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Studiju virziena pilnveides pasākumi
2020./2021. STUDIJU GADĀ
1. Studiju virziena studiju programmas un to izmaiņas
Studiju virziens Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un
mašīnzinības ir akreditēts līdz 2022. gada 31. decembrim saskaņā ar 2021. gada 3. jūnija
grozījumiem Augstskolu likumā. 07.06.2021. Akdēmsikās Informācijas centra tika ieniegts
pieteikums ūn pašnovērtējuma ziņojums studiju virziena novērtēšanai. Akreditācijai netika sniegta
1. līmeņa programma Tehniskais eksperts, jo tai iepriekšējais profesijas standarts zaudējis spēku
un Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes 2021. gada 10.
februāra sēdē saskaņotajā Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares kvalifikāciju
struktūrā, kurā Sauszemes transportlīdzekļu tehniskajam ekspertam turpmāk būs paredzēts 7.
Latvijas
kvalifikācijas
līmenis
un
5.
profesionālās
kvalifikācijas
līmenis
(https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/nozkval/NKS_metalapstrade.pdf).
Studiju virzienā ietilpstošās programmas:
Iegūstamais
grāds
un/vai
kvalifikācija
Sauszemes
transportlīdzekļu
tehniskais eksperts
Inženierzinātņu bakalaura grāds
mašīnzinātnē
Profesionālais bakalaura grāds
mašīnu projektēšanā un ražošanā
/ mehānikas inženieris
Inženierzinātņu bakalaura grāds
mašīnzinībās

Nr. Nosaukums

Studiju veids

KP

1.

Tehniskais eksperts,
1. līm.
Lauksaimniecības
inženierzinātne, a
Mašīnu projektēšana
un ražošana, p(b)

Pilna un
nepilna laika
Pilna un
nepilna laika
Pilna un
nepilna laika

100

Biosistēmu
mašinērija un
tehnoloģijas
Lauksaimniecības
inženierzinātne, a
Lauksaimniecības
inženierzinātne, d

Pilna laika

120

Pilna un
nepilna laika
Pilna un
nepilna laika

80

Inženierzinātņu maģistra grāds

120

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

2.
3.

4.

5.
6.

160
160

a – akadēmiskā bakalaura/maģistra studiju programma
p(b) – profesionālā bakalaura studiju programma
1. līm. – pirmā līmeņa profesionālā studiju programma
d – doktora programma
Studiju programmu Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas īstenot 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%8
1l%C4%81.pdf).

2. Studiju virziena stratēģijas izmaiņas
Sakarā ar to, ka tiek likvidēta 4. līmeņa kvalifikācija Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais
eksperts, ir nolemts, ka 2022. gadā pēc pēdējā kursa studentu absolvēšanas studiju programma
Tehniskias eksperts tiks slēgta.

3

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

Pievērst lielāku uzmanību ne tikai studentu
tehniskajām zināšanām un profesionālitātei, bet arī datorprasmēm.
Turpināt
investēt
akadēmiskā personāla
kvalifikācijas attīstībā

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

Gadskārtējās 20-tās starptautiskās zinātniskās konferences Inženierzinātne
lauku attīstībai, kas COVID-19 pandēmijas dēļ notika attālinātā režīmā,
programmas komitejas vadītājs ir programmas profesors A.Āboltiņš,
programmas komitejā – divi studiju virziena profesori, organizācijas
komitejas sastāvā – astoņi. Kā referenti konferencē piedalījās 22 studiju
virziena mācībspēki, rakstus recenzējuši 25 virziena mācībspēki.
(https://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2021/). Četri studiju virziena
mācībspēki ar fakultātes finansiālu atbalstu piedalījušies gadskārtējā
starptautiskajā zinātniskajā konferencē Igaunijas Dzīvības zinātņu
universitātē un publicējuši rakstus žurnālā Agronomy Research (vol. 19
(2021) – Special Issue I, II) (https://agronomy.emu.ee/).
Turpināt pētniecības Atspoguļots 7. pielikumā (https://www.llu.lv/lv/apstiprinatie-projekti-1).
projektus
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 Atspoguļots 7.3. punktā.
aprīkojuma attīstību
Paplašināt sadarbību
ar citām augstākās
izglītības iestādēm un
Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolu

Gadskārtējās 20-tās starptautiskās zinātniskās konferences Inženierzinātne
lauku attīstībai programmas komitejā darbojās 26 ārvalstu augstākās
izglītības un zinātnes iestāžu pārstāvji no 20 valstīm. Konferencē, kas
notika attālināti, kopumā bija 115 referāti, no tiem 45 bija ārvalstnieku
referāti – referenti pārstāvēja 12 valstu 55 augstākās izglītības un
zinātniskās institūcijas. 53 referāta autori bija no Latvijas 14 augstākās
izglītības
un
zinātniskajām
institūcijām.
(https://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2021/Programme_2021.pdf). TF
Mehānikas institūta asoc. profesors pasniedz kursus Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolā: Tehniskā grafika, Ievads inženierzinātnēs un Datorizētās
projektēšanas pamati (https://jtv.edupage.org/timetable/).
studentu Pārskata periodā ārzemju studentu piesaiste nenotika karantīnas dēļ, tāpēc
gadījumā kopīgo moduļu plānojums nav ieviests.

Ārzemju
piesaistes
pilna laika programmā, dažus moduļus
plānot veikt kopā ar
latviešu
valodas
studiju programmām.
Aktīvāk
veikt
studentu
piesaisti
maģistra
studiju
programmai.

Piesaiste notiek rīkojot dažādus pasākumus, piemēram, Mehatrons 2021.
Pasākumā tika demonstrēts ar saules enerģiju darbināms tricikls un
lauksaimniecības robots nezāļu iznīcināšanai ar lāzeru.
2021. gada rudenī lauksaimniecības inženierzinātņu studiju
apakšprogrammā “Spēkrati un serviss” iestājušies 7 maģistranti atšķirībā
no iepriekšējā pārskata perioda- 1 students.
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Rekomendācija

Izpildes/nepildīšanas apraksts un argumentācija

Pārdomāt
iespēju
izvēles kursu sadaļā
katrā apakšprogrammā ieviest studiju
kursus, kuri saistīti ar
precīzo lauksaimniekcību, ģeostatiku, lauksaimniecības
automatizāciju
un
robotizāciju.
Apsvērt
moduļu
sistēmas ieviešanas
lietderīgumu,
pozitīvos
un
negatīvos aspektus.
Ieteicams rast atbalstu
studējošo noslēgumu
darbu izstrādē, ja
nepieciešams
rezerves daļu un
mezglu
iepirkums
prototipa izstrādei.

Enerģētikas apakšprogrammā paredzēts ieviest studiju kursu “Regulējama
automātiska elektropiedziņa”.
Pēc rekomendācijām, izstrādes stadijā ir divi studiju kursi “Mobilie roboti”
(2KP), kurš paredzēts visām apakšprogrammām. Otrs uz rekomendācijām
balstītais studiju kurss būs “GPS izmantošana precīzajā lauksaimniecībā”
(2KP).

Notiek moduļu sistēmas izvērtējums arī pielāgotībai tālmācības
apstākļiem. Nākamajā pārskata periodā paredzēts ieviest dalīto nodarbību
plānošanu. Klātienē paredzēts nodarbības plānot 1 dienu nedēļā, bet otrā
dienā nodarbības tiks plānotas apvienotajā klātienes un attālinātājā formā
Pārskata periodā ar Tehniskās fakultātes un Jelgavas domes materiālo
atbalstu bakalaura darba ietvaros izstrādāts ar saules enerģiju darbināms
katamarāns, kurš tiks izmantots maģistra darba izstrādes pētījumos.

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. Gatavojot studiju virziena
pašnovērtējuma ziņojumu tika pārskatīti visu studiju kursu programmu apraksti –
pilnveidojot un koriģējot kursu saturu, rezultātus un informācijas avotus. Sagatavoti visu
kursu apraksti angļu valodā.
4.2. Jaunu studiju kursu izveidošana
Pārskata periodā jauni studiju kursi netika integrēti studiju plānos. Notiek darbs pie
studiju kursu “Mobilie roboti” (2KP), kurš paredzēts visām maģistra programmas
apakšprogrammām, un “GPS izmantošana precīzajā lauksaimniecībā” (2KP) izstrādes.
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
turpinājās mācību materiālu sagatavošana angļu valodā studiju kursos. Visi materiāli tiek
ieveitoti LLU e-studiju sistēmā.
Kritiski pārstrādāti metodiskie noteikumi bakalaura un maģistra darbu izstrādāšanai
un aizstāvēšanai studiju programmās Lauksaimniecības inženierzinātne.
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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. Tas dod iespēju komisijas locekļiem jau pirms komisijas
sēdes iepazīties ar darbiem un objektīvāk novērtēt darbus.
Eksperimentāliem pētījumiem to metodikas un satura labākai izpratnei ieteicams pievienot
darbam vismaz kādas eksperimenta sērijas videomateriālu.
Minētie noslēgumu pārbaudījumu komisiju ieteikumi pārrunāti TF Domes 16.06.2021. 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 notiek arī studiju virziena mācībspēku angļu valodas prasmju pilnveidošana un stažēšanās
dažādos uzņēmumos (https://www.llu.lv/lv/projekti/apstiprinatie-projekti/2019/llu-akademiska-personalapilnveidosana-0). Pārskata periodā stažēšanos uzņēmumos uzsāka seši virziena mācībspēki un
stažēšanos pabeidz astoņi virziena mācībspēki (https://www.llu.lv/lv/projekti/apstiprinatie-projekti/2019/lluakademiska-personala-pilnveidosana)

Projekta ietvaros četri virziena mācībspēki pilnveido savas angļu valodas prasmes projekta
ietvaros.
Liela daļa virziena mācībspēku 29.01.2021. piedalījās LLU tiešsaistes starptautiskajā
akadēmiskajā
konferencē
"Study
Quality:
Experience
and
Improvement"
(https://www.llu.lv/lv/notikumi/2020-07-09/tiessaistes-akademiska-konference-study-quality-experience-andimprovement).

5.2. Zinātniskās pētniecības veicināšana
Publikācijas vai referāta veids, projekti
Starptautiskos, recenzētos zinātniskos izdevumos, kas iekļauti Web of
Science vai Scopus zinātniskās literatūras datu bāzēs
Publikācijas anonīmi recenzētos starptautiskos zinātniskos izdevumos,
t.sk. proceedings
Izdotās zinātniskās monogrāfijas
Citas zinātniskās publikācijas
Starptautisko konferenču materiāli (Abstract)
Referātu saraksts starptautiskajās zinātniskajās konferencēs
Referātu saraksts pārējās konferencēs
Zinātniski populārās un zinātniski metodiskās publikācijas
Starptautisko apstiprināto vai uzturēto patentu, licenču un zinātības
(know-how) skaits
Zinātniskie projekti
t.sk., projekti, kuros iesaistīti studenti

Skaits pārskata
periodā*
50
8
7
13
40
8
3
11
3
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* - 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.

6. Sadarbība
6.1. Sadarbības stiprināšana ar ieinteresētajām pusēm
Lauksaimniecības
inženierzinātnes
programmas
Lauksaimniecības
tehnikas
apakšprogrammas 4. kursa studentiem Lauksaimniecības mašīnu kursa ietvaros 2020. gada 24.
septembrī bija izbraukuma nodarbība uzņēmumā lauksaimniecības tehnikas tirdzniecības un
apkalpošanas uzņēmumā SilJa.
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 aktualizēti 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:
Ārvalstu studenti un vieslektori pārskata periodā fakultātē neviesojās.
LLU studentu mobilitāte
Studentu mobilitāte sakarā ar COVID-19 netika īstenota.
LLU mācībspēku mobilitāte
Asociētais profesors nolasīja attālinātas lekcijas Kazimira Puļaski Tehnoloģiju un Humanitāro zinātņu
universitātē (Radoma, Polija) par tēmu: “Biofuels for Internal Combustion Engines”. (skat.
pielikumu Nr. 10).
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7. Studiju virziena resursu izmaiņas
7.1. Studējošo skaits
Studiju līmenis

Studējošo skaits
01.10.2020.

Pamatstudijas
Lauksaimniecības inženierzinātne, a
Mašīnu projektēšana un ražošana, p(b)
Tehniskais eksperts, 1. līm.
Maģistra studijas
Lauksaimniecības inženierzinātne, a
Doktora studijas
Lauksaimniecības inženierzinātne

Studējošo skaits Absolventu
01.10.2021.
skaits

122
84
22

98
64
16

31
14
4

33

43

5

11

8

1

No tabulas redzams, ka studentu skaits pēdējā gada laikā samazinājies visās programmās,
izņemot maģistra programmu. Būtiskākais samazinājums ir Tehniskā eksperta programmā un
Lauksaimniecības inženierzinātnes un Mašīnu projektēšanas un ražošanas bakalaura 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 īsteno vērienīgu programmu studiju materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošanai un modernizācijai šajos virzienos.
7.2. Mācībspēku skaits
Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla skaits
2019./ 2020.
2020./2021.
Amats
Profesori
13
13
Asociētie profesori
13
11
Docenti
11
8
Lektori
24
23
Asistenti
Vadošie pētnieki
2
2
Pētnieki
Kopā
63
57
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
SIA Armgate
dāvinājums
Tehniskajai fakultātei

Struktūrvienība
Spēkratu institūts

Uzlabojuma īss apraksts
247. telpā izvietoti un apgūti 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
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Telpas
numurs/nosaukums

Struktūrvienība

SIA Armgate
dāvinājums
Tehniskajai fakultātei

Spēkratu institūts

SIA Armgate
dāvinājums
Tehniskajai fakultātei

Spēkratu institūts

Studiju procesa
papildināšana ar
jauniem oriģināliem
modeļiem

Spēkratu institūts

Datorklase (408)

Mehānikas
institūts
Mehānikas
institūts
Lauksaimniecības
tehnikas institūts

Mašīnu elementu
laboratorija
Tehnisko kultūru
novākšanas
laboratorija (117)
109. laboratorija
Augsnes apstrādes
mašīnu laboratorija

Lauksaimniecības
tehnikas institūts
Lauksaimniecības
tehnikas institūts

Uzlabojuma īss apraksts
sistēmu apmācības stends, Datu transmisijas un
Sensoru imitācijas stends.
Apgūts 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.
Biodegvielu zinātniskajā laboratorijā Paula
Lejiņa ielā 2 apgūts jauns BMW stends
komplektā ar hidrauliski darbināmu motora
bremzi.
Izstrādāts un apgūts 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.
Iegādāti un apgūti jauni datori, programmas,
ekrāns, telpai veikts kosmētiskais remonts.
Iegādāts un aprobēts saasotības mērītājs
Izgatavoti un aprobēti mācību stendi – uzskates
līdzekļi cukurbiešu novākšanas kombaina lapu
griezējam (divu tipu), sakņu cēlājam un biešu
iekrāvējam.
Pabeigts laboratorijas telpas remonts, telpa
aprīkota ar laboratorijas apmācības iekārtām.
Aprobēts 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.
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