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Studiju virziena pilnveides pasākumi 
2019./2020. STUDIJU GADĀ 

 

1. Studiju virziena studiju programmas un to izmaiņas 

Studiju virziens Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un 

mašīnzinības ir akreditēts līdz 2022. gada 30. jūnijam, saskaņā ar 2020. gada 24. aprīļa 
grozījumiem Augstskolu likumā. 
 
Studiju virzienā ietilpstošās programmas: 

Nr. Nosaukums Studiju veids KP 
Iegūstamais grāds un/vai 

kvalifikācija 

1. Tehniskais eksperts, 
1. līm. 

Pilna un 
nepilna laika 

100 Sauszemes transportlīdzekļu 
tehniskais eksperts 

2. Lauksaimniecības 
inženierzinātne, a 

Pilna un 
nepilna laika 

160 Inženierzinātņu bakalaura grāds 
mašīnzinātnē 

3. Mašīnu projektēšana 
un ražošana, p(b) 

Pilna un 
nepilna laika 

160 Profesionālais bakalaurs mašīnu 
projektēšanā un ražošanā / 
mehānikas inženieris  

4. Biosistēmu 
mašinērija un 
tehnoloģijas 

Pilna laika 120 Inženierzinātņu bakalaura grāds 
mašīnzinībās 

5. Lauksaimniecības 
inženierzinātne, a 

Pilna un 
nepilna laika 

80 Inženierzinātņu maģistrs 

6. Lauksaimniecības 
inženierzinātne, d 

Pilna un 
nepilna laika 

120 Zinātnes doktors (Ph.D.) vides 
inženierijā un enerģētikā 

 
a – akadēmiskā bakalaura/maģistra studiju programma 
p(b) – profesionālā bakalaura studiju programma 
2. līm. – otrā līmeņa profesionālā studiju programma 
1. līm. – pirmā līmeņa profesionālā studiju programma 
p(m) – profesionālā maģistra studiju programma 
d – doktora 

 
2020. gada gada 25. februārī tika licencēta jauna akadēmiskā bakalaura studiju programma 

Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas, kas izstrādā ESF projekta LLU studiju programmu 

konsolidācija un jaunu programmu izstrāde, Nr. 8.2.1.0/18/A/007 (2019-2023) ietvaros 
(https://www.llu.lv/lv/projekti/apstiprinatie-projekti/2018/llu-studiju-programmu-konsolidacija-un-jaunu-
programmu). Programmas apjoms 120 KP un to īstenot ir paredzēts tikai angļu valodā. Programmas 
īstenošanu bija paredzēts sākt ar 2020./2021. akadēmisko gadu, uzņemšana gada sākumā tika 
izsludināta, bet sakarā ar COVID-19 pandēmiju studentu uzņemšana tomēr nenotika ( 
https://www.llu.lv/sites/default/files/files/projects/ES30_publicit%C4%81te%2001022020_30042020_port%C4%81
l%C4%81.pdf). 

 

2. Studiju virziena stratēģijas izmaiņas 

Izmaiņas studiju virziena stratēģijā nav notikušas. 
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3. Studiju virziena ekspertu/darba devēju rekomendāciju izpilde 

Rekomendācijas izteiktas gan iepriekšējās akreditācijas laikā, gan arī ESF projekta Nr. 
8.2.3.0/18/A/009 Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide (2018-2021) 
īstenošanas gaitā  

Rekomendācija Izpildes/nepildīšanas apraksts un argumentācija 

Turpināt studiju prog-
rammu attīstību 
atbilstoši starptau-
tisko tirgu tendencēm 

ESF projekta “Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības 
pilnveide” Nr.8.2.3.0/18/A/009 (2018-2021) ietvaros studiju virziena 
programmu direktori (K.Vārtukapteinis, D.Kanaška, R.Šmigins, 
G.Birzietis, D.Berjoza, I.Nulle) un mācībspēki I.Dukulis un A.Laizāns no 
16. līdz 19.09.2019. iepazinās ar Čehijas Dzīvības zinātņu universitātes 
Prāgā radniecīgo – Tehnisko fakultāti. Tika diskutēts par turpmākas 
ciešākas sadarbības iespējām starp abām fakultātēm studiju programmu 
ietvaros. 

Pievērst lielāku uzma-
nību ne tikai studentu 
tehniskajām zināša-
nām un profesionāli-
tātei, bet arī dator-
prasmēm. 

Studiju kursu apguvei izmanto AutoCad, SolidWorks, MasterCam. 408. 
datorklasē modernizēts datoru komplekts kombinācijā ar jaunām 
projektēšanas programmām. 

Turpināt investēt 
akadēmiskā personāla 
kvalifikācijas attīstībā 

Gadskārtējās 19-tās starptautiskās zinātniskās konferences Inženierzinātne 

lauku attīstībai programmas komitejas vadītājs ir programmas profesors 
A.Āboltiņš, programmas komitejā – divi studiju virziena profesori, 
organizācijas komitejas sastāvā – astoņi. Kā referenti konferencē piedalījās 
29 studiju virziena mācībspēki, rakstus recenzējuši 27 virziena mācībspēki. 
(http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2020/). Astoņi programmas 
mācībspēki ar fakultātes finansiālu atbalstu piedalījušies gadskārtējā 
starptautiskajā zinātniskajā konferencē Igaunijas Dzīvības zinātņu 
universitātē un publicējuši rakstus žurnālā Agronomy Research (vol. 18 
(2020) – Nr.1-2, Special Issue I, II, III) (https://agronomy.emu.ee/). 

Turpināt pētniecības 
projektus 

Atspoguļots 7. pielikumā (https://www.llu.lv/lv/apstiprinatie-projekti-1). 
Studiju virziena mācībspēki iesaistīti astoņos pētniecības projektos un 
četros izglītības un infrastruktūras projektos, kuru mērķis ir attīstīt 
materiālo bāzi gan izglītības, gan pētniecības nodrošināšanai.  

Turpināt iekārtu un 
aprīkojuma attīstību 

Atspoguļots 7.3. punktā. 

Paplašināt sadarbību 
ar citām augstākās 
izglītības iestādēm un 
Jelgavas Tehnoloģiju 
vidusskolu 

Gadskārtējās 19-tās starptautiskās zinātniskās konferences Inženierzinātne 

lauku attīstībai programmas komitejā darbojās 22 ārvalstu augstākās 
izglītības un zinātnes iestāžu pārstāvji no 19 valstīm. Konferencē, kas 
notika attālināti, kopumā bija 98 referāti, no tiem 43 bija ārvalstnieku 
referāti – referenti pārstāvēja 11 valstu 52 augstākās izglītības un 
zinātniskās institūcijas. 55 referāta autori bija no Latvijas 15 augstākās 
izglītības un zinātniskajām institūcijām. 
(http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2020/Programme_online_2020.pdf). 
TF Mehānikas institūta asoc. profesors pasniedz kursus Jelgavas 
Tehnoloģiju vidusskolā: Tehniskā grafika, Ievads inženierzinātnēs un 
Datorizētās projektēšanas pamati (https://jtv.edupage.org/timetable/).  

Ieviest studiju prog-
rammā studiju kursus, 
kuri saistīti ar vides 
aizsardzību un alter-
natīvās enerģijas 
spēkratu 
ekspluatāciju. 

Turpinās studiju kursu Lauksaimniecības inženierzinātne un vide un 
Alternatīvās enerģijas spēkrati pilnveidošana. 
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Rekomendācija Izpildes/nepildīšanas apraksts un argumentācija 

Rekomendēt student-
tiem aktīvāk izvēlē-
ties ERASMUS 
apmaiņas program-
mas, pārdomāt iespē-
jas dubultā grāda 
iegūšanai divās dažā-
dās valstīs. 

ERASMUS apmaiņas studiju programmā šogad Čehijas Dzīvības zinātņu 
universitātē Prāgā (ČDZUP) bija trīs virziena studenti. Sakarā ar 
globālajiem ierobežojumiem COVID-19 kontekstā pašlaik turpmākās 
apmaiņas programmas grūti prognozējamas. 
Ar ČDZUP uzsākta diskusija un domu apmaiņa par iespējām veidot kopīgu 
studiju programmu. 

Ārzemju studentu 
piesaistes gadījumā 
pilna laika program-
mā, dažus moduļus 
plānot veikt kopā ar 
latviešu valodas 
studiju programmām. 

Pārskata periodā ārzemju studentu piesaiste nenotika karantīnas dēļ, tāpēc 
kopīgo moduļu plānojums nav ieviests. 

Aktīvāk veikt student-
tu piesaisti maģistra 
studiju programmai. 

Piesaiste notiek rīkojot dažādus pasākumus, piemēram, Mehatrons 2020 
(http://www.mehiem.lv/?page_id=7219).  Pasākumā tika demonstrēta solārā laiva 
un solārais velosipēds (https://www.youtube.com/watch?v=llrs4sB6H1s, 7:19 un 
14:20 min.). 

Pārdomāt iespēju 
izvēles kursu sadaļā 
katrā apakšprogram-
mā ieviest studiju 
kursus, kuri saistīti ar 
precīzo lauksaimnie-
cību, ģeostatiku, lauk-
saimniecības auto-
matizāciju un roboti-
zāciju. 

Nākamajā pārskata periodā paredzēts ieviest visās Mg studiju 
apakšprogrammās izvēles studiju kursu Lauksaimniecības mobilie roboti. 
Enerģētikas apakšprogrammā paredzēts ieviest studiju kursu Regulējama 

automātiska elektropiedziņa. 

Apsvērt moduļu sistē-
mas ieviešanas lietde-
rīgumu, pozitīvos un 
negatīvos aspektus. 

Notiek moduļu sistēmas izvērtējums arī pielāgotībai tālmācības 
apstākļiem. 

Apgūt un integrēt 
studiju kursos SIA 
Armgate dāvātos 
stendus. 

Profesors D.Berjoza un mācību meistars R.Jurgens atjaunojuši 8 mācību 
stendu darbspēju. Stendi gatavi apmācības uzsākšanai. 

Ieteicams rast atbalstu 
studējošo noslēgumu 
darbu izstrādē, ja 
nepieciešams rezer-
ves daļu un mezglu 
iepirkums prototipa 
izstrādei. 

Pārskata periodā ar Tehniskās fakultātes un Jelgavas domes materiālo 
atbalstu izgatavots ar saules enerģiju darbināms elektrovelosipēds. 

 
ESF projekta Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide (Nr.  

8.2.3.0/18/A/009) ietvatros visām studiju virziena programmām, izņemot jaunizveidoto 
programmu Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas, ir izstrādāti programmu pilnveides plāni, 
28.08.2020. tie publiski apspriesti ar nozaru un studējošo pārstāvjiem. 

 

4. Studiju virziena studiju satura pilnveidošana un aktualizēšana 

4.1. Izmaiņas studiju plānos un esošajos studiju kursos 

Izmaiņas esošo studiju programmu plānos nav notikušas. 
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4.2. Jaunu studiju kursu izveidošana 

2019./2020. studiju gadā turpinājās esošo studiju kursu programmu pārkatīšana un to 
papildināšana atbilstoši jaunajām LLU studiju kursu programmu prasībām. Studiju 
programmu direktori turpināja darbu pie studiju kursu kartējumu sagatavošanas. 

Jauni studiju kursi netika integrēti studiju plānos. Notiek darbs pie studiju kursa 
Lauksaimniecības mobilie roboti izstrādes un materiāli tehniskā nodrošinājuma pilnveides. 

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

LLU bibliotēka abonē vairākas datubāzes, no kurām iespējams veikt dažādu grāmatu 
kopiju saglabāšanu. Tādējādi LLU mācībspēkiem ir iespēja iegūt jaunu informāciju un 
būtiski papildināt savu datorbibliotēku, kuru iespējams izmantot studiju kursu 
modernizācijā, kā arī informācijai studentu noslēguma darbu izstādē. 

ESF projekta LLU studiju programmu konsolidācija un jaunu programmu izstrāde 
(Nr. 8.2.1.0/18/A/007) ietvaros studiju programmai Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas 
ir izstrādāti mācību materiāli angļu valodā 26 studiju kursos. Visi materiāli ir ieveitoti LLU 
e-studiju sistēmā. 

4.4. Studiju noslēguma pārbaudījumu izstrādes ieteikumi 

Fakultātei turpināt atzīstamo darbu pie bakalaura darbu tematikas dažādošanas, piedāvājot 
inovatīvus darbu tematus. 

Pirms studentiem piedāvājamo bakalaura darbu tematu saraksta apstiprināšanas institūta 
akadēmiskā personāla sēdē izvērtēt tematu piemērotību studenta inženiertehniskās sagatavotības 
pierādīšanai, priekšaizstāvēšanā nopietnāk vērtēt darbu gatavību.  

Darbu vadītājiem pievērst lielāku uzmanību pretendentu inženiertehniskās sagatavotības 
atspoguļošanai darbā, darbu noformējuma atbilstībai metodiskajiem noteikumiem, secinājumu 
kvalitātei.  

Turpināt atzīstamo praksi par bakalaura darbu un prezentāciju ievietošanu e-studiju sistēmā 
reizē ar iesniegšanu plaģiāta pārbaudei. 

Minētie noslēgumu pārbaudījumu komisiju ieteikumi pārrunāti TF Domes 17.06.2020. sēdē 
un noslēguma darbu vadītāji aicināti tos ievērtēt turpmākajā darbā. 

 

5. Mācībspēki un pētnieki 

5.1. Profesionālā pilnveide 

Notiek ESF projekta 8.2.2 LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana īstenošana, kura 
ietvaros paredzēta arī studiju virziena mācībspēku angļu valodas prasmju pilnveidošana un 
stažēšanās dažādos uzņēmumos (https://www.llu.lv/lv/projekti/apstiprinatie-projekti/2019/llu-akademiska-

personala-pilnveidosana-0). Pārskata periodā stažēšanās programmu ir pabeidzis viens virziena 
mācībspēks (https://www.llu.lv/sites/default/files/files/projects/ES29_Publicitāte_Nr3.pdf, 
https://www.llu.lv/sites/default/files/files/projects/ES29_Publicitāte_Nr5.docx_(002).pdf), stažēšanos uzsākuši 
septiņi virziena mācībspēki (https://www.llu.lv/sites/default/files/files/projects/ES29_Publicitāte_Nr6.pdf, 

https://www.llu.lv/sites/default/files/files/projects/ES29_Publicit%C4%81te_Nr7_0.pdf).  
Jūnija mēnesī projekta ietvaros angļu valodas prasmju pilnveidošanu projekta ietvaros 

uzsāka četri virziena mācībspēki. 
Jūnija-augusta mēnešos seši virziena mācībspēki apguva specializēto apmācību programmu 

Mūsdienīgi un efektīgi komunikācijas un sadarbības rīki IT vidē, kuras ietvaros bija iekļautas 
tēmas: Dinamiska un aktīva prezentācija (8 h), MS Mākoņpakalpojumi datu glabāšanai un 

koplietošanai (4 h), Tiešsaistes rīki interaktīvās prezentācijas izveidei un komunicēšanai, un 

aptauju veidošanai tiešsaistē (8 h) 
(https://www.llu.lv/sites/default/files/files/projects/ES29_Publicitāte_Nr6.pdf).  
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Liela daļa virziena mācībspēku 31.01.2020. piedalījās LLU Akadēmiskajā konferencē LLU 

ceļā uz studiju virzienu novērtēšanu un akreditāciju 
(https://www.llu.lv/sites/default/files/files/notikumi/AK2020_programma_ielugums.pdf). 

Virziena programmu direktori 25.10.2029. piedalījās ESF projekta Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide (Nr. 8.2.3.0/18/A/009, 2018-2021) ietvaros 
piedalījās seminārā Pētījums par darbaspēka pieprasījuma tendencēm laika periodam līdz 2030. 
gadam (https://www.llu.lv/lv/projekti/apstiprinatie-projekti/2018/latvijas-lauksaimniecibas-universitates-
parvaldibas-pilnveide).  

 
 
 
 

5.2. Zinātniskās pētniecības veicināšana 

Publikācijas vai referāta veids, projekti 
Skaits pārskata 

periodā* 

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

55 

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

2 

Izdotās zinātniskās monogrāfijas - 
Citas zinātniskās publikācijas 7 
Starptautisko konferenču materiāli (Abstract) 10 
Referātu saraksts starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 53 
Referātu saraksts pārējās konferencēs - 
Zinātniski populārās un zinātniski metodiskās publikācijas 7 
Starptautisko apstiprināto vai uzturēto patentu, licenču un zinātības 
(know-how) skaits 

17 

Zinātniskie projekti 9 
t.sk., projekti, kuros iesaistīti studenti 4 

 
* - Izvērsta informācija sniegta 1.-8. pielikumā. 
 

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

Informāciju skatīt 9. pielikumā. 

5.4. Maģistrantu un doktorantu iesaistīšana studiju kursu īstenošanā 

Mehānikas institūta doktorants pasniedz studiju kursu Inženiergrafika Pārtikas tehnoloģijas 
fakultātes programmas Pārtikas produktu tehnoloģija 1. kursa studentiem, otrs doktorants 
pasniedz Meža fakultātes Kokapstrādes pamatstudiju programmas studentiem studiju kursu 
Tehniskā grafika. 

Spēkratu institūtā darbu ar 01.09.2019. uzsāka ESF projekta LLU akadēmiskā personāla 

pilnveidošana ietvaros piesaistīts viens doktorants 
(https://www.llu.lv/sites/default/files/files/projects/ES29_Publicit%C4%81te_Nr2.pdf).  

 

6. Sadarbība  

6.1. Sadarbības stiprināšana ar ieinteresētajām pusēm 

Lauksaimniecības inženierzinātnes programmas Lauksaimniecības tehnikas 
apakšprogrammas 4. kursa studentiem Lauksaimniecības mašīnu kursa ietvaros 2019. gada 25. 
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novembrī bija izbraukuma nodarbība uzņēmumā lauksaimniecības tehnikas tirdzniecības un 
apkalpošanas uzņēmumā Dotnuva Baltic. 

Programmas direktors ir Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares ekspertu 
padomes loceklis (https://lddk.lv/wp-content/uploads/2020/08/2-piel_mmm-nep-sastavs_11_12_2019.pdf), tās 
ietvaros pārskata periodā tika jautājumi par profesiju standartu izstrādi vai aktualizāciju gan 
autotransporta, gan lauksaimniecības tehnikas jomās. 
 

 

 

 

6.2. Starptautiskās sadarbības veicināšana 

Ārvalstu studenti (ERASMUS+, BOVA, apmaiņas programmas, starptautiskās vasaras 

skolas utt.) un vieslektori: 
 

Valsts Ārvalstu studentu skaits Ārvalstu vieslektoru skaits 

Lietuva 2 - 
Polija - 2 

Ārvalstu studentu un vieslektoru vārdisku sarakstu skatīt 11. pielikumā. 
 

LLU studentu mobilitāte 

Studiju programma 
ERASMUS+ 

BOVA 
SMS SMP 

Mašīnu projektēšana un ražošana, Bc 4   
Lauksaimniecības inženierzinātne, Bc 2   

SMS – mobilitātes studijas 
SMP – mobilitātes prakse 
Studentu, kas piedalījušies mobilitātē, vārdisku sarakstu skatīt 12. pielikumā. 
 

LLU mācībspēku mobilitāte 

ERASMUS+ programmas ietvaros studiju programmas Tehniskais eksperts direktors, 
asociētais profesors nolasīja lekciju kursu Kazimira Puļaski Tehnoloģiju un Humanitāro zinātņu 
universitātes (Polija) studentiem par tēmu: Biofuels for Internal Combustion Engines. 

 
ESF projekta ietvaros pavasara semestrī Spēkratu institūtā strādāja viesprofesors no Polijas 

Radomas Tehniskās universitātes M.Rucki (http://www.tf.llu.lv/lv/raksts/2020-03-02/viesprofesors-no-

polijas-vadis-vieslekciju-par-industry-4-konceptu). 10.03.2020. viņš nolasīja publisku vieslekciju Concept 

of Industry 4 ar diskusiju par ražošanas attīstības tendencēm un jauniem tehnoloģiskajiem 
izaicinājumiem ceturtās industriālās revolūcijas kontekstā. 
(https://www.llu.lv/sites/default/files/files/projects/ES29_Publicitāte_Nr4.pdf, 
https://www.llu.lv/sites/default/files/files/projects/ES29_Publicitāte_Nr5.docx_(002).pdf), sagatavotais lekciju 
materiāls Industry 4 pieejams LLU e-studiju sistēmā (https://estudijas.llu.lv/course/view.php?id=2686) 3 
KP apjomā. 

Informāciju skatīt 13. pielikumā. 
 

7. Studiju virziena resursu izmaiņas 

7.1. Studējošo skaits 

Studiju līmenis 
Studējošo skaits 

01.10.2019. 

Studējošo skaits 

01.10.2020. 

Absolventu 

skaits 

Pamatstudijas    
Lauksaimniecības inženierzinātne, a 137 122 23 
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Mašīnu projektēšana un ražošana, p(b) 91 84 16 
Tehniskais eksperts, 1. līm. 26 22 6 
Maģistra studijas    
Lauksaimniecības inženierzinātne, a 39 33 11 
Doktora studijas    
Lauksaimniecības inženierzinātne 9 11 1 

 
No tabulas redzams, ka studentu skaits pēdējā gada laikā samazinājies visās programmās, 

izņemot doktora programmu. Būtiskākais samazinājums ir Tehniskā eksperta programmā un 
Lauksaimniecības inženierzinātnes bakalaura un maģistra programmās. Ja Mašīnu projektēšanas 

un ražošanas programmā pēdējo četru gadu laikā uzņemto studentu skaits nav būtiski mainījies, 
tad Lauksaimniecības inženierzinātnes programmā tas ir bijis svārstīgs un kopumā ar 
samazinājuma tendenci, īpaši Autotransporta apakšprogrammā. Ar mērķi mainīt šo negatīvo 
tendenci, fakultātē ir uzsākta vērienīga programma studiju materiāli tehniskās bāzes 
pilnveidošanai un modernizācijai šajos virzienos.  

7.2. Mācībspēku skaits 

Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla skaits 

Amats 2017./ 2018. 2018./ 2019. 

Profesori 13 13 
Asociētie profesori 12 13 
Docenti 12 11 
Lektori 26 24 
Asistenti - - 
Vadošie pētnieki 2 2 
Pētnieki - - 
Kopā 65 63 

7.3. Studiju virziena infrastruktūras izmaiņas 

Telpu (auditoriju, laboratoriju) uzlabojumi (remonts, aprīkojums) 
Fakultātes telpu un aprīkojuma modernizācija tiek veikta ERAF projekta LLU STEM studiju 

programmu modernizācija, Nr. 8.1.1.0/17/I/001 (2017-2021) ietvaros 
(https://www.llu.lv/sites/default/files/files/projects/publicitatei%20Nr_8.pdf, 
https://www.llu.lv/sites/default/files/files/projects/publicitatei%20Nr_9.pdf, 
https://www.llu.lv/sites/default/files/files/projects/publicitatei%20Nr_10.pdf). 

Telpas 

numurs/nosaukums 
Struktūrvienība Uzlabojuma īss apraksts 

137. auditorija, jaunais 
mācību korpuss. 

Spēkratu institūts Pabeigta jaunā mācību korpusa, siltināšana, 
apgaismes ķermeņu nomaiņa, stiklabloku 
sienu renovācija, kas uzlabo studentu 
laboratorijas darbu izpildes kvalitāti.  

SIA Armgate 

dāvinājums 
Tehniskajai fakultātei 

Spēkratu institūts 247. telpā izvietoti 9 jauni stendi: Bremžu 
sistēmas stends ar lokiem, Bremžu sistēmas 
stends ar diskiem, Lukturu sistēmas 
apmācības stends, Kondicioniera sistēmas 
apmācības stends, Tiešās benzīna 
iesmidzināšanas stends, Benzīna 
iesmidzināšanas sistēmas stends, Drošības 
sistēmu apmācības stends, Datu transmisijas 
un Sensoru imitācijas stends. 
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Telpas 

numurs/nosaukums 
Struktūrvienība Uzlabojuma īss apraksts 

247. telpā veikts pilns kosmētiskais remonts, 
nomainītas grīdas flīzes, nomainīti gaismas 
ķermeņi un jauna elektroinstalācija. 

SIA Armgate 
dāvinājums 
Tehniskajai fakultātei 

Spēkratu institūts 137. telpā tiks novietots Hibrīda diagnostikas 
un darbības imitācijas stends un Dīzeļmotora 
Common rail sistēmas imitācijas stends. Abi 
stendi ir ar darbojošiem motoriem, tāpēc tos 
paredzēts darba laikā pieslēgt pie atgāzu 
atsūkšanas sistēmas. 

SIA Armgate 

dāvinājums 
Tehniskajai fakultātei 

Spēkratu institūts Biodegvielu zinātniskajā laboratorijā Paula 
Lejiņa ielā 2 izvietots jauns BMW stends 
komplektā ar hidrauliski darbināmu motora 
bremzi.  

Telpu remonts un 
labiekārtošana, 
teritorijas 
labiekārtošana 

Spēkratu institūts Pēc TF piebūves korpusa rekonstrukcijas 
darbiem izveidotas papildus durvis vieglākai 
komunikācijai laboratorijas darbu laikā starp 
iekšpagalmu un ārpagalmu. Ārpagalmā 
uzklāts jauns asfalta segums, kas ļaus 
kvalitatīvāk veikt saķeres koeficienta un 
stūres iekārtas kinemātikas mērījumus 
reāliem automobiļiem. 

Studiju procesa 
papildināšana ar 
jauniem oriģināliem 
modeļiem 

Spēkratu institūts 2020. gada pavasarī izstrādāts solārais 
elektriskais velosipēds, kuru izmantos studiju 
kursos Inženierzinātne un vide un 
Alternatīvās enerģijas spēkrati eksperimentu 
veikšanai. Izstrādāts mobilais 
lauksaimniecības robots, kuru paredzēts 
izmantot jaunieviešanajā studiju kursā 
Lauksaimniecības mobilie roboti un studiju 
kursā Iegultā programmēšana inženieriem. 

Datorklase (408) Mehānikas institūts Iegādāti jauni datori, programmas, ekrāns, 
telpai veikts kosmētiskais remonts. 

Mašīnu elementu 
laboratorija 

Mehānikas institūts Iegādāts saasotības mērītājs 

Tehnisko kultūru 
novākšanas laboratorija 
(117) 

Lauksaimniecības 
tehnikas institūts 

Izgatavoti mācību stendi – uzskates līdzekļi 
cukurbiešu novākšanas kombaina lapu 
griezējam (divu tipu), sakņu cēlājam un biešu 
iekrāvējam. 

212. un 314. auditorijas LTI, EI Veikts auditoriju kapitālais remonts ar 
nesošo konstrukciju stiprināšanu. Auditorijas 
nokomplektētas ar jauniem galdiem, soliem 
un video projektoriem. 

109. laboratorija Lauksaimniecības 
tehnikas institūts 

Veikts daļējs kapitālais remonts, tiks pabeigts 
līdz gada beigām. 

Augsnes apstrādes 
mašīnu laboratorija 

Lauksaimniecības 
tehnikas institūts 

Izgatavots kultivatoru atsperzaru pētniecības 
stends, kas tiks izmantots gan apmācībā, gan 
pētniecībā. 

8. Citas izmaiņas 

Nav notikušas.  
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PIELIKUMI 

 
Pielikumos ietvertajai informācijai ir ierobežota piekļuve, pamatojoties uz personas datu 

aizsardzības regulu. 
 

 


