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Studiju virziena pilnveides pasākumi 
2019./2020. STUDIJU GADĀ 

 

1. Studiju virziena studiju programmas un to izmaiņas 

Studiju virziens „Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un 
pārtikas higiēna” ir akreditēts līdz 2022. gada 30. jūnijam. 

Studiju virzienā 2019./2020. studiju gadā licencētas divas jaunas akadēmiskā bakalaura 
studiju programmas īstenošanai angļu valodā Sustainable Agriculture (Ilgtspējīga 
lauksaimniecība) un Sustainable Forestry (Ilgtspējīga mežsaimniecība).  

 
Studiju virzienā ietilpstošās programmas 

Nr. Nosaukums Studiju veids KP Iegūstamais grāds un/vai 
kvalifikācija 

Lauksaimniecības fakultāte 
1.  Lauksaimniecība, p(b) Pilna laika, 

Nepilna laika 
160 Profesionālais bakalaurs 

lauksaimniecībā un kvalifikācija: 
 1) agronoms ar specializāciju 
laukkopībā; 
 2) agronoms ar specializāciju 
dārzkopībā;  
3) ciltslietu zootehniķis;  
4) lauksaimniecības uzņēmuma 
vadītājs 

2.  Ilgtspējīga lauksaimniecība, 
a(b) 

Pilna laika 120 Lauksaimniecības zinātņu bakalaura 
grāds lauksaimniecībā 

3.  Lauksaimniecība, a(m) Pilna laika  80 
Lauksaimniecības zinātņu maģistrs 
lauksaimniecībā 

4.  Lauksaimniecība, d Pilna laika  120 
Zinātnes doktors (Ph.D.) 
lauksaimniecības un zivsaimniecības 
zinātnēs, mežzinātnē 

Meža fakultāte 
5.  Mežzinātne, a Pilna laika 160 Lauksaimniecības zinātņu bakalaurs 

mežzinātnē 
6.  Mežiženieris, p(b) Pilna laika, 

Nepilna 
laika 

160 Profesionālo bakalaura grādu 
mežzinātnē un mežsaimniecības 
inženiera kvalifikāciju 

7.  Ilgtspējīga mežsaimniecība, 
a(b) 

Pilna laika 120 Lauksaimniecības zinātņu bakalaura 
grāds mežsaimniecībā 

8.  Mežzinātne, a(m) Pilna laika, 
klātiene 

80 Maģistra grāds mežzinātnē 

9.  Mežzinātne, d Pilna laika 160 Zinātnes doktors (Ph.D.) 
lauksaimniecības un zivsaimniecības 
zinātnēs, mežzinātnē 

Veterinārmedicīnas fakultāte 
10.  Veterinārmedicīna, 2. līm. Pilna laika  240 Veterinārārsts 

11.  Pārtikas higiēna, p(m) Pilna laika  50 
Profesionālais maģistrs pārtikas 
higiēnā (Mg. cib. hyg.) 

12.  Veterinārmedicīna, d 
Pilna laika, 
nepilna laika  

120 
Zinātnes doktors (Ph.D.) 
veterinārmedicīnas zinātnē 

a - akadēmiskā bakalaura/maģistra studiju programma 
p(b) – profesionālā bakalaura studiju programma; 2.līm. – otrā līmeņa profesionālā studiju programma 
p(m) – profesionālā maģistra studiju programma 
d – doktora 
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Studiju virzienā slēgtas četras studiju programmas (09.10.2020. Senāta lēmums N. 10-38): 
- Profesionālā maģistra programma “Lauksaimniecība”,  
- akadēmiskā maģistra programma “Meža darbi un tehnika”,  
- akadēmiskā maģistra programma “Meža ekoloģija un mežkopība” 
- akadēmiskā maģistra programma “Meža ekonomika un politika”. 

 

2. Studiju virziena stratēģijas izmaiņas 

Izmaiņu virziena stratēģijā nav. 
 

3. Studiju virziena ekspertu/darba devēju rekomendāciju izpilde 

 
ESF projekta “Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide” 

Nr.8.2.3.0/18/A/009. (2018-2021) ietvaros 2018./2019. studiju gadā notika studiju programmu 
izvērtēšana un EAEVE ekspertu vizīte. To veica ārvalstu un nozares eksperti. Pamatojoties uz 
ekspertu dotajām rekomendācijām 2019./2020. studiju gadā notika studiju programmu pilnveides 
plānu izstrāde (rekomendācijas apkopotas tabulās zemāk). 

 
Rekomendācija Izpildes/nepildīšanas apraksts un argumentācija 

Lauksaimniecības fakultāte  
Galvenās rūpes ir finansējuma trūkums un 
zemās mācībspēku un pētnieku algas.  
Rezultātā mazs skaits absolventu izvēlas 
akadēmisko karjeru.  

Valsts līmenī ir noteikts neliels akadēmiskā personāla algu 
palielinājums. LLU mācībspēku aktivitātes zinātnē veicina 
zinātnes bāzes un snieguma finansējuma saņemšanu, kas 
tomēr ir mainīgs pa gadiem un izmaiņas ne vienmēr var 
skaidrot ar pētnieciskās darbības aktivitātes izmaiņām. LLU 
ir ieviesta akadēmiskā darba aprēķina metodika atbilstoši 
nostrādātajām stundām, motivācijas sistēma un samaksa par 
studiju programmas vadīšanu. Tas viss kopumā sekmē 
mācībspēku algu pieaugumu. 
Taču visas šīs darbības nenodrošina jaunu mācībspēku 
piesaisti vajadzīgā apjomā, jo valsts nepilda likumā noteikto 
par finansējuma pieaugumu izglītībai un zinātnei. 

Mācībspēku paaudžu maiņa ir apdraudēta, 
jo no vienas puses maz jauniešu izvēlas 
akadēmisko karjeru, bet no otras – 
fakultātēs nav brīvu vietu, kurās tos 
piesaistīt.  
LLU līmenī jāizstrādā akadēmiskā 
personāla attīstības plāns, lai piesaistītu 
vairāk jauno doktoru, kā arī jāuzņemas 
vairāk iniciatīvas, sadarbojoties ar 
ārzemju universitātēm.  

Fakultātes nepietiekama finansējuma apstākļos strādā savu 
iespēju robežās un kompetences līmenī, lai piesaistītu 
doktorantus un maģistrantus kā mācībspēkus (skat. 5.4. 
punktu).  
 
LLU fakultātes izveido nelielu fondu ārvalstu lektoru 
piesaistei.  
Ir sakārtotas istabas dienesta viesnīcās viņu adekvātai 
izmitināšanai.  

Daudzu mācībspēku angļu valodas 
līmenis ir pārāk slikts darbam ar ārvalstu 
studentiem.  

Angļu valodas līmenis mācībspēkiem pakāpeniski 
uzlabojas. Tiek izmantoti kursi, ko piedāvā LLU, bet daļa 
mācībspēku savas angļu valodas prasmes pilnveido arī 
ārpus LLU (skat. 5.1. punktu).  

Zems studējošo un mācībspēku 
mobilitātes līmenis  

Mobilitāte 2019./2020. studiju gadā turpinājās galvenokārt 
ERASMUS+ programmu ietvaros.  
Studentu dalība ERASMUS+ mobilitātes programmā ir 
svārstīga (mainās gadu no gada). 
Pēc studentu aptaujas, galvenie iemesli zemai mobilitātei ir 
nepietiekamās angļu valodas zināšanas, bailes, ka netiks 
galā ar studijām, nevēlēšanās būt prom no mājām, kā arī 
daļai jau ir darbs savā vai vecāku saimniecībā.  
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Rekomendācija Izpildes/nepildīšanas apraksts un argumentācija 
Turpretī zemā mācībspēku mobilitāte ir saistīta ar viņu 
noslogojumu, lai atrastu laiku mobilitātei. 

Jāuzlabo publicēšanās līmenis 
starptautiski atzītos izdevumos. 
Mācībspēku aktivitāte, publicējoties un 
piedaloties starptautiskās konferencēs, 
jāizmanto atalgojuma diferencēšanai.  

Vērojams SCI publikāciju pieaugums, bet pašlaik vairāk 
jāstrādā, lai akadēmiskais personāls publicētos 
zinātniskajos žurnālos. Darbam šajā sadaļā jābūt 
nepārtrauktam.  
LLU atalgojums ir diferencēts – ir zinātnes snieguma 
finansējums un akadēmiskajam personālam, kuri nav vēlēti 
– par publikācijām ir noteikta atsevišķa samaksa. 

Studentiem jāizmanto vairāk laba līmeņa 
publikāciju savos noslēguma darbos.  

Šis aizrādījums mazāk attiecās uz LF, tomēr tieši šajā 
fakultātē 2013. un 2015. gadā pilnveidoti ekspertu uzteiktie 
noteikumi „Studiju darbu izpilde un noformējums”  
(2016. g. jūnijā publicēts 5. pārstrādātais izdevums; 
(http://www.lf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-
dokumenti), nosakot stingrākas prasības literatūras 
izmantošanai; prasības strikti saistītas arī ar darba 
vērtējumu. Situācija ir uzlabojusies, ko var redzēt arī pēc 
eksaminācijas komisijas vērtējuma (skat. 4.4. punktu) 

Nepieciešamas jaunas lektoru/ 
profesoru štata vietas. Zems pasniedzēju 
atalgojums. 

2019./2020. gadā darba attiecības uzsāka 17 jaunie 
mācībspēki, LF – 5, MF – 2, VMF – 10, bet jāatzīmē, ka 
ne visi uzsāk darba attiecības ar mērķi tā turpināt ilglaicīgi. 

Vairāki pasniedzēji nav aktīvi 
zinātniskajā darbā dažādu iemeslu dēļ 
(liela mācību slodze, bloka/ modeļu 
sistēma tiek izmantota tikai dažos studiju 
kursos, trūkst zinātnes granti, personāla 
novecošanās u.c.) 

Nepieciešams finansējums papildu personāla piesaistei. 
Tas mazinātu mācībspēku noslodzi auditorijā un uzlabotu 
zinātnisko aktivitāti. Ir izveidota sistēma, kā novērtē un 
finansiāli stimulē mācībspēkus-pētniekus par zinātniskā 
darba sasniegumiem. Mācībspēku slodzes aprēķina 
metodikā jāņem vērā arī zinātniskajam un 
organizatoriskajam darbam patērētās stundas. 

Nepieciešams vairāk aktivitāšu, 
sadarbojoties ar zemāka līmeņa 
izglītības iestādēm 

Ņemot vēra nozīmīgo infrastruktūras attīstību LLU, VMF 
ir gatava iesaistīties arī vidējā līmeņa veterinārmedicīnas 
speciālistu apmācībā. Šai funkcijai nepieciešams papildus 
finansējums un mācībspēki. 
MF ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Ogres tehnikumu, 
Saldus tehnikumu un Jelgavas tehnikumu.  
LLU ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Bulduru 
Dārzkopības vidusskolu, bet LF – ar Malnavas koledžu. 

Meža fakultāte  
1. Izvērtēt studiju kursu rotācijas 
nepieciešamību, daļu no profesionālajiem 
studiju kursiem pārceļot uz pirmo un otro 
semestri. 
2. Pārskatīt studiju kursos definētās 
zināšanas, prasmes un kompetences. 
3. Programmas plānā vajadzētu ietvert 
studiju kursu “Vides aizsardzības 
pasākumi” vai “Vides aizsardzības 
aspektu” ieviest katrā atbilstošā studiju 
kursā. 
Plānā paredzētās prakses pilnveidot, lai 
katra nākamā prakse daļēji integrētu 
iepriekšējā iegūtās zināšanas. 
4. Pārskatīt studiju kursu sadrumstalotību, 
analizēt iespējas kursu apvienošanai/ 
jaunu izstrādei. 
5. Pārskatīt atsevišķu studiju kursu 
apjomu, izvērtēt praktisko darbu 

1. Izvērtēšana ir procesā - metodiskajā komisijā plānots 
izskatīt kā vienu no priekšlikumiem 2020. gada novembra 
beigās/ decembra sākumā. Līdzšinējā studiju kursu secība 
izriet no kopējā studiju plāna, kur katrs kurss apgūstams 
noteiktā semestrī, tādējādi nodrošinot kursu integrāciju. 
2. Studiju kursu pilnveidošana, veicot “nebūtiskās 
izmaiņas”, pabeigta 2020. gadā; visiem kursiem tiek 
izdalītas - zināšanas, prasmes un kompetences. Papildus 
arī atšifrējot stundu sadalījumu gan lekciju kursam pa 
tematiem, gan arī praktiskajiem un labarotorijas darbiem. 
3. Jaunu studiju kursu izstrādāšana nav nepieciešama, jo 
minētie vides aizsardzības jautājumi integrēti katrā studiju 
kursā atbilstoši tematikai. 
4. Kursu apvienošana ir rūpīgi jāizvērtē. Šobrīd šāda 
apvienošana nav plānota, jo katram kursam ir individuāli 
izstrādāts saturs, kā arī pārbaudījumu veids. 
5. Līdz šim 90% no praktiskiem darbiem organizēti 
auditorijās, pēdējos gados šī prakse mainās. 2020./2021. 
gadā  divos studiju kursos pilotrežīmā daļa no 
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Rekomendācija Izpildes/nepildīšanas apraksts un argumentācija 
pārcelšanu uz objektiem mežā 
(atbilstošos studiju kursos). 
6. Atsevišķiem studiju kursiem 
patstāvīgais darbs studiju kursos nav 
nodefinēts izpildīts formāli. 
7. Pārskatīt kursos doto literatūras 
sarakstu, izvērtēt to aktualitāti 
mūsdienām. 
8. Izvērtēt atsevišķu studiju kursos 
iekļauto tematikas pasniegšanu angļu 
valodā vai piesaistot ārvalstu ekspertus.  
9. Veicināt nozaru pārstāvju piesaisti 
studiju kursos (atsevišķos tematos). 
10. Izstrādāt lekciju un praktisko darbu 
vadīšanu tam atbilstošās telpās 
(piemēram, GIS jautājumi jāvada 
datorklasē). 
11. Jāizstrādā brīvāka piekļuve (jebkurā 
studentiem vēlamā laikā) datorklasēm, 
herbārijiem u.tt 

praktiskajiem darbiem pārcelta uz mežu (Inovācijas meža 
nozarē un Biomasas izmantošana enerģētikā). studiju 
kursā “Medniecība” pēdējos 3 gadus praktiskie darbi  jau 
tiek noorganizēti 100% ārpus Meža fakultātes (mežā). 
6.,7. Atbilstoši plānotajam, 2020. gadā ir pilnībā pabeigta 
studiju kursu pilnveidošana, apraksti ir papildināti un 
šādas nepilnības ir novērstas.  
8. Studiju programma “Mežinženieris” akreditācijas 
procesā norādīta īstenošanas valoda - latviešu, līdz ar to 
studiju kursu pasniegšana citā EU valodā nav iespējama.  
Piesaistītie vieslektori (no ārzemēm) atsevišķus tematus 
pasniedz angļu valodā. 
9. Šādas aktivitātes tiek veiktas katru gadu, pasniedzējiem 
piesaistot nozares ekspertus uz atsevišķu tematu docēšanu 
(vieslekcijām).  
10. Šāda prakse tiek nodrošināta, atbildīgā persona ir 
studiju kursa docētājs, kuram savlaicīgi jānorāda 
nepieciešamā auditorija, plānojot savas nodarbības 
nākošajam studiju gadam. Pilnībā visas lekcijas vienā 
auditorijā (datorklasē) nav iespējams plānot saistībā ar šo 
telpu kopējo noslodzi un izmantošanu.  
11. Jautājums risināms Meža fakultātes vadības līmenī. 
Tas ir aktuāls un prasa būtiskus infrastruktūras 
uzlabojumus, lai nodrošinātu studentiem ērtāku piekļuvi 
dažādiem studiju procesam nepieciešamajiem materiāliem 
un arī tehnoloģijām (kopētāji, datori). 

Veterinārmedicīnas fakultāte  
Saskaņā ar Eiropas veterinārās izglītības 
novērtēšanas sistēmu (ESEVT) un 
pamatojoties uz izglītības prasībām, kas ir 
noteiktas Direktīvā 2005/36/EK, kurā 
grozījumi izdarīti ar Direktīvu 
2013/55/ES, "LLU veterinārmedicīnas 
fakultātes statuss ir “Atzīts” 

Jāpilnveido kvalitātes kontroles sistēma LLU, lai vērtējot, 
atkārtoti studiju programmu 2026. gadā būtu iespējams 
iegūt akreditētas iestādes statusu. 

Universitātei un fakultātei jānovērš 
nepietiekama mācībspēku skaita problēma 
dažās galvenajās jomās, jo īpaši dzīvnieku 
audzēšanas un sabiedrības veselības 
veterinārajos priekšmetos, kā arī 
praktiskajā / klīniskajā apmācībā. 

Jāpārskata slodžu sistēma un atalgojuma sistēma, kas 
tādejādi varētu mainīt darbinieku motivāciju un mazināt 
mācībspēku straujo mainīgumu. Papildus meklēt atbalstu 
papildu doktora studiju programmas vietās, lai palielinātu 
doktorantūras studentu skaitu no 3 gadā uz vismaz 5 gadā, 
tādejādi nosedzot pamatvajadzības kritiskajās 
veterinārmedicīnas nozares daļās, kur hroniski trūkst 
pasniedzēju ar veterinārmedicīnas zinātņu doktora grādu. 

Uzlabot angļu valodas mācīšana, ņemot 
vērā, ka tiek uzņemti arvien vairāk 
ārvalstu studenti. 

 
 
 

LLU tiek realizēta mācībspēku angļu valodas prasmes 
uzlabošana projekta 8.2.2. ietvaros, diemžēl šīs projekts 
nebalsta prasmes uzlabošanu visiem mācībspēkiem, bet gan 
tikai ievēlētajiem mācībspēkiem. Turpmāk būtu jāparedz 
valodas kursi visiem mācībspēkiem, ņemot vērā augsto 
nevēlēto mācībspēku īpatsvaru un lielo studiju darba 
noslodzi šiem mācībspēkiem. 
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Rekomendācija Izpildes/nepildīšanas apraksts un argumentācija 
Jāveic uzlabojumi eksaminācijas sistēmā 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LLU studiju nolikums apraksta eksaminācijas sistēmas 
vispārīgos noteikumus. Iegūtās zināšanas un prasmes ir 
regulāri jānovērtē visā studiju procesā. Kontroles veidi 
jādeklarē katram kursam (īpaši - laboratorijas darbiem, 
mājas darbiem, ziņojumiem, kolokvijiem, semināriem, 
testiem, rakstiskiem/mutiskiem eksāmeniem utt.). 
 
Mācību programma pēdējo gadu laikā ir papildināta un 
labota ar mērķi uzlabot - proporciju starp teorētiskajām un 
praktiskajām nodarbībām, kursu plānošanu utt. Galvenais 
izmaiņu mērķis pēdējos gados bija klīniskās rotācijas 
prakses ieviešana. Nākotnē ir plāns intensificēt ganāmpulka 
veselības apgūšanu; palielināt profesionālās izvēles kursu 
daudzumu. Tiek apspriests arī plāns ieviest nobeiguma 
darba izstrādi un aizstāvēšanu kā alternatīvu valsts 
pārbaudījumiem vai to daļai. 

Palielināt praktisko / klīnisko 
apmācību daudzumu, samazinot 
lekciju skaitu. 
Izstrādāt diennakts dežūras sistēmu 
gan lielo, gan mazo dzīvnieku aprūpē 
Turpināt attīstīt studiju patstāvīga 
darba iespējas, ieskaitot pietiekama 
skaita kontaktdakšu izveidošanu 
studentu sēdvietās auditorijās un citās 
telpās. 
Datoru un trūkums patstāvīgo darbu 
realizācijai fakultātē. 
Lieliskas studentu praktisko apmācību 
iespējas pārtikas higiēnā, liemeņu 
apstrādē un darbam kautuvē. 
Jelgavas pilī un VMF telpās trūkst 
aprīkojuma invalīdiem, piem., lifts un 
tualetes. Fakultāte apgalvo, ka 
turpmākajos gados tiks veikti 
uzlabojumi. 
 
Jāuzlabo studentu atpūtas un mācību 
telpas. 
Jānodrošina vieta, kur studentiem 
mācīties starp nodarbībām. 

Arvien vairāk studentu izmanto VMF informācijas 
centru kā mācību telpu, bet tajā ir tikai 10 līdz 20 
sēdvietas piemērotas studijām. 
Jāveic ieguldījumi infrastruktūrā novēršot tā 
saucamās “piltuves” plānošanā, nepietiekamo 
specializēto laboratoriju trūkuma dēļ, apstākļos, kad 
palielinās studējošo skaits. 
Papildus, studentiem elektroniskie žurnāli un e-
grāmatas ir tikpat svarīgas kā drukātās mācību 
grāmatas, tādēļ ir jāiegulda papildu resursi e-grāmatu 
iegādei. 
 

 
 

4. Studiju virziena studiju satura pilnveidošana un aktualizēšana 
 

4.1. Izmaiņas studiju plānos un esošajos studiju kursos 
 
Lauksaimniecības fakultātē 2019./2020. st. gadā profesionālā bakalaura studiju 

programmā tika veiktas izmaiņas, izveidojot jaunus studiju kursus un izmainot studiju kursu 
apjomu KP un docēšanas semestri. Maģistra studiju programmā pēc studiju metodiskās komisijas 
lēmuma tika pārskatīts viens studiju kurss – mainīts nosaukums, precizēts un pārstrukturēts saturs, 
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kā arī veiktas darbības, lai 2020./2021. studiju gadā varētu to uzsākt docēt. Divi studiju kursi 
turpmāk netiks piedāvāti. 

Pamatstudiju programmā “Mežzinātne” 2019./ 2020. studiju gadā vietām apmainīti sekojoši 
studiju kursi: tagad un turpmnāk MežZ3034 Kokmateriālu transports tiek realizēts 5. semestrī, 
savukārt studiju kurss Matz3018 Meža prečzinība – 6. semestrī. 

Maģistra studiju programmā “Mežzinātne” sadaļās 2. (2.1.), 3. (3.1.) un 4. (4.1.) speciālais 
kurss Mežzinības principi (MežZ5017) 4 KP apmērā ieviests, kas līdz 2019./2020. st.g. obligāti 
bija apgūstams maģistrantiem, kuri nav absolvējuši LLU MF Mežzinību vai Mežinženieru 
pamatstudiju programmu. Savukārt studenti, kuri absolvējuši LLU MF Mežzinību vai 
Mežinženieru pamatstudiju programmu tajā laikā padziļināti apguva Mežkopības (MežZ6007) 
studiju kursu 4 KP apmērā. Pēc maģistrantu aptaujas tika veiktas izmaiņas studiju programmā, ka 
no 2020./2021. akad.g. apgūs visi maģistranti, gan studiju kursu Mežzinības principi (MežZ5048), 
gan – Mežkopība (MežZ5047), katru 2 KP apmērā. 

 
Nr. Studiju kursa nosaukums, 

apjoms KP 
Aizvietotā studiju kursa nosaukums, 
apjoms KP, specializācijas virziens 

LF Pamatstudijas 
1.  

Augu aizsardzība, 4 KP 
Mainīts nodarbību sadalījums, lekciju skaits no 24 uz 
28, un laboratorijas darbu skaits no 40 uz 36, PL, 
laukk., dārzk. 

2.  
Barības līdzekļi, 4 KP 

Mainīts nodarbību sadalījums, no 24 lekcijām un 
praktiskajiem darbiem, izveidotas 16 lekcijas, 16 
laboratorijas darbi un 16 praktiskie darbi, PL, lopk. 

LF Maģistra studiju kursi  
3.  Biškopība un apputeksnēšanas 

bioloģija, 5 KP 
Biškopības zinātne un dravošana, 5 KP (mainīts 
nosaukums, atjaunots un padziļināts saturs) 

4.  
Puķkopība, 5 KP 

Vairs netiek piedāvāts, būtiskākais ir iestrādātas citos 
studiju kursos 

5.  Pļavu ekosistēmas un ganības, 5 
KP 

 Vairs netiek piedāvāts, būtiskākais ir iestrādātas 
citos studiju kursos 

 
Jaunu studiju kursu Studiju programmas “Veterinārmedicīna” studiju plānā nav veiktas 

izmaiņas, bet veikta regulāra studiju kursu satura un izmantojamās literatūras sarakstu 
pilnveidošana kā arī ir uzsākts darbs pie jauna studiju programmas plāna “Vetereinārmedicīna” 
izstrādes un maģistra studiju programmas “Pārtikas higiēna” pilnveides. 

 

4.2. Jaunu studiju kursu izveidošana 

Lauksaimniecības fakultāte un Mežu fakultāte 

Esošajā profesionālā bakalaura studiju programmā “Lauksaimniecība” jauni studiju kursi netika 
izveidoti. 
Pārskata periodā liecencējot jaunās bakalaura studiju programmas, tika Izveidoti 52 jauni studiju 
kursi studiju programmai “Ilgtspējīgā laiksaimniecība” (studiju programmas plāns latviešu un 
angļu valodā) un 42 jauni studiju kursi studiju programmai “Ilgtspējīgā mežsaimniecība” 

Veterinārmedicīnas fakultātē jauni studiju kursi pārskata periodā nav iesviesti, bet notiek 
darbs pie jaunu izvēles studiju kursu izstrādes, kas būtu specifiski tieši veterinārmedicīnas 
programmā. 

 

4.3. Jaunas mācību grāmatas, studiju materiāli un citi informācijas resursi 

ESF projekta LLU studiju programmu konsolidācija un jaunu programmu izstrāde, Nr. 
8.2.1.0/18/A/007 ietvaros mācībspēkiem bija iespēja izstrādāt mācību materiālus angļu valodā 
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jaunajām studiju programmām “Ilgtspējīgā lauksaimniecība” un “Ilgtspējīgā mežsaimniecība”. 
Visi sagatavotie materiāli ir izvietoti LLU e-studiju sistēmā.  Pārskata periodā šādi materiāli ir 
sagatavoti 30 studiju kursos. 
 

Lauksaimniecības fakultāte 

Liniņa A. (2020). Determination of Grain Quality Indices (studiju materiāls). Jelgava: LLU, 
27 lpp. izmantojams akadēmiskās studiju programmas “Sustainable Agriculture” studiju kursā 
“Biology and production of field crops”. 

Sagatavoti studiju materiāli 15 studiju kursos akadēmiskās studiju programmā “Sustainable 
Agriculture” (Augu fizioloģija I, Pētījumu metodika un biostatistika, Mikrobioloģija, Laukaugu 
bioloģija un ražošana, Dzīvnieku audzēšanas tehnoloģijas I, II, III, IV, Augu pataloģija, 
Lopkopības produktu ražošana, Zālāji un lopbarības ražošana, Dārzkopība, Dzīvnieku ēdināšana 
II un III, Augu fizioloģija II un biotehnoloģija, . 

Siltumnīcu gāzu emisiju samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un 
mežsaimniecību Latvijā (2018) Galv. red. P. Rivža. Monogrāfija. Jelgava: Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, 2018, 304. lpp. Autoru kolektīvs, autori no LF: Dz. Kreišmane, 
L.Degola. Autou kolektīvs 2020. gadā LLU Mācību grāmatu un studiju materiālu konkursā 
saņēma 2. vietu). Studiju materiāls studiju kursos Agroekoloģija un vides aizsardzība LauZ3175; 
Lauksaimniecības resursi LauZ2046; Lauksaimniecības zemju pārvaldība LauZ3157; Augsnes 
zinātne un agroķīmija LauZ2040 un citos. 

Mācību metodiskie materiāli (publicēti), kurus var izmantot profesionālās bakalaura studiju 
programmas “Lauksaimniecība” speciālajos studiju kursos, lai ilustrētu un pamatotu 
lauksaimniecības praksē ieviešamos pasākumus SEG emisiju ierobežošanai: 

1. Degola L., Popluga D., Kreišmane Dz. (2020) Barības devu plānošana liellopiem. LLU, 
LR Zemkopības ministrija. Jelgava, tiešsaistes resurss, 10 lpp. Klimatam draudzīga 
lauksaimniecības prakse Latvijā, URL: https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/Klimatam-
draudz-lauks-prakse-Latvija/Baribas-devu-planosana.pdf  

Ieteicams studiju kursos Pļavkopība LauZ4241; Dzīvnieku ēdināšana LauZ4097 un LauZ4098. 
2. Naglis-Liepa K., Popluga D., Kreišmane Dz. (2020) Biogāzes ražošanas veicināšana. 

LLU, LR Zemkopības ministrija. Jelgava, tiešsaistes resurss, 11 lpp. Klimatam draudzīga 
lauksaimniecības prakse Latvijā, URL: https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/Klimatam-
draudz-lauks-prakse-Latvija/biogazes-razosanas-veicinasana.pdf  

Ieteicams studiju kursos Agroķīmija LauZ3139; Augsnes zinātne un agroķīmija LauZ2040 
3. Popluga D., Kreišmane Dz. (2020) Ganību sezonas pagarināšana. LLU, LR Zemkopības 

ministrija. Jelgava, tiešsaistes resurss, 10 lpp. Klimatam draudzīga lauksaimniecības 
prakse Latvijā, URL: https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/Klimatam-draudz-lauks-prakse-
Latvija/Ganibu-sezonas-pagarinasana.pdf  

Ieteicams studiju kursos Dzīvnieku ēdināšana LauZ4097; Lopbarības ražošana LauZ4243 un 
LauZ2048; Dzīvnieku ēdināšana LauZ4098. 

4. Popluga D., Kreišmane Dz. (2020) Lopbarības kvalitātes uzlabošana. LLU, LR 
Zemkopības ministrija. Jelgava, tiešsaistes resurss, 12 lpp. Klimatam draudzīga 
lauksaimniecības prakse Latvijā, URL: https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/Klimatam-
draudz-lauks-prakse-Latvija/Lopbaribas-kvalitates-uzlabosana.pdf  

Ieteicams studiju kursos Dzīvnieku ēdināšana LauZ4097; Lopbarības ražošana LauZ4243 un 
LauZ2048; Dzīvnieku ēdināšana LauZ4098  

5. Sudārs R., Popluga D., Kreišmane Dz. (2020) Meliorācijas sistēmu uzturēšana. LLU, LR 
Zemkopības ministrija. Jelgava, tiešsaistes resurss, 15 lpp. Klimatam draudzīga 
lauksaimniecības prakse Latvijā, URL: https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/Klimatam-
draudz-lauks-prakse-Latvija/Melioracijas-sistemu-uzturesana.pdf  

Ieteicams studiju kursā Meliorācija HidZ4012. 
6. Popluga D., Kreišmane Dz. (2020) Mēslošanas plānošana. LLU, LR Zemkopības 

ministrija. Jelgava, tiešsaistes resurss, 15 lpp. Klimatam draudzīga lauksaimniecības 
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prakse Latvijā, URL: https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/Klimatam-draudz-lauks-prakse-
Latvija/Meslosanas-planosana.pdf  

Ieteicams studiju kursos Augsnes zinātne un agroķīmija LauZ2040; Agroķīmija LauZ3139. 
7. Lēnerts A., Popluga D., Kreišmane Dz. (2020) Precīza minerālmēslojuma lietošana. 

LLU, LR Zemkopības ministrija. Jelgava, tiešsaistes resurss, 16 lpp. Klimatam draudzīga 
lauksaimniecības prakse Latvijā, URL: https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/Klimatam-
draudz-lauks-prakse-Latvija/Preciza-mineralmeslojuma-lietosana.pdf  

Ieteicams studiju kursos Laukkopība LauZ3053; Laukkopības pamati LauZ2044 
8. Popluga D., Kreišmane Dz. (2020) Skābu augšņu kaļķošana. LLU, LR Zemkopības 

ministrija. Jelgava, tiešsaistes resurss, 10 lpp. Klimatam draudzīga lauksaimniecības 
prakse Latvijā, URL: https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/Klimatam-draudz-lauks-prakse-
Latvija/Skabu-augsnu-kalkosana.pdf  

Ieteicams studiju kursos Agroķīmija LauZ3139; Augsnes zinātne un agroķīmija LauZ2040. 
9. Lēnerts A., Popluga D., Kreišmane Dz. (2020) Šķidro kūtsmēslu separēšana. LLU, LR 

Zemkopības ministrija. Jelgava, tiešsaistes resurss, 15 lpp. Klimatam draudzīga 
lauksaimniecības prakse Latvijā, URL: https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/Klimatam-
draudz-lauks-prakse-Latvija/Skidro-kutsmeslu-separesana.pdf  

Ieteicams studiju kursos Agroķīmija LauZ3139; Augsnes zinātne un agroķīmija LauZ2040. 
10. Popluga D., Kreišmane Dz. (2020) Tauriņziežu iekļaušana kultūraugu rotācijā slāpekļa 

piesaistei. LLU, LR Zemkopības ministrija. Jelgava, tiešsaistes resurss, 14 lpp. Klimatam 
draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā, 
URL: https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/Klimatam-draudz-lauks-prakse-
Latvija/Taurinziezu-ieklausana-kulturaugu-rotacija-slapekla-piesaistei.pdf  

Ieteicams studiju kursos Pļavkopība LauZ4241; Lopbarības ražošana LauZ4243 un LauZ2048. 
11. Naglis-Liepa K, Popluga D., Kreišmane Dz. (2020) Tieša organiskā mēslojuma iestrāde 

augsnē. LLU, LR Zemkopības ministrija. Jelgava, tiešsaistes resurss, 12 lpp. Klimatam 
draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā, 
URL: https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/Klimatam-draudz-lauks-prakse-Latvija/Tiesa-
organiska-meslojuma-iestrade-augsne.pdf  

Ieteicams studiju kursos Agroķīmija LauZ3139; Augsnes zinātne un agroķīmija LauZ2040; 
Laukkopība LauZ3053; Laukkopības pamati LauZ2044. 

12. Popluga D., Kreišmane Dz. (2020) Zaļmēslojuma augu audzēšana. LLU, LR Zemkopības 
ministrija. Jelgava, tiešsaistes resurss, 15 lpp. Klimatam draudzīga lauksaimniecības 
prakse Latvijā, URL: https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/Klimatam-draudz-lauks-prakse-
Latvija/Zalmeslojuma-augu-audzesana.pdf  

Ieteicams studiju kursos Agroķīmija LauZ3139; Augsnes zinātne un agroķīmija LauZ2040; 
Laukkopība LauZ3053; Laukkopības pamati LauZ2044. 
 
Meža fakultāte 

1. M. Davidāns, A. Saveļjevs, A. Strūbergs. Traktortehnika meža darbos. ISBN 978-9934-8735-
4-6 

2. Miezīte O. (2020) Praktisko darbu izstrādes metodika studiju kursā “Mežkopība”. LLU 
Jelgava, 78 lpp. (Mežzinātne studiju kursā Mežzinības principi MežZ5048 (Principles of 
Forests Science). Materiāls maģistrantiem, kuri studē no LLU citām fakultātēm vai citām 
augstskolām.  

3. Jansons J., Donis J., Jansons Ā., Lazdiņa D. Lībiete Z., Ruņģis D.E., Šņepsts G., Zālītis P. 
(2019) Vienvecuma egļu meži Latvijā. DU Akadēmiskais apgāds “Saule”, 202 lpp. 

 
 
e-studiju vidē  

Olga Miezīte - pieejami materiāli studiju kursos: 
MežZ5034 Kokaugu plantācijas 3KP; 
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MežZ5048 Mežzinības principi 2 KP; 
MežZ6014 Jaunaudžu apsaimniekošanas riska vadība 3 KP 
 
Ziedonis Sarmulis - pieejami materiāli studiju kursos: 
MežZ5038 Mežsaimniecības tehnikas projektēšanas principi I 3KP; 
MežZ6022 Mežizstrādes darbu plānošana 4 KP. 

 
 

4.4. Studiju noslēguma pārbaudījumu izstrādes ieteikumi 

Lauksaimniecības fakultāte 

Studiju noslēgumu darbu (SND) aizstāvēšana notika attālināti, izmantojot LLU e-studiju 
vidi. Visi SND bija ievietoti e-studiju vidē, un VPK locekļi varēja ar tiem iepazīties pirms 
aizstāvēšanas 

Pamatstudijas. VPK atzīmēja, ka spēja pārliecinoši prezentēt, atbildēt uz jautājumiem par 
savu pētījuma tēmu starp studentiem bija diezgan atšķirīga, ko lielā mērā noteica tas, cik daudz 
laika bakalaura darba izstrādes laikā students ir veltījis ar pētījumu saistītās literatūras studijām, 
lauka izmēģinājumu iekārtošanā un datu vākšanā. Atzinīgi ir vērtējama studiju noslēgumu darbu 
priekšaizstāvēšanas institūtos, kas ir sekmējusi darbu sagatavošanu. Studentu līmenis zināšanu 
līmenis bija ievērojami augstāks salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Ieteikumi no VPK: studentiem 
vajadzētu piedāvāt vairāk pētīt tādas tēmas, kas šobrīd ir aktuālas mūsu zemniekiem. Tāpat 
vajadzētu vairāk pievērsties tiem jautājumiem, kas saistīti ar SEG emisiju samazināšanas iespējām, 
AAL ietekmes mazināšanai uz vidi, kā arī bioloģiskās saimniekošanas problemātikai. Nevajadzētu 
apstiprināt tādas bakalaura darba tēmas, kas ietver studentu vecāku saimniecības vienas nozares 
izvērtējumu, bet secinājumiem un priekšlikumiem būtu jābūt noderīgiem arī nozarei. Bruto 
seguma aprēķinu jāizmanto profesionālāk. Arī turpmāk ir jānodrošina iespēja VPK locekļiem 
pirms sēdes LLU e-studiju vidē, iepazīties ar studentu izstrādātajiem bakalaura darbiem un to 
izstrādātājiem. 

Maģistra studijas. Maģistra eksāmena komisijas (MEK) vērtējums un priekšlikumi: 
Maģistra darbu tēmas saistītas ar laukkopību un lopkopību, kuras ir aktuālas, īpaši vidi saudzējošas 
lauksaimniecības kontekstā, piemēram, mikrobioloģisko preparātu lietošanas iespējas, kaļķošanas 
efektivitāti, lai samazinātu slāpekļa un fosfora minerālmēslu lietošanu, fungicīdu efektivitātes 
pētījumi, kā arī jaunas sugas – sojas audzēšanas iespējām Latvijā. Bija arī tēma, kas dod 
ieguldījumu teorētiskajos pētījumos. Lopkopība galvenais pētījumu akcents bija piena lopkopībai, 
t.sk. vietējo govju šķirņu saglabāšanas iespējām un viedo tehnoloģiju ienākšanai lopkopībā. Daļa 
no pētījumiem veikta dažādu projektu (LZP, ZM) ietvaros. LF MEK slēdziens: darbu kvalitāte bija 
laba, plaši un profesionāli literatūras apskati, prasmīga literatūras analīze, kā arī ir uzlabojušās datu 
analīzes un diskusijas prasmes. Nākotnē lielāka uzmanība jāvelta darba noslēguma posmam, lai 
novērstu neuzmanības un pārrakstīšanās kļūdas.  

 
Meža fakultāte 

Valsts eksāmenu un Valsts pārbaudījumu komisiju vērtējums. Paaugstinājusies 
bakalaura darbu izstrādes kvalitāte. Izstrādāti zinātniski un daudzpusīgi bakalaura darbi. 
Studentiem ir labas bakalaura darba prezentācijas un aizstāvēšanas prasmes. Uzlabojusies 
zinātniskās literatūras (t.sk. svešvalodā) izvēle darbos. Pārliecinoša diskusija par bakalauru darbu 
pētījumiem. 
VEK priekšlikumi (darbu tematu izvēlē, darba izstrādē, aizstāvēšanā, komisijas darba organizācijā 
u.c.): uzlabot meža nozares terminoloģijas izpratni un lietošanu; formulēt pārdomātākus bakalaura 
darbu pētniecības uzdevumus un darbu nosaukumus; pamatot rezultātus ar biometriskām metodēm 
un pārzināt interpretāciju rezultātu izklāstā; veidot konkrētus secinājumus par iegūtiem 
rezultātiem; darbā ņemt vērā priekšaizstāvēšanā izteiktos ieteikumus; lielāku uzmanību pievērst 
latviešu valodas pareizrakstībai un darba noformējumam. Meža fakultātes metodiskai komisijai 
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vēlams pārskatīt bakalaura darbu tematiku un bakalaura darbu noformējuma noteikumus sadarbībā 
ar VEK locekļiem, turpmāk centralizēti noteikt recenzentus, kā arī nepieciešams pilnveidot 
recenzijas formu, nosakot vērtējuma gradāciju, arī turpmāk rast iespēju VEK locekļiem iepazīt 
bakalaura darbus, izmantojot e-studiju vidi.  

Maģistra eksāmenu komisijas vērtējums. Lielāka vērība jāpievērš zinātniskajam datu 
aprakstam. Starpinstitucionālo pētījumu gadījumā atbalstāma divu darba vadītāju izvēle – gan 
LLU akadēmiskais darbinieks, gan tās zinātniskās institūcijas zinātnieks, kuras pētījumu ietvaros 
veikta darba izstrāde vai iegūta darbā izmantotā informācija.  

Lai uzlabotu mežzinātņu maģistra darbu kvalitāti un tādējādi veicinātu mežzinātnes kopējo 
konkurētspēju Latvijas augstākās mežizglītības un mežzinātnes telpā, ieteicama LLU un LVMI 
Silava starpinstitucionālā sadarbība, organizējot kopīgu komunikāciju (saziņu) par 2020. gadā un 
turpmāk paredzētajām maģistra darbu tēmām. 

 
Veterinārmedicīnas fakultāte 

Valsts pārbaudījumu komisija nolēma piešķirt kvalifikāciju „veterinārārsts” 37 
Veterinārmedicīnas fakultātes studentiem.  
 

Komisijas priekšlikumi: 
1. Komisija ierosina uz katru nākamo gadu visos valsts eksāmenu pārbaudījumos (testos, biļetēs) 

nomainīt vismaz 30% saturu. 
2. Komisija ierosina uzstādīt testa jautājumus korekti, lai izvairītos no situācijas, kur kādu atbildi 

nosaukt par pareizu vai nepareizu ir diskutabli (neiespējami). Daži jautājumi jāprecizē un 
jāpaskaidro plašāk, lai uz tiem spētu sniegt atbilstošu atbildi. 

3. Rediģēt testa un praktisko gadījumu analīzes jautājumus, lai tie būtu maksimāli tuvināti 
“pirmās dienas prasmēm”, lai Latvijā neaktuālās slimības būtu kā diferenciāldiagnozes. 

4. Jāmaina jautājumu procentuālais sadalījums. Iekļaut jautājumus saistībā ar sabiedrības 
pieprasījumiem. Aktualizējoties mīļdzīvnieku turēšanas un saslimšanas gadījumiem, 
iespējam, nepieciešams eksāmena jautājumos (testā un biļetēs) iekļaut arī eksotisko dzīvnieku 
(truši, kāmji, jūrascūciņas, fretkas u.c.) slimības. 

5. Komisija secina, ka eksaminācijas komisijai nav īsti ētiski spriest par jautājumu kvalitāti, jo 
tā ir studiju kursa akadēmiskā personāla kompetence, kas ir atbilstoša studiju programmas 
saturam. Bet eksaminācijas komisija ierosina VMF metodiskajā komisijā nopietni izvērtēt 
jautājumu līdzsvarotību, nozīmīgumu, atbilstību, nepieciešamību un precizitāti. 

6.  Komisija aicina mācībspēkus, studiju procesa laikā, rūpīgāk novērtēt studentu zināšanas un 
to pielaidi pie valsts eksāmenu kārtošanas.  

7. Komisija iesaka turpināt pārbaudījumus rīkot kombinēta eksāmena formā kā testus un 
gadījumu vai situāciju analīzi. 

8. Izvērtēt iespēju, valsts eksāmenu testa daļu kārtot elektroniski. Šāds modelis atvieglotu testa 
labošanu un tās laikā pieļautās kļūdas.  

9. Iespēju robežās palielināt praktisko demonstrējumu skaitu valsts eksāmenā. 
10. Komisija ierosina studiju procesā studentiem vairāk inscenēt situācijas komunikācijai ar 

klientu, ētiskajiem un tiesiskajiem jautājumiem. 
11. Lai komisijai ir vieglāk izvērtēt studentu sniegtās atbildes uz uzdotiem docētāju jautājumiem, 

tad pēc katras atbildes docētājam sniegt apstiprinājumu atbildes precizitātei un kādai bija jābūt 
pareizai atbildei. 

12. Komisija iesaka izvērtēt „Ganāmpulka veselības” jautājumu aktualitāti un pieņemt lēmumu 
par to iekļaušanu studiju programmā. 

13. Tuvināt mācību procesu reālajām situācijām un ekonomiskajai lietderībai produktīvo 
dzīvnieku slimību profilaksē un ārstēšanā, vadoties pēc pašreizējām un iespējamām 
aktualitātēm, ievērojot ētiskos aspektus. 

14. Izmainīt valsts eksāmena secību: kā pirmo “Pārnēsājamās slimības. Higiēna.”, tad “Iekšķīgās 
slimības. Patoloģija”, bet kā pēdējo “Ķirurģija. Reprodukcija”, jo veterinārā darba 
organizācija iesaistīta visos valsts pārbaudījumu gadījumu analīzes jautājumos. 
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5. Mācībspēki un pētnieki 

 
5.1. Profesionālā pilnveide 

Virzienā iesaistītais akadēmiskais personāls nepārtraukti pilnveido savu kvalifikāciju: gan 
pedagoģisko, izmantojot programmas “Inovācijas augstskolu didaktikā” iespējas, gan arī 
profesionālo, piedaloties dažādos kursos, semināros saistībā ar profesionālo ievirzi. Tā kā LLU ar 
katru gadu palielinās angļu valodā studējošo skaits, tad docētāji dažādos veidos pilnveido arī angļu 
valodas prasmes. 

Sākot ar 2019. gadu LLU sāka īstenot ESF projektu 8.2.2 “LLU akadēmiskā personāla 
pilnveide”, kura ietvaros mācībspēki pilnveido svešvalodas prasmes un ir izmano iespēju stažēties 
dažādos uzņēmumos. 

 
Lauksaimniecības fakultāte 

Projekta 8.2.2. ietvaros 2019./2020. studiju gadā: 
- 3 LF mācībspēki uzsāka stažēšanos divos uzņēmumos; 
- 4 mācībspēki apguva angļu valodu (iegūts Pīrsona sertifikāts); 
- 7 mācībspēki uzsāka angļu valodas apguvi; 
- 25 mācībspēki uzlabojuši savu informācijpratību, piedaloties apmācībās “Mūsdienīgi un 

efektīvi komunikācijas un sadarbības rīki IT vidē” (izvēloties apgūt 3 tēmas vai kādu no 
tām). 

Mācībspēki uzlabo angļu valodas prasmes arī ārpus LLU (B. Bankina, G. Bimšteine, 
A. Dorbe).  

Kvalifikāciju “Inovācijas augstskolu didaktikā” paaugstinājuši un sertifikātu ieguvuši astoņi 
LF mācībspēki (I. Sivicka, E.Aplociņa, I.Alsiņa, D.Siliņa D.Jonkus, A.Nolberga-Trūpa, A.Liniņa, 
I.Augšpole, G.Putniece), citi mācībspēki turpina apmācības (D.Ruska, I. Missa u.c.). 

LF mācībspēki savas prasmes pilnveido arī citās jomās, piedaloties dažādos apmācību kursos 
(piem., zinātisko rakstu datubāzes u.c.) 

 
Meža fakultāte 

 Inovācijas augstskolas didaktikā (2019./2020.)  
Piedalīšanās LLU Mācību metodiskās konferencēs divas reizes gadā (visi docētāji) 
Dalība kvalifikācijas paaugstināšanas semināros (visi docētāji) (detalizēti: 1. pielikumā).  

 

Veterinārmedicīnas fakultāte 

Vairāki mācībspēki ir piedalījušies angļu valodas kursos. Ļoti plaši izmantotas dažādas 
iespējas papildināt profesionālo kvalifikāciju kursos, konferencēs un semināros gan Latvijā, gan 
ārzemēs. Diemžēl dēļ COVID-19 pandēmijas daudzi semināri un kursi tika atcelti, vai tika 
pārceltie tiešsaistē. 37 VMF akadēmiskā personāla pārstāvji 2019/2020 m.g. ir piedalījušies 
dažādos profesionālās kvalifikācijas celšanas kursos (detalizēts apkopojums 1. pielikumā). 

 
 

5.2. Zinātniskās pētniecības veicināšana 
 
Kopumā virziena īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls ir aktīvs zinātniskajā 

pētniecībā un iegūto rezultātu izplatīšanā. 
 

Publikācijas vai referāta veids, projekti Skaits pārskata periodā 

LF MF VMF 

Starptautiskos, recenzētos zinātniskos izdevumos, kas iekļauti Web 
of Science vai Scopus zinātniskās literatūras datu bāzēs 

27 14 41 



14 

Publikācijas vai referāta veids, projekti Skaits pārskata periodā 

LF MF VMF 

Publikācijas anonīmi recenzētos starptautiskos zinātniskos 
izdevumos, t.sk. proceedings 

16 7 24 

Izdotās zinātniskās monogrāfijas 0 1 0 
Citas zinātniskās publikācijas 35 0 26 
Starptautisko konferenču materiāli (Abstract) 53 18 23 
Referātu saraksts starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 58 15 27 
Referātu saraksts pārējās konferencēs 54 2 2 
Zinātniski populārās un zinātniski metodiskās publikācijas 11 1 20 
Apstiprināto vai uzturēto patentu*, licenču un zinātības (know-how) 
skaits 

0 0 0 

Zinātniskie projekti 54 11 36 
t.sk., projekti, kuros iesaistīti studējošie 29 7 11 

 
Izvērsts publikāciju saraksts un informācija par zinātniskajās konferencēs nolasītajiem 

referātiem doti 2. pielikumā, informācija par dalību projektos, t.sk. 
 
 

5.3. Līdzdalība komisijās, organizācijās, padomēs, eksperti u.tml. 

Studiju virziena akadēmiskais personāls, aktīvi iesaistījies dažādu nacionālo un starptautisko 
komisiju, organizāciju, ministriju, padomju, ekspertu, zinātnisko izdevumu redkolēģiju darbā 
(informācija apkopota tabulā, bet saraksts ir 3. pielikumā). 

 
 

Nosaukums 
Dalībnieku skaits 

LF MF VMF 
Starptautiskās zinātniskās apvienības, asociācijas 21 9 16 
LZA, citu valstu ZA un LLMZA 17 20 10 
LZP eksperti virzienam atbilstošajās nozarēs 10 7 8 
Citu jomu ekspertu komisijas/padomes 12 2 6 
Profesoru padomes 7 3 5 
Promocijas padomes 8 2 10 
LR ministriju komisijas, padomes, darba grupas 8 9 13 
Starptautiskas komisijas, padomes 6 1 8 
Zinātnisko izdevumu redkolēģijas 8 8 3 
Citi.... 13 2 11 

 
 

5.4. Maģistrantu un doktorantu iesaistīšana studiju kursu īstenošanā 

Lauksaimniecības fakultātē septiņi maģistranti (Zane Daugule, Oskars Smirnovs, Jānis 
Kaņeps, Ieva Blumberga, Inese Spriņģe, Pēteris Hlomovs, Edgars Dzelme) pētnieciskās prakses 
ietvaros piedalījās studiju kursu sagatavošanā un docēšanā.  

Studiju kursu docēšanā iesaistīti divi doktoranti no LF: Madara Darguža, Anda Rūtenberga-
Āva un četri doktora grāda pretendenti: Lāsma Cielava, Laila Dubova, Alise Klūga, Irina Sivicka. 
Šie doktoranti un doktora grāda pretendenti ir arī darba attiecībās ar LLU LF, strādājot kā lektori. 

VMF doktoranti, kas iesaistīti docēšanā: Silva Grīnblate, Sintija Gorodko, Elīna Kaņka, 
Alīna Visocka, Jana Vanaga, Alīna Derbakova, Guna Ringa-Karahona, Stankeviča Dace. 
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6. Sadarbība  

6.1. Sadarbības stiprināšana ar ieinteresētajām pusēm 

Nozares kvalificētākie pārstāvji ir plaši iesaistīti studiju virziena īstenošanā kā vieslektori. LF pilna 
laika pamatstudiju un maģistrantūras studiju programmas studentiem lekcijas vadījuši 39 nozares 
vieslektori (Latvijas un ārvalstu), MF bija piesaistīti 40 vieslektori, bet VMF – 12 vieslektori 
(skatīt 4. pielikumu).  
 
6.2. Starptautiskās sadarbības veicināšana 

Kopumā virzienā ERASMUS+ apmaiņas programmā studējis 31 students no dažādām Eiropas 
valstīm un universitātēm. 

Lauksaimniecības fakultātē ERASMUS+ apmaiņas programmā studējuši 15 studenti no 
Francijas, Itālijas, Turcijas, Portugāles, Nīderlandes, Krievijas, Kazahstānas, Ukrainas. 

Lekcijas vadījuši 12 vieslektori no Turcijas un Polijas. 
Meža fakultātē a 2019./ 2020.studiju gadā Erasmus + apmaiņas programmā studijas realizētas 

Portugālē, Lisabonā, Lisabonas universitātē (2 – Laura Brāle un Loreta Luīze Zaķe), Somijā, 
Austrumsomijas universitātē, Joensu (1 – Luīze Lepiksone) un Grieķijā, Aristoteļa universitātē 
Salonikos (3 – Edgars Šadauskis, Mārtiņš Grunte un Ričards Lapiņš) - kopumā studiju 
programmas “Mežzinātne” 6 studenti. 

Lekcijas vadījis 1 vieslektors no Igaunijas. 
Veterinārmedicīnas fakultātē apmaiņas programmās studējusi 1 studente no Igaunijas (EMU 

– Estonian University of Life Sciences. Savukārt 21 students devies apmaiņas studijās uz citām 
ES valstīm. 
 
Ārvalstu studenti (ERASMUS+, BOVA, apmaiņas programmas, starptautiskās vasaras 
skolas utt.) un vieslektori: 
Valsts Ārvalstu studentu 

skaits 

Ārvalstu vieslektoru skaits 

Lauksaimniecības fakultāte 

Francija 2 - 
Turcija 6 3 
Portugāle 2 - 
Nīderlande 1 - 
Krievija 2 - 
Kazahstāna 1 - 
Ukraina 1 - 
Polija - 9 
Meža Fakultāte 
Igaunija  1 
Veterinārmedicīnas fakultāte 
Igaunija 1 0 

 
ERASMUS+ mobilitātes programmas ietvaros viens LF students devies uz augstskolu Slovākijā 
(Agricultural University in Nitra), un divi studenti šīs programmas ietvaros devušies praksē uz 
Franciju un Igauniju.LLU studentu mobilitāte 

Studiju programma 
ERASMUS+ 

BOVA 
SMS SMP 

Lauksaimniecība, p(b) 1 2 – 
Meža fakultāte kopumā 17 1 – 
Veterinārmedicīna 0 21 – 

SMS – mobilitātes studijas 
SMP – mobilitātes prakse 
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LLU mācībspēku mobilitāte 

Kopumā 30 virziena īstenošanā iesaistītie mācībspēki pārskata periodā izmantojuši 
ERASMUS+ sniegtās iespējas mobilitātei. 

Lauksaimniecības fakultāte  

Trīs LF mācībspēki devušies docēšanas mobilitātē lasīt lekcijas uz Poliju un Ukrainu. Pieredzes 
apmaiņā devušies trīs mācībspēki uz Nīderlandi un Igauniju. 
 

Vārds uzvārds 

ERASMUS+ 

BOVA 

Citas  

aktivitātes Lekciju 

lasīšana 

Pieredzes 

apmaiņa 

Lauksaimniecības fakultāte     
1. Irina Sivicka × - - - 
2. Kaspars Kampuss × × - - 
3. Diāna Ruska - × - - 
4. Imants Missa - × - - 
Meža fakultāte 
1. Uldis Spulle – ×2 reizes – – 
2. Līga Zvirgzdiņa – × – – 
3. Linards Sisenis × × – – 
4. Āris Jansons × × – – 
5. Inga Straupe ×  – – – 
6. Lelde Vilkriste × × – – 
7. Olga Miezīte × – – – 
8. Edgars Dobrovskis × – – – 
Veterinārmedicīnas fakultāte 

1. Evija Eihvalde –  × – – 
2. Jānis Baltkājs – × – – 
3. Laura Voiko – × – – 
4. Vladislavs Lapinskis –  × –  –  
5. Armands Vekšins – × – – 
6. Olga Ponomarjova – × – – 

Studentu un mācībspēku mobilitāte ERASMUS+ ietvaros apkopota 5. pielikumā. 
 

LF mācībspēki bija iesaistīti arī divu ERASMUS+ projektu īstenošanā: 
• Share Your Soils, Erasmus+ Programme Strategic Partnerships Nr. 2019-1-PL01-KA203-

065101 (I. Vircava) 
• Klimata izmaiņas lauksaimniecībā (CLICHA), Erasmus+, 2017–2020 (E. Aplociņa un Dz. 

Kreišmane). 
 
No MF Līga Liepa divas reizes personiski devusies mobilitātē uz Vytautas Magnus 

University, Agriculture Academy Department of Environment and Ecology, Faculty of Forest 
Science and Ecology (19.03.–05.04.2019. un 02.05.–15.05.2019.).  

 
  



17 

7. Studiju virziena resursu izmaiņas 

7.1. Studējošo skaits 

Kopumā virzienā studējošo skaits pēdējo divu gadu laikā bijis stabils, tomēr LF tas nedaudz 
samazinājies, kamēr MF un VMF – pieaudzis.  

 

Studiju līmenis Studējošo skaits 

01.10.2018. 

Studējošo skaits 

01.10.2019. 

Absolventu skaits 

2018./2019.st.g. 

Pamatstudijas    
Lauksaimniecība, p(b) 299 264 60 
Ilgtspējīgā 
lauksaimniecība, a(b) 

- 1 - 

Mežzinātne a 94 103 15 
Mežinženieris, p(b) 210 234 35 

Veterinārmedicīna 2.līm 
315 (t.sk. 28 ārzemju 

studenti) 
343 (t.sk. 52 ārzemju 

studenti) 
34 

Maģistra studijas 
Lauksaimniecība, a(m) 29 30 9 
Mežzinātne, a(m) 52 54 15 
Meža ekoloģija un 
mežkopība, maģ. 

1 × 1 

Meža ekonomika un 
politika, maģ. 

× × 1 

Pārtikas higiēna p (m) 18 19 8 
Doktora studijas 
Lauksaimniecība, d 16 16 0 
Mežzinātne, d 15 18 3 
Veterinārmedicīna, d 18 15 1 

Kopā virzienā 1094 1133 191 
 

7.2. Mācībspēku skaits studiju virzienā 

Kopējais studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla skaits attēlots tabulā. Strādā 84 
profesori un asociētie profesori, kas veido 27% no visiem mācībspēkiem. Kopumā 309 
mācībspēku iesaiste var nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu daudzveidīgo kursu docēšanu, lai 
gan veterinārmedicīnas studiju virzienā ir nepietiekams docentu, asociēto profesoru un profesoru 
skaits, kas būtiski ietekmē studiju kvalitāti, it īpaši angļu valodas plūsmā.  

 
Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla skaits 

 
Amats 2018./2019. 

Profesori 51 
Profesori emeritus 8 
Asociētie profesori 33 
Asociētie profesori emeritus 3 
Docenti un viesdocenti 56 
Lektori un vieslektori 124 
Asistenti un viesasistenti 12 
Vadošie pētnieki 19 
Pētnieki 3 
Kopā 309 
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LF studiju procesā nodarbību vadīšanā iesaistīts arī vieslektors no Somijas (ar darba līgumu):  

Frederick Lothrop Stoddard. Helsinku Universitāte, Somija. Studiju kurss maģistrantiem 
„Laukaugi I”. 

 
 
7.3. Studiju virziena infrastruktūras izmaiņas 

 
Izmantojot dažādus finansējuma avotus studiju virzienā iekļautajās fakultātēs (LF, MF un 

VMF) veikti ieguldījumi studiju infrastruktūras uzlabošanai (veikti gan remonti, gan 
iekārtu/aparātu/agregātu iegāde). 
 
Telpu (auditoriju, laboratoriju) uzlabojumi (remonts, aprīkojums) 

Telpas numurs/nosaukums Struktūrvienība Uzlabojuma īss apraksts 

LF mācību korpusā Strazdu 
ielā 1 

Augu bioloģijas un 
augu aizsardzības 
nodaļa 

Iegādātas iekārtas kvalitatīvai 
laboratorijas darbu un pētniecisko 
darbu izstrādei (mikroorganismu 
audzējamā kamera, termoskapis, 
dziļā saldētava, binokulārais 
mikroskops, ledusskapis u.c), 
mācībspēku darba nodrošināšanai 
(dators) 

LF Augsnes un augu zinātņu 
institūtā 

Augkopības nodaļa 
Augsnes un 
agroķīmijas nodaļa 

231. aud. (atjaunota datorklase 
iegādājoties 12 datorus un 
programmatūru)  

 Iesākts telpu remonts. 

Iegādātas iekārtas zinātnisko 
un laboratorijas darbu 
kvalitatīvai veikšanai (grunts 
blīvējuma mērītājs, augsnes 
sablīvējuma mērītājs ar 
integrētu GPS un datu 
uzkrāšanas funkciju, oglekļa 
un sēra analizators augsnes 
paraugos, datortehnika u.c) 

  

 
Iegādāti dažādi 
izmēģinājumu/pētījumu bāzes 
uzturēšanai nepieciešamās 
iekārtas (zāles pļāvējs, 
putekļusūcējs, mazgāšanas 
iekārta utt.), sīkais inventārs 
LF Dzīvnieku zinātņu 
institūtā 
 

Dārzaugu un 
apiloģijas laboratorija 
DZZI 
DZZI 

Iegādāts stacionārais dators 

 

Iegādātas iekārtas pētniecisko un 
studiju darubu kvalitatīvai veikšanai 
(kūts mikroklimata noteikšanas 
ierīce, refraktometrs jaunpiena 
kvalitātes noteikšanai, vaakuma 
sūknis filtrēšanai ar Bihnera piltuves 
metodi, ovoskopi) 
Mācībspēkiem iegādāti datori 

DZZI - Izremontēts kabinets, 210. telpa 
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Telpas numurs/nosaukums Struktūrvienība Uzlabojuma īss apraksts 

VMF    
Informācijas centrs  Iepirktas jaunas grāmatas par 

klīniskajām jomām 
Eksperimenta dzīvnieku 
centrs 

 Notiek korpusa renovācijas darbi. 
Paralēli šī centra un zinātniskās 
darbības veicināšanai Klīniskajā 
institūtā iegādāta jauna datortehnika, 
elektordiagnostikas iekārtu 
komplekts, ultrasonogrāfiskās 
iekārtas, iekārtas embriju 
transferences un oocītu aspirācijas 
manipulācijām, acs virsmas 
analizators.  

Biokameru laboratorija Preklīniskais inst.  Gandrīz pabeigta VMF C korpusa 
“Eksperimentālo dzīvnieku centrs” 
renovācija, kur izbūvēta laboratorija 
ar divām biokamerām gāzu emisijas, 
kontrolēdināšanas  un mikroklimata 
kontrolei. Atskaites posmā ir 
renovētas telpas un to infrastruktūra, 
izbūvētas divas slēgtas biokameras ar 
gaisa (precīzās kondicionēšanas 
iekārta un gaisa piespiedu padeves un 
izplūdes sistēma) un izdzertā ūdens 
uzskaites sistēmām. Iekārtota 
pētnieku telpa ar darba virsmu, 
iebūvētiem skapīšiem un izlietni. Ir 
uzsākta laboratorijas aprīkošana ar 
zinātnisko aparatūru, datorizētu 
biokameru videonovērošanas, 
klimata kontroles un gāzu emisijas 
noteikšanas sistēmu. 

Salīdzinošās patoloģijas 
laboratorija 

Preklīniskais inst. D korpusā uzlabota konsultāciju telpa 
(D108), tās iekārtojums un 
aprīkojums, piemērojot to 6.kursa 
rotācijas prakses studentu 
vajadzībām. Telpa aprīkota ar 
mikroskopu, datoru, kas savienoti ar 
ekrānu/televizoru. Telpa iekārtota ar 
semināriem atbilstošas mēbelēm. 
Sekciju zālei (D107) ir iegādāti 
hidrauliskie šķērveida palešu rati, 
vinčā iekaramie svari un grīdas svari 
ar rampu, ratiņiem smagumu 
pārvadāšanai un pacelšanai.  

Histoloģijas laboratorija Preklīniskais inst. Mācību laboratorijas telpā (A315) 
iegādāta un uzstādīta sistēma no 
mikroskopa, kameras, datora un 
televizora tiešai mikroskopijas attēla 
demonstrēšanai un attālinātai 
analīzei. Studentu darba vides 
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uzlabošanai iegādāti laboratorijas 
apstākļiem piemēroti krēsli ar 
regulējamu augstumu.  
Labiekārtota diskusiju mikroskopa 
telpa (A313), iegādājoties darbam ar 
mikroskopu atbilstošu (šauru) galdu 
un regulējamus krēslus.  
Histoloģijas mācībspēkiem (A310) 
atjaunots kabineta iekārtojums 
(rakstāmgaldi un biroja krēsli).  

Anatomikums Preklīniskais inst. Anatomikuma priekštelpā uzstādīti 
papildus garderobes skapīši 
studentiem, iekārtota pasniedzēju 
koptelpa. Labiekārtotas anatomikuma 
mācību telpas: A101 telpā uzstādīta 
tāfele, sekciju galds.   
Osteoloģijas mācību telpā (A101)  
iegādāti jauni krēsli un tāfele. 
Atjaunoti un papildināti osteoloģijas 
mācību materiālu krājumi (pašu 
spēkiem) un izveidota uzskaites 
sistēma.  

VMF laboratorijas PVHI Iegādāts mikroskops Leica DM750, 
vortekss, densiometrs, automātiskā 
pipete, instruments manuālai plašu 
lasīšanai, garderobes skapji. 

F210, A204 PVHI  Portatīvo datoru iegāde 
F206, F202 PVHI Stacionāro datoru iegāde 

 
Meža fakultātē (Akadēmijas ielā 11) veikta logu nomaiņa 4. stāva vestibilā, sēžu zālē, 

pasniedzēju kabinetos, kā arī izremontēta telpu grupa akadēmiskā personāla vajadzībām (33-1, 33-
2, 33-3). Veikts MF aktu zāles remonts un modernizācija, izveidojot telpu, kas piemērota lielu 
studējošo grupu (virs 100 cilvēki) vajadzībām. Studiju infrastruktūras uzlabošana STEM projekta 
ietvaros tiks uzsākta 2019. gada novembrī, remontējot un modernizējot Meža fakultātes 
auditorijas. 

 
Būtiski infrastruktūras uzlabošanas darbi atskaites periodā Veterinārmedicīnas fakultātē 

(K. Helmaņa ielā 8) nav pabeigti. Ir uzsākta projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 “LLU un tās pārraudzībā 
esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes 
stiprināšana” veikti šādi ieguldījumi: 

Turpinās VMF C korpusa “Eksperimentālo dzīvnieku centrs” būvniecība. 
 

8. Citas izmaiņas 

 
Lauksaimniecības fakultātē 2020. gada maijā notika dekāna vēlēšanas, ievēlēta Dace Siliņa. 
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PIELIKUMI 

 
Pielikumos ietvertajai informācijai ir ierobežota piekļuve, pamatojoties uz personas datu 

aizsardzības regulu. 
 

 
 


