskās laboratorijas izveide.

Latvijas Lauksaimniecības universitātē
12.01.2010.
Izdota grāmata par bijušo rektoru J.Ostrovu. Izdevumu sēriju par augstskolas rektoriem papildinājusi grāmata par rektoru Jāni Ostrovu, kas šajā amatā pavadījis neilgu
periodu no 1941.gada aprīļa – laikā, kad valsts piedzīvoja pretrunīgus notikumus uz
Otrā pasaules kara sliekšņa.
28.01.2010.
Arodkomitejai jauna vadītāja. Par LLU Arodkomitejas jauno vadītāju ievēlēta Ingūna
Krastiņa (SZF). LLU I.Krastiņa ieguva 38 balsis, bet otrs pretendents – Juris Žodziņš – 16
balsis. Arodkomitejas sapulce iesākās ar piemiņas brīdi, veltītu aizsaulē aizgājušajai organizācijas vadītājai Vizmai Valainei.
29.01.2010.
MF profesors iegūst „Zelta čiekuru 2009”. Starp Meža nozares Gada balvas “Zelta čiekurs” laureātiem šogad ir LLU MF Meža izmantošanas katedras profesors, inženierzinātņu doktors Leonards Līpiņš, kurš balvu ieguvis nominācijā “Par mūža ieguldījumu”.
04.02.2010.
LLU viesojas ASV vēstniece. Džūdita Gārbere kā pirmo no Latvijas augstskolām 4.februārī apmeklēja LLU - vēstniece tikās ar LLU rektoru un zinātniekiem, lasīja lekciju un
atbildēja uz studentu jautājumiem, kā arī apmeklēja Jelgavas pils muzeju un kapenes.

Spītējot salam, pavasara pirmajās
dienās Pils salā piedzima kumeliņš.

16.02.2010.
LLU studiju vides modernizācijai piešķir 12,69 miljonus. Saņemts IZM apstiprinājums ERAF finansētajam projektam LLU mācību infrastruktūras modernizācijai. Projekta
ieviešanai piešķirti 12 691 113 lati. Projektu paredzēts ieviest līdz 2015.gadam.
17.02.2010.
ZM pārstāvji apmeklē „Vecauci”. ZM pārstāvji iepazinušies ar LLU Mācību un pētījumu
saimniecību „Vecauce” – noskaidrojuši apsaimniekošanas izmaksas, lomu zinātnes un
izglītības veicināšanā, kā arī apsprieda jautājumus, kas saistīti ar saimniecības darbību
ierobežojošiem faktoriem un iespējamiem papildu finansējuma avotiem.
24.02.2010.
21.Studentu folkfestivālā uzvar „Koju zieds”. Galvenās balvas – skatītāju simpātijas –
uz četrām skatuvēm saņēma Lizete Končus, Vilnis Veinbergs, grupa “Koju zieds” un “Trafi”.
Savukārt žūrijas balvas uz šīm skatuvēm ieguva attiecīgi Normumds Aģis, „Līga&Ģirts”,
„On the Roof” un „Jagori”.
04.03.2010.
Pašpārvaldei jauna valde un vadītāja vietnieks. Par SP vadītāju ievēlēts Juris Metums (MF), bet par viņa vietnieku kļuvis LIF students Valdis Bērtiņš. Tāpat valdē Lana
Svarinska (SZF), Daiga Ziediņa (LF), Jolanta Maņihina (SZF), Karlīna Eglīte (MF) un Artūrs
Bukonts (MF).
10.03.2010.
Par Senāta priekšsēdētāju atkārtoti ievēl I.Liepu. 7.sasaukuma LLU Senāts par Senāta priekšsēdētāju uz turpmākajiem četriem gadiem ievēlēja MF Meža izmantošanas
katedras profesoru Imantu Liepu.
20.03.2010.
„Ozols” un „Liepa” svin apaļas jubilejas. Jubilejā sveicēji koriem jau laikus, lai arī tie
sasnieguši attiecīgi 60 un 70 gadus, novēlēja sasniegt simtgadi, mīlēt dziesmu, godam
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saglabāt senās tradīcijas un dzidro skanējumu, kā arī lepoties ar saviem panākumiem
augstskolā un ārpus tās.
23.03.2010.
Plūdi paralizē satiksmi. Plūdu draudu un applūstošo teritoriju zem Lielupes tilta dēļ,
LLU Saimnieciskais dienests slēdzis ceļu gar Lielupi uz universitātes autostāvvietu.
25.03.2010.
LLU piedalās izstādē „Ražots Latvijā”. Ar saukli “Rosies, strādā, eksportē” norisinājās
izstāde – gadatirgus “Ražots Latvijā”, kur starp 280 dažādiem uzņēmumiem un iestādēm
savus pakalpojumus prezentēja arī LLU TEPEK un vairākas fakultātes.
08.04.2010.
B.Rivžai pasniedz K.Ulmaņa balvu. LLU profesorei Baibai Rivžai LZA pavasara pilnsapulcē pasniegta Kārļa Ulmaņa balva tautsaimniecības zinātnē. B.Rivža balvu saņēmusi
par izcilu devumu Latvijas agrārpolitikas un agrārās ekonomikas jautājumu risināšanā
un lauku sieviešu uzņēmējdarbības veicināšanu.
17.04.2010.
Talkā SP sakopj Rīgas Zooloģisko dārzu. Studenti norādīja, ka tā ir izdevība ne tikai īstenot lielisku zaļo aktivitāti un palīdzēt zoodārzam, bet arī ieraudzīt dzīvniekus no pilnīgi
cita skatu punkta. Kopā ar zoodārza darbinieku drīkstēja pieiet pavisam tuvu lauvām un
citiem bīstamiem dzīvniekiem.

LLU viesojas ASV vēstniece
Džūdita Grābere, 04.02.

27.04.2010.
V.Zatlers apmeklē MeKa. dodoties darba vizītē, Valsts prezidents Valdis Zatlers viesojās
Jelgavā, lai apmeklētu kokrūpniecības uzņēmumus un viesotos SIA “Meža un koksnes
produktu pētniecības un attīstības institūtā” (MeKa). Prezidents apmeklēja mēbeļu testēšanas laboratoriju, hidrotermiskās apstrādes laboratoriju, materiālu mehāniskās testēšanas laboratoriju un ugunsreakcijas testēšanas centru, gūstot priekšstatu par institūta
pētniecības sektoriem. V.Zatlers tika iepazīstināts arī ar institūta darbības rezultātiem.
29.04.2010.
Pagatavo rekordsviestmaizi. PTF studenti Putru dienās pagatavojuši Latvijā garāko
sviestmaizi. 102 metrus garo ēdienu gatavoja 36 fakultātes studenti, izmantojot 200
klaipu rupjmaizes, 5 kg margarīna, 12 kg salātu, 36 kg kūpinātas gaļas, 1,4 kg sinepju, 25
kg svaigu gurķu, 30 kg tomātu, 3,6 kg majonēzes un 36 kg siera. Rekordmaizi 10 minūšu
laikā notiesāja ap 500 pasākuma apmeklētāju.
15.05.2010.
Muzeju nakts. Jelgavas pilī notiekošās Muzeju nakts “Jelgavas pils zaļā pasaulē” aktivitātes – pašdarbības kolektīvu koncertus, hercogistes noslēpumu izzināšanu, filmu vērošanu, darbnīcu bērniem, zaļās aktivitātes u.c. – no plkst.20 līdz pusnaktij kopā apmeklēja
3170 cilvēku – gan jelgavnieki, gan rīdzinieki, gan citu apkārtnes pilsētu un lauku teritoriju iedzīvotāji.

LLU Studentu pašpārvalde
Jelgavas pilsētas svētku gājienā,
28.05.
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19.05.2010.
Augstskolu reitingā – LLU labākā reģionālā augstskola. Latvijas Avīzē publicētajā
Latvijas augstskolu reitingā LLU ierindota ceturtajā vietā, taču ir labākā no reģionālajām
augstskolām. Latvijas augstskolu reitings veidots, balsoties uz iepriekš izstrādātu, pasaulē atzītu un praksē aprobētu metodoloģiju, kas ietver desmit indikatorus.
21.05.2010.
LLU SP svin 21.jubileju. Savu 21 gadu pastāvēšanas gadadienu nosvinējusi LLU Studentu pašpārvalde, kuru sumināja gan LLU vadība, dekāni, gan citu augstskolu studējošo organizācijas.

28.05.2010.
V.Valainis saņem pilsētas augstāko apbalvojumu. LLU Sporta nama vadītājs Viktors
Valainis par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbību saņēmis Jelgavas Goda zīmi. LLU
pārstāvi apbalvojumam izvirzīja Jelgavas Rotari klubs, Studentu korporācijas “Ventonia”
filistru biedrība un Latvijas Zemesardzes studentu seterānu apvienība.
29.05.2010.
Paraksta ERAF līgumu. Jelgavas pils Sudraba zālē LLU rektors Juris Skujāns un Valsts
izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās parakstīja vienošanos par Eiropas
Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta “LLU mācību infrastruktūras modernizācija”
ieviešanu par kopējo summu 12,6 miljoni latu.
31.05.2010.
Akcijā „Apceļosim Latvijas pilis” piedalās arī Jelgava. Akcija noritēs no 6.jūnija līdz
3.oktobrim, bet noslēgsies ar vērienīgu pasākumu 4.decembrī Mālpilī. Visi interesenti
tiek aicināti aplūkot Latvijas kultūras mantojumu, apmeklējot 52 Latvijas pilis.

PTF studenti Putru dienās
pagatavojuši Latvijā garāko
sviestmaizi. Rekordmaizi desmit
minūšu laikā notiesāja ap 500
apmeklētaju.

10.06.2010.
Izlaidumu laiks. Ar SZF “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” nepilna laika studiju programmas absolventu izlaidumu sācies skaistais LLU vasaras svētku - izlaidumu laiks. 2010.gadā augstskolu absolvējuši 1373 absolventi - 1069 pamatstudiju
programmās un 314 maģistri.
16.06.2010.
Topošo maģistrantu diena. Ar mērķi informēt potenciālos maģistrantus par LLU piedāvātajām augstākā līmeņa studiju iespējām šodien pēcpusdienā liela rosība bija LLU
galvenās ēkas Vītņu kāpnēs, kur notika topošo maģistrantu Atvērto durvju diena. Par
maģistra studijām interesējās ap 180 jauniešu.
30.06.2010.
Atvērto durvju svētki arī vasarā. Ar saukli „Izkāp īstajā studiju pieturā” aizvadīti pirmie
LLU Atvērto durvju svētki, kur topošajiem studentiem bija iespēja pārliecināties par LLU
daudzpusīgajām studiju programmām, aprunāties ar studentiem, uzzināt par plašo un
daudzpusīgo studiju programmu klāstu, valsts budžeta vietām, studiju maksu, stipendijām un dzīvi “Latvijas Labākajā universitātē”.
17.07.2010.
Smilšu skulptūru festivālā smiltīs attēlots Studentu dienu logo. Starp 15 smilšu
skulptūrām tapusi arī festivāla sponsora SEB Studenta bankas mākslas darbs ar saukli
“Studentu banka”, kurā attēlots arī LLU Studentu pašpārvaldes organizētās Studentu
dienas logo ar korporāciju deķeli, alus kausu un grāmatu, tā aicinot apmeklēt novembrī
gaidāmo lielāko studentu pasākumu valstī.
27.07.2010.
Uzņemšana noslēdzas pusnaktī. Vienotā uzņemšana pamatstudijās LU un RTU noslēdzās jau plkst.18, bet LLU piedāvāja iespēju reģistrēties studijām un piedalīties dažādās studentiskās aktivitātēs vēl līdz pusnaktij. Pasākumā piedalījās ap 100 jauniešu
bet pēdējā dokumentus studijām 2010./2011.studiju gadam maģistrantūrā plkst.23.50
iesniedza Linda Balode, lai studētu LIF ainavu arhitektūru.
25.08.2010.
SP pārstāvji parakstījuši “Zaļo memorandu”. „Vecaucē” notiekošā studentu Līderu
forumā LLU SP un vēl desmit Latvijas augstskolu studējošo pašpārvalžu pārstāvji izstrādājuši un parakstījuši “Zaļo memorandu” – apņemšanos uzlabot Latvijas vides un arī
sabiedrības dzīves kvalitāti.
31.08.2010.
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Jaunajā studiju gadā imatrikulēti teju 1000 studenti. Jaunajā studiju gadā LLU par
valsts budžeta finansējumu pamatstudiju pirmajā kursā pavisam studēs 743, bet maģistrantūrā - 201 students. Visvairāk pirmkursnieku uzņemts EF, TF, MF, LIF, PTF.
04.09.2010.
Četri studenti iegūst Kārļa Ulmaņa stipendijas. Pirmā Latvijas Ministru prezidenta
Kārļa Ulmaņa 133.dzimšanas dienā viņa dzimtajās mājās „Pikšas” pasniegtas stipendijas
LIF 2.kursa studentam Mikum Valteram, EF 4.kursa studentei Gintai Apinei, EF maģistrantei Žanetei Gruziņai un LIF 5.kursa studentei Dainai Rogai. Uz četrām 1300 latu stipendijām pretendēja 22 jaunieši.
14.09.2010.
S.Svētiņa – J.Čakstes stipendijas ieguvēja. Pirmā Valsts prezidenta dzimtajās mājās
“Auči” Lauku inženieru fakultātes studentei Sandrai Svētiņai svinīgi pasniegta Jāņa Čakstes stipendijas apliecība. Viņa ir piektā LLU studente, kas ieguvusi šo apbalvojumu.
24.09.2010.
Zinātnieku nakts pulcē cilvēka, dabas un klimata noslēpumu meklētājus. Septiņu
augstskolas fakultāšu zinātnieki un pētnieki interesentiem ļāva iepazīties ar jaunākajiem
atklājumiem un pētījumiem, veikt vienkāršus eksperimentus, diskutēt par dažādiem tematiem, kā arī sniedza konsultācijas par dažādiem jautājumiem ikdienā līdzās esošās
nozarēs.
25.09.2010.
„Plēsuma” komanda piedalās „Mediju rallijā”. 2010.gada autorallija sezonas noslēdzošajā posmā “Latvijas rallijs” plašsaziņas līdzekļu konkurencē debitējusi sestajā vietā,
iegūstot balvu arī par skaistāko rallija auto noformējumu.
28.09.2010.
LLU FB dāvināts unikāls rakstu krājums. Augstskolas ilggadējais zinātnieks doc.emer.
Kārlis Bambergs LLU Fundamentālajai bibliotēkai dāvinājis LU Rakstu krājumus – 109
sējumi ir unikāls un labi saglabāts rakstu krājums, kādu līdzvērtīgā komplektācijā atrast
iespējams vien Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
29.09.2010.
TF saņem dāvanā modernus uzskates līdzekļus. Studentu sekmīgākai apmācībai no
lauksaimniecības tehnikas uzņēmuma “Amazone” TF saņēmusi vairākus jaunākās paaudzes laukapstrādes mašīnu fragmentus –augsnes frēzes šķērsgriezuma fragmentus,
sējmašīnas šķērsgriezuma fragmentus un sējmašīnas lemesīšu komplektu.
Zinātnieku nakts pulcē cilvēka,
dabas un klimata noslēpumu
meklētājus.

01.10.2010.
Azemitologa balvu iegūst PTF. Otro gadu pēc kārtas Azemitologa lielu balvu ieguvusi PTF pirmkursnieku komanda, kas, pēc žūrijas domām, vislabāk attēloja svētku tēmu
„Teorija mača mūs skatīties tālu uz priekšu, bet prakse – zem kājām”. Mazo balvu ieguva
LIF.
01.10.2010.
Pirmā Gerhardu stipendijas ieguvēja – B.Grāvere. VMF 1.kursa studente Baiba Grāvere kļuvusi par pirmo Artūra un Ērikas Gerhardu stipendijas ieguvēju. Stipendijai pieteicās 55 pretendenti. Stipendiju – 1000 latus studiju gadā – piešķir jaunajiem studentiem,
kas izvēlējušies savu dzīvi saistīt ar Latvijas lauksaimniecību.
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11.10.2010.
LLU īpašumā iegūts Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs. Iestādes galvenie darbības virzieni ir zinātniskā darbība augu aizsardzības jomā - ekspertīzes un

zinātniskā pamatojuma nodrošināšana, Latvijas augkopības nozares attīstības politikas
izstrādei, zinātnes un izglītības integrētas attīstības veicināšana un pētījumi jaunu augu
aizsardzības līdzekļu lietošanai Latvijas agroklimatiskajos apstākļos.
18.10.2010.
Rektors apmeklē Ķīnu. 18.oktobrī Ķīnas Tautas Republikā Šenjanas pilsētā sāksies
Valsts prezidenta Valda Zatlera, viņa delegācijas un 23 Latvijas uzņēmēju vizīte. Delegācijas sastāvā uz Ķīnu devies arī LLU rektors Juris Skujāns, kur piedalījies sadarbības
līguma noslēgšanā un jaunu partneraugstskolu meklēšanā.
21.10.2010.
Izskanējis Pateicības koncerts. Kā ierasts, rudenī LLU Studentu pašpārvaldes (SP)
aktīvisti aicināja visus LLU darbiniekus uz tradicionālo Pateicības koncertu, kurš šogad
izskanēja ceturto reizi ar devīzi “Universitāte – mājas, kas iedvesmo”. Tajā uzstājās visu
LLU pašdarbības kolektīvu pārstāvji, pasakoties par ieguldīto darbu studiju procesa nodrošināšanā.
25.10.2010.
V.Vircavs apbalvots ar Vides zinātnes balvu. LIF pētnieks Valdis Vircavs kā vienīgais
LLU pārstāvis 2010.gadā ieguvis Vides zinātnes balvu – par trešo labāko jauno zinātnieku LIF mācībspēks atzīts veikto gruntsūdens pētījumu dēļ.

LLU Muzeju naktī Jelgavas pils
viesus sagaida hercogs un
hercogiene, 15.05.

27.10.2010.
Vidusskolēni interesējas par studijām LLU. Atvērto durvju dienā, lai uzzinātu par universitātē piedāvātajām studiju programmām un nosacījumiem sākt studijas, pulcējās
jaunieši no dažādiem Latvijas novadiem. Vislielākā interese izrādīta par PTF, MF un TF
piedāvātajām studiju programmām.
28.10.2010.
Iesvētīts hercoga Jēkaba atjaunotais sarkofāgs. Dienā, kad aprit 400 gadu kopš
dzimis ievērojamais Kurzemes hercogs Jēkabs Ketlers, Jelgavas pilī Kurzemes hercogu
kapenēs Latvijas ev.lut.Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags iesvētīja hercoga atjaunoto
sarkofāgu.
03.11.2010.
Teksasas universitāte iepazīstas ar LLU. Meklējot sadarbības partnerus Latvijā, Teksasas universitāte viesojās Jelgavā, īpašu interesi izrādot par LLU veiktajiem pētījumiem
krūmu melleņu un lielogu dzērveņu audzēšanā, kā arī par dažādiem VMF pētījumiem.
09.11.2010.
Studenti nodod asinis un palīdz līdzcilvēkiem. LLU SZF SP sadarbībā ar Valsts asinsdonoru centru rīkotajā Donoru dienā iespēju nodot asinis izmantoja apmēram 150 donoru. Pavasarī notikušajā pasākumā par donoriem kļuva 139 cilvēki.
11.11.2010.
LLU godina Brīvības cīnītājus. 11.novembrī LLU studenti, pašdarbības kolektīvu un
korporāciju pārstāvji devās tradicionālajā Lāpu gājienā cauri Jelgavai līdz Lāčplēša piemineklim pie dzelzceļa stacijas, pieminot 1919.gada Brīvības cīņu kareivjus.
17.11.2010.
Studentu dienām – jau 18. Ar Vienotības gājienu tika atklāta 2010.gada Studentu diena, kas 18.reizi vienuviet uz dažādiem kultūras, sporta un izklaides pasākumiem pulcēja
studējošos no visām Latvijas augstskolām.
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17.11.2010.
Augstskolu mediji gūst pieredzi apmeklētāju piesaistē un netradicionālajā PR. LLU
žurnāla “Plēsums” un portāla “LLU.lv” rīkotajā tradicionālajā seminārā augstskolu medijiem
ar augstskolu informatīvo līdzekļu analīzi un padomiem efektīvākam rezultātam uzstājās
pieredzējuši mediju eksperti – ziņu portāla „TVNET” mārketinga direktore Linda Saulīte un
sabiedrisko attiecību aģentūras „GA’s” vadītājs Ģirts Avotiņš. Piedalījās teju 50 interesentu
no dažādām Latvijas augstskolām, kā arī Jelgavas vidusskolu mediju entuziasti.
17.11.2010.
P.Rivža un J.Stradiņš saņem pilsētas Goda zīmi. LLU zinātņu prorektors profesors Pēteris Rivža apbalvots ar pilsētas augstāko apbalvojumu par ilggadēju radošu pedagoģisko, zinātnisko un sabiedrisko darbību. Apbalvojumu “Goda zīme” pasniedza arī akadēmiķim, LZA Senāta priekšsēdētājam Jānim Stradiņam par ieguldījumu pilsētas attīstībā, tās
vēstures izpētē un popularizēšanā.
17.11.2010.
LLU pārstāvji saņem ZM un MK apbalvojumus. ZM medaļu „Par centību” saņēmuši
SZF Socioloģijas katedras Doc.emeritus Maiga Krūzmētra, LF Augsnes un zinātņu institūta asociētā profesore Dr.biol. Biruta Bankina, LLU Zinātņu daļas vadītāja Dr.biol. Ina Alsiņa
un TF Lauksaimniecības tehnikas institūta profesors Dr.sc.ing. Kaspars Vārtukapteinis. ZM
Atzinības raksts piešķirts LF Agrobiotehnoloģijas institūta asistentei Mg.agr Martai Liepniecei. MK Atzinības rakstu saņēmis EF profesors Voldemārs Strīķis.
25.11.2010.
Karjeras diena. Tradicionālajā Karjeras dienā aptuveni piecdesmit studenti un citi interesenti, klausoties lekcijas un uzdodot jautājumus, rada atbildes uz jautājumiem par
veiksmīgas darba karjeras uzsākšanu.
25.11.2010.
Irina Pilvere ievēlēta par LZA korespondētājlocekli. 25.novembrī LZA pilnsapulcē par
korespondētājlocekli lauksaimniecības zinātņu nozarē ievēlēta EF dekāne Irina Pilvere.
08.12.2010.
Imants Liepa iegūst “Zelta čiekuru”. Dodot būtisku ieguldījumu LLU, MF un visas Latvijas meža nozares attīstībā ar savu pedagoģisko, zinātnisko un sabiedrisko darbību, par
sasniegumiem meža nozarē MF Mežkopības katedras profesors Dr.habil.biol Imants Liepa ieguvis ZM augstāko atzinību – balvu „Zelta čiekurs”.
16.12.2010.
Jāņa Bisenieka mantinieks – Andris Felss. Izvērtējot pretendentu esejas, paveikto uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā dzīvē, par izcilā Zemgales uzņēmēja un sabiedriskā darbinieka Jāņa Bisenieka gara mantinieku atzīts LLU absolvents, Krustpils pagasta padomes
priekšsēdētāja vietnieks Andris Felss.
17.12.2010.
Piparkūku mājiņu konkursa darbi aizceļo uz Jelgavas bērnu namu. Lai sildītu bērnu
sirdis, LLU mācībspēku un studentu veidotās piparkūku mājiņas aizceļojušas uz Jelgavas
bērnu namu, savukārt lielākais objekts – no piparkūkām veidota Jelgavas vecpilsētas kopija – līdz gada beigām bija apskatāma Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī.
21.12.2010.
Raženākais doktoru gads augstskolas vēsturē. 2010.gadā LLU doktora grādu ieguva
rekordliels jauno zinātnieku skaits – 32. 29 no viņiem promocijas darbu aizstāvējuši Jelgavā, bet trīs – citās Latvijas vai Eiropas augstskolās. Ar promocijas darbiem un to kopsavilkumiem iespējams iepazīties LLU FB.
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23.12.2010.
Atklāj piemiņas plāksni augstākās izglītības pirmsākumiem Latvijā. Atsaucoties
uz akadēmiķa Jāņa Stradiņa aicinājumu turēt godā un izcelt vēstures nozīmīgos notikumus, kas saistīti ar Jelgavas pili kā izglītības un zinātnes templi, Jelgavas pils dienvidu
vārtu ejā atklāta piemiņas plāksne, kas simbolizē Jelgavu kā augstākās izglītības Latvijā
rašanās vietu. 1800.gadā ap Ziemassvētku laiku pēc imperatora Pāvila I rīkojuma Jelgavā
tika izveidota Jelgavas universitāte, kas pastāvēja 109 dienas.
LLU SP Gada balvā noskaidroti 2010.gada labākie. Tradicionālajā LLU SP „Gada balvā” par ieguldījumu universitātes attīstībā apbalvotas personas un notikumi desmit nominācijās. Gada dekāns – Zinta Gaile (LF), Gada iedvesmojošākais mācībspēks – Baiba
Rivža (EF), Gada palīgs – Artūrs Bukonts (MF), Gada pašdarbības kolektīvs – tautas deju
ansamblis „Kalve”, Gada students – Māris Liscovs (EF), Gada struktūrvienība – LLU Mūžizglītības centrs (vadītāja Ilvita Švāne), Gada fakultātes pašpārvalde – PTF SP, Gada zinātnieks – Aivars Bērziņš (VMF), Gada komendants – Kārlis Peksis (10.d.v.), Gada notikums
– Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums universitātes mācību infrastruktūras
modernizēšanai vairāk nekā 12 miljonu latu vērtībā.
Sagatavots pēc portālā www.llu.lv publicēto ziņu materiāliem.

LLU SP Gada balvā noskaidroti
labākie.
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Mācību grāmatu un studiju materiālu
konkursa laureāti
2010.gada konkursa komisija vērtēja 17 darbus un piešķīra godalgotas vietas trīs
nominācijās.

Par mācību grāmatām
1.vieta mācību grāmatai “Maizes ražošanas tehnoloģija”
Autori:Daiga Kunkulberga no Pārtikas tehnoloģijas fakultātes un
		
Valdis Segliņš no Latvijas Universitātes
2.vieta mācību grāmatai “Nekustamā īpašuma formēšana”
Autore: Velta Paršova no Lauku inženieru fakultātes
3.vieta mācību grāmatai “Publiskā administrācija”
Autors: Voldemārs Bariss no Sociālo zinātņu fakultātes

Par studiju materiāliem
1.vieta studiju materiālam “Meliorācija”
Autori: Ritvars Sudārs un Uldis Kļaviņš no Lauku inženieru fakultātes
2.vieta studiju materiālam “Keramzīta bloki ar putupolistirola siltumizolācijas starpslāni”
Autori: Juris Skujāns, Silvija Štrausa, Andris Vulāns, Valentīns Buiķis un
Jānis Kreilis no Lauku inženieru fakultātes, Uldis Iljins no Informācijas
tehnoloģiju fakultātes un LLU doktorants Oļegs Kukuts
2.vieta studiju materiālam “Lauku sētas nosusināšana”
Autors: Uldis Kļaviņš no Lauku inženieru fakultātes
2.vieta studiju materiālam “Pirmie soļi komercdarbībā. SIA vai IK: darbības uzsākšana,
grāmatvedība un nodokļi”
Autore: Inguna Leibus no Ekonomikas fakultātes
3.vieta studiju materiālam “Apgūsim PROJECT! Microsoft Office Project 2003”
Autori: Ināra Jurgena no Ekonomikas fakultātes un Ilmārs Dukulis no Tehniskās
fakultātes
3.vieta studiju materiālam “Dzīvnieku iekšķīgo slimību laboratoriskā diagnostika”
Autori: Ilmārs Dūrītis no Veterinārmedicīnas fakultātes, veterinārārsts
Jānis Beinerts un veterinārmedicīnas doktors Ļevs Jemeļjanovs
3.vieta studiju materiālam “Ievads mājturības ekonomikas teorijā”
Autore: Aija Eglīte no Ekonomikas fakultātes
3.vieta studiju materiālam “Vienstāva ražošanas ēka”
Autors: Jānis Kreilis no Lauku inženieru fakultātes
3.vieta studiju materiālam “Bioētika: cilvēka dzīvības radīšana un pārtraukšana”
Autors: Gunārs Brāzma no Sociālo zinātņu fakultātes
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Par elektroniskajiem studiju materiāliem
1.vieta studiju materiālam “Biogēnie elementi”
Autore: Baiba Ozola no Pārtikas tehnoloģijas fakultātes
2.vieta studiju materiālam “Didaktiskie materiāli augstākajā matemātikā”
Autore: Anda Zeidmane no Informācijas tehnoloģiju fakultātes
2.vieta studiju materiālam “Starptautiska projekta materiāls” (angliski)
Autoru kolektīvs no 5 valstīm, t.sk.: Baiba Rivža no Ekonomikas fakultātes,
Inese Ozola no Sociālo zinātņu fakultātes un
Elīna Konstantinova no SIA “Baltline Globe”

Pateicība par aktīvu iesaistīšanos mācību grāmatu un studiju
materiālu konkursā
• Studiju materiālam “Enerģētisko lauksaimniecības augu saimnieciski ekonomiskais
vērtējums”
Autori: Voldemārs Strīķis, Modrīte Pelše, Arnis Lēnerts, Arnis Kalniņš,
Kaspars Naglis-Liepa un Jolanta Klāviņa no Ekonomikas fakultātes
• Studiju materiālam “Nekustamā īpašuma vērtēšana”
		
Autore: Vivita Baumane no Lauku inženieru fakultātes
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VMF

VMF
VMF

VMF

VMF

VMF

VMF

VMF
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Zinta Gaile Lauksaim- Ražas svētki Vecaucē
niecība „Zināšanas – visdrošākais ieguldījums
darbam un dzīvei”
Lektore Ilze Kardiolo- Dzīvnieku ehokardioPētersone
ģija
grāfija
Veterinārārsts Homeo- Veterinārā homeopātija
Juris Tolpežņi- pātija
kovs
Veterinārārsts Homeo- Veterinārā homeopātija
Juris Tolpežņi- pātija
kovs
Veterinārārsts Homeo- Veterinārā homeopātija
Juris Tolpežņi- pātija
kovs
Veterinārārsts Homeo- Veterinārā homeopātija
Juris Tolpežņi- pātija
kovs
Asoc.prof. Veterinār- Starptautiskā veteriLaima Liepa medicīna nārmedicīnas studentu
zinātniskā konference
Pētniece Līga Veterinār- Starptautiskā zinātniskā
Kovaļčuka medicīna konference “Dzīvnieki.
Veselība. Pārtikas
higiēna”

Dalībnieku skaits

Finansējuma avoti

LF Daina Jonkus Lauksaim- LF studentu zinātniskā Ieva Žukauska,
LF
niecība
konference
Andris Bērziņš
LF Dainis Lapiņš Lauksaim- Zinātniski-praktiskais
MPS
niecība seminārs „Kukurūza
"Vecauce"
biogāzei un lopbarības
ražošanai”
LF
Jauno LLMZA Lauksaimniecī- MPS „Vecauce” Ziņojumi,
zinātnieku
bas nodaļa
un LLU
30.06.
konkurss
Lauksaimniecības
zinātņu
nozarē
LF Zinta Gaile Lauksaim- Seminārs „Kukurūza Oskars Balodis,
MPS
niecība biogāzei un lopbarības Jānis Bartuševics, „Vecauce”
ražošanai”
Aleksandrs
Adamovičs, Aiva
Kupfere, Pēteris
Rivža

Norises laiks

Norises vieta

Pārējie organizatori

Nosaukums

Nozare

Atbildīgais

Fakultāte

LLU fakultātēs un aģentūrās organizētās
konferences, semināri

21.04.

60

Lauksaimniecības fakultāte
LLMZA

20.08.

30

20.08.

ESF projekts
2009/0225/
1DP/
1.1.1.2.0/09/
APIA/ VIAA/129
un SIA Baltic
Agro
50
LF, MPS
„Vecauce”, BASF
Crop Protection,
SIA Agrimatco
Latvija, LLMZA,
KONEKESKO,
Lauksaimniecības
zinātnisko institūciju Direktoru
padome
200 dalības maksa

Oskars Balodis,
MPS
04.11.
Dainis Lapiņš, „Vecauce”
Aldis Kārkliņš,
Indra Eihvalde
VMF 26.-29.10. 20

ERASMUS

LVB

VMF

23.-24.01. 21

dalības maksa

LVB

VMF

12.-14.03. 21

dalības maksa

LVB

VMF

11.-13.06. 21

dalības maksa

LVB

VMF

8.-10.10.

21

dalības maksa

VMF

28.04.

80

Sponsori

VMF

29.10.

161

dalības maksa

Dekāns
G.Pētersons, prof.
E.Birģele, asoc.
prof. I.Matīse,
asoc.prof.
V.Antāne, asoc.
prof. A.Valdovska
u.c.

Norises vieta

Norises laiks

Dalībnieku skaits

Finansējuma avoti

VMF PVD Dienvi- Veterinār- Seminārs "Valsts
dzemgales medicīna veterinārmedicīnas uzpārvalde
raudzības organizācija;
Veterināro zāļu aprite;
Piespiedu kautajiem
dzīvniekiem; Dzīvnieku
līķu sekcijas protokols"
VMF PVD Dienvi- Veterinār- Seminārs "Sarkocistas
dzemgales medicīna un to izplatība; Izmaiņas
pārvalde
leikozes programmā;
Izmaiņas infekcijas
slimību pārskatos"
VMF PVD Dienvi- Veterinār- Seminārs "Trakumdzemgales medicīna sērgas profilakse un
pārvalde
apkarošanas kārtība
(MK 178 noteikumi);
Laboratorisko izmeklējumu materiāla atlase"
VMF PVD Dienvi- Veterinār- Seminārs "Bruceloze;
dzemgales medicīna Biodrošība darbībās
pārvalde
ar infekciju aģentiem;
Veterinārās ekspertīzes
veikšana dzīvnieku
kautuvēs"
VMF PVD Dienvi- Veterinār- Seminārs "Bruceloze;
dzemgales medicīna Biodrošība darbībās
pārvalde
ar infekciju aģentiem;
Veterinārās ekspertīzes
veikšana dzīvnieku
kautuvēs"
VMF PVD Dienvi- Veterinār- Seminārs "Bruceloze;
dzemgales medicīna Biodrošība darbībās
pārvalde
ar infekciju aģentiem;
Veterinārās ekspertīzes
veikšana dzīvnieku
kautuvēs"
VMF Asoc.prof. Veterinār- Seminārs „Praktiskā
I.Matīse, medicīna dermatopatoloģija”
doktorante
I.Bērziņa, lektors A.Ozols.
VMF Lektors Ivars Veterinār- Seminārs ”Aktuālas
Lūsis
medicīna govju veselības problēmas un to risinājumi”
MF
ZM
Meža
Seminārs „Meža apapsaim- saimniekošana klimata
niekošana izmaiņu kontekstā” ES
INTERREG IVC projektā
"Nākotnes meži"

Pārējie organizatori

Nosaukums

Nozare

Atbildīgais

Fakultāte

Tabulas turpinājums no 104.lpp.

VMF asistents
M.Trompets,
docente
N.Werner-Keiša

VMF

28.01.

41

dalības maksa

VMF, lektore
A.Krūklīte, doktorants E.Oļševskis

VMF

01.04.

51

dalības maksa

VMF, doc.
R.Trubka

VMF

30.04.

47

dalības maksa

VMF, doc.
R.Trubka

VMF

30.09.

72

dalības maksa

VMF, doc.
R.Trubka

VMF

06.03.

16

dalības maksa

VMF, doc.
R.Trubka

VMF

10.04.

16

dalības maksa

SIA "Universitātes
vetfonds"

VMF

14.08.

16

dalības maksa

SIA "Veterinārmedicīnas
izglītības centrs"
LVMI „Silava”

VMF

05.05.

30

dalības maksa

MF

01.12.

ZM
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Finansējuma avoti

Dalībnieku skaits

Norises laiks

MF Vad. pētnieks Mežsaim- Seminārs par sakņu
T.Gaitnieks niecība trupi Heterobasidion
annosum
MF Prof. Imants Meža
Zinātniski praktiskā
Liepa
ekoloģija konference „Zinātne
un prakse nozares
attīstībai”
MF
Prof.
Mežsaim- Zinātniski praktiskā
A.Dreimanis niecība konference „Zinātne
un prakse nozares
attīstībai”
MF Prof. Leonards Meža
Zinātniski praktiskā
Līpiņš
izmanto- konference „Zinātne
šana un
un prakse nozares
ekonoattīstībai”
mika
MF Asoc.prof. KokapZinātniski praktiskā
Uldis Spulle strāde un konference „Zinātne
koksnes
un prakse nozares
zinātne
attīstībai”
MF Asoc.prof. Kokap„Studentu un
Uldis Spulle strāde un maģistrantu zinātniskā
koksnes
konference”
zinātne
MF Kokapstrādes Kokap- Seminārs „Zinātne un SIA „Meža un
katedra
strāde un attīstība roku rokā – koksnes produktu
koksnes
mūsu aktivitātes”
pētniecības
zinātne
un attīstības
institūts”
MF
Meža
Mežizs- Doktoranta Sergeja Ariizmantošanas trāde go lekcija „Mežizstrāde
katedra
Baltkrievijā”
MF Maģistrants Meža Latvijas Kokrūpniecības
J.Krūmiņš resursu federācijas izpilddirekekono- tora Kristapa Klausa
mika
lekcija „Meža nozares
izaicinājumi un risinājumi ekonomiskās krīzes
apstākļos”
MF
VieslekMežziPromocijas darba
tors-doc.
nātne
„Biogēno elementu
A.Indriksons
aprite nosusinātajos
mežos” doktora zinātniskā grāda iegūšanai
mežzinātnēs (Dr.silv.)
aizstāvēšana
MF
LVM
AS „Latvijas valsts meži”
2010.gada izpētes
rezultātu prezentācijas

Norises vieta

Pārējie organizatori

Nosaukums

Nozare

Atbildīgais

Fakultāte

Tabulas turpinājums no 105.lpp.

MF

08.12.

LVMI Silava

MF

22.03.

MF

MF

23.03.

MF

MF

24.03.

MF

MF

25.03.

MF

MF Kokapstrādes
katedra

05.05.

MF

MF Kokapstrādes
katedra

20.09.

MF

MF

23.11.

MF

06.10.

MF

18.03.

MF

03.02.

LVM

Finansējuma avoti

Dalībnieku skaits

Norises laiks

Norises vieta

Pārējie organizatori

Nosaukums

Nozare

Atbildīgais

Fakultāte

Tabulas turpinājums no 106.lpp.

MF

Meža
MežziInovatīvi risinājumi
SIA Metrum
MF
11.02.
90
MF
izmantošanas nātne meža resursu vērtēšanā
katedras
un apsaimniekošanas
Precīzās
plānošanā
mežsaimniecības izpētes
grupa, Dagnis
Dubrovskis
TF Kaspars Vārtu- Inženier- Starptautiskā zinātniskā
TF LTI
Jelgava 27.-28.05. 126 Dalības maksa,
kapteinis zinātne, konference "InženierziZS „Sējas”
Izglītības nātne lauku attīstībai"
zinātne
TF Raimunds InženierMaģistrantu un
Darbu vadītāji Jelgava 05.05.
38 Bez finansējuma
Šeļegovskis zinātne, studentu zinātniskā
Izglītības
konference
zinātne
LIF
Docente Būvniecība Dabīga atbilde mākslīAS LODE
Valmier- 28.10.
25 LLU LIF, AS LODE
Sandra Gusta,
gai pasaulei
muiža
ARBU
LIF
Docente Būvniecība Laba sadarbība ar PERI
SIA PERI
SIA PERI, 22.03.
25
SIA PERI
Sandra Gusta,
Latvija
Salaspils
ARBU
novadā
LIF
Docente Būvniecība Ēku tehniskā apseAivars Caune LLU LIF, 14.03.
46
LLU LIF, LBS
Sandra Gusta,
košana
LBS
ARBU
LIF
Docente Būvniecība Latvijas nacionālā
NBA - SIA
Rīga,
29.03.
25
LLU LIF, NBA
Sandra Gusta,
biblioteka
"Skonto Būve", AS MūkusaARBU
"RBSSKALS" un las iela 3
SIA "RE&RE".
LIF
Docente Būvniecība Skanstes virsotnes
MERKS
Rīga,
12.04.
25 LLU LIF, MERKS
Sandra Gusta,
Skanstes
ARBU
iela 13
LIF Prof. Jānis
Vides- „Vides un ūdenssaim- LLU, LIF, VŪK LLU, LIF 31.03.
25 Bez finansējuma
Valters, ARBU saimniecības problēmas”
niecība,
hidroloģija
LIF Prof. Anda
Zemes Zemes pārvaldības un
LIF
03.12.
34 Bez finansējuma
Jankava pārvaldība mērniecības problēmas
un mērniecība
LIF Prof. Ritvars Vides
4.starptautiskā konAsist.
LLU Aula 22.10.
82
LLU
Sudārs
zinātne ference „Vides zinātne L.Grīnberga, Prof.
un izglītība Latvijā un V.Jansons, prof.
Eiropā”
D.Blumberga
(RTU), asist.
J.Gušča (RTU),
M.Pelēna (LU),
LLU Ārlietu daļa
LIF
ARBU
Seminārs būvniecībā M.Legzdiņa, AS AS "Lode" 28.10.
"Lode"
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PTF

PTF

EF

Ekonomikas
katedra

Ekonomika

Studiju
programmu
direktori
EF
Studiju
programmu
direktori
EF Uzņēmējdarbības
un vadības
katedra
SZF Asoc.prof.
Sarmīte
Bremze, Līga
Paula

Ekonomika

EF

Ekonomika
Ekonomika

LLU Aula

LLU TEPEK

PTF

10.09.

PTF

09.12.

ESF

-

LLU EF 22.-23.04. 111

-

LLU EF

31.03.

73

-

LLU EF

29.10.

28

-

LLU EF

28.04.

3

SZF

24.04.

72

SZF

07.05.

SZF

28.05.

L.Leikums,
D.Grasmane,
I.Orlova,
A.Veidemane,
V.Korpa,
A.Dzerkale,
I.Kraukle
SZF Asoc.prof. Sociālās
Starptautiskā stuL.Leikums,
Sarmīte
zinātnes dentu un maģistrantu D.Grasmane,
Bremze, Līga
zinātniskā konference
I.Orlova,
Paula
„Sabiedrības pārvalde A.Veidemane,
un socioloģija”
V.Korpa,
A.Dzerkale,
I.Kraukle
SZF
Asoc.
Starpno- 5.starptautiskā studentu A.Mežote,
prof. Larisa
zaru un maģistrantu konfe- A.Mugurēvičs,
Maļinovska
rence „Studenti ceļā uz A.Skrupskis,
zinātni”
V.Kreidikovs,
A.Pētersone,
N.Ogurcova
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Sociālās Starptautiskā studentu
zinātnes
un maģistrantu
zinātniskā konference
„Jaunieši zinātnē un
praksē”

03.12.

Finansējuma avoti

PTF

Lauku
inženieru
fakultātē

Dalībnieku skaits

PTF

Norises laiks

VŪK

Norises vieta

LIF

Zinātniski praktiskā
konference ”Zemes pārvaldības un mērniecības
problēmas”
4.starptauskā konference “Vides zinātne
un izglītība Latvijā un
Eiropā”
Zinātniski praktiskais
seminārs “Pētniecība
un inovācijas pārtikas
nozarē”
Seminārs „Mūsu
dienišķā maize” semināru ciklā „100 grami
pārtikas”
Starptautiskā zinātniskā
konference „Ekonomikas
zinātne lauku attīstībai”
Maģistrantu zinātniskā
konference “Attīstība
daudzveidībā”
Maģistrantu zinātniskā
konference “Attīstība
daudzveidībā”
Studentu zinātniski
praktiskā konference

Pārējie organizatori

VŪK

Nosaukums

Atbildīgais

LIF

Nozare

Fakultāte

Tabulas turpinājums no 107.lpp.

Dalībnieku
iemaksas un EF
pašu ieņēmumi

SZF līdzekļi

SZF līdzekļi

172

SZF, TF līdzekļi

ZZI

A. Anševica

ZZI

B. Jansone

Norises vieta

Norises laiks

Dalībnieku skaits

Finansējuma avoti

SZF Evija Caune, Starnozaru Oratoru konkurss LLU
Elīna Apsīte
studējošajiem „Vienoti
zem Baltu saules”
SZF
Asoc.
Filoloģija, Frankofonijas dienas
prof. Daina komuGrasmane nikācijas
zinātne
SZF Asoc.prof. StarpnoMetodoloģiskais
Kārlis Lūsis
zaru
seminārs „Mākslīgais
intelekts un nanotehnoloģijas”
SZF Asoc.prof. Filozofija, Metodoloģiskais semiLeonards
socio- nārs „Dzīves kvalitāte”
Leikums
loģija,
pedagoģija
SZF Silva Poča StarpnoPubliskā diskusija
zaru
„Vai Latvijā trūkst
iniciatīvas?”
ITF
Asoc.
Informā- Informācijas un komuprof. Egils cijas un nikāciju tehnoloģiju
Stalidzāns komupielietojums 2010
nikāciju
tehnoloģijas
ITF
Pētnieks Bioloģija "Biosistēmu grupas
Valters
seminārs
Brusbārdis
www.biosystems.lv"
ITF Pētnieki Alek- Datorva- Datorvadības grupas
sejs Zacepins dība
seminārs www.ccun Vitālijs
systems.lv
Komašilovs
Sigra ZI „Sigra” Lauksaim- Riska faktori dzīvnieku
niecība
ēdināšanā un to
ietekme uz pārtikas
kvalitāti
Sigra ZI „Sigra” Lauksaim- Jaunākās atziņas
niecība
putnkopībā
ZZI A. Jansons Laukko- Lauku izmēģinājumu
pība
skate

Pārējie organizatori

Nosaukums

Nozare

Atbildīgais

Fakultāte

Tabulas turpinājums no 108.lpp.

I.Graudiņa, SAD

SZF

16.10.

150

SZF līdzekļi

SZF

11.03.

148

SZF, Francijas
vēstniecība
Europe direct

SZF

14.12.

19

SZF

21.04.

20

SZF

04.11.

23

ITF dekanāts,
DSK, MK, FK, VSK

ITF

ITF DSK Biosistēmu grupa

ITF

ITF DSK Datorva- Pils, 307.
dības grupa kabinets

Lietuvas Veterinārās akadēmijas
Lopkopības
institūts
PZPP asociācijas
Latvijas biedrība
LLU Zinātnisko
iestāžu Direktoru padome,
LLMZA un LZA
Lauksaimniecības
un mežzinātņu
nodaļa
Laukko- Seminārs “Bioloģiskā LLKC Valsts Lauku
pība
lauksaimniecība”
tīkls
Laukko- Latvijas Agronomu Latvijas Agronopība biedrības 23. kopsapul- mu biedrība
ce-kongress

22.-23.04. 70 "ITF pašu pelnītie
līdzekļi;
Konferences
dalībnieku
maksa"
2 reizes 10-15
mēnesī

Nav

10.05.

Nav

15

Lietuva, 16.-17.09. 80
ES 7.Ietvara
Palanga
programmas
un Baisoprojekts ALTFOOgala
DQUAL
ZI „Sigra” 22.06.
35
Sigulda
ZZI
30.06.
40
ZZI

ZZI
ZZI

30.06.

25 LLKC Valsts Lauku
tīkls
16.-17.07. 150 Latvijas Agronomu biedrība, ZZI
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LLU struktūra
Akadēmiskā šķīrējtiesa
Revīzijas komisija
Arodkomiteja

Mācību prorektors

Mācību padome

LLU direktors

Lietu pārvaldinieks

Saimniecības padome

Lauksaimniecības
fakultāte
Studiju daļa
Veterinārmedicīnas
fakultāte
Meža
fakultāte
Tehniskā
fakultāte
Lauku inženieru
fakultāte
Pārtikas tehnoloģijas
fakultāte

Ārlietu daļa
Sabiedrisko attiecību
daļa
Mūžizglītības centrs
Fundamentālā
bibliotēka
Doktorāts
Sporta katedra

Ekonomikas
fakultāte
Sociālo zinātņu
fakultāte
Informācijas
tehnoloģiju
fakultāte
LLU filiāles (Laidze, Sigulda, Smiltene, Kandava, Limbaži)
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Saimnieciski
administratīvā daļa
Enerģētiskas daļa
Būvniecības un
objektu
apsaimniekošanas
daļa

Grāmatvedība
Finanšu daļa
Lietvedības daļa

Konvents

Padomnieku konvents

Senāts

Studentu pašpārvalde
Studentu pašpārvaldes
fakultātēs

Rektors

Zinātņu prorektors

Zinātnes padome

Iekšējā audita daļa
Personāldaļa

Promocijas padomes

LLU aģentūra
Biotehnoloģijas un
veterinārmedicīnas
zinātniskais institūts

Zinātņu daļa

LLU aģentūra
Ūdenssaimniecības
zinātniskais institūts

Informācijas sistēmu
daļa

Profesoru padomes

Doktorantūras daļa

Projektu daļa
LLU aģentūra
Laukssaimniecības
tehnikas zinātniskais
institūts

LLU aģentūra
Zemkopības
zinātniskais institūts

Agronomisko analīžu
zinātniskā laborotorija
SIA "Latvijas Augu
aizsardzības
pētniecības centrs"
SIA LLU Mācību
pētījumu saimniecība
“Vecauce”
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