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P I E L I K U M I 
 
1.sējums. 
Kokapstrādes specialitātes akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma 
ziņojums.  2002.gads. 
Kokapstrādes specialitātes akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma 
ziņojums.  2003.gads. 
Kokapstrādes specialitātes akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma 
ziņojums.  2004.gads. 
Kokapstrādes specialitātes akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma 
ziņojums.  2005.gads. 
Kokapstrādes specialitātes akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma 
ziņojums.  2006.gads. 
 
2.sējums. 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 
“Kokapstrāde” un tās  salīdzinājums. 
Studiju priekšmetu anotācijas. 
Akadēmiskā personāla izpildīto pētniecisko projektu saraksts un 
piesaistītais finansējums 2002.-2006.g. 
Studiju programmas un tās realizācijas novērtējums studentu skatījumā. 
Kokapstrādes specialitātes studiju programmu realizācijā iesaistītas 
struktūrvienības. 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
“Kokapstrāde” akadēmiskais personāls. 
Koksnes materiālu un tehnoloģijas maģistra studiju programmas 
akadēmiskais personāls. 
Akadēmiskā personāla zinātniskās biogrāfijas ( CV ). 
Akadēmiskā personāla galveno publikāciju saraksts 2002.-2006.g. 
Akadēmiskā personāla piedalīšanās konferencēs 2002.-2006.g. 
Kokapstrādes katedras rīcība esošās laboratorijas un laboratorijas iekārtas. 
Kokapstrādes katedras darbības plāns LLU attīstības stratēģiskā plāna 
izpildei 2007.gadā. 
Diplomu un diplomu pielikumu paraugi (kopijas).  
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I e v a d s 

 
LLU Meža fakultāte ir vienīgā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas nodrošina 

augstākās profesionālās un akadēmiskās izglītības iegūšanu kokapstrādes un koksnes 

materiāzinātnes jomā.     

 

Pamatstudijas kokapstrādes specialitātē notiek saskaņā ar otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programmu “Kokapstrāde” (izglītības klasifikācijas kods – 42543, 

akreditēta līdz 31.12.2007.g.); studiju programmas absolventi iegūst kokapstrādes inženiera 

kvalifikāciju (Latvijas profesiju katalogs, kods 2149.46). 

 

Maģistra studiju programma kokapstrādē (koksnes materiāli un tehnoloģija – 

izglītības klasifikācijas kods – 45543, akreditēta līdz 31.12.2007.g.) atbilst akadēmisko 

studiju otrajam līmenim, kas seko augstākām profesionālām studijām. Maģistra studiju 

absolventi iegūst inženierzinātņu maģistra akadēmisko grādu (Mgr.sc.ing.).  
 

Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktorantūras studiju (izglītības klasifikācijas 

kods – 51543, akreditēta līdz 31.12.2010.) uzdevums ir pedagoģiskās un zinātniskās 

kvalifikācijas paaugstināšana pēc maģistra grāda ieguves. Pēc teorētiskā kursa ieguves un 

promocijas darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas doktorantūras studiju absolventi iegūst 

augstāko zinātnisko kvalifikāciju – inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) grādu. 

 

Studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi pēcakreditācijas periodā (pievienoti 

studiju programmu akreditācijas pieteikumam) ir apspriesti LLU Meža fakultātes Domes 

sēdēs un apstiprināti LLU Senātā. 

 

Atkārtotai akreditācijai tiek pieteiktas 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programma “Kokapstrāde” un maģistra studiju programma “Koksnes materiāli un 

tehnoloģijas”. Šajā pašnovērtējuma ziņojumā ir iekļauti dokumenti, kas pievienojami studiju 

programmu akreditācijas pieteikumam.     
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1.  Studiju programmu akreditācija 
 

Otrā līmeņa profesionālās izglītības studiju “Kokapstrāde” (ar integrētu 

inženierzinātņu bakalaura standartu materiālzinātnē) ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas 

Akreditācijas komisijas 2001.gada 17.oktobra lēmumu Nr.396 un maģistra studiju 

programma “Koksnes materiāli un tehnoloģijas” ar Akreditācijas komisijas 2001.gada 

17.oktobra lēmumu Nr.398 ir akreditētas līdz 2007.gada 31.decembrim.  Studiju programmu 

akreditācijas lapu kopijas ir pievienotas pašnovērtējuma ziņojumam.   

 
 
 

1. Licences studiju programmām 
 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija izsniedza Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes licences par tiesībām īstenot: 

• profesionālās augstākās izglītības programmu “Kokapstrāde” (42543) inženiera 

kvalifikācijas iegūšanai, licences Nr. 04056-59; 

• akadēmisko augstākās izglītības programmu “Koksnes materiāli un tehnoloģija” (45543) 

inženierzinātņu akadēmiskā maģistra grāda iegūšanai, licences Nr. 04056-58. 

 

Licenču kopijas ir pievienotas pašnovērtējuma ziņojumam.  

 
 
 

2. Iespējamā studiju programmu likvidācija 
 
Studiju programmu likvidācijas gadījumā pamatstudiju studiju programmā 

studējošiem būs iespējas studijas turpināt Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un 

lietišķās ķīmijas fakultātē, apgūstot studiju programmas “Materiālu tehnoloģija un dizains” 

vai “Amatniecības tehnoloģija un dizains”, bet uzņēmējdarbības virzienā LLU Ekonomikas 

fakultātē vai citā augstākās izglītības iestādē.  

 

Maģistra studijas var turpināt Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un 

lietišķās ķīmijas fakultātē studiju programmā “Materiālu tehnoloģija un dizains”, bet 

uzņēmējdarbības virzienā LLU Ekonomikas fakultātē vai citā augstākās izglītības iestādē.      
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4. Studiju programmu apraksts 
 
 

4.1. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “Kokapstrāde” 
 

 Studiju programmai “Kokapstrāde” ir profesionāls raksturs ar akadēmiskās izglītības 

elementiem. Kopējais studiju programmas apjoms ir 160 KP (ieskaitot fizkultūru – 163 KP), 

no kuriem akadēmiskie priekšmeti, kas atbilst inženierzinātņu bakalaura studiju programmai, 

ir 78 KP jeb 48,8 %. Vispārizglītojošie studiju priekšmeti un nozares teorētiskie pamatkursi, 

kuru kopējais apjoms ir 56 KP jeb 35 % no kopapjoma, nodrošina pietiekami augstu 

vispārējās izglītības līmeni un sniedz pamatzināšanas nozares profesionālās specializācijas 

kursu apguvei. Izvēles studiju priekšmetu kopapjoms ir 10 KP. Lai nostiprinātu iegūtās 

teorētiskās zināšanas, tiek izstrādāti 4 obligātie kursa projekti un kursa darbi (5,0 KP 

kopapjomā), kā arī obligātās izvēles kursa projekti un kursa darbi 4,0 KP kopapjomā. Mācību 

prakses (kopā 18 nedēļas) nodrošina studiju teorētiskās daļas saistību ar praksi. Savukārt 

ražošanas prakses  (kopā 8 nedēļas) dod iespēju iepazīties ar darba organizācijas jautājumiem 

kokapstrādes uzņēmumos un ievākt izejas datus diplomprojekta izstrādāšanai. 

Diplomprojektēšanas uzdevums ir parādīt absolventa spējas analizēt tehnoloģiskos procesus 

kokapstrādē, atklāt to nepilnības un izstrādāt priekšlikumus darba tehnoloģijas un 

organizācijas pilnveidošanai, pamatojot tos ar tehniski-ekonomiskiem aprēķiniem.  
 

1.tabula 
Studiju priekšmetu apjoms 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības  

studiju programmā “Kokapstrāde” 
 

Studiju priekšmetu grupas Kredītpunkti, KP % no kopapjoma 
1.  Vispārizglītojošie studiju priekšmeti 20,0 12,5 % 
2.  Nozares teorētiskie pamatkursi 36,0 22,5 % 
3.  Nozares profesionālās specializācijas 
     kursi 

56,0  
+ 4,0 obl.izv. 

 
37,5 % 

4.  Izvēles priekšmeti   6,0   3,8 % 
5.  Prakses 26,0  16,2 % 
6.  Diplomprojekta vai diplomdarba 
     izstrāde 

 
12,0 

   
  7,5 % 

                                        K  o  p  ā : 160,0 100 % 
 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas  “Kokapstrāde” 

studiju plāns, sakārtots pa studiju priekšmetu blokiem, ir dots 6.pielikumā, bet studiju 

priekšmetu anotācijas – 7.pielikumā.  Par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmas “Kokapstrāde” vadītāju LLU Senāta 2006.gada 12.aprīļa sēdē 

apstiprināja prof. H.Tuhermu (Lēmums Nr.5-176). 
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4.2. Studiju programmas salīdzinājums 
 
 

LLU Meža fakultātes 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

“Kokapstrāde” ir salīdzināta ar šādām programmām (skat.6.pielikumu): 

• Helsinku Tehnoloģijas universitātes studiju programmu “Koksnes mehāniskā 

tehnoloģija”; 

• Stokholmas Karaliskās tehnoloģijas universitātes studiju programmu “Koksnes 

tehnoloģija”; 

• Tallinas Tehniskās universitātes studiju programmu “Kokapstrāde”; 

• Kauņas Tehnoloģiskās universitātes studiju programmu “Kokapstrādes tehnoloģija”. 

 
Skandināvijas valstu universitātēs (Somijā un Zviedrijā, arī Norvēģijā) pēdējos 

gados netiek vairs piedāvātas pirmā līmeņa (bakalaura līmeņa vai tam pielīdzinātas 

profesionālās izglītības līmeņa) akadēmiskās izglītības programmas, bet universitāšu 

absolventi iegūst otrā līmeņa akadēmisko izglītību (studiju ilgums minimāli 5 gadi), kam 

atbilst inženierzinātņu maģistra grāds (studiju programmu apjoms 180 KP). Mūsu 

kaimiņvalstīs (Igaunijā un Lietuvā) kokapstrādes augstākās akadēmiskās studijas galvenokārt 

tiek realizētas kā diplomēta inženiera studijas, kurās studiju ilgums ir arī vidēji 5 gadi.  

  

Salīdzinot LLU Meža fakultātes kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmu ar iepriekš minēto universitāšu studiju programmām, var atzīmēts Meža 

fakultātes studiju programmas vājas puses: 

1. Pārāk liels studiju priekšmetu skaits (dažu studiju priekšmetu apjoms tikai 1,5…2,0 KP), 

kas apgrūtina kopsakarību veidošanu. 

2. Studiju programmā paredzēts pārāk maz semināru skaits, kur studenti ziņotu par sava 

patstāvīga darba (literatūras studiju, teorētisko un praktisko pētījumu) rezultātiem.  

3. Studentu vājas svešvalodu zināšanas neļauj izmantot visas iespējas aktivizēt studentu 

patstāvīgo darbu. 

 

Kopumā kokapstrādes specialitātes studiju programmu pašnovērtēšanas gaitā 

konstatēts, ka LLU Meža fakultātes 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programma “Kokapstrāde” atbilst Eiropas Savienības valstu un Latvijas Republikas 

augstākās izglītības sistēmai un mūsdienu zinātnes atziņu līmenim, būtiski neatšķiroties no 

citu Eiropas valstu analoģiskām studiju programmām.  
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4.3. Maģistra studiju programma “Koksnes materiāli un tehnoloģija” 
 
 

 Inženierzinātņu (materiālzinātņu nozares koksnes materiālu un tehnoloģijas 

apakšnozares) maģistra studiju programma izstrādāta, izmantojot gan Latvijas mežzinātnes 

līdzšinējo pieredzi, gan ārvalstu universitāšu maģistrantūras studiju programmu veidošanas 

principus, kā arī ņemta vērā Latvijas republikas tautsaimniecības vajadzība pēc augsti 

kvalificētiem speciālistiem. Tā veidota, lai līdz ar padziļinātu akadēmisko izglītību maģistra 

grāda pretendenti realizētu zinātniskos pētījumus mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošā 

līmenī.  

Pētnieciskais darbs koksnes materiālu un tehnoloģijas maģistrantūrā ir saistīts ar 

koksnes materiāliem un pārstrādes tehnoloģiju, ar koksnes un uz koksnes bāzes veidoto 

materiālu un konstrukciju struktūru, pamatīpašībām un ekspluatācijas procesiem: 

• koksnes kvalitātes kompleksa un perspektīva izvērtēšana un optimālo izmantošanas veidu 

noteikšana; 

• koksnes dabisko un ekspluatācijas īpašību uzlabošana un koksnes materiālu tālākas 

izmantošanas stratēģija; 

• koksnes mehāniskās apstrādes procesi, kokapstrādes iekārtas un instrumenti; 

• koka konstrukcijas, līmētie materiāli un līmētas koka konstrukcijas. Koksnes 

izstrādājumu projektēšana; 

• zāģmateriālu, līmēto materiālu un koka izstrādājumu (arī mēbeļu) ražošana un kvalitātes 

vadība; 

• koksnes kompleksās izmantošanas problēmas, koksnes izmantošana enerģētikā u.c. 

 
 Visu studiju virzienu maģistrantiem vienādi obligāti ir humanitārie un 

vispārizglītojošie studiju kursi. Specializēšanās sākas ar specialitātes vispārējo un speciālā 

kursa izvēli. Teorētiskais kurss sastāda 55 % (44 KP) no studiju programmas kopapjoma, 

pārējais ir pētniecības prakse,  maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana. Studijas iespējams 

veikt kā pilna laika (ilgums 2 gadi) vai nepilna laika (ilgums 3...4 gadi) studijas. 

  
LLU Meža fakultātes maģistra studiju programma (2.tabula) atbilst LLU Senāta 

2002.gada 12.jūnija lēmumam Nr.4-106 “Par LLU maģistra akadēmisko studiju programmu 

standartu”. Par maģistra studiju programmas “Koksnes materiāli un tehnoloģija” vadītāju 

LLU Senāta 2006.gada 12.aprīļa sēdē apstiprināja docentu V.Kozuliņu (Lēmums Nr.5-176). 

 



 

 13 

 
2.tabula 

Maģistra studiju programma LLU Meža fakultātē 
 

 Priekšmeta Nodarbību stundu skaits kopā 
Studiju priekšmeti Apjoms I kurss II kurss 

 h KP rudens 
sem. 

14 ned. 

ziemas 
sem. 

3+8 ned. 

rudens 
sem. 

12 ned. 

ziemas 
sem. 

8 ned. 
1. Obligātie studiju priekšmeti (A daļa) – kopā ne mazāk par 28 KP:   
1.1. Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP:  
- Meža politika 32 2,0 32 -  eks. - - - 
- Meža ekoloģija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Meža ģeogrāfija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 24 -  iesk. - - - 
- Meža vērtība 32 2,0 32 – iesk. - - - 
- Pētījumu metodoloģ. 
padziļ.kurss 

32 2,0 - 32 -  eks. - - 

- ES Meža nozares stratēģija 24 1,5 - - - 24 - 
iesk. 

 1.2.Speciālais kurss – kopā ne mazāk par 15 KP: 
Apgūstamo priekšmetu 
sarakstu  un to apgūšanas plānu 
nosaka  katedra, pie kuras 
maģistrants specializējas. 

Kopā 
ne mazāk par 

15 KP  

Gadā 
vismaz 5 KP, eks. 

Gadā 
vismaz 10 KP, eks.

2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daļa) – kopā par 17 KP: 
- Svešvalodas speckurss  32 2,0 32, eks. - - - 
- Zinātnes filozofija 32 2,0 32, eks. - - - 
- Matemātikas metožu 
pielietošana 

32 2,0 32, eks. - - - 

- Pētniecības prakse - 11,0 Gadā vismaz 6 KP, 
iesk. 

Gadā līdz 5 KP, 
iesk. 

3. Brīvā izvēle – izpilde kopā līdz 10 KP (ne mazāk par 5 KP), tajā skaitā:  
- Informātikas speckursi 
Statistisko datu analīzes metodes 
Anketu datorizētā apstrāde 
Datorizētā projektu vadīšana 
 Uzņēmējdarbības resursu plānošana 

48 3,0 - 48, iesk.. - - 

- Socioloģiskie pētījumi 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - 48, iesk. - 
- Lietišķā psiholoģija 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Retorika 32 2,0 - - 32, iesk. - 
- Starptautiskie ekonomiskie 
sakari 

32 2,0 - - 32, iesk. - 

4. Maģistra darba izstrādāša- 
    na un aizstāvēšana  

25 KP 5 … 10 KP, iesk. 15 … 20 KP, iesk. 

K o p ā : 80 KP ne mazāk par 40 KP līdz 40 KP 
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5. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 
 
 

LLU Meža fakultātes studentiem un vidusskolniekiem ir pieejama plaša informācija 

par piedāvātajām studiju programmām, fakultātes struktūru, akadēmisko personālu, studiju un 

zinātnisko pētījumu virzieniem LLU mājas lapā: www.llu.lv. Katru gadu ievietojam 

informāciju par studiju iespējām informatīvajos bukletos: Augstākā izglītība Latvijā un 

ārzemēs,  Izglītības ceļvedis. Informāciju par studiju iespējām LLU Meža fakultātē katru 

gadu publicē arī meža nozares laikrakstā “Lietaskoks” un žurnālā “Baltijas koks: mežs un 

kokapstrāde”. 

  

Lai palielinātu sabiedrības informētību par speciālistu nepieciešamību ar meža nozari 

saistītās specialitātes, fakultātes pārstāvji ar specializētajiem stendiem piedalās izstādēs 

“Skola” un “Kokapstrāde. Iekārtas. Tehnoloģijas. Instrumenti”, kā arī tradicionālajās Meža 

dienas pasākumos. Pilnībā ir pārveidots fakultātes informatīvais buklets.  

 

Potenciālie studenti plašu informāciju par studiju iespējām iegūst arī LLU Atklāto 

durvju dienās. Esam organizējuši specialitātes vadošo mācībspēku un studentu izbraucienus 

uz vidusskolām un nozares vidējām speciālām mācību iestādēm.  

 
 
 

6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums 
no Latvijas valsts interešu viedokļa 

 
 

Ņemot vērā meža kompleksa nozīmi Latvijas tautsaimniecībā, Latvijas valsts ir 

interesēta sagatavot nacionālos augstu kvalificētus kadrus, kas nodrošina nozares potenciāla 

visefektīvāko izmantošanu. Pateicoties atjaunojamiem mežu resursiem, kokapstrāde ir otra 

lielākā Latvijas rūpniecības nozare (veido ap 17 % no rūpniecības pievienotās vērtības) ar 

visstraujāko attīstību. Ienākumi no koksnes veido vairāk kā 30% no kopējiem eksporta 

ienākumiem, dodot būtisku ieguldījumu pozitīvas ārējās tirdzniecības bilances veidošanā. Lai 

sasniegtu izvirzītos mērķus, LLU Meža fakultāte nodrošina meža nozari ar augstākās 

kvalifikācijas speciālistiem, realizējot atbilstošās augstākās profesionālās un akadēmiskās 

augstākās izglītības programmas, kā arī izmanto savu zinātnisko potenciālu nozares nozīmīgo 

problēmu risināšanā.  
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6.1. Studiju programmu atbilstība profesijas standartam un profesionālās 
augstākās izglītības standartam 

 
 

2004.gada 27.februārī ar IZM rīkojumu Nr.116 apstiprināts kokapstrādes inženiera 

profesijas standarts PS 0236 (5.kvalifikācijas līmenis). Pašnovērtējuma gaitā noteikts, ka 

studiju programma “Kokapstrāde” nodrošina zināšanu un prasmju apguvi, kas rada 

priekšnosacījumus kokapstrādes inženiera pienākumu sekmīgai izpildīšanai. Profesijas 

standarts PS 0236 nosaka arī nepieciešamo zināšanu līmeni. Salīdzinot studiju plānu 

(6.pielikums) ar profesijas standartā izvirzītām prasībām, pašnovērtēšanas procesā noteikts, 

ka LLU augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” nodrošina 

nepieciešamo zināšanu ieguvi šādās jomās:  

 vispārizglītojošās zināšanas kokapstrādes jautājumu risināšanā; 

 kokapstrādes nozares teorētiskās zināšanas inženiertehnisko jautājumu risināšanā 

(informātika un datorgrafika, mašīnmācība, enerģētika); 

 kokapstrādes nozares profesionālās zināšanas (koksnes mācība, koksnes mehāniskā 

apstrāde un iekārtas, kokapstrādes un koksnes pārstrādes tehnoloģijas, projektēšana, 

ekonomika un uzņēmējdarbība, vides un cilvēku aizsardzība).  
 

Augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” (klasifikācijas 

kods – 42543, sk.1.tabula) pilnībā atbilst MK noteikumiem Nr.485 “Noteikumi par otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”: 

- kopējais programmas apjoms 160 KP; 

- vispārizglītojošie studiju priekšmeti – 20 KP; 

- nozares teorētiskie pamatkursi – 36 KP; 

- nozares profesionālās specializācijas kursi – 60 KP, ieskaitot obligātos izvēles 

priekšmetus 4 KP apjomā; 

- izvēles priekšmeti – 6 KP; 

- prakses – 26 KP; 

- diplomprojekta vai diplomdarba izstrāde – 12 KP. 
 

Pašnovērtējuma gaitā konstatēts, ka LLU Meža fakultātes maģistra studiju programma 

“Koksnes materiāli un tehnoloģija” (11.tabula) pilnībā atbilst LLU Senāta 2002.gada 

12.jūnija lēmumam Nr.4-106 “Par LLU maģistra akadēmisko studiju programmu standartu”. 
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6.2. Darba devēju aptaujas rezultāti 

 
 
Lai noskaidrotu darba devēju viedokli un izstrādātu priekšlikumus profesionālās 

izglītības satura aktualizācijai un uzlabošanai, Kokapstrādes katedras as.prof. A.Domkina 

vadībā 2005.gadā izstrādāja Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Meža attīstības 

fonda finansēto projektu “Uzņēmumos nodarbināto speciālistu profesiju un kvalifikācijas 

pieprasījuma izpēte un tālmācības elementu ieviešana pēcdiploma apmācībās”.  
 
Sākot pētījumu, bija nepieciešams uzzināt, ar kādām prasmēm un iemaņām speciālisti 

sāk savu karjeru uzņēmumos. No darba devēju puses ir identificētas galvenās problēmas, ar 

ko nākas saskarties, pieņemot darbā absolventu: 

- motivācijas trūkums,  

- svešvalodu nepārzināšana,  

- komunikāciju prasmju trūkums,  

- nevēlēšanās godprātīgi strādāt.      
 

Pētījumā, kurā tikuši iesaistīti absolventi ar divu līdz trīs gadu darba pieredzi, tika 

konstatēts, ka, uzsākot karjeru būtu bijis nepieciešams: 

 apgūt vairāk praktiskās darba iemaņas;  

 apgūt svešvalodas augstākā līmenī; 

 labāk apgūt komunikācijas un saskarsmes zināšanas; 

 vairāk iepazīties ar juridisko un biznesa vadības jautājumiem. 
 
Novērtējot atsevišķas prasmes un iemaņas, eksperti norādīja, ka speciālistiem, sākot 

strādāt konkrētā uzņēmumā, visvairāk trūkst specifiskās profesionālās zināšanas, kā arī 

procesa plānošana un vadības un kontroles instrumentu pielietošana. Šādas iemaņas 

speciālists var iegūt tikai uzņēmumā pašā un augstskolas tās nevar nodrošināt ne ar kādām 

programmām. Šīm prasmēm būtu nepieciešams pievērst uzmanību jau pirms profesionālās 

karjeras, modificējot mācību procesu – veicinot darbu komandā, vairāk veidojot projekta 

darbus. 
 
Eksperti, izvērtējot dažādas vadošo speciālistu raksturojošās kompetences, deva savu 

vērtējumu par kompetenču būtiskumu: specifiskā profesionālā kompetence – 40 %, sociālā 

kompetence – 23 %, metodiskā kompetence – 19 %, individuālā kompetence – 18 %. No 
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iegūtiem rezultātiem redzams, ka vadītājiem liela nozīme ir viņu profesionālajai pieredzei, kā 

arī iegūtajai izglītībai attiecīgajā nozarē.  

 
Eksperti minēja sekojošas prasmes, kas ir būtiskas labam vadošajam speciālistam: 

• gatavība nepārtraukti mācīties un apgūt jaunus risinājumus; 

 spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli – vadītājam ir jābūt pārliecinātam par savu 

piedāvāto priekšlikumu un risinājumu. 

 spēja izprast sevi un citus - vadītājam ir nepieciešams spēt strādāt ar sevi, atbildēt uz 

jautājumu, kāpēc konkrētās situācijās rodas noteiktas emocijas un kā tas ietekmē 

personālu. 

 

Intervijās eksperti minēja, ka nākotnē uzņēmumu specializācijas dēļ tikai palielināsies 

prasības pēc specifiskās profesionālās kompetences. Galvenokārt tiek minēts, ka metodiskajā 

kompetencē samazināsies nozīme šādām prasmēm: izmaksu kalkulācija un līgumu slēgšana, 

jo šos darbus darīs speciāli nolīgti darbinieki. Lai gan eksperti prasmi vest darba 

dokumentāciju nemin kā īpaši svarīgu, tomēr pētījuma autori uzskata, ka aizvien vairāk 

uzņēmumos tiks ieviesta kvalitātes vadība, kurā šai prasmei ir liela nozīme. 

 
Galvenie secinājumi: 

• meža nozarei un tajā ietilpstošai kokapstrādes apakšnozarei ir visu līmeņu speciālisti, gan 

kokapstrādes tehnologi (4.kvalifikācijas līmenis), kokapstrādes inženieri (5.kvalifikācijas 

līmenis), gan arī dažādu zinātņu nozaru maģistri un zinātņu doktori; 

• speciālistu skaits uzņēmumā galvenokārt ir atkarīgs no uzņēmuma specializācijas virziena 

un tā tehniskā un tehnoloģiskā līmeņa; 

• kokapstrādes nozare strauji attīstās un pieprasījums pēc speciālistiem pieaug; 

• tuvāko 10 gadu laikā pensijas vecumu sasniegs ievērojams skaits kokapstrādes inženieru, 

līdz ar to minēto speciālistu pieprasījums darba tirgū pieaugs; 

• lai paātrinātu jauno speciālistu adaptāciju ražošanas uzņēmumos, jāpilnveido ražošanas 

prakšu organizācija.    
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7. Studiju programmu novērtējums 

 
 

7.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 
 

 
7.1.1. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

“Kokapstrāde” 
 
 
 Studiju programmas mērķis ir sagatavot vispusīgi izglītotus kokapstrādes 

speciālistus, kuri ir spējīgi: 

• novērtēt nozares attiecīgo ražošanas tehnoloģiju materiāli tehnisko un ekonomisko 

stāvokli, izprast iegūtās produkcijas kvalitātes sabiedrisko un ekoloģisko nozīmi; 

• lietot mūsdienu zinātnes atziņas nozares ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanai;  

• patstāvīgi izstrādāt pasākumus ražošanas efektivitātes paaugstināšanai un darba 

organizācijas pilnveidošanai, nodrošināt to ieviešanu; 

• veikt tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar koka izstrādājumu projektēšanu un 

izgatavošanu; 

• vadīt darbinieku kolektīvus, risinot darba procesā radušās problēmas, īstenot drošības 

prasības darbu uzraudzībā; 

• izprast ražošanas procesu un apkārtējās vides vienotību ilgtspējīgā meža nozares ciklā; 

• veikt pētniecisko darbību – pētīt materiālus, izstrādājumus un tehnoloģiskos procesus, kā 

arī ražošanas un darba organizācijas efektivitāti un sniegt konsultācijas; 

• prast izmantot informātikas sfēras pakalpojumus un lietot mūsdienu zinātnes atziņas 

nozares ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanai; 

• turpināt pašizglītošanos un patstāvīgi apgūt praktiskās iemaņas specializējoties kādā ar 

koksnes apstrādi saistītā nozarē. 

 

Studiju programmas uzdevums ir dot studentiem programmā paredzētās teorētiskās 

zināšanas un praktiskās iemaņas, lai absolventi spētu sekmīgi darboties: 

• koksnes mehāniskās apstrādes dažāda veida un apjoma uzņēmumos; 

• konsultatīvā dienesta dažādos līmeņos un struktūrās, kā arī pedagoģiskajā un    

zinātniskajā darbā; 
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• vides aizsardzības, kā arī produkcijas kvalitātes novērtēšanas institūcijās; 

• valsts pašpārvaldē un pārvaldē, sabiedriskajā un politiskajā darbībā. 

  
Pēc otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Kokapstrāde” 

apgūšanas absolventi iegūst kokapstrādes inženiera kvalifikāciju (Latvijas profesiju katalogs, 

kods 2149.46) ar tiesībām studēt maģistrantūrā. 

 
 

7.1.2. Maģistra studiju programma “Koksnes materiāli un tehnoloģija” 
 
 

Maģistra studiju mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus zinātniskam, 

pedagoģiskam, kā arī vadošam darbam, kas būtu apveltīti ar radošu, patstāvīgu lemtspēju un 

veicinātu Latvijas meža nozares tālāku attīstību. 

 

 Maģistra akadēmisko studiju uzdevums ir sagatavot: 

• akadēmiski izglītotus inženierzinātņu maģistrus zinātniskajam darbam LLU vai citās 

augstskolās; 

• akadēmiski izglītotus pedagogus darbam LLU vai vidējās speciālās mācību iestādēs; 

• maģistrus tālākām studijām doktorantūrā; 

• augstas kvalifikācijas speciālistus darbam valsts, pašvaldību institūcijās, saimnieciskās 

pašpārvaldes struktūrās un ar meža nozari saistītos valsts vai privātajos uzņēmumos un 

konsultatīvajā dienestā. 
 

Maģistra akadēmiskās studijas paredz specializāciju kādā no kokapstrādes nozarēm. 

Iespējamie specializācijas virzieni: 

• koksnes zinātne; 

• koka konstrukcijas; 

• kokapstrādes tehnika un tehnoloģija; 

• koka izstrādājumu projektēšana; 

• koksnes kompleksā izmantošana. 

 

Personām, kuras izpildījušas maģistra studiju programmas “Koksnes materiāli un 

tehnoloģija” prasības, piešķir inženierzinātņu maģistra (Mg.sc.ing.) akadēmisko grādu. 
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7.2. Studiju programmu organizācija 
 
 

7.2.1. Studiju programmu izmaiņas 
 
 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Kokapstrāde” un 

maģistra studiju programmā “Koksnes materiāli un tehnoloģija” pārskata periodā nav 

izdarītas izmaiņas studiju programmā, bet gan studiju priekšmetu apjomā un saturā. 
 

Kokapstrādes specialitātes akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma gaitā 

2002.gadā konstatēts, ka otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

“Kokapstrāde” neatbilda Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2001.gada 20. novembrī 

apstiprinātiem noteikumiem Nr. 485 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartu” divos aspektos: 

• kopējais programmas apjoms bija 167,5 KP, kas pārsniedza reglamentēto (160 KP) 

par 7,5 KP jeb 4,7 %; 

• kopējais prakšu apjoms bija 13 KP, kas 2 reizes mazāks par reglamentēto. 
 

Pašnovērtēšanas komisija pieņēma lēmumu šo neatbilstību novērst līdz 2003.gada 

1.februārim. 2003.gada 18.jūnijā Meža fakultātes Dome savā sēdē apstiprināja pārstrādāto 

otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Kokapstrāde”, kas pēc 

izmaiņu izdarīšanas pilnībā atbilst MK noteikumiem Nr.485 “Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. Pārstrādātais studiju plāns ieviests 

2003./2004.studiju gadā. Pārskata periodā analizētas arī studiju priekšmetu programmas un 

pilnveidots to saturs, kā arī veikta studiju priekšmetu programmu saskaņošana radnieciskos 

priekšmetos, lai novērstu dublēšanos 

 
 
 

7.2.2. Struktūrvienības atbilstība 
 
 

 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Kokapstrāde” un 

maģistra studiju programmu “Koksnes materiāli un tehnoloģija” realizē LLU Kokapstrādes 

katedrā. Saskaņā ar katedras Nolikumu, katedras darbības  mērķis ir LLU studiju procesa, 

zinātniskās un konsultatīvās  darbības nodrošināšana atbilstoši katedras darbības specifikai. 

Kokapstrādes katedra pārzina šādu studiju programmu izpildi: 
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• 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Kokapstrāde”; 

• akadēmiskās izglītības maģistra studiju programma “Koksnes materiāli un tehnoloģija”. 

 

Katedras darbības galvenie uzdevumi studiju procesā: 

• sagatavot katedras darbības jomai atbilstošas pamatstudiju, maģistra un doktora studiju, 

kā arī tālākizglītības programmas un organizēt to īstenošanu; 

• piedalīties citu LLU studiju programmu īstenošanā, sagatavojot, piedāvājot un vadot 

atbilstošus studiju priekšmetus; 

• saturiski un didaktiski pilnveidot studiju procesu; 

• sagatavot un izdot mācību grāmatas, mācību metodiskos līdzekļus, un citus mācību 

materiālus; 

• organizēt studiju materiālās bāzes pilnveidošanu; 

• organizēt katedras akadēmiskā personāla sadarbību ar valsts pārvaldes un pašvaldību 

institūcijām, profesionālajām organizācijām un kapitālsabiedrībām, kvalificētākos to 

darbiniekus piesaistot pedagoģiskajā darbā; 

• organizēt, vadīt un piedalīties dažādu nozaru speciālistu kvalifikācijas celšanā un 

speciālistu sagatavošanā; 

• organizēt sadarbību ar ārvalstu augstskolu radniecīgām institūcijām un mācībspēku un 

studējošo apmaiņu; 

• nodrošināt katedras materiāli tehniskā nodrošinājuma racionālu izmantošanu; 
 

Katedras uzdevumi zinātniski pētnieciskajā un konsultatīvajā darbā: 

• veikt zinātniskos pētījumus koksnes materiālzinātnes un tehnoloģijas, kā arī meža 

politikas jomās; 

• par pētījumu rezultātiem ziņot vietējās un starptautiskās zinātniskās konferencēs; 

• organizēt vietējās un starptautiskās zinātniskās konferences; 

• ieviest zinātniski pētnieciskā darba rezultātus  praksē; 

• sniegt konsultācijas, ekspertīzes un citus pakalpojumus juridiskām un fiziskām personām 

koksnes materiālzinātnes un tehnoloģijas, kā arī meža politikas jomās; 

• informēt sabiedrību par Katedras akadēmisko, zinātnisko un konsultatīvo darbību un to 

rezultātiem. 
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7.3. Studiju programmas praktiskā realizācija 

 
 

7.3.1. Studiju metodes un formas 
 
 

 

Studijas notiek pēc kursu sistēmas, kur ieskaitīšana nākošajā kursā notiek pēc 

iepriekšējā kursa studiju plāna apgūšanas. Studiju programmā ir iekļauti atšķirīga satura 

studiju priekšmeti, līdz ar to arī lietojamās apmācības metodes atšķiras. Ja, piemēram, 

filozofijas, svešvalodu apguvei nepieciešamas lekcijas un semināri, tad ķīmijas, fizikas, 

koksnes mācības, kokapstrādes mašīnu un instrumentu, tehnoloģisko un citu ar specializācijas 

virzienu saistīto studiju priekšmetu apguve nav iedomājama bez praktisko un laboratorijas 

darbu, kā arī mācību prakšu iekļaušanas studiju plānā. Studiju plāns nodrošina savstarpēji 

pakārtotu priekšmetu apguves sistēmu, kur viena priekšmeta apguves pamatā ir iepriekšējo 

sniegtā informācija. Šāds priekšmetu plānojums nodrošina secīgu zināšanu apguvi.   

 

Studiju procesa organizācijas pamatā pilna laika studentiem ir LLU centralizēts 

lekciju, laboratorijas un praktisko darbu plānojums. Lekciju, praktisko darbu un laboratorijas 

darbu realizācijā tiek turpināts iepriekšējos gados uzsākts virziens uz studentu patstāvīgā 

darba palielināšanu studiju procesā.  

 

Lai pieradinātu studentus pie komandas darba, laboratorijas darbi tiek izpildīti 3...5 

cilvēku grupās. Kursa darbu, referātu un diplomdarbu (diplomprojektu) izstrāde ir būtiska 

patstāvīgā darba sastāvdaļa, to izpildes pamatā ir noteikts literatūras studiju un pētniecības 

darbs. Pilna laika studentu apmācības procesā 3. un 4.kursā esam veidojuši bloku sistēmu 

(semestrī 2 bloki pa 8 nedēļām) ar nolūku koncentrēt atsevišķu studiju priekšmetu apguvi. 

Iegūtā pieredze ļauj izdarīt secinājumus, ka neliela skaita studiju priekšmetu apguve 

vienlaicīgi ar lielāku nedēļas noslodzi mobilizē studentus: nav jāsadala sava uzmanība. Tajā 

pat laikā ir arī negatīvā puse. Ja students ir slims, vai kāda cita iemesla dēļ nav varējis būt 

kādu laiku uz studijām, viņam minēto studiju priekšmetu vairs nav iespējams konkrētajā 

studiju gadā nokārtot, sevišķi ja tajā ir laboratorijas darbi. Tas savukārt ietekmē studenta 

iespējas saglabāt savu budžeta studenta statusu. 
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7.3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 

 
 
 

Latvijā 2001.gadā Ministru Kabinets (2001.g.14.novembra Rīkojums Nr. 548) meža 

zinātni un koksnes tehnoloģijas (mežu attīstība, koksnes biomasas racionāla izmantošana, 

koksnes dziļās pārstrādes tehnoloģijas) atzina par prioritārām fundamentālo un lietišķo 

pētījumu finansēšanai. Līdzīgi formulētas arī Latvijas Nacionālās meža politikas un Meža un 

saistīto nozaru nacionālās programmas pamatnostādnes politiskajos mērķos un rīcības 

virzienos. 

 

Kokapstrādes katedras akadēmiskās aktivitātes tiek realizētas ciešā sadarbībā ar 

Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtu (www.e-koks.lv), saīsināti – 

MeKA, kuru 2004.gada decembrī nodibināja Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), 

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts meži” (LVM) un Latvijas Kokrūpniecības federācija 

(LKF). Institūts sniedz koksnes un tās produktu testēšanas, atbilstības novērtēšanas, kā arī 

jaunu produktu un tehnoloģiju izveides pakalpojumus kokrūpniekiem. Vienlaikus studentiem 

ir pieejams ne tikai ļoti moderns laboratoriju komplekss, bet, kas ir nemazāk svarīgi, viņi tiek 

iesaistīti aktuālu nozares pasūtītu lietišķo pētījumu izpildē. Šāds sadarbības modelis plaši tiek 

pielietots vadošajās ārzemju augstskolās, kur studentiem ir pieejama moderna laboratoriju 

tehnika. To pārņemot Latvijā, radīta ne tikai iespēja saglabāt konkurētspēju, bet, izmantojot 

šo integrācijas modeli, apvienot kapacitāti, lai attīstītu inovatīvus produktus un tehnoloģijas.  

 
Šobrīd Kokapstrādes katedrā strādā kopā 27 cilvēki: 14 mācībspēki (tajā skaitā 2 

profesori, 2 asociētie profesori un 5 docenti), 5 vadošie pētnieki, 4 pētnieki, bet 

palīgpersonāla skaits ir 4 cilvēki. Katedrā savu pedagoģisko un pētniecisko darbību veic 2 

habilitētie inženierzinātņu doktori un 6 inženierzinātņu doktori, bet 9 darbiniekiem ir 

maģistra akadēmiskais grāds. Pie katedras studē 9 doktoranti divās doktora studiju 

programmās: „Koksnes materiāli un tehnoloģija” un „Meža ekonomika un politika”. 

 

Katedras akadēmiskā personāla pētniecisko darbību vislabāk raksturo projekti, kas 

pēdējos gados ir sekmīgi izpildīti katedras mācībspēku un pētnieku vadībā (8.pielikums). 
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7.3.3. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajos projektos 
 
 

Lai gan kokapstrādes studiju programma ir profesionālā, studentiem ir plašas 

iespējas nodarboties ar pētniecību. Pētniecības darba pamatus studenti apgūst studiju 

priekšmetā “Pētījumu metodoloģija” 5.semestra laikā. Šajā semestrī studenti izvēlas sava 

zinātniskā darba tematu, bet katedras sēdē nozīmē viņiem zinātniskā darba vadītājus. Trešā 

kursa laikā tiek izstrādāta pētnieciskā darba metodika un veiktas literatūras studijas par 

pētāmo problēmu. Eksperimentālā darba izpilde notiek gan Kokapstrādes un citu LLU 

katedru laboratorijās, gan arī ražošanas uzņēmumos ražošanas prakses laikā. Pamatā tie ir 

viena gada ietvaros veicami pētījumi, tādēļ, atšķirībā no fundamentālajiem pētījumiem, 

studenti redz arī sava pētnieciskā darba rezultātu. Jāatzīmē, ka visveiksmīgāk zinātniski-

pētniecisko darbu veic studenti, kuri iesaistīti Kokapstrādes katedras komplekso pētniecisko 

projektu izpildes darba grupās, jo šo projektu resursi dod iespējas veikt pētījumus ar 

mūsdienu laboratorijas iekārtām un izmantot datortehniku rezultātu statistiskai apstrādei, 

procesu modelēšanai un analīzei.  
 

Laika periodā no 2005.gada līdz 2007.gadam Kokapstrādes katedrā pētniecisko  

projektu izpildē saistīti kopumā 23 studenti. 2002./2003.studiju gadā savus diplomdarbus 

aizstāvēja un ieguva VEK rekomendāciju turpināt studijas maģistrantūrā 17 kokapstrādes 

augstākās profesionālās izglītības studiju programmas  absolventi  (52 % no absolventu 

kopskaita),  2003./2004.  studiju  gadā  – 13 absolventi (57 % no absolventu kopskaita),  

2004./2005. studiju  gadā  –  10  absolventi (53 % no absolventu kopskaita), bet 

2005./2006.studiju gadā – 20 studenti (62,5 % no absolventu kopskaita). 
 

Maģistrantu izraudzītās darba tēmas ir aktuālas, saistītas ar meža nozari un 

kokapstrādes ražošanu un pētījumu programmām. Tās ir cieši saistītas ar darba zinātniskā 

vadītāja pētījumu virzieniem. Tādējādi maģistrantiem ir nodrošināta kvalificēta vadība. 

Maģistranti, kas apgūst maģistra studiju programmu “Koksnes materiāli un tehnoloģija”,  

izpilda maģistra darba pētniecisko daļu Kokapstrādes katedras un institūta MeKA 

laboratorijās, izņemot maģistrantus, kuru pētniecības darbs ir saistīts ar koksnes ķīmijas 

problēmu risināšanu. LLU Kokapstrādes katedrai ir izveidojušies labi profesionālie kontakti 

ar Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas institūtu un patreiz savus maģistra darbus par dažādām 

koksnes zinātnes specifiskām problēmām LV KĶI laboratorijās, šī institūta speciālistu 

vadībā, izstrādā 3 LLU Meža fakultātes maģistra studiju programmas “Koksnes materiāli un 

tehnoloģija” magistranti. 
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7.4. Vērtēšanas sistēma 
 

 LLU tiek realizēta 10 ballu zināšanu vērtēšanas sistēma (10 – izcili, 9 – teicami, 8 – 

ļoti labi, 7 – labi, 6 – gandrīz labi, 5 – viduvēji, 4 – gandrīz viduvēji; 3 – vāji; 2 – ļoti vāji; 1 – 

ļoti, ļoti vāji). Apgūstot atsevišķus studiju priekšmetus, vērtējums “4” ir zemāka pozitīva 

atzīme; diplomdarbu un kvalifikācijas darbu aizstāvēšanā zemākais pozitīvais vērtējums ir 

“5”. Pašnovērtējuma gaitā ir atzīts, ka zināšanu novērtējumā maz lietots vērtējums izcili (10 

balles), kas liecina par lielākas studentu daļas nespēju (vai nevēlēšanām) studiju laikā apgūt 

zināšanas virs programmas prasību līmeņa. 

 

  Katra studiju priekšmeta izvērstā programmā ir aprakstīta zināšanu vērtēšanas sistēma 

konkrētā priekšmetā. Vispārējā gadījumā tas iekļauj: 

• laboratorijas un praktisko darbu izpildes pārbaudi; 

• studentu atbilžu un referātu vērtēšanu semināros; 

• regulāro kontroldarbu pārbaudi un vērtēšanu (2...4 kontroldarbi katrā studiju priekšmetā, 

kas vienmērīgi sadalīti studiju priekšmeta apgūšanas periodā); 

• patstāvīgo mājas darbu izpildes kontroli un vērtēšanu;  

• kursa darbu un kursa projektu pārbaudi un vērtēšanu. 

 

Lielāka daļa (85 %) no eksāmeniem tiek kārtoti rakstiski. Atsevišķi pasniedzēji 

praktizē akumulējošo ieskaišu un eksāmenu kārtošanu, kompleksi vērtējot visus studentu 

darba vērtēšanas kritērijus semestra laikā. Studenti pozitīvi vērtē iespēju kārtot akumulējošo 

eksāmenu, jo tā veicina regulāru darbu visā semestra laikā. Patstāvīgā darba kontroles formas 

iekļauj regulāra laboratorijas un praktisko darbu pārbaudi, jautājumu izpratnes pārbaudi 

semināros, kursa darbu un projektu izstrādē, kā arī mācību un ražošanas prakšu aizstāvēšanu. 

 

Studenti, kuri pretendē uz kokapstrādes inženiera kvalifikācijas iegūšanu, aizstāv 

savus diplomdarbus un diplomprojektus Valsts eksāmenu komisijā (VEK). Diplomdarbus un 

diplomprojektus vispirms vērtē katedras, pie kura darbs vai projekts izstrādāts, sēdē, kur 

nosaka  darba atbilstību formālām prasībām un pieņem lēmumu par pielaišanu aizstāvēšanai, 

kā arī nozīmē darba recenzentu. VEK noklausa diplomanda ziņojumu un atbildes uz 

uzdotajiem jautājumiem, kā arī diplomdarba vai diplomprojekta vadītāja un recenzenta 

atsauksmes, un slēgtā sēdē pieņem lēmumu par kvalifikācijas piešķiršanu un novērtē pēc 10 

ballu sistēmas. 
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3.tabulā ir doti kokapstrādes studiju programmas absolventu nobeiguma darbu 

aizstāvēšanas rezultāti.  Tabulas dati liecina, ka studentu sagatavošanas līmenis ir pietiekoši 

labs, jo deviņu gadu laikā tikai 21 darbs (6 % no kopskaita) ir novērtēti ar atzīmi, kas zemāka 

par novērtējumu “labi”. 

3.tabula. 
         

Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 
absolventu nobeiguma darbu aizstāvēšanas rezultāti 

 
Darbu aizstāvēšanas vērtējums   Studiju 

gads 
Darbu 
skaits 10 

(izcili) 
9 

(teicami) 
8 

(ļoti labi) 
7 

(labi) 
6 

(gandr.labi) 
5 

(viduvēji) 
 

2001./2002. 34 - 7 (21 %) 18 (52 %) 7 (21%) 1 (3 %) 1 (3 %) 7,85 
2002./2003. 33 - 5 (16 %) 12 (36%) 12 (36%) 4 (12%) - 7,55 
2003./2004. 23 - 3 (13 %) 14 (61 %) 4 (17 %) 2 ( 9 %) - 7,78 
2004./2005. 19 - 5 (26 %) 7 (37 %) 6 (32 %) 1 (5 %) - 7,84 
2005./2006. 32 - 7 (22 %) 11 (34 %) 9 (28 %) 5 (16 %) - 7,63 

 
 
 

Maģistrantūrā katram studiju kursam sagatavotajās programmās ir ietvertas ne vien 

kursā apskatāmo lekciju, semināru tēmas, bet arī norādītas maģistrantu pārbaudes formas un 

kārtība. Studiju rezultātu vērtē pēc diviem rādītājiem: kvalitātes (pēc 10 ballu sistēmas) un 

kvantitātes (KP). Eksāmenus svešvalodā, filozofijā un speciālā kursa profilējošā priekšmeta 

(šajā maģistra studiju programmā – kompleksais eksāmens “Koksnes materiāli un 

tehnoloģijas”) maģistrants kārto komisijas klātbūtnē. Maģistrantūras eksāmenus 

vispārizglītojošā kursa un specialitātes vispārējos priekšmetos pieņem mācību spēks, kurš 

vada studijas dotajā priekšmetā. Parastās pārbaudes formas ir rakstiskā, mutiskā, akumulējošā 

u.c. Pētījumu izstrādi atbilstoši metodikai kontrolē maģistranta zinātniskā darba vadītājs.   

 

Maģistranti, kuri pretendē uz inženierzinātņu maģistra akadēmiskā grāda iegūšanu, 

aizstāv savus maģistra darbus Maģistra eksāmenu komisijā (MEK). Maģistra darbus vispirms 

vērtē katedras, pie kura darbs izstrādāts, sēdē, kur nosaka  darba atbilstību formālām 

prasībām un pieņem lēmumu par pielaišanu aizstāvēšanai, kā arī nozīmē divus darba 

recenzentu. MEK noklausa maģistranta ziņojumu un atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, kā 

arī darba vadītāja un recenzentu atsauksmes, un slēgtā sēdē pieņem lēmumu par akadēmiskā 

grāda (maģistra darbus kvalitatīvi – ar atzīmi) nevērtē. 

 

Uzskatām, ka vērtēšanas kritēriji, pārbaudes formas un kārtība atbilst citu valstu 

universitātes pieņemtajiem. 
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7.5. Studējošie 
 
 

7.5.1. Studējošo skaits programmā 
 

 
Pieprasījums pēc zinošiem, erudītiem kokapstrādes speciālistiem, kas apguvuši otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu “Kokapstrāde”, arvien pieaug.    

Uzņemto studentu skaits pa gadiem dots 4.tabulā. Diemžēl inženierzinātņu studiju 

programmas nav populāras jauniešu vidū un mēs esam spiesti uz 1.kursu imatrikulēt 

studentus, kuru iepriekšējās sagatavotības līmenis ir vājš. Sekas ir liels studentu atbirums jau 

pēc pirmā kursa. Tā, piemērām, studentu skaits otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

programmas “Kokapstrāde” uz 01.05.2007.gadu ir 1.kursā 42 (75 % no 2006./2007.gadā 

imatrikulēto studentu skaita), 2.kursā 23 (39 % no 2005./2006.gadā imatrikulēto studentu 

skaita),  3.kursā 22 (54 % no 2004./2005.gadā imatrikulēto studentu skaita), bet 4.kursā 24 

(39 % no 2003./2004.gadā imatrikulēto studentu skaita). 2005./2006.studiju gadā iestājās 

studiju turpināšanai 38 pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas 

iepriekšējo gadu absolventi – kokapstrādes tehnologi, lai apgūtu otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības programmu un iegūtu kokapstrādes inženiera kvalifikāciju. Tā rezultātā 

4.kursā patreiz studē kopumā 62 studenti.   

 

Kopējais studējošo skaits kokapstrādes profesionālās studiju programmās ir 265      

studenti, no kuriem 149 studenti apgūst otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

programmu, bet 116 - pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu.  

 
4.tabula 

 
Uzņemto studentu  skaits 

kokapstrādes otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā 
 

Uzņemto studentu skaits  
tajā skaitā 

 
 

Studiju 
gads 

 
kopā par 

valsts fi-
nansējumu

par 
daļēju 
maksu 

 
konkursa 

koeficients 

2001./2002. 50 50 - 1,56 
2002./2003. 62 50 12 1,78 
2003./2004. 62 51 11 1,74 
2004./2005. 41 41 - 1,14 
2005./2006. 59 52 7 1,65 
2006./2007. 56 50 6 1,78 
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LLU Meža fakultātes koksnes materiālu un tehnoloģiju maģistrantūrā var iestāties 

personas ar augstāko izglītību, kuriem ir inženierzinātņu bakalaura grāds vai augstākā 

profesionālā izglītība kokapstrādē, mežizstrādē vai radniecīgajā specialitātē, kas dod tiesības 

turpināt studijas maģistrantūrā. 2001./2002. studiju gadā koksnes materiālu un tehnoloģiju 

maģistrantūrā uzņēma pilna laika studijām 8 maģistrantus, bet nepilna laika studijām – 7 

maģistrantus; 2002./2003.studiju gadā – attiecīgi 7 un 4 maģistrantus, 2003./2004. studiju 

gadā – 14 maģistrantus pilna laika studijās, 2004./2005.studiju gadā – 4 maģistrantus pilna 

laika studijās un 4 – nepilna laika studijās, 2005./2006.studiju gadā – 6 maģistrantus pilnā 

laikā studijās un 1 – nepilna laikā studijās, bet 2006.gadā – 10 maģistrantus pilnā laikā 

studijās.  

 

 
 

7.5.2. Absolventu skaits 
 
 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Kokapstrāde” 

absolventu skaits pa gadiem dots 5.tabulā. 

 
5.tabula 

 
Absolventu skaits 

kokapstrādes otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā 
 

Absolventu skaits 
tajā skaitā 

 
 

Studiju 
gads 

 
kopā 

 
baka- 
lauri 

ar tiesībām 
studēt ma-
ģistrantūrā 

 
Absolventu % 

no uzņemto  
skaita 

2001./2002. 34 - 17 + 4 68,0 % 
2002./2003. 33 - 10 + 7 53,2 % 
2003./2004. 23 - 13 + 2 37,1 % 
2004./2005. 19 - 10 46,3 % 
2005./2006. 32 - 32 54,2 % 

  
 

 Studiju programmu vidēji absolvē tikai nedaudz vairāk par 50 % no uzņemtajiem 

studentiem. Tam par iemeslu galvenokārt ir vidusskolās un citās vidējās izglītības mācību 

iestādēs iegūtās nepietiekošās zināšanas matemātikā, fizikā un rasēšanā, kas apgrūtina 

fundamentālo studiju priekšmetu apguvi augstāko profesionālo studiju līmenī.  
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2001./2002.studiju gadā “Koksnes materiālu un tehnoloģijas” maģistrantūru 

absolvēja 3 personas, 2002./2003. studiju gadā – 3 personas,  2003./2004. studiju gadā – 2 

personas, 2004./2005. studiju gadā arī 2 personas, bet 2005./2006.studiju gadā – tikai 1 

persona, iegūstot inženierzinātņu maģistra grādu. Pašnovērtēšanas komisija atzīst, ka 

maģistrantūras studiju zemais lietderības koeficients ir saistīts galvenokārt ar to, ka materiālo 

apsvērumu dēļ maģistranti apvieno studijas ar darbu ražošanā, kas rada sarežģījumus 

paredzētajā laikā izstrādāt maģistra darbu (maģistrantūras teorētisko kursu vairums 

maģistrantu nokārto termiņā).      
 

 
 

7.5.3. Studējošo aptaujas un to analīze 
 

  
Studentu aptaujas (9.pielikums) rezultātā konstatēts, ka 79,5 % respondentu 

novērtēja studijas LLU Meža fakultātē kā ļoti labas vai labas, pie kam studiju procesa 

kopējais vērtējums vecākajos kursos ir augstāks. 85 % 4.kursa studentu uzskata, ka studiju 

gados iegūtas zināšanas ir pietiekamas darba jautājumu risināšanai; jaunāko kursu studenti 

doto jautājumu atbildēja pretrunīgi, jo nav apgūta visa studiju programma. Šīs likumsakarības 

vidējā novērtējuma dinamika liecina par pozitīvajiem rezultātiem, ko dod apmācības process 

vecākajos kursos, kad apgūst galvenokārt specialitātes priekšmetus. Iepriecina atbildes uz 

5.jautājumu – 93,2 % studentiem ir interese strādāt vadošā amatā, kas atbilst universitātes 

misijai – sagatavot speciālistus darbam vadošos amatos nozarē. Pārruna laikā studentiem tika 

uzdots jautājums, vai viņi nāktu atkal mācīties uz Meža fakultāti, ja varētu pagriezt gadus 

atpakaļ; uz šo jautājumu pozitīvi atbildēja 86,4 % studentu, tajā skaitā visi aptaujātie 4.kursa 

studenti. Viszemākais novērtējums ir uz jautājumu “Kā Jūs novērtējat profesionālo 

(praktisko) sagatavošanu MF”, 44,5 % studentu deva savās atbildēs viduvējo vērtējumu. Tas 

liecina, ka studenti paškritiski novērtēja studiju gaitā iegūtas zināšanas un praktiskās iemaņas. 

Mācību prakšu laikā studenti iepazinās ar jaunākajām tehnoloģijām un pārbaudes metodēm, 

kas, ar nelieliem izņēmumiem, nav sastopamas ražošanas uzņēmumos. Arī studenti apmeklē 

mācību prakšu laikā Latvijas vadošos nozares uzņēmumus.  
 

2005./2006. studiju gadā tika atjaunotas arī ārzemju mācību prakses, un studentu 

atsauksmes par praksēm bija ļoti pozitīvas. Ārzemju prakšu organizēšana bija iespējama, 

pateicoties Meža attīstības fonda piešķirtajam finansējumam projekta “Atbalsts LLU Meža 
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fakultātes studiju programmu mācību prakšu norisei un pilnveidošanai”. Kokapstrādes studiju 

programmas studentiem tika īstenotas šādas prakses: 

• 2.kursa studentiem Somijas kokapstrādes uzņēmumos, prakses specializācija – 

kokzāģēšanas, finierrūpniecības un koksnes hidrotermiskās apstrādes tehnoloģijas un 

iekārtu apgūšana, sadarbības partneris – Kymenlaakso profesionālā augstskola, Kotkas 

pilsēta; 

• 3.kursa studentiem Polijas kokapstrādes uzņēmumos, prakses specializācija – plātņu un 

koka izstrādājumu (arī mēbeļu) ražošanas tehnoloģijas un lietojamo iekārtu apgūšana, 

sadarbības partneris – Poznaņas Lauksaimniecības universitāte. 

 

4.kursa studentiem ir paredzēta 8 nedēļas ilga ražošanas prakse, ko viņi iziet nozares 

uzņēmumos. Diemžēl ražošanas prakses laikā studenti (finansiālo iemeslu dēļ) galvenokārt 

nestrādā par zemāka līmeņa vadītājiem vai viņu dublieriem, bet gan tieši ražošanā un vadītāja 

profesionālās iemaņas apgūst tikai teorētiski. Pašnovērtējuma procesā secināts, ka jāpilnveido 

ražošanas prakses organizācija. Tomēr 69 % 4.kursa studentu savu profesionālo (praktisko) 

sagatavotību novērtēja kā labu; tas liecina par visumā veiksmīgo studiju procesa organizāciju, 

jo vairums 4.kursa studentu jau strādā nozares uzņēmumos un viņi prot kritiski novērtēt savas 

profesionālās sagatavotības līmeni.      

 

 
7.5.4. Absolventu aptaujas un to analīze 

 
 

Absolventu aptaujā piedalījās (aizpildītās aptaujas anketas iesniedza) 21 otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Kokapstrāde” absolventi un 5maģistra 

studiju programmas “Koksnes materiāli un tehnoloģija”  absolventi, kas savas studijas beidza 

laika periodā no 2001. līdz 2006.gadam, no tiem 24 vīrieši un 2 sievietes. 

 
 Uz jautājumu, kādā darba sektorā Jūs strādājat patreiz, atbildes bija ļoti dažādas, bet 

vairums aptaujāto strādā privātajā biznesā (19 studiju programmas absolventi jeb 73 % no 

aptaujā piedalošiem; 7 absolventi strādā zinātniskos institūtos un augstskolā, no tiem 3 – par 

daļējās slodzes vieslektoriem augstskolā. No aptaujā piedalošiem 5 absolventi ir jau ieguvuši 

inženierzinātņu maģistra grādu, bet patreiz studē “Koksnes materiālu un tehnoloģijas” 

maģistrantūrā 4 kokapstrādes inženieri un “Koksnes materiālu un tehnoloģijas” doktorantūrā 

– 2 maģistranti, no kuriem viens ir jau iesniedzis savu promocijas darbu aizstāvēšanai. 
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Uz jautājumu “Kā Jūs vērtējat savu sagatavotības līmeni darba karjerai fakultāti 

beidzot” arī dotas ļoti dažādas atbildes. Savu sagatavotības līmeni par augstu vērtēja 4 

aptaujas dalībnieki (15,4 %), par labu - 15 aptaujas dalībnieki (57,7 %) , bet par vidējo – 7 

aptaujas dalībnieki (26,9 %). Iepriecina fakts, ka neviens aptaujas dalībnieks nevērtēja savu 

sagatavotības līmeni darba karjerai fakultāti beidzot par zemu vai ļoti zemu.  

 

Uz jautājumu “Patreizējā darba vietā visvairāk nepieciešamo zināšanu novērtējums 

5 ballu sistēmā” visaugstāko novērtējumu ieguva zināšanas informātikā – 20 aptaujas 

dalībnieki novērtēja informātikas zināšanu nepieciešamību ar 5 ballēm un 6 aptaujāto – ar 4 

ballēm (vidējais novērtējums – 4,77 balles). Pārējo zināšanu nepieciešamības novērtējums: 

• tehniskās zināšanas – 4,15 balles; 

• zināšanas par pārvaldi (darba organizāciju) – 3,96 balles; 

• ekonomiskās zināšanas – 3,50 balles; 

• humanitāro zināšanu nepieciešamību atzīmēja 19 respondenti, novērtējums – 3,16 balles; 

• juridisko zināšanu nepieciešamību atzīmēja tikai 11 respondenti, novērtējums – 2,91 

balles. 

 

Sniegti arī vairāki priekšlikumi darba pilnveidošanai fakultātē: 

• jāpalielina kontaktstundu skaits, jo patreizējais (vidēji 16 akadēmiskās stundas nedēļa) ir 

par mazu, jo studenti neprot patstāvīgi strādāt. Ieteicamais minimālais kontaktstundu 

skaits nedēlā būtu 20, bet optimālais – 24...28 stundas; 

• pēc iespējas vairāk organizēt ekskursijas kokapstrādes uzņēmumos, lai rastos vizuālais 

priekšstats par ražošanas iespējām; 

• pastiprināt apmācību svešvalodu un IT apgūšanai; 

• jāorganizē vairāk semināru, kurus vadītu nozares vadošo uzņēmumu speciālisti, kuru 

gaitā būtu iespējams diskutēt par nozares aktuālām problēmām un par jautājumiem, kas 

skar studiju procesā iegūstamas zināšanas; 

• nodarbību saturam jābūt vairāk tuvinātam mūsdienu ražošanas līmenim un problēmām. 
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7.5.5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

Studējošo līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā varētu vērtēt no vairākiem 

aspektiem. 
 

1. Ikgadējās aptaujas “Mācībspēks studentu vērtējumā”. Studenti katru gadu 

vērtē ikvienu mācībspēku, kas ir saistīts ar studiju programmas realizāciju. Katrs mācībspēks 

tiek iepazīstināts ar aptaujas rezultātiem, bet katedras sēdē studiju gada nobeigumā katram 

mācībspēkam jāinformē katedras akadēmiskais personāls, kādas izmaiņas paredzētas ieviest 

pēc studentu aptaujas rezultātiem. 
 

2. Studiju procesa un satura apspriešana.  Katru nedēļu notiek akadēmisko grupu 

vecāku sapulces MF dekanātā, kuru laikā tiek risināti aktuālie jautājumi, kas skar studiju 

procesa organizāciju un pilnveidošanu. Studentu un maģistrantu pārstāvniecība ir arī 

fakultātes Domē, fakultātes Mācību metodiskajā komisijā, LLU Senātā un Konventā un ar 

saviem pamatotiem priekšlikumiem var ietekmēt šajās institūcijās pieņemtos lēmumus. 
 

3. Līdzdalība pētnieciskajā darbā. Vairums no vecāku kursu studentu un visi 

maģistranti izpilda zinātniskā rakstura pētījumus Kokapstrādes katedras un institūta MeKA 

laboratorijās, arī katedras līgumdarbu ietvaros. Pētījumu izpildes gaitā studenti un maģistranti 

ir tuvā kontaktā ar pētījumu vadītājiem un neformālā gaisotnē tiek apspriesti aktuālie 

jautājumi, kas skar studiju procesa pilnveidošanas dažādus aspektus. Tā tiek nodrošināta 

atgriezeniskā saikne un akadēmiskais personāls iegūst informāciju “no pirmavotiem”, ko 

izmanto studiju procesa satura un organizācijas pilnveidošanai. 
 

4. Fakultātes un studiju programmu reklāma. LLU un arī Meža fakultātes 

studentu pašpārvaldes darbā ir iesaistījušies aktīvi jaunieši, kuri organizē reklāmas aktivitātes 

vidējo mācību iestāžu – potenciālu nākamo studentu – vidū. Fakultātes studentu pārstāvji 

piedalās izstādēs “Skola” un “Kokapstrāde. Iekārtas. Tehnoloģijas. Instrumenti”, kā arī 

tradicionālajās Meža dienas pasākumos. Potenciālie studenti plašu informāciju par studiju 

iespējām iegūst arī LLU Atklāto durvju dienās, kā arī esam organizējuši izbraucienus uz 

vidusskolām un nozares vidējām speciālām mācību iestādēm, kurās piedalās arī studentu 

pārstāvji. Šīs aktivitātes raksturo studentu rūpes par 1.kursa komplektēšanu ar labākajiem 

vidējo mācību iestāžu absolventiem, jo tikai tad, kad fakultātē iestājas jaunieši, kuru 

iepriekšējas zināšanas atbilst universitātes prasībām, ir iespējams realizēt studiju procesu 

augstā līmenī.  
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7.6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
 
 
 

7.6.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 

 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Kokapstrāde” 

realizācijā iesaistītās struktūrvienības un to uzdevumi ir doti 10.pielikumā. Kokapstrādes 

studiju programmas realizācijā ir iesaistīti LLU dažādu fakultāšu akadēmiskais personāls 

(kopumā 40 personas), kas pārstāv dažādas struktūrvienība (11.pielikums). Profesori, 

asociētie profesori un docenti ir kopā 28, kas sastāda 70,0 % no akadēmiskā personāla 

kopskaita (6.tabula). Profesionālās studiju programmas realizācijā ir iesaistīti 23 habilitētie 

doktora vai zinātņu doktori (57,5 % no akadēmiskā personāla kopskaita).  

 

6.tabula 
 

Kokapstrādes specialitātes studiju programmu realizācijā 
iesaistīto mācībspēku kvalifikācija 

 

Skaits Skaits Zinātniskie un 
akadēmiskie grādi kopā % 

Ieņemamie 
amati Kopā % 

Habilitētie doktori  6 15,0 % Profesori 10 25,0 % 
Zinātņu doktori 17 42,5 % Asociētie profesori   7 17,5 % 

Maģistri 16 40,0 % Docenti 11 27,5 % 
Profesionālā 
kvalifikācija 

1   2,5 % Lektori  12 30,0 % 

Kopā 40 100 % Kopā 40 100 % 
 
 
 
 

No kokapstrādes studiju programmas realizācijā iesaistītājiem mācībspēkiem viens 

profesors ir LZA īstenais loceklis, divi – LZA korespondētājlocekļi; Latvijas 

Lauksaimniecības un mežzinātņu akadēmijas locekļi ir 8 studiju programmas mācībspēki. 

Viens mācībspēks ir Zviedrijas Karaliskās Inženierzinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, viens 

– Zviedrijas Karaliskās Lauksaimniecības un mežsaimniecības akadēmijas ārzemju loceklis 

un Igaunijas Lauksaimniecības universitātes Goda doktors Dr.h.c.silv. Kokapstrādes studiju 

programmu realizācijā ir iesaistīti arī 4 LZP mežzinātņu eksperti. Visi mācībspēki regulāri 

stažējas ārzemēs vai paaugstina savu kvalifikāciju dažādos kursos un semināros Latvijā.  
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Kokapstrādes studiju programmu akadēmiskā personāla galvenā problēma ir analoga 

ar problēmām visās augstskolās – nelabvēlīga vecuma struktūra. Tas saistīts galvenokārt ar 

relatīvi zemo akadēmiskā personāla atalgojumu. Ja tuvāko 3...5 gadu laikā stāvoklis 

neuzlabosies, būs apdraudētas iespējas garantēt kvalitatīvu studiju procesa norisi. Patreiz vēl 

iespējams iesaistīt studiju procesā augstas kvalifikācijas speciālistus, kuru vecums ir lielāks 

par 63...65 gadiem (arī strādājot daļējā slodzē), jo atcelti ierobežojumi saņemt pilnā apjomā 

vecuma pensiju strādājošiem pensionāriem. Diemžēl neizdodas piesaistīt akadēmiskajam 

darbam labākos jaunos speciālistus, jo nozarē vidējā darba alga ir ievērojami augstāka un 

darba vietu piedāvājums pēdējos gados pārsniedz absolventu skaitu pat 2 reizes.    
 
Koksnes materiālu un tehnoloģijas maģistra studiju programmu realizācijā ir 

iesaistīti arī LLU dažādu fakultāšu akadēmiskais personāls (12.pielikums), kuru kvalifikācija 

ir ļoti augsta (7.tabula).    

 
7.tabula 

Koksnes materiālu un tehnoloģijas maģistra studiju programmu realizācijā 
iesaistīto mācībspēku kvalifikācija 

 

Skaits Skaits Zinātniskie un 
akadēmiskie grādi kopā % 

Ieņemamie 
amati Kopā % 

Habilitētie doktori  4 19,1 % Profesori  8 38,1 % 
Zinātņu doktori 13 61,8 % Asociētie profesori  4  19,1 % 

Maģistri  3 14,3 % Docenti  7  33,3 % 
Bakalauri  1   4,8 % Lektori   2   9,5 %  

Kopā 21 100 % Kopā 21 100 % 
 
 

 
7.6.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība 

struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanai 
 

 
Struktūrvienības mērķi un uzdevumi ir aplūkoti pašnovērtējuma ziņojuma 

7.2.2.sadaļā. Struktūrvienības akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās pedagoģiskajā, 

pētnieciskajā  un konsultatīvajā darbā; akadēmiskā personāla zinātniskās biogrāfijas (CV) ir 

dotas 13.pielikumā. Dati par projektu vadību ir doti 8.pielikumā. Arī tēmu loks, ko šobrīd 

vada šeit strādājošie pētnieki, liecina par darbības svarīgumu: 

• Latvijas koksnes kā konstrukciju materiāla kvalitātes kompleksa izvērtēšana, atkarībā no 

augšanas apstākļiem un mežsaimnieciskajiem pasākumiem. 

• zāģmateriālu kvalitātes prognozēšana, izmantojot augstās precizitātes sensoru tehnoloģijas 

apaļkoku kvalitātes novērtēšanai. 
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• saplākšņu kvalitātes prognozēšana, atkarībā no izejmateriāla kvalitātes un ražošanas 

tehnoloģijas. 

• mazvērtīgas koksnes pielietošanas iespējas koksnes kompozītu materiālu izgatavošanai. 

• masīvās un līmētās koksnes celtniecības materiālu stiprības rādītāju noteikšana, 

izmantojot nesagraujošas pārbaudes metodes. 

• koksnes stiprības noteikšanas metožu salīdzinājums. 

• Latvijas koku sugu koksnes līdzsvara mitruma pētījumi dažādos apstākļos, pie dažāda 

gaisa mitruma un temperatūras, precizētu ekspluatācijas mitruma normu izstrādei.  

• koksnes biomasas kompleksas izmantošanas iespēju analīze, arī enerģijas ražošanai. 

• meža politikas realizācijas gaita.  

 
Akadēmiskā personāla visu publikāciju saraksts dots 14.pielikumā, bet kopsavilkums 

– 8.tabulā. 
8.tabula 

 
Akadēmiskā personāla publikāciju skaits pēcakreditācijas perioda 

(2002.-2006.gads) 
 

Gadi Publikāciju  
veids 2002.g. 2003.g. 2004.g. 2005.g. 2006.g. 

Kopā 

Grāmatas - 2 4 - - 6 
LZP atzītos izdevumos 24 24 22 9 5 84 
Pārējos izdevumos 32 28 7 11 5 83 

K o p ā 56 54 33 20 10 173 
 

 Konferenču saraksts, kurās uzstājušies Kokapstrādes katedras mācībspēki, maģistranti, 

doktoranti un pētnieki dots 15.pielikumā. 

 
9.tabula 

 
Akadēmiskā personāla uzstāšanās konferences pēcakreditācijas perioda 

(2002.-2006.gads) 
 

Gadi Konferences vai 
semināra veids 2002.g. 2003.g. 2004.g. 2005.g. 2006.g. 

Kopā 

Starptautiskās 23 18 19 19 14 93 
Pārējās 13 21 12 8 16 70 

K o p ā 36 39 31 27 30 163 
 

 Analizētā informācija liecina, ka akadēmiskā personāla kvalifikācija nodrošina 

struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanu. 
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7.6.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, 

apmācības un attīstības politika  
 
 
 

Akadēmiskā personāla atlases politikas pamatprincips - iesaistīt Kokapstrādes 

katedras štatos vai kā vieslektorus Latvijas vadošos mežzinātniekus speciālo priekšmetu 

pasniegšanai. LZA korespondētajloceklis, Dr.habil.sc.ing. A.Treimanis ir ievēlēts konkursa 

kārtībā par katedras profesoru, bet institūta MeKA direktors A.Domkins – par asociēto 

profesoru. Kā vieslektori studiju programmas realizācijā ir iesaistīti profesors, 

Dr.habil.sc.ing., LZA īstenais loceklis K.Rocēns (līdz 2006.g.31.augustam), Dr.sc.ing. 

V.Skrupskis (Latvijas vadošais speciālists līmēto materiālu ražošanas jautājumos), Dr.sc.ing. 

J.Šmits (augstā līmeņa speciālists koksnes apdares jautājumos) u.c. Kā vadošie pētnieki ar 

2006.gada 1.septembri ir iesaistīti  Dr.sc.ing. J.Kravalis,  Dr.sc.ing. J.Māciņš un  Dr.sc.ing. 

M.-E.Sleņģis. 

 

Viens no sāpīgākajiem jautājumiem, ko vienas katedras ietvaros pilnībā atrisināt nav 

iespējams, ir akadēmiskā personāla saglabāšana un tā sastāva atjaunošana. Kamēr 

augstskolas lektoriem un asistentiem ar maģistra grādu atalgojums būs zemāks par 

visszemāka līmeņa ierēdņa darba algu, ir grūti piesaistīt spējīgus teorētiski un praktiski 

augstā līmenī sagatavotus jaunos speciālistus. Patreiz zināmā mērā katedra piesaista jaunus 

speciālistus ar iespējām papildus pelnīt pētījumu projektu izpildē un tālākizglītības 

programmu realizācijā, tomēr šeit nepieciešama valsts tūlītējā iejaukšanās, lai sakārtotu 

akadēmiskā personāla atalgojuma sistēmu. Katedras potenciāla atjaunošanai iesaistīti darbā 

jaunie mācībspēki - lektori G.Priedkalns, U.Miončinskis (pamatdarbā), U.Spulle, asistenti 

.M.Arbidāns, E.Bukšāns, A.Dekšnis (kā vieslektori). Jaunie mācībspēki savu kvalifikāciju 

paaugstina, studējot doktorantūrā (U.Spulle iesniedza 2007.gada martā savu promocijas 

darbu aizstāvēšanai) un maģistrantūrā. Meža fakultāte un Kokapstrādes katedra nodrošina, 

lietojot dažādus finansēšanas avotus, jaunajiem mācībspēkiem iespējas apmeklēt 

kvalifikācijas paaugstināšanas kursus un specializētas izstādes gan Latvijā, gan ārzemēs.  
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7.7. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
 
 

7.7.1. Finansēšanas avoti 
 

Studiju procesa un pētnieciskā darba veikšanai tiek izmantoti dažādi finansējuma 

avoti: 

• valsts budžeta finansējums studiju procesam; 

• finansējums no fizisko un juridisko personu iemaksām (pilna laika maksas studentu un 

nepilna laika studentu studiju maksa); 

• zinātniskās infrastruktūras uzturēšanai paredzētais bāzes finansējums: 

• zinātniski pētniecisku projektu un līgumdarbu finansējums (daļa no šiem līdzekļiem tiek 

atvēlēta materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai, pētnieku algām, dalībai starptautiskās 

konferencēs u.c.). 

 

Jāatzīmē, ka ievērojamu daļu līdzekļu katedra iegūst zinātnisko projektu izstrādes 

laikā, ko iegulda laboratoriju, auditoriju un aprīkojuma modernizācijai. Zinātnisko projektu 

finansējums 2005.gadā sastādīja vairāk kā Ls 180 tūkstošus, bet 2006.gadā – Ls 67    

tūkstošus (skat. 8.pielikumu).     

 
 

7.7.2. Programmu realizācijas resursi un infrastruktūra 
 
 

LLU Meža fakultāte ir izvietota Jelgavā, Akadēmijas ielā 11, kur atrodas fakultātes 

galvenais mācību korpuss. Atsevišķā ēkā Dobeles ielā 41 atrodas Kokapstrādes katedras 

auditorijas un laboratorijas, kur notiek kokapstrādes studiju programmās iekļauto speciālo 

studiju priekšmetu apguve. Šajās telpās studenti apgūst gan praktiskās iemaņas koksnes 

pirmapstrādē, kā arī izpilda laboratorijas darbus visos studiju programmā iekļautajos studiju 

priekšmetos un veic zinātniskos pētījumus. Laboratorijas darbu vietu skaits visās laboratorijās 

atbilst studentu skaitam laboratorijas darbu grupās (12...15 studenti). Katedrā studentu rīcībā 

ir 22 datori, kuri pieslēgti INTERNETa tīklam. 
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Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes (LLU) Meža fakultāti, un kopā ar Jēkabpils un Ventspils                   

pašvaldībām 2003.-2004. gadā īstenoja PHARE 2001 ES līdzfinansētu projektu, kura 

oficiālais nosaukums bija “Jēkabpils kokapstrādes uzņēmējdarbības parks”, bet projekta 

īstenošana notika arī Rīgā, Jelgavā un Ventspilī. LLU līdzdalība šajā projektā bija saistīta ar 

Meža nozares informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centru izveidošanu. Lai sasniegtu 

projekta mērķus un veidotu priekšnosacījumus meža nozares informācijas, zināšanu un 

tehnoloģiju centra efektīvai darbībai, 2005.gadā tika parakstīts līgums par sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” 

(saīsināti – MeKA) izveidošanu, kuru dibināja SO “Latvijas Kokrūpniecības federācija”, VAS 

“Latvijas Valsts meži” un Latvijas Lauksaimniecības universitāte.  
 
Institūs MeKA atrodas Jelgavā, LLU Meža fakultātes Kokapstrādes katedras 

pārbūvētajās telpās, kas dod iespēju iekļaut projekta īstenošanā LLU akadēmisko potenciālu. 

Šo centru atdeve izpaudīsies vairākos virzienos: 

• studiju un tālākizglītības programmu kvalitatīvā realizācija, 

• zinātnisko pētījumu veikšana ar ES atzītām metodēm, 

• jaunāko zinātnes un tehnoloģijas atziņu propagandēšana un ieviešana ražošanā, 

• tirgū esošo produktu kvalitātes noteikšana un atbilstības apliecināšana, 

• jaunu produktu radīšana un pielietojuma izpēte, u.c.  
 

Institūta MeKA Tehnoloģiju centrā ir izveidotas šādas laboratorijas, kas 

izmantojamas arī kokapstrādes visu līmeņu studentu (pamatstudiju, maģistrantūras un 

doktorantūras studiju) apmācības un pētnieciskajā darbā: 

• koksnes zinātnes laboratorija. 

• materiālu mehānisko raksturlielumu testēšanas laboratorija. 

• materiālu ugunsizturības testēšanas laboratorija.  

• līmēto koksnes materiālu un izstrādājumu laboratorija. 

• koksnes hidrotermiskās apstrādes laboratorija. 

• mēbeļu un virsmas apdares testēšanas laboratorija. 

• mehatronikas mācību laboratorija. 

 
Ar mērķi veicināt nozares darbinieku profesionālās izaugsmes iespējas, kā arī lai 

piesaistītu nozarei citu specialitāšu studentus, projekta ietvaros izveidots Izglītības centrs. 

Izglītības centra uzdevumi: 
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•   profesionālās un augstākās izglītības pilnveidošana – kokapstrādes ekonomika, 

koksnes tirgi, loģistika, dizains un inženierzinātnes, informācijas tehnoloģijas 

kokapstrādē; 

•   pieaugušo tālākizglitība – ekonomika, tirgzinība, kvalitātes vadība, CNC 

apmācība, mehatronika, darba drošība, tālākapstrādes tehnoloģijas. 
 

Izglītības centrs darbojas ciešā kontaktā ar Kokapstrādes katedru, realizējot 

tālākizglitības programmas. Viens no Izglītības centra uzdevumiem ir arī piesaistīt institūta 

MeKA darbiniekus un nozares vadošos speciālistus augstākās profesionālās izglītības 

programmu realizēšanai.   
       

 Kokapstrādes katedras rīcībā esošās laboratorijas un laboratorijas iekārtas, ko izmanto 

gan studiju programmā paredzēto laboratorijas izpildei, kā arī pētnieciskā darba izpildei gan 

studenti, arī mācībspēki un pētnieki kopā ar institūta MeKA līdzstrādniekiem, ir dots 

16.pielikumā. 

 

 

7.8. Ārējie sakari 
 

7.8.1.  Saistība ar darba devējiem 

 
2005.gadā Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), VAS “Latvijas Valsts meži” 

(LVM) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) noslēdza līgumu par zinātniski 

tehnisko un konsultatīvo sadarbību. Līgumslēdzējas puses vienojas sadarboties: 

• pētījumu un inovāciju jomā; 

• izglītības pilnveidošanas jomā; 

• tālākizglītības programmu realizācijas jomā; 

• projektu un pētījumu zinātniskās ekspertīzes jomā; 

• cilvēkresursu un materiāli tehniskās bāzes attīstības jomā. 
 

Latvijas Kokrūpniecības federācija un VAS “Latvijas Valsts meži”, noslēdzot 

sadarbības līgumu ar LLU, ņēma vērā, ka LLU un tās Meža fakultāte nodrošina meža nozari 

ar augstākās kvalifikācijas speciālistiem, realizējot atbilstošās augstākās profesionālās un 

akadēmiskās augstākās izglītības studiju programmas, kā arī izmantojot savu zinātnisko 
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potenciālu nozares nozīmīgo problēmu risināšanā. LKF un LVM mērķis, attīstot Latvijas 

Meža kompleksa konkurētspēju, ir veicināt un atbalstīt līdzsvarotu LLU attīstību, veidojot to 

par aktīvu, vitālu un mūsdienīgu izglītības un pētniecības centru ar atbilstošu metodisko un 

tehnisko nodrošinājumu, saglabājot tās darbības akadēmisko raksturu un tradīcijas. 

Līgumslēdzējas puses konstatēja, ka LKF un LVM ir ieinteresētas veicināt zinātnes un 

ražošanas integrāciju, pētniecisko rezultātu ieviešanu, kokapstrādes procesu un produktu 

kvalitātes atbilstības sistēmas veidošanu, kvalificētu darbinieku apmācības uzlabošanu un uz 

zināšanām bāzētu nozares attīstību, savukārt LLU ir ieinteresēta pilnveidot zinātnisko 

potenciālu un studiju programmu kvalitāti, lai ar savu zinātniski tehnisko, potenciālu 

veicinātu meža nozares konkurētspējas paaugstināšanu. Ar šo līgumu saistītie darbi un 

pakalpojami tiek realizēti konkrētu projektu formā, tajā skaitā PHARE 2001 ES 

līdzfinansētais projekts “Jēkabpils kokapstrādes uzņēmējdarbības parks”.  

 

 2006.gada 16.novembrī A/S “Latvijas Finieris”, tās valdes priekšsēdētāja U.Biķa 

personā, un LLU Kokapstrādes katedra, tās vadītāja H.Tuherma personā, noslēdza sadarbības 

līgumu, ar mērķi pilnveidot un uzlabot mūsdienu tehnoloģijas attīstības līmenim atbilstošu 

kokapstrādes nozares augstākās izglītības speciālistu sagatavošanu. Parakstīts arī  vienošanas 

protokols par sadarbību 2006./2007.studiju gadā, kas tiek veiksmīgi realizēts. 
 

 

7.8.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvija un ārvalstīs 

 

Sadarbība ar augstskolām Latvijā ir ierobežota, jo neviena no Latvijas augstskolām 

nepiedāvā kokapstrādes un koksnes materiālu un tehnoloģijas studiju programmas. 

Kokapstrādes katedra sadarbojas cieši ar ārvalstu universitātēm, kas realizē līdzīgas studiju 

programmas: Tallinas Tehniskā universitāte, Kauņas Tehnoloģiskā universitāte, Igaunijas 

Lauksaimniecības universitāte (Tartu), Lietuvas Lauksaimniecības universitāte (Kauņa),  

Helsinku Tehnoloģiskā universitāte, Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitāte 

(Upsalā) u.c. – pieredzes apmaiņa par studiju procesa realizāciju un studiju programmas 

saturs, sadarbība koksnes un koksnes materiālu īpašību noteikšanā, starplaboratoriju 

salīdzinošie testi. 
 

Kokapstrādes katedra sadarbojas prakšu realizācijā cieši ar Kymenlaakso profesionālā 

augstskola, Kotkas pilsēta, un ar Poznaņas Lauksaimniecības universitāte. 
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Pētnieciskajā darbā iz izveidojusies cieši kontakti ar ārvalstu zinātniskajām 

institūcijām: 

• sadarbība ar zinātniski pētnieciskajām institūcijām 5. ietvara tīklveida programmas 

"Koksnes modificēšana" ietvaros, http://www.woodmodification-network.org.; 

• ar Somijas Tehnisko zinātņu centrs (VTT), Latvijas skujkoku zāģmateriālu mehānisko 

īpašību salīdzinājums ar Ziemeļvalstu pētījumu, starplaboratoriju salīdzinošie testi; 

• Norvēģijas Meža pētniecības institūts, sadarbība zāģmateriālu žāvēšanas jautājumu 

pētījumos; 

• ar Innova Wood, kas ir integrēts starptautiskās sadarbības tīkls Eiropas mērogā 

zinātniskās pētniecības un apmācību jomā meža un kokapstrādes nozarēs; skat. 

http://www.innovawood.com . 

 

                                                                      
7.8.3. Akadēmiskais personāls ārvalstīs  

 
 

Akadēmiskā personāla darbība ārvalstīs notiek dažādos virzienos.  
 

1. Eiropas un citās starptautiskajās zinātniskajās organizācijās un komitejās 

pārstāvētaios akadēmiskais personāls: 

• H.Tuherms. Starptautiskās Koksnes zinātnes akadēmijas Austrumeiropas apakškomisijas 

loceklis. 

• H.Tuherms. Latvijas pārstāvis ES COST zinātnisko programmu Tehniskā komitejā. 

• H.Tuherms. Baltijas un Ziemeļcalstu lauksaimniecības augstskolu sadarbības programmas 

NOVA-BOVA valdes loceklis. 

• A.Treimanis. ES COST zinātnisko programmu Tehniskās komitejas loceklis. 

• A.Domkins. Eiropas Kokrūpniecības konfederācijas (CEI Bois) padomes loceklis. 

• A.Domkins. Eiropas Kokrūpniecības konfederācijas (CEI Bois) valdes loceklis. 

• A.Domkins. COST E44 Kokrūpniecības stratēģijas grupas dalībnieks.  

• I.Akerfelds. COST E53 ACTION “Quality control for wppd and wood products”, Latvijas 

pārstāvis vadības komitejā.  

• I.Akerfelds. CEN / TC 175 / WG3 / TG6 “Other timber products” darba grupas loceklis 

par termiski modificētas koksnes standarta izstrādi. 

• I.Akerfelds. “European Drying Group” viceprezidents. 

• K.Būmanis. Eiropas Meža sektora tehnoloģiskās platformas nacionālās grupas dalībnieks. 



 

 42 

2. Līdzdalība starptautiskajos projektos.  

• H.Tuherms. SOCRATES projekta “EUROFORESTER – European Master of Forestry 

with focus on the Baltic Sea Region”, 29370-IC-2001-1-Erasmus-EPS-1 vadītājs no LLU, 

starptautiskās maģistra studiju programmas “Euroforester” vadības grupas loceklis un šīs 

programmas vieslektors Zviedrijas Lauksaimniecības universitātē. 

• H.Tuherms. Vieslektors Ziemeļkarēlijas Profesionālā augstskolā, Somijā, ERASMUS 

pasniedzēju apmaiņas programmas ietvaros, līgums No 6-04/05. 

• H.Tuherms. Vieslektors Kymenlaakso profesionālā augstskola, Kotkas pilsētā, Somijā. 

• H.Tuherms. Lektors NOVABA starptautiskajos maģistra studiju kursos Lietuvā, Igaunijā 

un Latvijā. 
 

Kokapstrādes studiju programmu akadēmiskais personāls piedalās arī aktīvi ar 

referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs (skat. 15.pielikumu). 
 

 

7.8.4. Studenti ārvalstīs 

 

 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Kokapstrāde” un 

maģistra studiju programmas “Koksnes materiāli un tehnoloģija” studentiem ir radītas 

iespējas īslaicīgi studēt ārvalstīs:   

• 2.kursa studenti iziet praksi Somijas kokapstrādes uzņēmumos, prakses specializācija – 

kokzāģēšanas, finierrūpniecības un koksnes hidrotermiskās apstrādes tehnoloģijas 

apgūšana, sadarbības partneris – Kymenlaakso profesionālā augstskola, Kotkas pilsēta; 

• 3.kursa studenti iziet Polijas kokapstrādes uzņēmumos, prakses specializācija – plātņu un 

koka izstrādājumu (arī mēbeļu) ražošanas tehnoloģijas un lietojamo iekārtu apgūšana, 

sadarbības partneris – Poznaņas Lauksaimniecības universitāte; 

• 3.kursa studenti iziet praksi studiju priekšmetā “Koka izstrādājumu ražošana” Lietuvas un 

Igaunijas kokrūpniecības uzņēmumos, sadarbības partneri – Igaunijas Lauksaimniecības 

universitāte un Lietuvas Lauksaimniecības universitāte; 

• 1.kursa maģistarntiem ir iespējas studēt Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitātes 

Alnarpas filiālē, apgūstot maģistra studiju kursu programmas EUROFORESTER ietvaros 

40 KP apjomā (šo iespēju ir izmantojusi 4 maģistranti); 

• maģistranti piedalās NOVABA starptautiskajos specializētājās maģistra studiju kursos 

(2...4 KP apjomā) Lietuvā un Igaunijā (šo iespēju ir izmantojusi 8 maģistranti). 
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8. Studiju programmu attīstības plāns 
 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Kokapstrāde” un 

maģistra studiju programmas “Koksnes materiāli un tehnoloģija”  attīstība notiek saskaņā ar  

LLU un LLU Meža fakultātes stratēģisko plānu. Tālāk doti koncentrētā veidā rādītāji, kas 

raksturo Kokapstrādes katedras patreizējo situāciju un plānotās pamataktivitātes tālākās 

attīstības nodrošināšanai.  

 
 Zinātniskais 

darbs 
Pedagoģiskais 

darbs 
Tālākizglītības  
programmas 

LLU kā valsts akreditēta universitāte   
Vienīga akadēmiskā iestāde kokapstrādes jomā Latvijā, 

labi sakari un savstarpējā izpratne ar ražošanas iestādēm 

Attīstību veicinošie 
faktori 

• tiek iekārtota ar 
mūsdienu pētnie-
cisko iekārtu ap-
gādāta Koksnes 
un koksnes ma-
teriālu pētniecības 
laboratorija 

• līdzdalība  LZP  
projektos  

• akreditētas studiju 
programmas; 

• pedagoģiskajā 
darbā iesaistīti vi-
si Latvijas vado-
šie speciālisti   

• tālākizglītības 
programmu reali-
zācija ar institūta 
MeKAS starp-
niecību; 

• aktīvā līdzdalība 
nozares periodi-
sko izdevumu 
veidošanā   

Darbinieku zemais atalgojums, kura dēļ reālais konkurss uz mācīb-
spēku štata vietām notiek tikai formāli un mācībspēku vidējais vecums 
palielinās ar katru gadu  
Ierobežotie finansiālie resursi, kas kavē kvalifikācijas paaugstināšanas 
plānu realizāciju un mācību/metodiskās literatūras izdošanu  

Attīstību kavējošie 
faktori 

Jauno studentu vāja iepriekšējā sagatavotība svešvalodās, matemātikā, 
fizikā un ķīmijā, vājas svešvalodu zināšanas arī lielākai daļai absol-
ventu 

Prioritārie  
uzdevumi 

Materiālās bāzes 
pilnveidošana, dokto-
rantu darba efektīvā-
ka organizēšana, ra-
žošanas pasūtījumu 
izpilde 

Mācību un metodi-
skās literatūras 
aktīvāka publicēšana, 
maģistrantu darbības 
aktivizēšana  

Jauno tālākizglītības 
programmu izstrāde 

Realizācijas 
veidi 

Aktīvāka līdzdalība 
jauno pētniecības 
projektu pieteikumu 
sastādīšanā, zināt-
niskie komandējumi 
ārzemēs, jauno 
pētniecības metožu 
apgūšana  

Jauno mācībspēku 
iesaistīšana 
pedagoģiskajā darbā, 
kvalifikācijas stažē-
šanās iespēju radīša-
na ārzemēs, studiju 
formu un metožu 
pilnveide  

Organizatorisks darbs 
jauno tālākizglītības 
programmu piedāvā-
šanā, ražošanas uz-
ņēmumu informēšanā 
un klausītāju iesaistī-
šanā    
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LLU un LLU Meža fakultātes stratēģiskajos plānos izskatīti šādi jautājumi: 

• studiju programmu attīstība; 

• tālākizglītība un konsultatīvā darbība; 

• studiju organizācija un kvalitātē; 

• mācībspēki; 

• studējošie; 

• studiju procesa nodrošināšana; 

• zinātniskā darbība; 

• zinātnieku personāla veidošana; 

• doktorantūra; 

• materiāli tehniskās bāzes attīstība un uzturēšana; 

• sadarbība ar citām institūcijām Latvijā un ārzemēs. 

 
 

17.pielikumā dots Kokapstrādes katedras, kas atbild par otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programmas “Kokapstrāde” un maģistra studiju programmas 

“Koksnes materiāli un tehnoloģija”  realizāciju, darbības plāns LLU stratēģiskā plāna izpildei 

2007.gadā. 
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I e v a d s 
 
 

 Pamatstudijas LLU Meža fakultātē kokapstrādes specialitātē notiek pēc divu veidu 
augstāko profesionālo studiju programmām. 
 
 Augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” ir četrgadīga un 
tai ir profesionālais raksturs ar akadēmiskās izglītības elementiem, kas dod kokapstrādes 
profesionālo studiju programmas absolventiem iespējas iegūt arī tiesības turpināt studijas 
maģistrantūrā (studiju programma 48,7 % apjomā – 81,5 KP – atbilst inženierzinātņu 
bakalaura studiju programmai). Studiju programmas uzdevums ir dot studentiem programmā 
paredzētas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, lai absolventi varētu sekmīgi 
darboties koksnes mehāniskās apstrādes dažāda veida un apjoma uzņēmumos. Šajā 
programmā ir iekļautas ražošanas un mācību prakses, kas ļauj praktiski apgūt zināšanas un 
pieredzi koksnes mehāniskās apstrādes dažādos virzienos un kokapstrādes uzņēmumu 
darbinieku vadīšanā, ražošanas procesa organizēšanā. Programmas ietvaros ar izvēles 
priekšmetu un prakšu, kā arī ar diplomprojekta palīdzību studenti var specializēties 
zāģmateriālu, finieru, saplākšņu un plātņu, koka izstrādājumu un mēbeļu ražošanā, kā arī koka 
izstrādājumu projektēšanā, koktirdzniecībā un kokapstrādes ekonomikā. 
 
 Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Kokapstrāde” absolventi 
iegūst inženiera kvalifikāciju (Latvijas profesiju katalogs, kods 2149.46). 
 

1.tabula 
Studiju priekšmetu apjoms augstākās profesionālās izglītības studiju programmā 

“Kokapstrāde” 
 

Studiju priekšmetu grupas Kredītpunkti, KP % no kopapjoma 
1.  Fundamentālie studiju priekšmeti 22,0 13,1 % 
2.  Humanitārie studiju priekšmeti 12,0 + 3,0    7,2 % 
3.  Profila akadēmiskie studiju priekšmeti 25,5  15,2 % 
4.  Profila speciālie studiju priekšmeti 60,5 36,1 % 
5.  Uzņēmējdarbības studiju priekšmeti 18,0 10,7 % 
6.  Izvēles priekšmeti 4,5   2,7 % 
7.  Mācību un ražošanas prakses 13,0   7,8 % 
8.  Diplomprojekta izstrāde 12,0   7,2 % 
                                        K  o  p  ā : 167,5 + 3,0 100 % 

 
Lai iegūtu tiesības turpināt  studijas maģistrantūrā, papildus diplomprojektam vēl 

jāizstrādā zinātniskais darbs (10 KP), kurā tiek apkopoti studiju gadu laikā veikto pētījumu 
rezultāti. 

 
Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrādes 

tehnoloģija” ir paredzēta nepilna laika studijām un tās apjoms ir 120 KP. Kokapstrādes 
tehnoloģijas profesionālās izglītības pamatuzdevums ir sagatavot personas patstāvīgam augsti 



 

kvalificētam darbam koksnes mehāniskās apstrādes jomā. Kokapstrādes tehnoloģijas 
profesionālo studiju apjoms ir 120 KP, no tiem 97,5 KP (81,3 %) ir profila speciālie studiju 
un uzņēmējdarbības studiju priekšmeti, mācību prakses (10 KP apjomā) un ražošanas prakses 
(10 KP apjomā), kas liecina par studiju programmas praktisko orientāciju. Programmas 
ietvaros ar izvēles priekšmetu un prakšu un ar kvalifikācijas darba palīdzību studenti var 
specializēties zāģmateriālu, finieru, saplākšņu un plātņu, koka izstrādājumu un mēbeļu 
ražošanā, koka izstrādājumu projektēšanā, koktirdzniecībā un kokapstrādes ekonomikā. 

  
2.tabula 

 
Studiju priekšmetu apjoms pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmā “Kokapstrādes tehnoloģija” 
 

Studiju priekšmetu grupas Kredītpunkti, KP % no kopapjoma 
1.  Fundamentālie studiju priekšmeti   7,5    6,3 % 
2.  Humanitārie studiju priekšmeti   3,0    2,5 % 
3.  Profila akadēmiskie studiju priekšmeti 15,5  12,9 % 
Vispārizglītojošie studiju priekšmeti kopā 26,0  21,7 % 
4.  Profila speciālie studiju priekšmeti 32,5  27,1 % 
5.  Uzņēmējdarbības studiju priekšmeti 19,5  16,2 % 
6.  Izvēles priekšmeti  12,0   10,0 % 

Nozares studiju priekšmeti kopā  64,0  53.3 % 
7.  Mācību un ražošanas prakses   20,0   16,7 % 
8.  Kvalifikācijas darba izstrāde  10,0    8,3 % 
                                        K  o  p  ā :  120  100 % 

       
 Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Kokapstrādes 

tehnoloģija” absolventi iegūst kokapstrādes tehnologa kvalifikāciju (Latvijas profesiju 
katalogs,  kods 2149.20).  Kokapstrādes tehnoloģijas studiju programma ir 108 KP apjomā 
(90 % no studiju programmas kopapjoma) unificēta ar kokapstrādes augstāko profesionālo 
studiju programmu. Līdz ar to kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo studiju absolventiem ir 
iespējams turpināt studijas LLU Meža fakultātes eksternatūrā, papildus apgūstot kokapstrādes 
studiju programmas standartizēto daļu un iegūt tiesības turpināt studijas maģistrantūrā. 

 
Maģistrantūras studiju programma kokapstrādē (koksnes materiāli un tehnoloģijas) 

atbilst akadēmisko studiju otrajam līmenim, kas seko augstākām profesionālām studijām. 
Kokapstrādes studiju programmas absolventiem ir iespējas turpināt studijas arī citās 
maģistrantūras studiju programmās, tajā skaitā Meža fakultātē mežinženieru (meža darbi un 
tehnika) un meža ekonomikas un politikas studiju programmās. Studiju programmu apgūst 
divos gados, bet nepilna laika studijās – četros gados. Maģistrantūras studiju programmu 
kopējais apjoms ir 80 KP, tajā skaitā teorētiskais kurss vismaz 41 KP, prakses – 14 KP un 
maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana – 25 KP. 

 
Koksnes materiālu un tehnoloģiju doktorantūras studiju uzdevums ir pedagoģiskās 

un zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšana pēc maģistra grāda ieguves. Doktorantūras 
studiju kopējais apjoms ir 144 KP, tajā skaitā zinātniskais darbs 104 KP apjomā un 
teorētiskais kurss 40 KP apjomā. Doktorantūras studiju ilgums klātienē ir 3 gadi, bet nepilna 
laika (neklātienes) studijās – 4 gadi. Pēc teorētiskā kursa ieguves un promocijas darba 
izstrādāšanas un aizstāvēšanas doktorantūras studiju absolventi iegūst augstāko zinātnisko 
kvalifikāciju – inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) grādu. 

 
                    



 

1. Pamatstudiju programmas 
 
 

1.1. Studiju programmu mērķi un uzdevumi 
 

LLU kokapstrādes profesionālās studijas atbilst profesionālo studiju augstākai 
pakāpei. Profesionālai studiju programmai atšķirībā no akadēmiskās ir raksturīgs lielāks 
speciālo priekšmetu īpatsvars un iespēja specializēties noteiktā studentu interešu virzienā. 
Kokapstrādes profesionālo studiju apjoms ir 167,5 KP, no tiem 81,5 KP (48,7%) ir studiju 
programmas standartizētā daļa, kas atbilst inženierzinātņu bakalaura studiju programmai. Tas 
dod kokapstrādes profesionālās studiju programmas absolventiem tiesības turpināt studijas 
maģistrantūrā. 
 

LLU kokapstrādes tehnoloģijas studijas atbilst pirmā līmeņa augstāko profesionālo 
studiju pakāpei. Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studijas kokapstrādes 
tehnoloģijā tiek realizētas kā nepilna laika studijas. Kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo 
studiju minimālais apjoms ir 120 KP, no tiem 97,5 KP (81,3 %) ir profila speciālie studiju un 
uzņēmējdarbības studiju priekšmeti, kas liecina par studiju programmas praktisko orientāciju. 
Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma kokapstrādes tehnoloģijā 
ir 108 KP apjomā (90 % no studiju programmas kopapjoma) unificēta ar kokapstrādes 
profesionālo studiju programmu, tāpēc šo abu studiju programmu pašnovērtēšanas vadības 
komitejas ziņojums ir kopīgs.   
 
 

1.1.1. Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programma. 
 
 Studiju programmas mērķis ir sagatavot savā izvēlētajā nozarē vispusīgi izglītotus 
kokapstrādes speciālistus, kuri ir spējīgi: 

• novērtēt nozares attiecīgo ražošanas tehnoloģiju materiāli tehnisko un ekonomisko 
stāvokli, izprast iegūtās produkcijas kvalitātes sabiedrisko un ekoloģisko nozīmi un 
prast noteikt šos rādītājus; 
• lietot mūsdienu zinātnes atziņas nozares ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanai;  
• patstāvīgi izstrādāt pasākumus ražošanas efektivitātes paaugstināšanai un darba 
organizācijas pilnveidošanai koksnes mehāniskās apstrādes jomās, nodrošināt to 
ieviešanu; 
• veikt tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar koka izstrādājumu projektēšanu un 
izgatavošanu; 
• organizēt iekārtu un mehānisko ierīču lietošanu, uzraudzību un remontu; 
• vadīt darbinieku kolektīvus, risinot darba procesā radušās problēmas, īstenot 
drošības prasības darbu uzraudzībā; 
• izprast ražošanas procesu un apkārtējās vides vienotību ilgtspējīgā meža nozares 
ciklā; 
• veikt pētniecisko darbību – pētīt materiālus, izstrādājumus un tehnoloģiskos 
procesus, kā arī ražošanas un darba organizācijas efektivitāti un sniegt konsultācijas; 
• prast izmantot informātikas sfēras pakalpojumus un lietot mūsdienu zinātnes atziņas 
nozares ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanai; 
• turpināt pašizglītošanos un patstāvīgi apgūt praktiskās iemaņas specializējoties kādā 
ar koksnes apstrādi saistītā nozarē. 



 

Studiju programmas uzdevums ir dot studentiem programmā paredzētās teorētiskās 
zināšanas un praktiskās iemaņas, lai absolventi spētu sekmīgi darboties sekojošos virzienos: 
 • koksnes mehāniskās apstrādes dažāda veida un apjoma uzņēmumos; 

• konsultatīvā dienesta dažādos līmeņos un struktūrās, kā arī pedagoģiskajā un 
zinātniskajā darbā; 

 • vides aizsardzības, kā arī produkcijas kvalitātes novērtēšanas institūcijās; 
 • valsts pašpārvaldē un pārvaldē, sabiedriskajā un politiskajā darbībā. 
  
 Iespējamie specializācijas virzieni: 

- zāģmateriālu ražošana; 
- koka izstrādājumu ražošana; 
- mēbeļu ražošana; 
- koka izstrādājumu projektēšana; 
- finieru, saplākšņu un plātņu  ražošana; 
- koktirdzniecība un kokapstrādes ekonomika. 

 
Pēc augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Kokapstrāde” 

apgūšanas absolventi iegūst inženiera kvalifikāciju (Latvijas profesiju katalogs, kods 
2149.46) ar tiesībām studēt maģistrantūrā. 
 
Kvalifikācijas pamatprasības: 

- jāzina: kokapstrādes tehnoloģisko procesu teorētiskie un praktiskie aspekti, 
problēmu analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko 
līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba 
tehnoloģija un organizācija, ar tiem saistītie normatīvie materiāli; produkcijas, 
pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās; 

- jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; 
- jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša 

pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par 
citu savā darbībā skarto cilvēku drošību. 

 
 

1.1.2.   Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa profesionālās izglītības studiju 
programma 

 
 LLU kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 
pamatmērķis ir sagatavot personas patstāvīgam augsti kvalificētam darbam koksnes 
mehāniskās apstrādes jomā. Iegūstama tehnologa kvalifikācija nedod tiesības turpināt studijas 
maģistrantūrā. Personām, kas apguvušas pirmā līmeņa profesionālo studiju programmu, ir 
iespējas turpināt studijas inženiera kvalifikācijas (ar tiesībām turpināt studijas maģistrantūrā) 
iegūšanai, papildus apgūstot kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmas priekšmetus, kas nav iekļauti kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības studiju programmā. 
 
Profesionālās darbības pamatuzdevumi: 

Kokapstrādes tehnologi veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar ražošanas 
efektivitātes paaugstināšanu un darbu organizācijas pilnveidošanu koksnes mehāniskās 
apstrādes jomā, koka izstrādājumu projektēšanu un izgatavošanu, kā arī iekārtu un mehānisko 
ierīču lietošanu, uzraudzību un remontu, pēc spēkā esošajām instrukcijām veic vispusīgas 
materiāla un darba patēriņa aprēķinus, lieto tehniskās ierīces un mehāniskos principus, kā arī 



 

tehniskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas, īsteno drošības prasības darbu 
uzraudzībā, veic citus līdzīga satura uzdevumus, vada citus darbiniekus. 
 
   Iespējamie specializācijas virzieni: 

- zāģmateriālu ražošana; 
- koka izstrādājumu ražošana; 
- mēbeļu ražošana; 
- koka izstrādājumu projektēšana; 
- finieru, saplākšņu un plātņu  ražošana; 
- koktirdzniecība un kokapstrādes ekonomika. 

    
Pēc pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 

“Kokapstrādes tehnoloģija” apgūšanas absolventi iegūst kokapstrādes tehnologa 
kvalifikāciju (Latvijas profesiju katalogs, kods 2149.20). 

 
Kvalifikācijas pamatprasības: 

- jāzina: kokapstrādes tehnoloģisko procesu teorētiskie un praktiskie aspekti,  
analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu 
uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu 
izpildes secība, to racionāla plānošana un organizācija, darba režīmi; produkcijas, 
pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās; 

- jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; 
- jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; 

par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto 
cilvēku drošību. 

 
 
 

1.2. Studiju programmu attīstība 
 
 
Profesionālās studiju programmas lielā mērā ir vērstas uz speciālo zināšanu ieguvi 

iepriekš minētajā specialitātē. Vispārējo priekšmetu apjoms ir vidēji par 30 KP mazāks kā 
bakalaura studiju programmā. Fundamentālie, humanitārie un ekonomikas studiju priekšmeti 
nodrošina pietiekami augstu vispārējās izglītības līmeni un nodrošina tehniskās 
pamatzināšanas speciālo priekšmetu apguvei. Pietiekoši augstu, darba tirgum atbilstošu 
elastīgu sagatavotības līmeni nodrošina obligātie un izvēles speciālie studiju priekšmeti. 
Kursa darbos tiek risināti Latvijas kokrūpniecībā aktuāli jautājumi, to izstrādes pamatā ir 
literatūras pētījumi, aprēķini un praktiski veikti izmēģinājumi. Kompleksās mācību prakses  
nodrošina studiju teorētiskās daļas saistību ar praksi. Studentiem studiju gaitā ir dota iespēja 
stažēties ārzemēs. 
  
 Augstākās profesionālās izglītības studiju programmai “Kokapstrāde” ir 
profesionāls raksturs ar akadēmiskās izglītības elementiem. Kopējais studiju programmas 
apjoms ir 167,5 KP (ieskaitot fizkultūru – 170,5 KP), no kuriem akadēmiskie priekšmeti, kas 
atbilst inženierzinātņu bakalaura studiju programmai, ir 81,5 KP jeb 48,7 %. Fundamentālie, 
humanitārie, profila akadēmiskie, ekonomikas un uzņēmējdarbības studiju priekšmeti 
nodrošina pietiekami augstu vispārējās izglītības līmeni un sniedz pamatzināšanas profila 
speciālu studiju priekšmetu apguvei, kuru apjoms ir 76,5 KP jeb 44,9% no kopapjoma. 
Pietiekoši augstu, darba tirgum atbilstošu elastīgu sagatavotības līmeni nodrošina obligātie un 



 

izvēles speciālie studiju priekšmeti. Lai nostiprinātu iegūtas teorētiskās zināšanas, tiek 
izstrādāti 14 kursa projekti un kursa darbi. Kursa darbos un projektos tiek risināti Latvijas 
kokrūpniecībā aktuāli jautājumi, to izstrādes pamatā ir literatūras pētījumi, aprēķini un 
praktiski veikti izmēģinājumi. Mācību prakses pirmajos divos kursos (kopā 6 nedēļas) 
nodrošina studiju teorētiskās daļas saistību ar praksi. Savukārt ražošanas prakses trešā un 
ceturtā kursā (kopā 14 nedēļas) dod iespēju iepazīties ar darba organizācijas jautājumiem 
kokapstrādes uzņēmumos un ievākt izejas datus diplomdarba izstrādāšanai. Diplomprojekta 
uzdevums ir parādīt absolventa spējas analizēt tehnoloģiskos procesus kokapstrādē, atklāt to 
nepilnības un izstrādāt priekšlikumus darba tehnoloģijas un organizācijas pilnveidošanai, 
pamatojot tos ar tehniski-ekonomiskiem aprēķiniem; atsevišķos gadījumos diplomprojektā 
tiek izstrādāta tehnoloģija jaunās produkcijas ražošanai. Absolventi, kuri pretendē uz diplomu, 
kas dod tiesības turpināt studijas maģistrantūrā, izstrādā papildus diplomprojektam vēl 
zinātnisko darbu (10 KP), kurā tiek apkopoti studiju gadu laikā veikto pētījumu rezultāti 
(zinātniskā darba izstrāde jāuzsāk vēlākais trešā kursā).  
 
a) izmaiņas studiju programmā un studiju plānā: 

Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā pēc studiju priekšmetu nosaukumiem un 
apjoma nav veikti. Pārskata periodā analizētas studiju priekšmetu programmas un 
pilnveidots to saturs, kā arī veikta studiju priekšmetu programmu saskaņošana 
radnieciskos priekšmetos, lai novērstu dublēšanos. Saskaņā ar Latvijas Republikas 
Ministra Kabinetā 2001.gada 20.novembrī apstiprinātiem  noteikumiem Nr.485 
“Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” studiju 
plānā kvalifikācijas darba vietā iekļauts diplomprojekts ar apjomu 12 KP. 

b) studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības 
standartam: 
Studiju programmas atbilstību profesijas standartam nav pagaidām iespējams noteikt, jo 
tikai 2002.gadā uzsākta nozares profesiju standartu izstrāde. Sanāksmē, ko organizēja 
Zemkopības ministrijas Meža politikas departaments 2002.gada 29.maijā, tika nolemts 
izstrādāt profesiju standartus visām profesionālās izglītības pakāpēm un kvalifikācijas 
līmeņiem meža nozarē, kuri noteikti Profesionālās izglītības likumā. Šim nolūkam 
izveidota darba grupa, kurā ietilpst pārstāvji no Zemkopības ministrijas, Valsts Meža 
dienesta, nozares profesionālām organizācijām, LLU Meža fakultātes un vidējām 
speciālām mācību iestādēm. Darba grupas uzdevums ir izstrādāt 2002.gadā kvalifikācijas 
līmeņu aprakstu projektus un noteikt zināšanu un prasmju līmeņus, kādi nepieciešami 
konkrēta kvalifikācijas līmeņa speciālistam. Pēc tam izstrādātus projektus izsūtīs nozares 
interešu grupām un pēc priekšlikumu saņemšanas tos iestrādā profesiju standartu 
projektos, kurus tālāk nosūtīs Meža nozares Konsultatīvajai padomei akceptēšanai. Pēc 
nozares profesiju standartu apstiprināšanas būs iespējams novērtēt augstākās (2.līmeņa) 
profesionālās izglītības studiju programmas atbilstību profesijas standartam. 
 
Augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” (klasifikācijas kods 
– 45542) pagaidām neatbilst MK noteikumiem Nr.485 “Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” divos aspektos: 

- kopējais programmas apjoms (167,5 KP) pārsniedz reglamentēto (160 KP) par 7,5 
KP; 

- kopējais prakšu apjoms ir 13 KP, kas 2 reizes mazāks par reglamentēto (26KP). 
            Pašnovērtēšanas komisija pieņēma lēmumu šo neatbilstību novērst līdz 2003.gada 
1.februārim. 
c) izmaiņas studiju programmas realizācijā: 

Izmaiņas studiju programmas realizācijā pārskata periodā nav veiktas. 



 

Kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo studiju programmā 97,5 KP apjomā (81,3 
% no studiju programmas kopapjoma) ir paredzēti profila speciālo studiju un uzņēmējdarbības 
studiju priekšmeti, kas liecina par studiju programmas praktisko orientāciju. Akadēmiskie 
priekšmeti, kas atbilst inženierzinātņu bakalaura studiju programmai, ir studiju programmā 
iekļauti 37,0 KP apjomā (30,8 % no kopapjoma). Kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo 
studiju absolventiem ir tiesības turpināt studijas Meža fakultātes eksternatūrā, papildus 
apgūstot kokapstrādes augstāko profesionālo studiju programmas standartizēto daļu un iegūt 
tiesības turpināt studijas maģistrantūrā. Šajā nolūkā kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa 
augstākās profesionālās izglītības studiju programma ir 108 KP apjomā (90 % no kopapjoma) 
unificēta ar kokapstrādes augstāko profesionālo studiju programmu.              
 
a) izmaiņas studiju programmā un studiju plānā: 

Pārskata periodā analizētas studiju priekšmetu programmas un pilnveidots to saturs, kā arī 
veikta studiju priekšmetu programmu saskaņošana radnieciskos priekšmetos, lai novērstu 
dublēšanos; izstrādātas jauno mācību prakšu programmas. Saskaņā ar Latvijas Republikas 
Ministra Kabinetā 2001.gada 20.martā apstiprinātiem  noteikumiem Nr.141 “Noteikumi 
par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”, studiju programmas 
kopapjoms noteikts 120 KP, tajā skaitā prakšu apjoms palielināts līdz 20 KP. Pirmā 
līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrādes tehnoloģija” 
ir dota šī ziņojuma 3.tabulā. 
 

b) studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības 
standartam: 
Studiju programmas atbilstību profesijas standartam nav pagaidām iespējams noteikt, jo 
tikai 2002.gadā uzsākta nozares profesiju standartu izstrāde (skat. piezīmes šī ziņojuma 
8.lpp.).  
 
Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrādes 
tehnoloģija” (klasifikācijas kods – 41542), pēc pārskata periodā veiktām korekcijām,  
pilnībā atbilst MK noteikumiem Nr.141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības standartu”: 

- kopējais programmas apjoms 120 KP; 
- mācību kursu kopējais apjoms 90 KP (75 % no programmas kopējā apjoma); 
- vizpārizglītojošie mācību kursi – 26 KP (pēc standarta ne mazāk par 20 KP); 
- nozares mācību kursi – 64 KP (pēc standarta ne mazāk par 36 KP); 
- prakse 20 KP (pēc standarta ne mazāk kā 16 KP); 
- kvalifikācijas darbs – 10 KP (pēc standarta ne mazāk kā 8 KP). 

             
c) izmaiņas studiju programmas realizācijā: 

Lai rastu iespējas palielināt, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.141, prakšu kopapjomu līdz 
20 KP, nepalielinot studiju programmas kopapjomu (120 KP), studiju programmā 10 
kursa projekti un kursa darbi, kuriem līdz MK noteikumu izdošanai bija obligātais statuss, 
iekļauti obligātas izvēles priekšmetu B2 daļā un studiju programma paredz šīs daļas 
izpildi vismaz 8 KP apjomā. Šāda pieeja ļauj studentiem dziļāk specializēties konkrētā 
kokapstrādes tehnoloģijas virzienā (skat. šī ziņojuma 6.lpp.). 
 
Studiju programmā iekļautas mācību prakses ir specializētas: 1.kursā – “Koka 
pamatkonstrukcijas” un “Mašīnu elementi”, 2.kursā – “Kokapstrādes mašīnas un 
instrumenti” un “Saplākšņu ražošana”, 3.kursā – “Pneimotransports”.         

 
 





 
3.tabula 

 
Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma 

 
Studiju plāns  

 
    

Nr.   Priekšm. 1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss 
p.k. Kods Studiju priekšmets apjoms 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 

   KP kontroles veids kontroles veids kontroles veids kontroles veids kontroles veids 

 
Obligātie studiju priekšmeti - A daļa 
 

    

 1. INFO 101 Informātika (datormācība) 4 2,5 1,5-iesk.       

2. KIMI 110 Polimēru ķīmija 1,5    1,5-iesk.   

3. IZMA 201 Psiholoģija 1 1,0-iesk.     

4. IZMA 301 Lietišķā psiholoģija 2  2,0-iesk.    

5. MEHA 104 Tehniskā grafika 2 1,5 0,5-iesk.   

6. SPEK 112 Konstrukciju materiāli 2 1,5 0,5-eks.   

7. MEHA 114 Mašīnu elementi 2,5  2 0,5–iesk.    

8. MEHA 126 Hidraulika un hidropiedziņa 2,5 2 0,5-eks.   

9. LENI 108 Elektrotehnika un rūpn.elektronikas pam. 2,5 1,5 1,0-eks.    

10. PART 305 Siltumtehnika un siltumapgāde 2,5 2 0,5-eks.   

11. MEZK 314 Mežsaimniecības pamati 2  2,0-iesk.    

12. KOKA 102 Tehniskā mērīšana kokapstrādē 1 1,0-iesk.    

13. MIZM 312 Koksnes mācība 2 1,5 0,5-eks.   

14. MIZM 313 Meža prečzinība 2 1,5 0,5-iesk.   

15. KOKA 301 Koksnes griešanas procesi 1,5 1 0,5-eks.   
16. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 4,5   3,0-iesk. 1,5-eks.     
17. KOKA 305 Iekārtu ekspluatācija 1,5   1,5-iesk.   

18. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 1,0   1,0-iesk.    

19. KOKA 311 Koka izstrādājumu konstruēšanaas pamati 2,0  1,5 0,5-iesk.   
20. KOKA 312 Koka būvkonstrukcijas 2  2,0-iesk.    

21. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 3,5  3,0-iesk. 0,5-eks.    



 

22. KOKA 321 Zāģmateriālu ražošana 3,5  2,5-iesk. 1,0- eks.     

23. KOKA 329 Līmes un koksnes līmēšana 1  1,0-iesk.   

24. KOKA 322 Saplākšņu ražošana 1,5   1,5-eks.    

25. KOKA 324 Koka izstrādājumu ražošana 3,5  3,0-iesk. 0,5-eks.   
26. KOKA 325 Koksnes materiālu apdare 2,5  2 0,5-eks.   

27. KOKA 328 Kokapstrādes ražotņu projektēšana 1,0  1,0-iesk.    

28. EKON 103 Ekonomikas teorija 1,5  1,5-eks.    

29. MIZM 319 Kokapstrādes ekonomika 1,5  1,5-eks.   

30. EKON 104 Tiesību pamati 1 1,0-iesk.    

31. MIZM 317 Meža likumi 1 1,0-iesk.   

32. UZND 124 Uzņēmējdarbības likumi 1  1,0-iesk.   

33. MIZM 320 Uzņēmējdarb. organizācija kokapstr.uzņ. 2,5 + 1,5  1,5-iesk. 1,0+1,5    
   eks.,k.d.   

34. GRAM 306 Grāmatvedība un uzskaite 1,5  1,5-iesk.   

35. GRAM 402 Nodokļi un kredīts 1,5   1,5-iesk.   

36. MIZM 322 Koktirdzniecība 1,5  1,5-eks.   

37. VIDE 101 Ekoloģija un vides aizsardzība 2  1 1,0-eks.   

38. DVID 305 Cilvēku aizsardzība 2  1 1,0-eks.   

39. DVID 306 Ergonomika 1  1,0-iesk.   
 A daļas apjoms KP 78,0 14,5 13,0 10,5 9,0 13,5 9,5 6,5 1,5   

 
Obligātās izvēles studiju priekšmeti - B daļa 

   

B1 daļa – izvēles mācību kursi – izpilde vismaz 4,0 KP
 

1. KOKA 404 Taras un ēvelēto materiālu ražošana 1  1,0-iesk.   

2. KOKA 323 Koksnes plātņu ražošana 2  2,0-iesk.    

3. KOKA 409 Iekšējais transports kokapstrādē 1,5  1,5-iesk.   

4. KOKA 341 Jaunākais nozarē 1,5  1,5-iesk.   

5. LENI 403 Elektroiekārtu ekspluatācija un remonts 1  1,0-iesk .   

6. EKON 206 Panākumu algoritms  1  1,0-iesk.   

7. KOKA 407 Latvijas meža nozares problēmas 1  1,0-iesk.   

8. MIZM 417 Kokmateriālu ārējā tirdzniecība 1,5  1,5-iesk.   

9. MIZM 418 Uzņēmējdarbības ekonomiskā projektēšana 1,5  1,5-iesk.   

10. DVID 401 Darba aizsasrdzība 1  1,0-iesk.   



 

B2 daļa – kursa darbi un kursa projekti – izpilde vismaz 8,0 KP

 

1. MEHA 114 Mašīnu elementi 2,0   2,0-iesk.        
2. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 2,0    2,0-iesk.       
3. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 1,5      1,5-iesk.     
4. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 2,0     2,0-iesk.      
5. KOKA 311 Koka pamatkonstrukcijas 1,5   1,5-iesk.        
6. KOKA 321 Zāģmateriālu ražošana 2,0    2,0-iesk.       
7. KOKA 322 Saplākšņu ražošana 2,0      2,0-iesk.     
8. KOKA 324 Koka izstrādājumu ražošana 2,0       2,0 – iesk.    
9. KOKA 325 Koksnes materiālu apdare 1,5        1,5-iesk.   

10. KOKA 328 Kokapstrādes ražotņu projektēšana 1,5        1,5-iesk.   
 B daļas apjoms KP Kopā ne mazāk par 12,0 KP   

Brīvās izvēles studiju priekšmeti - C daļa    

1. INFO 211 Visual Basic 1,5  1,5-iesk.   

2. FILO 205 Mūsdienu retorika 1  1,0-iesk.   

3. MEZK 401 Medību saimniecība 1,5  1,5-iesk.   

4. INFO 209 INTERNET lappušu veidošana 2  2,0-iesk.   

5. MIZM 410 Mežizstrādes pamati 1,5  1,5-iesk.   

6. MIZM 409 Tehniskās jaunrades pamati 1  1,0-iesk.   

7. MIZM 411 Meža ienesība 1  1,0-iesk.   

8. DVID 402 Cilvēks ārkārtējās situācijās 1  1,0-iesk.   

 C daļas apjoms KP Apjoms netiek 
reglamentēts 

  

Kopā teorētiskais kurss (A+B+C) 90     

Prakses 
1. KOKA 311 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati 2 2,0-iesk          

2. MEHA 114 Mašīnu elementi 2  2,0-iesk.         

3. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 2  2,0-iesk.    

4. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 2  2,0-iesk.    

5. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 2  2,0-iesk.    

6. KOKA 007 Kokapstrādes tehnoloģija 8  2,0-iesk. 4,0-iesk. 2,0-iesk.   

7. KOKA 008 Uzņēmējdarbība nozarē 2  2,0-iesk.     

 Kopā prakses 20 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0    

                                   Kvalifikācijas darbs 10        10,0-VEK   



 

                          Pavisam kopā 120    



1.3. Studiju programmu praktiskā realizācija 
 
 

1.3.1. Pasniegšanas metodes 
 

 Lekciju, praktisko darbu un laboratorijas darbu realizācijā tiek turpināts iepriekšējos 
gados uzsākts virziens uz studentu patstāvīgā darba palielināšanu studiju procesā. Šajā 
nolūkā: 
• tiek papildināta LLU Fundamentālās bibliotēkas filiāle ar jaunāko periodiku un mācību 

literatūru, izmantojot dažādus finansēšanas avotus (papildus LLU centralizētajiem 
līdzekļiem arī nozares uzņēmumu dāvinājumus, kā arī mācībspēki nodod personisko 
kontaktu ceļā iegūto literatūru bibliotēkā); 

• plašāka izdales materiālu sagatavošana un izplatīšana studentiem, lai intensificētu 
nodarbības (atkrīt nepieciešamība tērēt laiku faktu materiāla pierakstīšanai); 

• studentiem tiek uzdoti patstāvīgo darbu uzdevumi (grafiskie vai analītiskie), kuru izpilde 
ir konkrētā priekšmeta obligāts nosacījums  un veicina mācību prasmju apgūšanu; 

• tiek praktizēta referātu rakstīšana un to publiska apspriešana speciālo studiju priekšmetu 
apgūšanas ietvaros. Tas attīsta studentu iemaņas pareizi sastādīt referātus, patstāvīgi 
strādāt ar literatūru un aizstāvēt publiski savu viedokli, atbildot uz kolēģu un mācībspēku 
jautājumiem, kā arī sagatavo studentus efektīvākai diplomdarba uzrakstīšanai un 
aizstāvēšanai Valsts Eksāmenu komisijā; 

• kursa darbu un kursa projektu uzdevumi tiek veidoti individuālie katram studentam un ir 
ar praktisko orientāciju; 

• diplomdarbu uzdevumi ir saistīti ar konkrēto ražotni un tiek izpildīti galvenokārt pēc 
ražošanas uzņēmumu pieprasījumiem. 

 
Lai pieradinātu studentus pie komandas darba, laboratorijas darbi tiek izpildīti 3...5 

cilvēku grupās. 
 
 

1.3.2. Programmas realizācijas resursi 
 

LLU Meža fakultāte ir izvietota Jelgavā, Akadēmijas ielā 11, kur atrodas fakultātes 
galvenais mācību korpuss. Atsevišķā ēkā Dobeles ielā 41 atrodas Kokapstrādes katedras 
auditorijas un laboratorijas, kur notiek kokapstrādes studiju programmās iekļauto speciālo 
studiju priekšmetu apguve. Šajās telpās studenti apgūst gan praktiskās iemaņas koksnes 
pirmapstrādē, kā arī izpilda laboratorijas darbus visos studiju programmā iekļautajos studiju 
priekšmetos un veic zinātniskos pētījumus. Laboratorijas darbu vietu skaits visās laboratorijās 
atbilst studentu skaitam laboratorijas darbu grupās (12...15 studenti). Katedrā studentu rīcībā 
ir 9 datori, kuri pieslēgti INTERNETa tīklam. 

 
Kokapstrādes studiju programmu visi studiju priekšmeti ir nodrošināti ar programmām 

un nepieciešamo studiju literatūru. Pārskata periodā pārstrādātas 4 studiju priekšmetu 
programmas un izdoti 6 nosaukumu metodiska literatūra. Laboratoriju iekārtu nodrošinājums 
ir apmierinošs. Pārskata periodā laboratoriju bāzes attīstīšanas nolūkā veikts: 
• rekonstruēta kokzāģēšanas laboratorija uz esošās laboratorijas iekārtas bāzes, veidota 

kokzāģēšanas tehnoloģiskā plūsma; 
• ar A/S “Latvijas Finieris” un A/S “Lindeks” finansiālo atbalstu izveidota LLU Koksnes un 

koksnes materiālu zinātniskā laboratorija, kurā uzstādīta moderna Eiropas standartiem 



 

atbilstoša pārbaudes mašīna ZWICK Z/100, kas nodrošina plašas iespējas veikt pārbaudes 
saskaņā ar EN un ISO prasībām, kā arī Klima Systems klimatizācijas kamera TypDec500 
un iegādātas mūsdienu mēraparatūra un mērierīces. Laboratorija ir sagatavota akreditācijai 
Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā; 

• rekonstruētas laboratorijas darbu vietas zāģmateriālu šķirošanai un apgādātas ar 
nepieciešamo metodisko literatūru un mērinstrumentiem. 

 
 
 

1.3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 
 

 Lai gan kokapstrādes studiju programmas ir profesionālas, studentiem ir plašās 
iespējas nodarboties ar zinātnisko pētniecību, ko viņi arī aktīvi izmanto. Pētniecības darba 
pamatus studenti apgūst obligātajā studiju priekšmetā “Pētījumu metodoloģija” 5.semestra 
laikā. Šajā semestrī studenti, kuri vēlās iegūt inženiera diplomu ar tiesībām turpināt studijas 
maģistrantūrā, izvēlas sava zinātniska darba tematu, bet Kokapstrādes katedras sēdē nozīmē 
viņiem zinātniskā darba vadītājus. Trešā kursa laikā tiek izstrādāta pētnieciskā darba metodika 
un veikta situācijas analīze, t.sk. literatūras studijas par pētāmo problēmu. Eksperimentālā 
darba izpilde notiek gan Kokapstrādes un citu LLU katedru laboratorijās, gan arī ražošanas 
uzņēmumos ražošanas prakses laikā. Jāatzīmē, ka vairāki studenti, kuriem ir interese veikt 
padziļinātos zinātniskos pētījumus, iesaistās pētnieciskajā darbā jau jaunākajos kursos, 
strādājot pētījumu grupās kopā ar Meža fakultātes mācībspēkiem un vecāko kursu studentiem, 
tādējādi apgūstot komandas darba pieredzi. Šāda pēctecība ar studiju programmām saistītā 
radošā un zinātniski-pētnieciskā darba organizācijā garantē sekmīgu zinātniskā darba rezultātu 
ieguvi un veiksmīgu zinātniskā darba aizstāvēšanu Valsts Eksāmenu komisijā, absolvējot 
fakultāti. 
 
 Ar kokapstrādes studiju programmām saistītais radošais un zinātniski-pētnieciskais 
darbs aptver ļoti plašu tematu loku, kas iekļaujami Materiālzinātnes nozares Koksnes 
materiālu un tehnoloģijas apakšnozarē. Jāatzīmē, ka visveiksmīgāk zinātniski-pētniecisko 
darbu veic studenti, kuri iesaistīti Kokapstrādes katedras komplekso pētniecisko projektu 
izpildes darba grupās, jo šo projektu resursi dod iespējas veikt pētījumus ar mūsdienu 
laboratorijas iekārtām un izmantot datortehniku rezultātu statistiskai apstrādei, procesu 
modelēšanai un analīzei. Patreiz Kokapstrādes katedrā tiek izpildīti šādi pētnieciskie projekti, 
kuru izpildē saistīti kopumā 12 studenti: 
• LZP sadarbības projekts Nr.02.0014 “Meža izpētes teorētiskie un tehnoloģiskie modeļi”; 
• LZP sadarbības projekts Nr.02.0007 “Koksnes pārstrādes produktu inovatīvas 

tehnoloģijas”; 
• IZM un A/S “Latvijas Finieris” finansētais TOP 02.30 “Augstvērtīgu bērza sortimentu 

audzēšana un izvērtēšana, bērza koksnes un bērza saplākšņu fizikāli mehānisko īpašību 
pētījumi”. 

 
2000./2001.studiju gadā VEK savus zinātniskos darbus aizstāvēja un ieguva tiesības 

turpināt studijas maģistrantūrā 14 kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmas absolventi (50 % no absolventu kopskaita), bet 2001./20002. studiju gadā – 21 
absolvents (62 % no absolventu kopskaita). 

 
 
 



 

1.3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 
 
 

Līdzīgas studiju programmas Latvijā netiek realizētas. Sadarbība notiek ar Lietuvas un 
Igaunijas augstskolām (Kauņas Tehnoloģiskā universitāte, Tallinas Tehniskā universitāte un 
Igaunijas Lauksaimniecības universitāte), kurās notiek studijas kokapstrādes jomā. Savstarpēji 
analizētas studiju un atsevišķu studiju priekšmetu programmas, notiek metodiskās literatūras 
apmaiņa un tiek atjaunoti mācībspēku kontakti. Prof. H.Tuherms piedalījās kā eksperts 
kokapstrādes studiju programmas starptautiskajā akreditācijā Tallinas Tehniskajā universitātē 
un iepazīstināja ar iegūtām atziņām un kolēģu pieredzi Meža fakultātes mācībspēku. 

 
Dibināti kontakti (galvenokārt pētniecības jomā) ar Helsinku Tehnoloģijas universitāti, 

Kymmenlaakso Tehnisko koledžu, Stokholmas Karalisko tehnoloģijas universitāti, notiek 
studiju programmu savstarpēja analīze, kā arī metodiskās literatūras un pētījumu rezultātu 
savstarpējā apmaiņa. 
 
 
 

1.3.5. Sadarbība ar darba devējiem 
 
 

 Studiju programmas ietvaros dibināti labi kontakti ar darba devējiem, kurus pārstāv 
Latvijas Kokrūpniecības federācija un citas tajā iekļautas profesionālās organizācijas. 
 
 Katru studiju gadu studiju priekšmeta “Jaunākais nozarē” ietvaros tiek pieaicināti 
vadošie nozares speciālisti nolasīt lekcijas par aktuālām problēmām meža nozarē. Radošā 
sadarbība studentiem ar ražošanas darbiniekiem, galvenokārt bijušajiem attiecīgas studiju 
programmas absolventiem, notiek mācību un ražošanas prakšu laikā, kad studenti apgūst 
prakšu programmās iekļautos jautājumos un iepazīstas ar jaunāko tehniku un tehnoloģiju, 
pieredzi ražošanas organizācijā un uzzina arī problēmas, kas jārisina ražotājiem. Ražošanas 
pārstāvju – darba devēju attieksme pret studentiem prakšu laikā ir pozitīva. 
 
 Cieša sadarbība ar darba devējiem notiek diplomdarbu izstrādes procesā. Lielāka daļa 
diplomdarbu tiek izstrādāti par jautājumiem, kas aktuāli konkrētajiem ražošanas uzņēmumiem 
(pēc ražošanas uzņēmumu pieprasījuma). Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības studiju programmas absolventi izstrādā kvalifikācijas darbus tikai pēc 
šo uzņēmumu pieprasījumiem, kur viņi strādā. Visus diplomdarbus un kvalifikācijas darbus 
recenzē attiecīgo ražošanas uzņēmumu speciālisti, kas ļauj iegūt profesionālo vērtējumu 
darbiem un projektiem tieši no darba devēju viedokļa. Arī Valsts Eksāmenu komisijas sastāvā 
ir iekļauti katru gadu 3 vai 4 darba devēju pārstāvji, bet VEK darbu pēdējos gados vada 
Latvijas Kokrūpniecības federācijas prezidents J.Biķis. 
 
 Darba devēju aptauja pārskata periodā nav veikta. Studiju programmas aktualizēšanai 
katru gadu tiek veikta bijušo studentu aptauja.        

  
 
 
        

 



 

1.4. Vērtēšanas sistēma 
 

 Iegūstamās izglītības vērtēšanas kritēriju pamatā ir studenta spējas lietot 
fundamentālo, humanitāro un ekonomisko studiju priekšmetos iegūtas zināšanas kokapstrādes 
tehnoloģisko procesu analīzē un pilnveidošanā, kā arī izprast meža nozares attīstības 
tendences Latvijā un pasaulē. Profesionāli vērtējot studentu zināšanas dažādos 
tehnoloģiskajos un organizatoriskajos jautājumos, uzsvars tiek likts uz prasmes saistīt 
ekonomiskos, sociālos, enerģētiskos un vides saglabāšanas aspektus ar rūpniecisko 
tehnoloģiju pilnveidošanu. 
 
 LLU tiek realizēta 10 ballu zināšanu vērtēšanas sistēma atbilstoši LLU Senātā 
apstiprinātajiem kritērijiem (10 – izcili, 9 – teicami, 8 – ļoti labi, 7 – labi, 6 – gandrīz labi, 5 – 
viduvēji, 4 – gandrīz viduvēji; 3 – vāji; 2 – ļoti vāji; 1 – ļoti, ļoti vāji). Apgūstot atsevišķus 
studiju priekšmetus, vērtējums “4” ir zemāka pozitīva atzīme; diplomdarbu un kvalifikācijas 
darbu aizstāvēšanā zemākais pozitīvais vērtējums ir “5”. Pašnovērtējuma gaitā ir atzīts, ka 
zināšanu novērtējumā maz lietots vērtējums izcili (10 balles), kas liecina par lielākas studentu 
daļas nespēju (vai nevēlēšanām) studiju laikā apgūt zināšanas virs programmas prasību 
līmeņa, bet no otras puses par pasniedzēju dažādām prasībām augsta līmeņa zināšanu 
vērtēšanā. 
 
  Katra studiju priekšmeta izvērstā programmā ir aprakstīta zināšanu vērtēšanas sistēma 
konkrētā priekšmetā. Vispārējā gadījumā tas iekļauj: 
• laboratorijas un praktisko darbu izpildes pārbaudi; 
• studentu atbilžu un referātu vērtēšanu semināros; 
• regulāro kontroldarbu pārbaudi un vērtēšanu (2...4 kontroldarbi katrā studiju priekšmetā, 

kas vienmērīgi sadalīti studiju priekšmeta apgūšanas periodā); 
• patstāvīgo mājas darbu izpildes kontroli un vērtēšanu;  
• kursa darbu un kursa projektu pārbaudi un vērtēšanu. 

 
Lielāka daļa (85 %) no eksāmeniem tiek kārtoti rakstiski. Atsevišķi pasniedzēji 

praktizē akumulējošo ieskaišu un eksāmenu kārtošanu, kompleksi vērtējot visus studentu 
darba vērtēšanas kritērijus semestra laikā. Studenti pozitīvi vērtē iespēju kārtot akumulējošo 
eksāmenu, jo tā veicina regulāro darbu visā semestra laikā.    

 
 
 

1.5. Studenti 
 
 

1.5.1. Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programma 
 
 

Pēc šīs programmas līdz 2001./2002. studiju gada beigām sagatavoja kopumā 1540 
kokapstrādes inženierus, no kuriem laika periodā no 1994.gada līdz 1998.gadam 97 absolventi 
papildus inženiera kvalifikācijai ieguva arī bakalaura akadēmisko grādu; šim nolūkam bija 
nepieciešams noklausīties papildus kursus 5 KP apjomā, izstrādāt un aizstāvēt bakalaura 
zinātnisko darbu. 1999.gadā 8 absolventi un 2000.gadā 19 absolventi ieguva inženiera 
diplomu ar tiesībām turpināt studijas maģistrantūrā, aizstāvot Valsts eksāmenu komisijā 
papildus kvalifikācijas darbam arī zinātnisko darbu. 1995.gadā studijas beidza divi kursi – 



 

pēdējais izlaidums pēc 5 gadu apmācības programmas un pirmais izlaidums pēc 4 gadu 
apmācības programmas (augstākās profesionālās izglītības studiju programma). 

 
Uzņemto studentu un absolventu skaits pa gadiem dots 4.tabulā. 

 
4.tabula. 

 
Uzņemto studentu un absolventu skaits 

kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programmā 
 

Uzņemto studentu skaits  Absolventu skaits 
tajā skaitā tajā skaitā 

 
 

Studiju 
gads 

 
kopā par 

valsts fi-
nansējumu 

 
par 

maksu 

 
konkursa 

koeficients 

 
kopā 

 
baka- 
lauri 

ar tiesībām 
studēt ma-
ģistrantūrā 

Absol-
ventu % 
no uz-
ņemto  
skaita 

1995./1996. 59 50 9 2,88 35 29 - 59,3 % 
1996./1997. 58 50 8 1,96 26 14 - 44,9 % 
1997./1998. 59 50 9 2,38 30 12 - 50,9 % 
1998./1999. 58 50 8 1,86 34 - 8 58,6 % 
1999./2000. 55 50 5 1,92 35 - 19 63,6 % 
2000./2001. 55 50 5 1,82 28 - 11 + 3 50,9 % 
2001./2002. 50 50 - 1,56 34 - 17 + 4 68,0 % 

  
 Neskatoties uz salīdzinoši augstu konkursa koeficientu, studiju programmu vidēji 
absolvē tikai nedaudz vairāk par 50% no uzņemtajiem studentiem. Tam par iemeslu 
galvenokārt ir vidusskolās un citās vidējās izglītības mācību iestādēs iegūtas nepietiekošās 
zināšanas matemātikā, fizikā un rasēšanā, kas apgrūtina fundamentālo studiju priekšmetu 
apguvi augstāko profesionālo studiju līmenī. Sevišķi tas izpaužas pēdējos gados, kad 
vidusskolās iepriekšminēto priekšmetu speckursi varēja būt izvēles statusā 

 
Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programmas absolventu 

kvalifikācijas aizstāvēšanas rezultāti laika periodā no 1996. līdz 2000.gadam ir apkopoti  
5.tabulā. Tabulas dati liecina, ka studentu sagatavošanas līmenis ir pietiekoši labs, jo septiņu 
gadu laikā tikai 11 darbi (4,95 % no kopskaita) ir novērtēti ar atzīmi, kas zemāka par 
novērtējumu “labi”.   

 
5.tabula. 

         
Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 

absolventu kvalifikācijas, zinātnisko un bakalaura darbu aizstāvēšanas rezultāti 
 

Darbu aizstāvēšanas vērtējums Studiju 
gads 

Darbu 
skaits 5 (teicami) 4 (labi) 3 (apmierinoši) 

Vid. 
vērt. 

1995./1996. 35 27  (77,1 %) 8 (22,9 %) - 4,77 
1996./1997. 26 14 (53,8 %) 11 (42,3 %) 1 (3,9 %) 4,54 
1997./1998. 30 15 (50 %) 14 (46,7 %) 1 (3,3 %) 4,47 

Darbu aizstāvēšanas vērtējums    
10 

(izcili) 
9 

(teicami) 
8 

(ļoti labi) 
7 

(labi) 
6 

(gandr.labi) 
5 

(viduvēji) 
 

1998./1999. 34 - 6 (18 %) 25 (73 %)  3 (9 %) - - 8,09 
1999./2000. 35 - 4 (11 %) 18 (52 %) 6(17%) 7 (20 %) - 7,54 
2000./2001. 28 - 6 (21 %) 15 (54 %) 7(25%) - - 7,96 
2001./2002. 34 - 7 (21 %) 18 (52 %) 7(21%) 1 (3 %) 1 (3 %) 7,85 



 

1.5.2. Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa  
augstākās profesionālās izglītības studiju programma 

 
 

1997.gadā, pēc nozares profesionālo organizāciju lūguma, LLU Meža fakultātē 
atjaunotas nepilna laika (neklātienes) studijas, kas notiek saskaņā ar pirmā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības studiju programmu “Kokapstrādes tehnoloģija”. Nepieciešamība 
atjaunot nepilna laika studijas kokapstrādē saistīta ar koksnes mehāniskās apstrādes straujo 
attīstību Latvijas Republikā pēc neatkarības atjaunošanas, un daudzu personu, kuru 
iepriekšējā izglītība nebija saistīta ar kokapstrādi, iesaistīšanos šajā uzņēmējdarbības jomā. 
Uzņemto studentu un absolventu skaits pa gadiem dots 6.tabulā. Nepilna laika studijas 
kokapstrādes tehnoloģijā notiek tikai par maksu.  

 
6.tabula. 

Uzņemto studentu un absolventu skaits kokapstrādes tehnoloģijas  
pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmā 

 
Studiju 
Gads 

Uzņemto studentu  
skaits  

Absolventu  
skaits 

Absolventu % 
no uzņemto skaita 

1997./1998. 54 - - 
1998./1999. 76 - - 
1999./2000. 81 - - 
2000./2001. 91 17 31,5 % 
2001./2002. 102 11 14,5 % 

  
 Pagaidām studiju programmu absolvē tikai neliels skaits no uzņemtajiem studentiem, 
bet daudzi turpina vēl studijas. Tam par iemeslu ir gan studējošo liels vecums (ilgs 
pārtraukums izglītības procesā), gan arī grūtības savienot darbu ar studijām, neprasme strādāt 
patstāvīgi, studējot nepilna laika studiju režīmā, kā arī vidusskolās un citās vidējās izglītības 
mācību iestādēs iegūtas nepietiekošās zināšanas matemātikā, fizikā un rasēšanā, kas apgrūtina 
fundamentālo studiju priekšmetu apguvi augstāko profesionālo studiju līmenī. Arī 
nepietiekams mācību literatūras nodrošinājums reģionālās bibliotēkās neveicina nepilna laika 
studentu patstāvīgo darbu. Lai palīdzētu nepilna laika studentiem apgūt studiju programmu, 
Kokapstrādes katedra ir sagatavojuši speciāli viņiem piemērotus izdales materiālus, bet katra 
mēneša pirmajā sestdienā tiek organizētas konsultācijas katedras telpās visos speciālos studiju 
priekšmetos.  

 
Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas absolventu kvalifikācijas aizstāvēšanas rezultāti 7.tabulā. Tabulas dati liecina, 
ka studentu sagatavošanas līmenis ir pietiekoši labs, jo tikai 2 darbi (7,14 % no kopskaita) ir 
novērtēti ar atzīmi, kas zemāka par novērtējumu “labi”.   

 
7.tabula. 

         
Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības  
studiju programmas absolventu kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti 

 
Darbu aizstāvēšanas vērtējums    

Studiju 
gads 

 
Darbu 
skaits 

10 
(izcili) 

9 
(teicami) 

8 
(ļoti labi) 

7 
(labi) 

6 
(gandr.labi) 

5 
(viduvēji) 

Vid. 
Vērt. 

2000./2001. 17 - 6 (35 %) 9 (53 %) 2(12%) - - 8,24 
2001./2002. 11 - - 5 (46 %) 4(36%) 1 (9 %) 1 (9 %) 7,85 



 

1.6. Akadēmiskais personāls 
 
 
 Kokapstrādes studiju programmu nodrošināšanai ir iesaistīti 71 mācībspēks, no kuriem 
9 ir habilitētie zinātņu doktori (12,7 %) un 25 – zinātņu doktori (35,2 % no iesaistīto 
mācībspēku kopskaita); 78 % no visiem studiju priekšmetiem vada habilitētie doktori un 
doktori. Kokapstrādes studiju programmu realizācijā iesaistīta akadēmiskā personāla saraksts 
ir dots 9.tabulā. Šajā tabulā izcelti mācībspēki, kuri pārskata periodā paaugstinājuši savu 
kvalifikāciju vai no jauna iesaistīti studiju programmas realizācijā ar mērķi atjaunot 
akadēmiskā personālu. Šim sastāvam ir raksturīga liela zinātniski pedagoģiskā darba pieredze, 
tomēr vēl pagaidām vidējais vecums ir virs 55 gadiem. 
 

8.tabula 
Kokapstrādes specialitātes studiju programmu realizācijā 

iesaistīto mācībspēku kvalifikācija 
 

Skaits Skaits Zinātniskie un 
akadēmiskie grādi kopā % 

Ieņemamie 
amati Kopā % 

Habilitētie doktori 9 12,7 % Profesori 13 18,3 % 
Zinātņu doktori 25 35,2 % Asociētie profesori 6   8,4 % 

Maģistri 21 29,6 % Docenti 19 26,8 % 
Bakalauri 10 14,1 % Lektori 21 29,6 %  

Profesionālā kvalifikācija 6 8,4 % Asistenti 12 16,9 % 
Kopā 71 100 % Kopā 71 100 % 

 
 

 No kokapstrādes studiju programmu realizācijā iesaistītājiem mācībspēkiem viens 
profesors ir LZA īstenais loceklis, divi – LZA korespondētājlocekļi; Latvijas 
Lauksaimniecības un mežzinātņu akadēmijas locekļi ir 8 studiju programmas mācībspēki. 
Viens mācībspēks ir Zviedrijas Karaliskās Inženierzinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, viens 
– Zviedrijas Karaliskās Lauksaimniecības un mežsaimniecības akadēmijas ārzemju loceklis 
un Igaunijas Lauksaimniecības universitātes Goda doktors Dr.h.c.silv. Kokapstrādes studiju 
programmu realizācijā ir iesaistīti arī 4 LZP mežzinātņu eksperti, tajā skaitā arī Mežzinātņu 
ekspertu komisijas priekšsēdētājs. Mācībspēku vidū ir arī Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un 
eksportētāju asociācijas prezidents, Latvijas Amatniecības kameras prezidents, Kokapstrādes 
tehnoloģiskā centra direktors un Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors. Šāda 
kokapstrādes studiju programmā iesaistīto mācībspēku – zinātnieku profesionālā darbība ļauj 
studiju procesā aktualizēt visu nozares jaunāko informāciju, kā arī nodrošina teicamo 
atgriezenisko saiti. Visi mācībspēki regulāri stažējas ārzemēs vai paaugstina savu 
kvalifikāciju dažādos kursos un semināros Latvijā. 
 
 Kokapstrādes specialitātes studiju programmu realizācijā iesaistītas struktūrvienības 
un to uzdevumi ir doti 10.tabulā. 
  
 Pašnovērtēšanas gaitā atzīts, ka īpaša vērība ir jāvelta mācībspēku sastāva 
atjaunošanai. Zināms uzlabojums bija jau 2000./2001.studiju gadā, kad visās fakultātes 
katedrās studiju procesā tiks iesaistīti asistenti vai asistenti - stažieri paaudžu maiņai 
perspektīvā. Ir pamats prognozei, ka virkne jauno mācībspēku cels savu zinātnisko 
kvalifikāciju, aizstāvot inženierzinātņu maģistra vai doktora grādus. Ir jāturpina darbs pie 
vadošās profesūras nodrošinājuma specialitātē.  
 
 Kokapstrādes studiju programmu akadēmiskā personāla galvenā problēma ir analoga 
ar problēmām visās augstskolās – nelabvēlīga vecuma struktūra. Tas saistīts galvenokārt ar 
relatīvi zemo akadēmiskā personāla atalgojumu. Ja tuvāko 3...5 gadu laikā stāvoklis 



 

neuzlabosies, būs apdraudētas iespējas garantēt kvalitatīvu studiju procesa norisi. Patreiz vēl 
iespējams iesaistīt studiju procesā augstas kvalifikācijas speciālistus, kuru vecums ir lielāks 
par 63...65 gadiem (arī strādājot daļējā slodzē), jo atcelti ierobežojumi saņemt pilnā apjomā 
vecuma pensiju strādājošiem pensionāriem. Diemžēl neizdodas piesaistīt akadēmiskajam 
darbam labākos jaunos speciālistus, jo nozarē vidējā darba alga ir ievērojami augstāka un 
darba vietu piedāvājums pēdējos gados pārsniedz absolventu skaitu pat 2 reizes.    

 
10.tabula 

Kokapstrādes specialitātes studiju programmu 
realizācijā iesaistītas struktūrvienības 

 

Nr.
p.k 

Struktūrvienība Fakul-
tāte 

Uzdevumi 

Vadošā struktūrvienība 
1. Kokapstrādes katedra MF Nodrošināt studiju programmas pilnīgu 

realizāciju, speciālo priekšmetu apguvi, 
kvalifikācijas un zinātnisko (bakalaura) darbu 
izstrādi 

Profilējošs (specialitātes) struktūrvienība 
1. Meža izmantošanas 

katedra 
MF Nodrošināt studiju programmas realizāciju 

koksnes zinātnes un nozares organizācijas un 
uzņēmējdarbības jomā 

Pārējās struktūrvienības 
1. Informātikas institūts 

(Matemātikas un 
Informātikas katedras) 

II Pamatzināšanu nodrošināšana matemātikā un 
informātikā inženierzinātņu fundamentālo un 
programmas speciālo priekšmetu apguvei 

2. Humanitārais institūts 
(Filozofijas, Sociālo 
zinātņu un Valodu 
katedras) 

HI Humanitārā bloka realizācija visās studiju 
pakāpēs 

3. Mehānikas institūts, 
Spēkratu institūts, 
Lauksaimniecības 
enerģētikas institūts,  
Izglītības un mājsaimnie- 
cības institūts 

TF Nodrošināt inženierzinātņu un psiholoģijas 
studiju priekšmeta apguvi 

4. Ekonomikas katedra, 
Grāmatvedības un finansu 
katedra, Uzņēmējdarbības 
katedra 

EF Nodrošināt ekonomisko un uzņēmējdarbības 
priekšmetu apguvi 

5. Arhitektūras un 
būvniecības katedra, Vides 
un ūdenssaimniecības 
katedra, Fizikas katedra 

LIF Atbilstoši katedru profilam nodrošināt 
būvniecības pamatu, ekoloģijas un vides 
aizsardzības, fizikas studiju priekšmetu apguvi 

6. Ķīmijas katedra PTF Nodrošināt ķīmijas kursa apguvi 
7. Mežkopības katedra MF Nodrošināt mežsaimniecības pamatu apguvi 
8. Darba vides katedra MF Cilvēka aizsardzības un ergonomikas bloka 

studiju priekšmetu apguves nodrošināšana 
 



9.tabula 
Kokapstrādes specialitātes studiju programmu akadēmiskais personāls 

 
 

Nr. 
p.k. 

 
Uzvārds, vārds 

 
Fakultāte, 

katedra 

 
Amats, 

zinātniskais grāds 

 
Studiju priekšmets 

Ap-
joms 
KP 

 
Pienākumi 

studiju procesā 
1. GRĪNFELDS Alfons MF, MIZM Prof., Dr.sc.ing. Meža ienesība 1,0 Lekcijas 
2. HROLS Jurijs MF, KOKA Prof., Dr.habil.chem. - - Nobeiguma darbi 
3. LIEPA Imants MF, MEZK Prof., Dr.habil.biol. Pētījumu metodoloģija 2,0 Lekcijas, prakt.darbi  
4. MOSKVINS Genādijs TF, LENI Prof., Dr.habil.sc.ing. Kokapstrādes procesu automatizācija 2,0 Laboratorijas darbi 
5. OZOLIŅŠ Rūdolfs II, MATE Prof., Dr.habil.silv. Matemātika 5,0 Lekcijas 
6. ROCĒNS Kārlis MF, KOKA Prof., Dr.habil.sc.ing. Koka būvkonstrukcijas 2,0 Lekcijas, prakt.darbi, 

Nobeiguma darbi 
7. ŠNĪDERS Andris TF, LENI Prof., Dr.sc.ing. Kokapstrādes procesu automatizācija 2,0 Lekcijas 
8. TREIMANIS Arnis MF, KOKA Prof., Dr.habil.sc.ing. Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas 2,0 Lekcijas, lab.darbi, 

nobeiguma darbi 
9. TUHERMS Henns MF, KOKA Prof., Dr.habil.sc.ing. Koksnes griešanas procesi 

Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 
Kokapstrādes procesu modelēšana 
Meža nozares aktuālās problēmas 

1,5 
6,5 
2,5 
1,0 

Lekcijas, lab.darbi 
Lekcijas, pr.d.,k.pr. 
Lekcijas, pr.d., k.d. 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 

10. ZĀLĪTIS Pēteris MF, MEZK Prof., Dr.habil.silv. Mežsaimniecības pamati 2,0 Lekcijas, lab.d. 
11. DREIMANIS Andrejs MF, MEZK Prof., Dr.silv. Medību saimniecība 1,5 Lekcijas, lab.d. 
12. DRĒSKA Andris MF, MIZM Ass.prof., Dr.sc.ing. Pētījumu metodoloģija 2,0 Lekcijas, pr.d. 
13. LĪPIŅŠ Leonards MF, MIZM Prof., Dr.sc.ing. Koksnes mācība 

Meža prečzinība 
2,0 
2,0 

Lekcijas 
Lekcijas 

14. PURVGALIS Aivars MF, MIZM Ass.prof., Dr.silv. Kokapstrādes ekonomika 
Uzņēmējd.org. kokapstr. uzņēmumos 
Grāmatvedības pamati 
Koktirdzniecība 
Uzņēmējd. ekonomikas projektēšana 

1,5 
4,0 
1,5 
1,5 
1,5 

Lekcijas, pr.d. 
Lekcijas, pr.d., k.d. 
Lekcijas, pr.d. 
Lekcijas, pr.d. 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 



 

15. PUŠINSKIS Valentīns TF, MEHA 
MF, KOKA 

Ass.prof., Dr.sc.ing. Mašīnu elementi 
Pneimotransports kokapstrādē 
Taras un ēvelēto materiālu ražošana 
Iekšējais transports kokapstrādē 

4,5 
2,5 
1,0 
1,5 

 

Lekcijas, lab.d., k.pr. 
Lekcijas, lab.d., k.d. 
Lekcijas 
Lekcijas, lab.d. 
Nobeiguma darbi 

16.  VĒRDIŅŠ Gunārs TF, SPEK 
MF, KOKA 

Ass.prof., Dr.sc.ing. Konstrukciju materiāli 2,0 Lekcijas, lab.d. 
Nobeiguma darbi 

17. VILCIŅA Anastasija EF, EKON Prof., Dr.oec. Ekonomikas teorija 1,5 Lekcijas 
18. ZIEMELIS Imants TF, MEHA Ass.prof., Dr.sc.ing. Materiālu pretestība 3,0 Lekcijas, pr.d. 
19. ANDERSONE Zinaīda HI, FILO Doc., Dr.thil. Filozofija 1,5 Lekcijas, semināri 
20. AUMALE Minjona TF, MEHA Docente Tehniskā grafika 4,0 Lekcijas, pr.d. 
21. BEĶERIS Zigurds  MF, DVID Docents, Dr.biol. Cilvēks ārkārtas situācijās 1,0 Lekcijas 
22. BŪMANIS Kārlis MF, KOKA Docents, Mgr.ing. Tehniskā mērīšana kokapstrādē 

Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 
Jaunākais nozarē 
Datorizētā projektēšana 
Iekārtas uzturēšanas organizācija 
Uzņēmējdarbība nozarē 

1,0 
6,5 
1,5 
1,0 
1,0 
4,0 

Lekcijas, lab.d. 
Laboratorijas darbi 
Lekcijas 
Lekcijas 
Lekcijas 
Ražošanas prakse 
Nobeiguma darbi 

23. ČAKSTE Ilze PTF, KIMI Doc., Dr.chem. Ķīmija 3,0 Lekcijas, lab.d. 
24. ČUKURS Jānis TF, MEHA Doc., Dr.sc.ing. Tehniskā grafika 4,0 Praktiskie darbi 
25. DREIMANIS Ēvalds LIF, VIDE Doc., Dr.biol. Ekoloģija un vides aizsardzība 2,0 Lekcijas, lab.d. 
26. DOMKINS Andrejs MF, KOKA Ass.prof., Mgr.ing. Koka izstrādājumu ražošana 5,5 Lekcijas, k.pr. 

Nobeiguma darbi 
27. KAZĀKS Vilnis MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Koka pamatkonstrukcijas 3,0 Lekcijas, k.d. 

Nobeiguma darbi 
28. KLEĢERIS Ilmārs TF, LENI Doc., Dr.sc.ing. Elektrotehn. un rūpn.elektron.pamati 2,5 Lekcijas, lab.d. 
29. KOZULIŅŠ Voldemārs MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Zāģmateriālu ražošana 

Kokapstrādes tehnoloģija 
5,5 
3,0 

Lekcijas, k.pr. 
Ražošanas prakse 
Nobeiguma darbi 

30. KRONBERGS Ēriks TF, MEHA Doc., Dr.sc.ing. Hidraulika 2,5 Lekcijas, lab.d. 
31. OZOLA Lilita LIF, BUVK Doc., Mgr.ing. Koka būvkonstrukcijas 1,0 Lekcijas 



 

32. SARMULIS Ziedonis MF, MIZM Doc., Mgr.ing. Koksnes mācība 
Meža prečzinība 

2,0 
2,0 

Laboratorijas darbi 
Laboratorijas darbi 

33. SKRUPSKIS Voldemārs MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Saplākšņu ražošana 
Koksnes plātņu ražošana 
Drāzto finieru ražošana 

3,0 
2,0 
1,0 

Lekcijas, k.pr. 
Lekcijas 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 

34. STAŠA Jānis MF, DVID Doc., Mgr.ing. Cilvēku aizsardzība 
Ergonomika 
Darba aizsardzība 

2,0 
1,0 
1,0 

Lekcijas, lab.d. 
Lekcijas, lab.d. 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 

35. STURMOVIČA Elīna PTF, PRT Doc., Dr.sc.ing. Siltumtehnika un siltumapgāde 2,5 Lekcijas, lab.d. 
36. ŠMITS Jānis MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Koksnes  materiālu apdare 4,0 Lekcijas, lab.d. 

Nobeiguma darbi 
37. VASIĻEVSKIS Antons MF, MIZM Doc., Dr.sc.ing. Mežizstrādes pamati 

Tehniskās jaunrades pamati 
1,5 
1,0 

Lekcijas 
Lekcijas 

38. ZEIDMANE  Anda LIF, FIZI Doc., Dr.paed. Fizika 3,0 Lekcijas 
39. AKERFELDS Ivars MF, KOKA Lektors, Mgr.ing. Koksnes hidrotermiskā apstrāde 

Koksnes aizsardzība un konservēšana 
Kokapstrādes tehnoloģija 
 

5,5 
1,0 
3,0 

Lekc.,pr.d., lab.d.,k.pr. 
Lekcijas, lab.d. 
Mācību prakse 
Nobeiguma darbi 

39. BIŠOFA Aina EF, EKON Lektore Mārketings (Tirgvedības pamati) 1,0 Lekcijas 
40. BITE Ligita EF, UZND Lektore Uzņēmējdarbības likumi 1,0 Lekcijas, semināri 
41. BLUSANOVIČA Ilze HI, VALO Lektore, Mgr.psih. Vācu valoda 6,0 Praktiskie darbi 
42. GRUNDE Uldis II, INFO Lektors Visual basic 1,5 Praktiskie darbi 
43. KAZAINE Ilze II, INFO Lektore Informātika 4,0 Lekcijas, lab.d. 
44. KAZAINIS Ģirts II, INFO Lektors Internet lappušu veidošana 2,0 Lekcijas, pr.d. 
45. KIVLENIEKS Arnis TF, MEHA Lektors Tehniskā grafika 4,0 Laboratorijas darbi 
46. KŪLIŅŠ Laimonis MF, KOKA Lektors, Mgr.ing. Ievads specialitātē 

Saplākšņu ražošana 
Koksnes plātņu ražošana 
Koka izstrādājumu ražošana 
Līmes un koksnes līmēšana 

1,0 
3,0 
2,0 
5,5 
1,0 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi 
Laboratorijas darbi 
Lekcijas, lab.d. 
Nobeiguma darbi 



 

47. PAURA Andrejs II, INFO Lektors Grafiskais redaktors 1,5 Lekcijas, lab.d. 
48. PUTNIŅA Maruta HI, SOCI Lektore, Mgr.paed. Socioloģija 1,5 Lekcijas, semināri 
49. PŪCE Alla EF, EKON Lektore Tiesību pamati 1,0 Lekcijas, pr.d. 
50. RUŠKO Akvelīna MF, KOKA Lektore Kokapstrādes ražotņu projektēšana 2,0 Lekcijas, k.d. 
51. RUŽA Ingūna II, INFO Lektore Informātika 4,0 Lekcijas, lab. d. 
52. SILAMIĶELE Ilze MF, MIZM Lektore, Mgr.silv. Meža likumi 1,0 Lekcijas 
53. SVIKA Mārtiņš HI, VALO Lektors Angļu valoda 6,0 Praktiskie darbi 
54. TREPŠS Ignats HI, FILO Lektors Ētika, estētika 1,5 Lekcijas, semināri 
55. VANOVSKA Vizma TF, IZMA Lektore Lietišķā psiholoģija 1,0 Lekcijas 
56. VEIDEMANE Anna HI, VALO Lektore Vācu valoda 6,0  Praktiskie darbi 
57. VIZBULIS Jānis TF, MEHA Lektors Teorētiskā mehānika 2,5 Lekcijas, pr.d. 
58. ŽODZIŅA Maija LIF, ARBU Lektore, Mgr.ing. Rūpniecības būvniecības pamati 2,5 Lekcijas, lab.d., k.d. 
59. BLUKA Aldona PTF, KIMI Asistente Ķīmija 3,0 Laboratorijas darbi 
60. ČERŅĀJEVA Sarmīte II, MATE Asistente Matemātika 5,0 Praktiskie darbi 
61. DUBROVSKIS Dagnis MF, MIZM Asistents Meža resursu ekonomika 2,0 Lekcijas 
62. HOFMANE Sandra HI, SOCI Asistente, Mgr.paed. Vadzinību pamati 3,0 Lekcijas, semināri 
63. KAMOLIŅA Elva II, INFO Asistente Informātika 4,0 Laboratorijas darbi 
64. KIZIKA Baiba EF, EKON Asistente Ekonomikas teorija 1,5 Praktiskie darbi 
65. LIEPIŅA Ilze TF, IZMA Asistente, Mgr.paed. Psiholoģija 1,5 Lekcijas, pr.d. 
66. PELĒCE Ilze LIF, FIZI Asistente Fizika 3,0 Laboratorijas darbi 
68. PRIEDKALNS Gints MF, KOKA Asistents, Mgr.sc.ing. Koka pamatkonstrukcijas 

Zāģmateriālu ražošana 
3,5 
5,5 

Lab.d, k.d. 
Pr.d., lab.d., k.pr. 

69. RUKS Uldis MF, KOKA Asistents Kokapstrādes tehnoloģijas pamati 
Kokapstrādes pamati 

4,0 
3,0 

Laboratorijas darbi 
Mācību prakse 

70. SKRINDA Ilze  II, MATE Asistente Matemātika 5,0 Praktiskie darbi 
71. ARBIDĀNS Mareks MF, KOKA Asistents Pneimotransports kokapstrādē 2,5 Lekc., lab.d., k.d. 



1.7. Pašnovērtējums 
 

Izvērtējot kokapstrādes specialitātes augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmas kopumā, ir jāatzīst, ka patreizējās studiju programmas nodrošina vispusīgu 
zināšanu ieguves iespēju koksnes mehāniskajā apstrādē, dod iespēju studentiem specializēties 
izvēlētajā virzienā, un atbilst izvirzītiem mērķiem. Studentiem ir iespējas līdztekus speciālo 
kursu apguvei iegūt zināšanas inženierzinātņu akadēmiskajos studiju priekšmetos, ekonomikā 
un uzņēmējdarbībā, kā arī pilnveidot sevi kā personību, apgūstot fundamentālos un 
humanitāros studiju priekšmetus. Studentiem ir radītas plašas iespējas piedalīties zinātniskajos 
pētījumos, un šīs iespējas tiek arī aktīvi izmantotas. Pakāpeniski tiek pilnveidota laboratorijas 
un metodiskā bāze. Pozitīvi tika novērtēta pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 
studiju programmas “Kokapstrādes tehnoloģija” saturs un šīs programmas absolventu 
tālākizglītošanās iespējas; minētā studiju programma atbilst pilnībā darba tirgus prasībām un 
nodrošina tās absolventiem iespējas sekmīgi darboties dažāda profila kokapstrādes ražotnēs. 

 
Kokapstrādes specialitāšu studiju programmu pašnovērtēšanas komisija uzskata, ka ir 

nepieciešams tālāka studiju programmu pilnveidošana, veidojot izvēles priekšmetu blokus un 
samazinot lielo maza apjoma studiju priekšmetu skaitu. Jāveic nepieciešami sagatavošanas 
darbi pārejai uz nodarbību plānošanu pēc priekšmetu apguves principa un jāizskata iespējas 
samazināt obligāto auditorijas nodarbību skaitu, paaugstinot studentu patstāvīgā darba 
efektivitāti. Jāmeklē iespējas iesaistīt akadēmiskajā darbībā jaunos, perspektīvos 
mācībspēkus.     

 
 
 
 

1.8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
 

Pamatojoties uz pašnovērtējuma rezultātiem, izvirzīti šādi galvenie uzdevumi 
kokapstrādes studiju programmu kvalitātes uzlabošanai: 
• jāsaskaņo augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” ar MK 

noteikumu Nr.485 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
standartu” prasībām; 

• jāturpina laboratorijas bāzes pilnveidošana un apgāde ar mūsdienu laboratorijas un 
tehnoloģisko iekārtu; 

• jāturpina uzsāktais darbs akadēmiskā personāla vecuma sastāva optimizācijai; 
• jāturpina uzsākta studiju priekšmetu pilnveidošana un saskaņošana ar profesijas standarta 

prasībām, samazinot maza apjoma studiju priekšmetu skaitu un radīt priekšnosacījumus 
pārejai uz priekšmetu plānošanu un apgūšanu blokos; 

• aktīvāk sagatavot mācību un metodisko literatūru, sevišķi nepilna laika studentu studiju 
procesa aktivizēšanai; 

• pēc nozares profesiju standartu apstiprināšanas izvērtēt studiju programmas atbilstību 
standarta prasībām un veikt atbilstošās izmaiņas studiju programmā; 

• katru otro gadu veikt darba devēju aptauju par studiju procesa rezultātiem.    
 
 
 

 



 

 
 

2. Maģistrantūras studiju programma 
 
 
 
 

2.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 
 

 
 LLU Meža fakultātes maģistrantūras mērķis ir gatavot vispusīgi izglītotus jaunos 
zinātniekus, pedagogus un uzņēmējus, kas būtu apveltīti ar radošu, patstāvīgu lemtspēju un 
veicinātu Latvijas meža nozares tālāku attīstību. 
 
 Maģistrantūras akadēmiskās studiju programmas mērķis ir nodrošināt: 
• akadēmiski izglītotus inženierzinātņu maģistrus zinātniskajam darbam LLU vai citās 

augstskolās; 
• akadēmiski izglītotus pedagogus darbam LLU vai vidējās speciālās mācību iestādēs; 
• maģistrus tālākām studijām doktorantūrā; 
• augstas kvalifikācijas speciālistus darbam valsts, pašvaldību institūcijās, saimnieciskās 

pašpārvaldes struktūrās un ar meža nozari saistītos valsts vai privātajos uzņēmumos un 
konsultatīvajā dienestā. 

 
Maģistrantūras akadēmiskās studijas paredz specializāciju kādā no kokapstrādes 

nozarēm studiju programmas kokapstrāde (koksnes materiāli un tehnoloģijas) ietvaros –
programmas vadītājs V. Kozuliņš, doc., Dr.sc.ing. 
  
 Studiju programmā  paredzētās teorētiskās studijas (lekcijas un patstāvīgais darbs), 
praktisko iemaņu attīstība (laboratorijas darbos, semināros, praksēs), pedagoģiskā darbība 
(laboratorijas darbu un semināru vadīšana), kā arī patstāvīga kursa darbu izstrāde un 
zinātnisko pētījumu veikšana nodrošina maģistra spēju: 
• pārzināt izvēlētās zinātnes nozares vēsturisko attīstību, pašreizējo situāciju un prasmi 

izvēlēties aktuālākos turpmākās darbības virzienus; 
• orientēties izvēlētā studiju virziena zinātnes un prakses jautājumos; 

• veikt patstāvīgus pētījumus doktorantūrā;  
• izvērtēt nozares attiecīgo zinātnisko pētījumu metodes tehnoloģiju materiāli 

tehnisko un ekonomisko atbilstību izvirzītajam mērķim; 
• izmantot informātikas sfēras pakalpojumus un pielieto gūtās atziņas savas nozares 

pētījumu izvērtēšanā; 
• patstāvīgi izvērtēt iegūtos zinātniskās pētniecības darba rezultātus, pamatojot to 

būtiskumu un nozīmi attiecīgajā ražošanas tehnoloģijas pilnveidošanā; 
• patstāvīgi turpināt pašizglītošanos, apgūstot jaunas praktiskā un pedagoģiskā darba 

metodes izvēlētajā nozarē. 
 

 
 
 



 

2.2. Studiju programmas attīstība 
 
 

LLU ir vienīgā  Latvijas augstskola, kurā iespējams iegūt akadēmisko izglītību meža 
nozarē. Maģistrantūra ir akadēmisko studiju otrais līmenis, kurš seko pēc bakalaura zinātniskā 
grāda vai augstākas profesionālās izglītības ieguves. Pēc akadēmiskā kursa apguves un 
zinātniskā darba izstrādes iegūst inženierzinātņu maģistra grādu. Maģistra grāda ieguvējam ir 
tiesības turpināt studijas doktorantūrā kā Latvijā, tā arī ārzemju universitātēs.  

 
 Nepieciešamība pēc augsti izglītotiem meža nozares speciālistiem ir liela. Studiju 
programma maģistrantūrā veidota tā, lai pēc absolvēšanas speciālists sekmīgi varētu darboties 
visdažādākajās ar meža nozari saistītās sfērās. Maģistranti sekmīgi iekļaujas darbā dažādās 
tautsaimniecības struktūrās vai organizē privāto biznesu. Latvijai nepieciešamo maģistru 
sagatavošana ārzemēs izmaksātu dārgāk un absolventi nebūtu pietiekoši kompetenti Latvijas 
specifisko apstākļu izpratnē. Latvijai ir savs zinātniskais potenciāls un pieredze meža nozarē, 
vienīgi jāturpina materiālās bāzes modernizācija. Latvijai svarīgi ir saglabāt zinātnisko 
darbinieku un speciālistu pēctecību, kas panākama attīstot pētniecisko darbu jau uzsāktajos 
virzienos kā arī turpinot studiju programmu pilnveidošanu. 
 
 Inženierzinātņu (materiālzinātņu nozares koksnes materiālu un tehnoloģijas 
apakšnozares) maģistra studiju programma izstrādāta, izmantojot gan Latvijas mežzinātnes 
līdzšinējo pieredzi, gan ārvalstu universitāšu maģistrantūras studiju programmu veidošanas 
principus, kā arī ņemta vērā Latvijas republikas tautsaimniecības vajadzība pēc augsti 
kvalificētiem speciālistiem. Tā veidota, lai līdz ar padziļinātu akadēmisko izglītību maģistra 
grāda pretendenti realizētu zinātniskos pētījumus mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošā 
līmenī. Lai to sasniegtu, maģistra studiju programmas ir saskaņotas arī ar LZP apstiprināto 
zinātnes nozaru klasifikatoru, kas veido pamatu maģistrantūras perspektīvai attīstībai.   
 

Pētnieciskais darbs koksnes materiālu un tehnoloģijas maģistrantūrā ir saistīts ar 
koksnes materiāliem un pārstrādes tehnoloģiju, ar koksnes un uz koksnes bāzes veidoto 
materiālu un konstrukciju struktūru, pamatīpašībām un ekspluatācijas procesiem: 
• koksnes kvalitātes kompleksa un perspektīva izvērtēšana un optimālo izmantošanas veidu 

noteikšana; 
• koksnes dabisko un ekspluatācijas īpašību uzlabošana un koksnes materiālu tālākas 

izmantošanas stratēģija; 
• koksnes mehāniskās apstrādes procesi, kokapstrādes iekārtas un instrumenti; 
• koka konstrukcijas, līmētie materiāli un līmētas koka konstrukcijas. Koksnes izstrādājumu 

projektēšana; 
• zāģmateriālu, līmēto materiālu un koka izstrādājumu (arī mēbeļu) ražošana un kvalitātes 

vadība; 
• koksnes kompleksās izmantošanas problēmas, koksnes izmantošana enerģētikā u.c. 
 
 Atšķirībā no bakalaura studijām, maģistrantūras studijas ir vairāk specializētas, tiek 
piedāvāts lielāks izvēles priekšmetu skaits un patstāvīgā darba īpatsvars. Visu studiju virzienu 
maģistrantiem vienādi obligāti ir humanitārie un vispārizglītojošie studiju kursi. 
Specializēšanās sākas ar specialitātes vispārējo un speciālā kursa izvēli. Teorētiskais kurss 
sastāda 51,3 % (51KP) no studiju programmas kopapjoma, pārējais ir pētniecības prakse,  
maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana. Studijas iespējams veikt kā pilna laika (ilgums 2 
gadi) vai nepilna laika (ilgums 3...4 gadi) studijas. 
  



 

Pārskata periodā pārstrādāta, saskaņā ar LLU Senāta 2002.gada 12.jūnija lēmumu 
Nr.4-106 “Par LLU maģistra akadēmisko studiju programmu standartu”, LLU Meža 
fakultātes maģistra studiju programma (11.tabula) un ar šo programmu saskaņots arī nepilna 
laika maģistra studiju plāns (12.tabula). 

 
 
 
 

11.tabula 
 

Maģistra studiju programma LLU Meža fakultātē 
 
 
 

 Priekšmeta Nodarbību stundu skaits kopā 
Studiju priekšmeti Apjoms I kurss II kurss 

 h KP rudens sem. 
14 ned. 

ziemas sem. 
3+8 ned. 

rudens sem. 
12 ned. 

ziemas sem. 
8 ned. 

1. Obligātie studiju priekšmeti (A daļa) – kopā ne mazāk par 25 KP:   
1.1. Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP:  
- Meža politika 32 2,0 32 -  eks. - - - 
- Meža ekoloģija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Meža ģeogrāfija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 24 -  iesk. - - - 
- Meža vērtība 32 2,0 32 – iesk. - - - 
- Pētījumu metodoloģ. padziļ.kurss 32 2,0 - 32 -  eks. - - 
- ES Meža nozares stratēģija 24 1,5 - - - 24 - iesk. 
 1.2.Speciālais kurss – kopā ne mazāk par 12 KP: 
Apgūstamo priekšmetu sarakstu  un 
to apgūšanas plānu nosaka  katedra, 
pie kuras maģistrants specializējas. 

Kopā 
ne mazāk par 

12 KP  

Gadā 
vismaz 4 KP, eks. 

Gadā 
vismaz 8 KP, eks. 

2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daļa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daļa – kopā 20 KP: 
- Svešvalodas speckurss  32 2,0 20 12, eks.  - - 
- Zinātnes filozofija 32 2,0 32, eks. - - - 
- Matemātikas metožu pielietošana 32 2,0 32, eks. - - - 
- Pētniecības prakse - 14,0 Gadā vismaz 8 KP, iesk. Gadā līdz 6 KP, iesk. 
1.3. Izvēles daļa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP:  
- Informātikas speckursi 48 3,0 - blokā 3 ned. - - 
- Socioloģiskie pētījumi 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - 48, iesk. - 
3. Brīvā izvēle (C daļa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
- Psiholoģija 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Retorika 32 2,0 - - - 32, iesk. 
- Tautsaimn. aktuālās problēmas 16 1,0 - - - 16, iesk. 
- Starptautiskie ekonomiskie sakari 32 2,0 - - 32, iesk. - 
4. Maģistra darba izstrādāša- 
    na un aizstāvēšana  

25 KP 5 … 10 KP, iesk. 15 … 20 KP, iesk. 

K o p ā : 80 KP ne mazāk par 40 KP līdz 40 KP 
 
 

 
 
 
 
 



 
12.tabula 

LLU Meža fakultātes nepilna laika maģistra studiju plāns 
 

 Priekšmeta Klātienes nodarbību  stundu skaits 
Studiju priekšmeti apjoms 1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 

 h KP 1.ses. 2.ses. 3.ses. 1.ses. 2.ses. 3.ses. 1.ses. 2.ses. 3.ses. 1.ses. 2.ses. 3.ses. 
1. Obligātie studiju priekšmti (A daļa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
1.1. Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP: 
1.1.1. Meža politika 32 2,0 - - 12 4, eks. - - - - - - - - 
1.1.2. Meža ekoloģija 32 2,0 - - - - - - - 12 4,iesk. - - - 
1.1.3. Meža ģeogrāfija 32  2,0 - - - 12 4,iesk. - - - - - - - 
1.1.4. Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 - - - - 8 4,iesk. - - - - - - 
1.1.5. Meža vērtība 32 2,0 - - - - - - 12 4,iesk. - - - - 
1.1.6. Pētījumu metodoloģ.padziļ.kurss 32 2,0 10 6,eks. - - - - - - - - - - 
1.1.7. ES meža nozares stratēģija 24 1,5 - - - - - - - 8 4,iesk. - - - 
1.2. Speciālais kurss (apgūstamo priekšmetu 
    sarakstu un to apgūšanas plānu nosaka katedra, 
    pie kuras maģistrants specializējas) 

Kopā ne 
mazāk par 

12 KP 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Gadā 
vismaz 4 KP, 

eksāmens 

Gadā 
vismaz 8 KP, 

eksāmens 
2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daļa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daļa – kopā 20 KP: 
2.1.1. Svešvalodas speckurss 32 2,0 8 8 8, eks. - - - - - - - - - 
2.1.2. Zinātnes filozofija 32 2,0 8 8, eks. - - - - - - - - - - 
2.1.3. Matemāt. metožu pielietošana 32 2,0 8 6 6, eks. - - - - - - - - - 
2.1.4. Pētniecības prakse Kopā 14,0 KP Gadā vismaz 3 KP, iesk. Gadā vismaz 3 KP, iesk. Gadā vismaz 4 KP, iesk. Gadā vismaz 4 KP, iesk. 
2.2. Izvēles daļa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP: 
2.2.1. Informātikas speckursi 48 3,0 - - 8,iesk. - 8,iesk. - 8,iesk. - - - - - 
2.2.2. Socioloģiskie pētījumi 32 2,0 - - - 10 6,iesk. - - - - - - - 
2.2.3. Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - - - - - - 12 12,iesk - - - 
3. Brīvā izvēle (C daļa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
3.1. Psiholoģija 32 2,0 - - - - 10 6,iesk. - - - - - - 
3.5. Retorika 32 2,0 - - - 10 6, iesk - - - - - - - 
3.6. Tautsaimn. aktuālās problēmas  16 1,0 - - - - - - 8, iesk - - - - - 
3.7. Starptautiskie ekonomiskie sakari  32 2,0 - - - - 8 8, iesk - - - - - - 
4. Maģistra darba izstrādāšana un 
    aizstāvēšana 

25 KP Gadā vismaz 5 KP, 
iesk. 

Gadā vismaz 5 KP, 
iesk. 

Gadā vismaz 6 KP, 
iesk. 

Gadā vismaz 9 KP, 
iesk. 

 



 

 
 
    



2.3.Studiju programmas praktiskā realizācija 
 
 
 Visiem studiju priekšmetiem ir izstrādātas atbilstošas programmas, tās akceptētas LLU 
noteiktā kārtībā. Studiju informatīvo materiālu sniedz LLU Fundamentālā bibliotēka, mācību 
spēku rīcībā esošā literatūra, kā arī iespēja izmantot Internetu. Studiju priekšmetu vadītājiem 
LLU Fundamentālajā bibliotēkā ir iespēja pasūtīt jaunāko speciālo ārzemju un Latvijā izdoto 
literatūru. Turpmāk maģistrantiem būs plašākas iespējas izmantot elektroniskos informācijas 
ieguves avotus zinātnisko darbu izstrādei. Maģistranti var izmantot visu atsevišķās 
struktūrvienībās esošo materiāli tehnisko informatīvo un intelektuālo potenciālu. Diemžēl 
jāatzīmē, ka maģistrantūras sekmīga zinātniskā darba izstrādei bieži pietrūkst izmēģinājumam 
vajadzīgās tehnikas, aprīkojuma un laboratorijas iekārtu, kas piespiež vienkāršot pētījumu 
programmas. Aptaujas rezultāti liecina, ka tikai 46,4% aptaujāto maģistrantu uzskata, ka 
Meža fakultātes nodrošinājums ar mācību tehniskajiem līdzekļiem ir pietiekams. Līdzīgie 
rezultāti iegūti, atbildot arī uz jautājumu par studiju procesa nodrošinājumu ar mācību 
literatūru un metodiskajiem materiāliem. Speciāls budžets maģistrantu pētījumu veikšanai 
netiek izdalīts, bet eksperimenti meža nozarē saistīti ar augstām izmaksām.  
 

Pašlaik pētnieciskā darba līmenis ir saistīts ar zinātniskā vadītāja spējām iesaistīties 
līgumdarbos un iekļaut arī maģistrantu. Kokapstrādes katedrā tiek izpildīti šādi pētnieciskie 
projekti, kuru izpildē saistīti kopumā 6 maģistranti: 
• LZP sadarbības projekts Nr.02.0014 “Meža izpētes teorētiskie un tehnoloģiskie modeļi”; 
• LZP sadarbības projekts Nr.02.0007 “Koksnes pārstrādes produktu inovatīvas 

tehnoloģijas”; 
• IZM un A/S “Latvijas Finieris” finansētais TOP 02.30 “Augstvērtīgu bērza sortimentu 

audzēšana un izvērtēšana 
 

Pārskata periodā laboratoriju bāzes attīstīšanas nolūkā veikts: 
• rekonstruēta kokzāģēšanas laboratorija uz esošās laboratorijas iekārtas bāzes, veidota 

kokzāģēšanas tehnoloģiskā plūsma; 
• ar A/S “Latvijas Finieris” un A/S “Lindeks” finansiālo atbalstu izveidota LLU Koksnes un 

koksnes materiālu zinātniskā laboratorija, kurā uzstādīta moderna Eiropas standartiem 
atbilstoša pārbaudes mašīna ZWICK Z/100, kas nodrošina plašas iespējas veikt pārbaudes 
saskaņā ar EN un ISO prasībām, kā arī Klima Systems klimatizācijas kamera TypDec500 
un iegādātas mūsdienu mēraparatūra un mērierīces. Laboratorija ir sagatavota akreditācijai 
Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā; 

• rekonstruētas laboratorijas darbu vietas zāģmateriālu šķirošanai un apgādātas ar 
nepieciešamo metodisko literatūru un mērinstrumentiem. 

 
 Maģistrantiem ir pieejama datortehnika un laboratoriju iekārtas analīžu veikšanai. 
Maģistranti saņem stipendijas un viņu rīcībā ir dienesta viesnīcas. 
 
 LLU MF maģistrantūras studiju programmu pārstrukturēšana un realizācija notiek 
ciešā sadarbībā ar Somijas, Zviedrijas, Vācijas, Igaunijas un Lietuvas lauksaimniecības un 
meža nozares universitātēm. sadarbība dod iespēju pilnveidot Meža fakultātes maģistrantūras 
studiju programmas, paaugstināt mācībspēku kvalifikāciju, papildināt speciālās literatūras 
krājumu, nodrošināt maģistrantu stažēšanos. Tā palīdz maģistrantiem paplašināt profesionālo 
redzes loku, nostiprināt svešvalodu prasmi, veicināt profesionālo izaugsmi, kā arī jaunas 
informācijas apguvi un kontaktu nostiprināšanu. Visvairāk maģistranti izmanto stažēšanās 
iespējas, kas nostiprina profesionālās zināšanas. Daži maģistranti daļu no sava maģistra darba 



 

izstrādājuši ārvalstu universitātēs un pēc tam ļoti sekmīgi aizstāvējuši savus darbus LLU 
Meža fakultātes Maģistra eksāmenu komisijā, piemērām: 
• Ivars AKERFELDS – stažējās Hamburgas universitātē, Vācijā; 
• Arnis ZVIŅĢELIS – stažējās Norvēģijas Lauksaimniecības universitātē; 
• Ziedonis MIKLAŠĒVIČS – stažējās Helsinku universitātē; 
• Spodris BĒRZIŅŠ – stažējās Helsinku universitātē un Somijas Mežu un parku dienestā, 

u.c. 
 

Ļoti pozitīvi vērtējama Meža fakultātes maģistrantu iespējas piedalīties NOVABA 
(Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Lauksaimniecības, meža un veterinārmedicīnas universitāšu 
sadarbības programma) ietvaros organizētajos speciālajos, maģistrantiem paredzētajos kursos, 
kurās kā mācībspēki piedalās Ziemeļvalstu un Viduseiropas valstu, kā arī Baltijas valstu 
universitāšu meža nozares vadošie profesori.  

 
 

2.4. Vērtēšanas sistēma  
 

 
 Katram studiju kursam sagatavotajās programmās ir ietvertas ne vien kursā apskatāmo 
lekciju, semināru tēmas, bet arī norādītas maģistrantu pārbaudes formas un kārtība. Studiju 
rezultātu vērtē pēc diviem rādītājiem: kvalitātes un kvantitātes (KP).   
 

Maģistrantūras eksāmenus vispārizglītojošā kursa un specialitātes vispārējos 
priekšmetos pieņem mācību spēks, kurš vada studijas dotajā priekšmetā. Eksāmenu 
speciālajos priekšmetos, kā arī pedagoģisko un ražošanas praksi maģistrants kārto fakultātes 
dekāna norīkotas komisijas klātbūtnē. 
 
 Parastās pārbaudes formas ir rakstiskā, mutiskā, akumulējošā u.c. Pētījumu izstrādi 
atbilstoši metodikai kontrolē maģistranta zinātniskā darba vadītājs. 
 
 Uzskatām, ka vērtēšanas kritēriji, pārbaudes formas un kārtība atbilst citu valstu 
universitātes pieņemtajiem. 
 
 

 
2.5. Studenti (maģistranti) 

 
LLU Meža fakultātes koksnes materiālu un tehnoloģiju maģistrantūrā var iestāties 

personas ar augstāko izglītību, kuriem ir inženierzinātņu bakalaura grāds vai augstākā 
profesionālā izglītība kokapstrādē, mežizstrādē vai radniecīgajā specialitātē, kas dod tiesības 
turpināt studijas maģistrantūrā. 2000./2001. studiju gadā koksnes materiālu un tehnoloģiju 
maģistrantūrā uzņēma pilnā laika studijām 5 maģistrantus, bet nepilna laika studijām – 1 
maģistrantu; 2001./2002.studiju gadā – attiecīgi 8 un 7 maģistrantus. 2000./2001.studiju gadā 
maģistrantūru absolvēja 1, bet 2001./2002. studiju gadā – 3 personas, iegūstot inženierzinātņu 
maģistra grādu. Pašnovērtēšanas komisija atzīst, ka maģistrantūras studiju zems lietderības 
koeficients ir saistīts galvenokārt ar to, ka materiālo apsvērumu dēļ maģistranti apvieno 
studijas ar darbu ražošanā, kas rada sarežģījumus paredzētajā laikā izstrādāt maģistra darbu 
(maģistrantūras teorētisko kursu vairums maģistrantu nokārto termiņā).      



 

Maģistrantu izraudzītās darba tēmas ir aktuālas, saistītas ar meža nozari un 
kokapstrādes ražošanu un pētījumu programmām. Tās ir cieši saistītas ar darba zinātniskā 
vadītāja pētījumu virzieniem. Tādējādi maģistrantiem ir nodrošināta kvalificēta vadība. 
Maģistranti ik gadu piedalās MF studentu zinātnisko konferenču darbā un par saviem 
pētījumiem sniedz ziņojumu. Nozīmīgākos pētījumu rezultātus maģistranti publicē Latvijas 
specializētos meža nozares periodiskos un zinātniskajos rakstos. Maģistrantiem ir iespējas 
nopietni iesaistīties zinātniskā darbā, lai pārbaudītu izvirzīto teorētisko jautājumu atbilstību 
praksei. 

 
Visi aizstāvētie darbi pilnībā atbilst: 

• augstskolu likumam un Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumiem; 
• fakultātes padomes apstiprinātajiem norādījumiem; 
• LLU Senāta lēmumiem par maģistrantūras jautājumiem. 
 
 Tomēr maģistru darbos atrodamas atsevišķas nepilnības un trūkumi: 
• vairākos darbos nepietiekamā apjomā un līmenī izstrādāts darba teorētiskais pamatojums un 
   literatūras analīze par izvēlēto tēmu; 
• ne visos darbos ir precīzi noformētas atsauces uz izmantoto literatūru; 
• pieļautas nepilnības darba metodikas izvēlē; 
• izmantotais literatūras apjoms dažos darbos nepietiekošs, lai pilnībā gūtu priekšstatu par 
   pētījumu apjomu rezultātiem attiecīgajā zinātnes nozarē; 
• secinājumu formulējums dažos darbos pārāk vispārīgs. 

 
 

2.6. Akadēmiskais personāls 
 
 
 LLU ir apvienots augsts zinātniskais un pedagoģiskais potenciāls kā priekšnoteikums 
augstas kvalitātes studiju programmu realizācijai. Meža fakultātes maģistrantūras studiju 
programmas realizēšanā iesaistīti 47 mācību spēki, no kuriem 25,5% ir habilitētie doktori, bet 
55,3% zinātņu doktori. (skat.13.tabulu). 

13.tabula 
 

Maģistrantūras studiju programmas studiju priekšmetu atbildīgo mācībspēku 
kvalifikācija 

          
Zinātniskie un akadēmiskie grādi Skaits % 
Dr.habil. 12 25,5 
Dr. 26 55,3 
Mgr. 6 12,8 
Profesionālā kvalifikācija 3 6,4 
Kopā 47 100 
 
 Meža fakultātes zinātnes maģistrantūras programmu izveides un funkcionēšanas 
pamatā ir zinātniskie pētījumi, ko veic studiju programmu un maģistra darbu vadītāji. 
Maģistru darbu vadītāji veic Latvijas meža nozarei aktuālus zinātniskos pētījumus, iesaistot 
tajos maģistrantus. Profesoru  un docentu galvenie pētījumu virzieni ir Latvijas galveno koku 
sugu koksnes kompleksā un perspektīvā izvērtēšana, apaļo kokmateriālu standartizācija un 



 

tilpuma noteikšana, zāģmateriālu kvalitātes noteikšana un standartizācija, koksnes 
modifikācijas problēmu pētījumi, kokapstrādes darbmašīnu un instrumentu konstrukciju 
pilnveidošana, koksnes hidrotermiskās apstrādes procesu optimizācija, tehnoloģisko procesu 
analīze, zemās kvalitātes koksnes pārstrāde, biodegvielas iegūšana un izmantošana u.c. 
Maģistranti augstu novērtē labās attiecības un sadarbību ar mācību spēkiem - 77% no 
aptaujātajiem dod pozitīvu novērtējumu un tikai 1 respondents uzskata, ka attiecības krasi 
jāuzlabo. 

 
Mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšana uzskatāma par visnozīmīgāko ieguldījumu 

maģistrantūras studiju programmu realizācijas kvalitātes celšanā. Maģistrantūras studiju 
programmu vadītāji ilgāku vai īsāku laiku ir stažējušies Ziemeļvalstu vai Rietumeiropas 
valstu universitātēs. Mācībspēku stažēšanos kavē tas, ka daudzi no viņiem nepārvalda 
svešvalodas tādā līmenī, lai varētu patstāvīgi ilgāku vai īsāku laiku darboties ārvalstu 
universitātēs.    
 

 
2.7. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 

 
Materiālzinātnes maģistrantūras studiju attīstību nākotnē ir paredzēts veidot pēc 

sekojošiem nosacījumiem: 
• vienlaicīgi ar plaša profila akadēmiskām studijām LLU MF, akceptēt jaunu zinātnieku un 

augsti kvalificētu speciālistu profesionālās sagatavošanas aspektus, ievērojot Latvijas 
tautsaimniecības vajadzības; 

• pilnveidot studiju programmas, palielinot speciālā kursa īpatsvaru, kā arī vairāk laika 
atvēlēt patstāvīgām studijām; 

• tuvināt Meža fakultātes maģistrantūras studiju programmas Eiropas Savienības valstu 
universitāšu studiju programmām; 

• paplašināt sadarbību ar citām augstskolām un zinātniskiem institūtiem ārzemēs un Latvijā, 
iesaistoties starptautiskos projektos; 

• veicinot starptautisko sadarbību ar Eiropas valstu un ASV universitātēm, nodrošinot 
maģistrantu apmaiņu, vieslektoru zinātniskā potenciāla izmantošanu un sadarbību 
zinātnisko pētījumu realizācijā. 

 
Priekšlikumi maģistrantūras attīstībai: 

1. Samazināt teorētisko kursu, paplašināt maģistrantiem iespēju dziļāk apgūt pētnieciskā 
darba metodoloģiju. 

2. Veicināt maģistrantu nobeiguma darbu tēmu daudzveidību, pietuvinot tās aktuālāko meža 
problēmu risināšanai. 

3. Iesaistīt vairāk vieslektorus teorētiskā kursa apguves procesā. 
4. Paplašināt stažēšanās iespēju ārzemēs un studiju iespējas citu valstu augstskolās. 
5. Paplašināt speciālās literatūras klāstu. 
6. Papildināt laboratorijas ar modernām iekārtām un nodrošināt iespēju izmantot tās 

maģistrantiem zinātnisko pētījumu veikšanai. 
 

Programmu satura un formas maiņa notiks, ņemot vērā maģistrantu vēlmes pēc  
priekšmetu klāsta ar lielāku izvēles iespēju. Uzlabojot sadarbību ar Eiropas Savienības valstu 
universitātēm, būs iespēja ne vien stažēties, bet veikt pētījumus viņu laboratorijās. Paplašinās 
speciālā kursa jaunākās literatūras klāstu, praktizēs vieslektoru lekciju kursu organizēšanu, 
finansu nodrošinājuma ietvaros uzlabos laboratoriju materiāli tehnisko nodrošinājumu. 



 

 
 

3. Doktora studiju programma 
 

       
3.1. Doktora studiju mērķis un uzdevumi 

  
 

Doktora studiju mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas zinātniekus 
Materiālzinātņu nozares apakšnozarē: Koksnes materiāli un tehnoloģijas. 

  
 Doktora studiju pamatuzdevums ir nodrošināt studiju mērķa sasniegšanu, tādējādi 
veicinot zinātnieku paaudžu maiņu  Materiālzinātņu nozarē un LLU Meža fakultātes 
akadēmiskā personāla sastāvā. Doktora studijās jāpanāk, lai jaunie zinātnieki: 
• prastu izvirzīt, formulēt, vadīt un patstāvīgi pētīt attiecīgajā zinātnes apakšnozarē aktuālas 

un nozīmīgas problēmas; 
• būtu radoši un kompetenti vispārīgajā un konkrētajā izziņas metodoloģijā; 
• spētu iekļauties nacionāla un starptautiska līmeņa zinātnisku projektu risināšanā; 
• iegūtu vispusīgas zināšanas izvēlētajā zinātnes un ar to saistītajā ražošanas nozarē; 
• apgūtu pedagoģiskā darba iemaņas un pieredzi, kas nepieciešamas jaunākajam 

akadēmiskajam personālam universitātē un zinātniskās sabiedrības iepazīstināšanai ar 
pētnieciskā darba rezultātiem savas valsts un starptautiskā auditorijā; 

• izstrādātu un iesniegtu aizstāvēšanai promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai. 
 
 Iegūstamais zinātniskais grāds - inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.). 
  

 

3.2. Doktora studiju programmas attīstība 
 

 Pārskata periodā doktora studiju programma Materiālzinātņu nozares Koksnes 
materiālu un tehnoloģiju apakšnozarē pārstrādāta saskaņā ar LLU Senātā 2002.gada 10.aprīlī 
apstiprinātu “LLU doktora studiju programmu standartu” (lēmums Nr.4-88). Promocijas 
darba izstrāde pamatojas uz patstāvīgām teorētiskām studijām un eksperimentāli pētniecisko 
darbu. LLU Meža fakultātes doktora studiju darbu vada un pārzina Zinātņu prorektors un 
LLU Mežzinātņu un Materiālzinātnes promocijas padomes priekšsēdētājs, to organizē 
universitātes Doktorantūras daļa, doktora studiju programmas vadītājs un katedras. 
Doktorantūras studijas ir organizētas, lai paātrināti un mērķtiecīgi sagatavotu jaunu zinātnieku  
un  akadēmiskā personāla paaudzi. LLU organizētas klātienes un neklātienes doktora studijas. 
Doktora studiju ilgums: klātienē 3 gadi (48 nedēļas), neklātienē 4 gadi (36 nedēļas). Doktora 
studiju programmu var apgūt eksterna studiju veidā. 

 
LLU doktora studijās uzņem atklāta konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījumu 

nokārtošanas svešvalodā un izvēlētajā zinātnes apakšnozarē. 
 
Valsts budžeta finansētā klātienes doktora studiju programmā uzņem personu: 

• kura ir Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs; 
• kura iepriekš nav mācījusies doktorantūrā; 



 

• kuras vecums, iestājoties doktorantūrā, nepārsniedz 35 gadus; 
• kura ir ieguvusi izglītību, atbilstošu maģistra akadēmiskā grāda prasībām. 
 
 LLU Valsts budžeta finansēts doktorants saņem Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteikto stipendiju.  

 
Fizisku  un  juridisku personu finansētās klātienes un neklātienes doktora studiju 

programmās var uzņemt pretendentus,  kuri  nav  Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, kuri iepriekš 
mācījusies doktorantūrā  un kuru vecums, iestājoties doktorantūrā, pārsniedz 35 gadus. 
Ārvalstu pretendentiem nepieciešama Latvijas maģistra grādam pielīdzināta izglītība (diploma 
atbilstību nosaka Akadēmiskās informācijas centra ekspertīze). Šajā gadījumā studiju ilgums 
nav ierobežots. LLU fizisko un juridisko personu finansēto doktora studiju maksu nosaka 
LLU Senāta lēmumi. 
  

Pretendenti tiek uzņemti LLU doktorantūrā ar rektora rīkojumu, pamatojoties uz LLU 
Zinātnes padomes lēmumu, ar kuru apstiprina arī doktoranta zinātnisko vadītāju. 
  

Doktora studijas notiek saskaņā ar individuālo darba plānu, kuru divu mēnešu laikā 
pēc uzņemšanas doktorantūrā sastāda doktorants kopā ar savu zinātnisko vadītāju un iesniedz 
doktora studiju programmas vadītāja norādītajā katedrā. Katedras un doktora studiju 
programmas vadītāja akceptētu un Mežzinātņu un Matreiālzinātņu promocijas padomes 
apstiprinātu darba plānu doktorants iesniedz LLU Doktorantūras daļā. Doktoranta darba 
rezultātus reizi gada ceturksnī apspriež katedras akadēmiskajā sēdē. Doktoranta atskaite (pēc 
LLU Zinātnes padomes apstiprinātas formas) un katedras pārskats par doktora studiju plāna 
izpildes gaitu jāiesniedz Doktorantūras daļā. Atestācija turpmākām studijām doktorantūrā 
notiek katra studiju gada beigās katedras paplašinātā sēdē, piedaloties promocijas padomes 
pārstāvim.  
  

Atbilstoši Augstākās izglītības padomes lēmumam Nr. 62 “Noteikumi par 
doktorantūras studiju izveidi un realizēšanu”, kas pieņemts 1999. g. 18. jūnijā, par promocijas 
darba zinātnisko vadītāju var būt zinātņu doktors vai habilitētais zinātņu doktors, kas veic 
pētījumus izvēlētajā zinātnes nozarē (apakšnozarē), kuram ir zinātniskas publikācijas par 
pētījumiem šajā zinātnes nozarē Latvijas vai starptautiskos zinātniskajos žurnālos un kas ar 
referātiem piedalās starptautiskās konferencēs. 
 
 LLU Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktora studiju programmas kopapjoms ir 
noteikts 144 KP, no tiem teorētiskās studijas 40 KP apjomā un zinātniskais darbs 104 KP 
apjomā. Doktorantūras teorētiskajā kursā ir iekļauti: 
 
1. Obligāta daļa   -  28 KP apjomā: 

1.1. Materiālzinātnes nozares Koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozares  
                                    speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu)  -  10 KP. 
1.2. Pētījumu virziena speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu)  -    8 KP. 
1.3. Profesionālās svešvalodas speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu) -    4 KP. 
1.4. Pētījumu metodoloģijas kurss      -    6 KP.  

2. Izvēles daļa    - 12 KP apjomā. 
 

Doktoranta teorētisko studiju saturu piedāvā viņa zinātniskais vadītājs, saskaņojot ar 
doktorantu, akceptē attiecīgās katedras akadēmiskā personāla sēdē un apstiprina LLU 
Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozares promocijas padome. 



 

Doktora studiju izvēles kursu saturu noteiktajā apjomā nosaka individuāli katram doktorantam 
studiju programmas ietvaros, ņemot vērā izvēlēto pētījumu virzienu un LLU (vai citās 
universitātēs) centralizēti piedāvāto kursu sarakstu.      
 
 Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktorantūras zinātniskajā darbā ir iekļauti: 
 
1.    Pētniecība un promocijas darba sagatavošana un noformēšana        -    88...94 KP. 
2.    Pētījumu rezultātu publicēšana             -      6...10 KP. 
3.    Pētījumu rezultātu prezentēšana zinātniskās konferencēs         -      4...  6 KP. 
 

Studiju laikā doktorants iesaistās katedras un ārpuskatedras zinātniskajās aktivitātēs: 
sagatavo vismaz 5 zinātniskās publikācijas; ar referātiem piedalās vismaz 2 nacionāla  vai  
starptautiska līmeņa zinātniskajos forumos;  vismaz  vienreiz stažējas citā universitātē  (ar 
sertifikāta apliecinājumu vai iegūto rezultātu publicēšanu); piedalās valsts nozīmes zinātniski 
pētnieciskajā darbā (saņemot LZP doktorantūras  atbalsta grantu, iesaistoties starptautisku 
projektu, LZP grantu vai valsts institūciju pasūtījumu tēmu risināšanā). Doktoranta 
zinātniskās aktivitātes novērtē katedras akadēmiskajā sēdē. 

 
 
 
 

3.3. Studiju programmas praktiskā realizācija 
 
 
LLU studiju potenciāls nodrošina doktora studiju teorētiskā kursa un pedagoģiskā 

darba iemaņu apgūšanu, promocijas darba izstrādi un aktīvu doktoranta zinātnisko aktivitāšu 
realizāciju. LLU Fundamentālā bibliotēka, Universitātes Informātikas institūta un Meža 
fakultātes datoru klases un katedru datori ir brīvi pieejami un bez maksas katram LLU 
klātienes vai neklātienes doktorantam. Doktorantiem pastāv iespēja izmantot starptautiskos 
katalogus  caur  elektroniskās informācijas nesējiem. Vienotais bibliotēku datu tīkls nodrošina 
informācijas ieguvi internetā un ar starpbibliotēku abonementa starpniecību. Doktorantiem ir 
pieejami starptautiski citējamo žurnālu raksti par interesējošām tēmām.  Vispusīga zinātniskā 
informācija pieejama Valsts meža pētniecības institūtā Silava, LV Koksnes ķīmijas institūtā  
un meža apakšnozaru ražošanas struktūrās.  

 
 Zinātniskos pētījumus doktoranti veic galvenokārt Kokapstrādes katedras 

laboratorijās, LV Koksnes ķīmijas institūtā un kokapstrādes ražošanas uzņēmumos. 
Doktorantiem pastāv iespēja teorētiskā kursa un zinātnisko pētījumu daļu veikt ārzemēs. 
Jāuzsver, ka pašmāju apstākļos empīrisko novērojumu un eksperimentu izpildi nereti kavē un 
ierobežo moderno mērinstrumentu, aparātu un iekārtu trūkums, kas pagaidām katedru 
spēkiem nav novēršams. Pārskata periodā laboratoriju bāzes attīstīšanas nolūkā veikts: 

 
• rekonstruēta kokzāģēšanas laboratorija uz esošās laboratorijas iekārtas bāzes, veidota 

kokzāģēšanas tehnoloģiskā plūsma; 
• ar A/S “Latvijas Finieris” un A/S “Lindeks” finansiālo atbalstu izveidota LLU Koksnes un 

koksnes materiālu zinātniskā laboratorija, kurā uzstādīta moderna Eiropas standartiem 
atbilstoša pārbaudes mašīna ZWICK Z/100, kas nodrošina plašas iespējas veikt pārbaudes 
saskaņā ar EN un ISO prasībām, kā arī Klima Systems klimatizācijas kamera TypDec500 
un iegādātas mūsdienu mēraparatūra un mērierīces. Laboratorija ir sagatavota akreditācijai 
Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā; 



 

• rekonstruēta laboratorija zāģmateriālu šķirošanai un apgādāta ar nepieciešamo metodisko 
literatūru, standartiem un mērinstrumentiem. 

 
 Sekmīgie pilna laika doktoranti saņem valsts ikmēneša stipendiju, fizisku un juridisku 
personu finansētiem klātienes un neklātienes doktoranti  saņem LLU ieteikumu par apmaksātu 
šāda papildus atvaļinājuma piešķiršanu darba vietā.  Zinātniskā darba veikšanai konkursa 
kārtībā ir pieejami LZP doktorantūras atbalsta granti. Līdzšinējā pieredze apliecina, ka Meža 
fakultātes doktoranti šo atbalsta iespēju sekmīgi izmanto (doktoranti I.Akerfelds, S.Bērziņā, 
V.Balode). Doktorantu  papildus finansējums iespējams, iesaistoties apmaksāto starptautisko 
projektu un LR valsts nozīmes pētījumu izpildē.  
 
 Patreiz Koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozares doktorantūrā studē 5 
doktoranti: 1. kursā – 2, 2.kursā – 2, bet 3.kursā – 1. Divi doktoranti (I.Akerfelds un K.Šķēle) 
ir beigusi doktorantūras teorētisko kursu un patreiz noformē savus promocijas darbus, kurus 
paredzēts iesniegt aprobācijai 2002./2003.studiju gadā.  
 
 
 

3.4. Vērtēšanas sistēma 
 
 

Promocijas eksāmenu programmas apakšnozarē izstrādā attiecīgā katedra, bet 
pētījumu virzienā - zinātniskais vadītājs. Abas šīs programmas apstiprina LLU Mežzinātņu un 
Materriālzinātņu promocijas padome. Promocijas eksāmeni ir atklāti un tos pieņem LLU 
Zinātņu prorektora apstiprināta eksaminācijas komisija 3 zinātņu doktoru sastāvā. 
Apakšnozares eksāmenā doktorants apliecina savu vispārējo sagatavotības līmeni un 
zināšanas konkrētajā zinātnes apakšnozarē. Pētījumu virziena eksāmens ir pierādījums par 
doktora studiju pētījumu virziena kursa sekmīgu apguvi. Šī kursa struktūru un atsevišķo 
studiju priekšmetu apjomu nosaka katedra atbilstoši promocijas darba  tematikai. Pētījumu 
virziena eksāmens notiek publiska referāta veidā ar vismaz 2 Mežzinātņu un Materiaļzinātņu 
promocijas padomes pastāvīgo locekļu piedalīšanos, no kuriem viens ir attiecīgās 
apakšnozares eksperts. 

 
Promocijas procedūru nosaka LR Ministru kabinetā 1999.gada 6.aprīlī izdots 

“Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem” (Noteikumi Nr.134) un LLU Senātā 
2000.gada 14.jūnijā apstiprinātais “LLU promocijas padomju darbības nolikums”. 

 
 

 
3.5. Akadēmiskais personāls 

 
 

LLU ir apvienots augsts zinātniskais un pedagoģiskais potenciāls kā priekšnoteikums 
augstas kvalitātes studiju programmu realizācijai. Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktora 
studiju programmas realizēšanā iesaistīti 18 mācību spēki, no kuriem 38,9 % ir habilitētie 
doktori (skat.14.tabulu). 

 
Doktorantūras programmas izveides un funkcionēšanas pamatā ir zinātniskie pētījumi, 

ko veic promocijas darbu vadītāji (patreiz 3 habilitēti doktori un 2 zinātņu doktori). 



 

Promocijas darbu vadītāji veic Latvijas meža nozarei aktuālus zinātniskos pētījumus, iesaistot 
tajos doktorantus. Profesoru  un asociēto profesoru – promocijas darbu vadītāju galvenie 
pētījumu virzieni ir Latvijas galveno koku sugu koksnes kompleksā un perspektīvā 
izvērtēšana, apaļo kokmateriālu standartizācija un tilpuma noteikšana, zāģmateriālu kvalitātes 
noteikšana un standartizācija, koksnes modifikācijas problēmu pētījumi, kokapstrādes 
darbmašīnu un instrumentu konstrukciju pilnveidošana, koksnes hidrotermiskās apstrādes 
procesu optimizācija, tehnoloģisko procesu analīze, zemās kvalitātes koksnes pārstrāde, 
biodegvielas iegūšana un izmantošana u.c.  

 
14.tabula 

Koksnes materiālu un tehnoloģiju doktora studiju programmas 
akadēmiskais personāls 

          
Zinātniskie grādi Skaits % 
Dr.habil. 7 38,9 
Dr. 11 61,1 
Kopā 18 100 
 
  

3.6. Pašnovērtējums un priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
 
 

Pašnovērtējuma gaitā atzīts, ka LLU Meža fakultātē ir visi priekšnosacījumi, lai 
realizētu doktora studiju programmu Materiālzinātņu nozares apakšnozarē “Koksnes materiāli 
un tehnoloģijas”.  

 
Koksnes materiālu un tehnoloģiju doktora studiju attīstību nākotnē ir paredzēts veidot 

pēc sekojošiem nosacījumiem: 
• vienlaicīgi ar plaša profila akadēmiskām studijām, akceptēt jaunu zinātnieku un augsti 

kvalificētu speciālistu zinātniskās un profesionālās sagatavošanas aspektus, ievērojot 
Latvijas tautsaimniecības vajadzības; 

• pilnveidot studiju programmas, piedāvājot speciāli doktorantiem piemērotus studiju 
priekšmetus, apvienojot Latvijas dažādu universitāšu intelektuālo potenciālu; 

• tuvināt Meža fakultātes doktorantūras studiju programmas Eiropas Savienības valstu 
universitāšu studiju programmām; 

• paplašināt sadarbību ar citām augstskolām un zinātniskiem institūtiem ārzemēs un Latvijā, 
iesaistoties starptautiskos projektos; 

• veicinot starptautisko sadarbību ar Eiropas valstu un ASV universitātēm, nodrošinot 
doktorantu apmaiņu, vieslektoru zinātniskā potenciāla izmantošanu un sadarbību 
zinātnisko pētījumu realizācijā; 

• radīt priekšnosacījumus doktorantiem promocijas darbu savlaicīgai izstrādei;  
• papildināt laboratorijas ar modernām iekārtām un nodrošināt iespēju izmantot tās 

maģistrantiem zinātnisko pētījumu veikšanai. 
 

Programmu satura un formas maiņa notiks, ņemot vērā doktorantu vēlmes pēc  
priekšmetu klāsta ar lielāku izvēles iespēju. Uzlabojot sadarbību ar Eiropas Savienības valstu 
universitātēm, būs iespēja ne vien stažēties, bet veikt pētījumus viņu laboratorijās. Paplašinās 
speciālā kursa jaunākās literatūras klāstu, praktizēs vieslektoru lekciju kursu organizēšanu, 
finansu nodrošinājuma ietvaros uzlabos laboratoriju materiāli tehnisko nodrošinājumu. 
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I e v a d s 
 
 

 Pamatstudijas LLU Meža fakultātē kokapstrādes specialitātē notiek pēc divu veidu 
augstāko profesionālo studiju programmām. 
 
 Augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” (izglītības 
klasifikācijas kods – 45542) ir četrgadīga un tai ir profesionālais raksturs ar akadēmiskās 
izglītības elementiem, kas dod kokapstrādes profesionālo studiju programmas absolventiem 
iespējas iegūt arī tiesības turpināt studijas maģistrantūrā (studiju programma 48,8 % apjomā – 
78,0 KP – atbilst inženierzinātņu bakalaura studiju programmai). Studiju programmas 
uzdevums ir dot studentiem programmā paredzētas teorētiskās zināšanas un praktiskās 
iemaņas, lai absolventi varētu sekmīgi darboties koksnes mehāniskās apstrādes dažāda veida 
un apjoma uzņēmumos. Šajā programmā ir iekļautas ražošanas un mācību prakses, kas ļauj 
praktiski apgūt zināšanas un pieredzi koksnes mehāniskās apstrādes dažādos virzienos un 
kokapstrādes uzņēmumu darbinieku vadīšanā, ražošanas procesa organizēšanā. Programmas 
ietvaros ar izvēles priekšmetu un prakšu, kā arī ar diplomprojekta palīdzību studenti var 
specializēties zāģmateriālu, finieru, saplākšņu un plātņu, koka izstrādājumu un mēbeļu 
ražošanā, kā arī koka izstrādājumu projektēšanā, koktirdzniecībā un kokapstrādes ekonomikā. 
 
 Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Kokapstrāde” absolventi 
iegūst inženiera kvalifikāciju (Latvijas profesiju katalogs, kods 2149.46). 
 

1.tabula 
Studiju priekšmetu apjoms augstākās profesionālās izglītības studiju programmā 

“Kokapstrāde” 
 

Studiju priekšmetu grupas Kredītpunkti, KP % no kopapjoma 
1.  Vispārizglītojošie studiju priekšmeti 20,0 12,5 % 
2.  Nozares teorētiskie pamatkursi 36,0 22,5 % 
3.  Nozares profesionālās specializācijas 
     kursi 

 
60,0 

 
37,5 % 

4.  Izvēles priekšmeti   6,0   3,8 % 
5.  Prakses 26,0  16,2 % 
6.  Diplomprojekta vai diplomdarba 
     izstrāde 

 
12,0 

   
  7,5 % 

                                        K  o  p  ā : 160,0 100 % 
 

Lai iegūtu tiesības turpināt  studijas maģistrantūrā, papildus diplomprojektam vēl 
jāizstrādā zinātniskais darbs (10 KP), kurā tiek apkopoti studiju gadu laikā veikto pētījumu 
rezultāti. 

 
Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrādes 

tehnoloģija” (izglītības klasifikācijas kods – 41542) ir paredzēta nepilna laika studijām. 
Kokapstrādes tehnoloģijas profesionālās izglītības pamatuzdevums ir sagatavot personas 



 

patstāvīgam augsti kvalificētam darbam koksnes mehāniskās apstrādes jomā. Kokapstrādes 
tehnoloģijas profesionālo studiju apjoms ir 120 KP, no tiem 97,5 KP (81,3 %) ir profila 
speciālie studiju un uzņēmējdarbības studiju priekšmeti, ieskaitot mācību prakses (10 KP 
apjomā) un ražošanas prakses (10 KP apjomā), kas liecina par studiju programmas praktisko 
orientāciju. Programmas ietvaros ar izvēles priekšmetu un prakšu un ar kvalifikācijas darba 
palīdzību studenti var specializēties zāģmateriālu, finieru, saplākšņu un plātņu, koka 
izstrādājumu un mēbeļu ražošanā, koka izstrādājumu projektēšanā, koktirdzniecībā un 
kokapstrādes ekonomikā. 

  
2.tabula 

 
Studiju priekšmetu apjoms pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmā “Kokapstrādes tehnoloģija” 
 

Studiju priekšmetu grupas Kredītpunkti, KP % no kopapjoma 
1.  Fundamentālie studiju priekšmeti   7,5    6,3 % 
2.  Humanitārie studiju priekšmeti   3,0    2,5 % 
3.  Profila akadēmiskie studiju priekšmeti 15,5  12,9 % 
Vispārizglītojošie studiju priekšmeti kopā 26,0  21,7 % 
4.  Profila speciālie studiju priekšmeti 32,5  27,1 % 
5.  Uzņēmējdarbības studiju priekšmeti 19,5  16,2 % 
6.  Izvēles priekšmeti  12,0   10,0 % 

Nozares studiju priekšmeti kopā  64,0  53.3 % 
7.  Mācību un ražošanas prakses  20,0   16,7 % 
8.  Kvalifikācijas darba izstrāde  10,0    8,3 % 
                                        K  o  p  ā : 120  100 % 

       
 Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Kokapstrādes 

tehnoloģija” absolventi iegūst kokapstrādes tehnologa kvalifikāciju (Latvijas profesiju 
katalogs,  kods 2149.20).  Kokapstrādes tehnoloģijas studiju programma ir 108 KP apjomā 
(90 % no studiju programmas kopapjoma) unificēta ar kokapstrādes augstāko profesionālo 
studiju programmu. Līdz ar to kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo studiju absolventiem ir 
iespējams turpināt studijas LLU Meža fakultātes eksternatūrā, papildus apgūstot kokapstrādes 
studiju programmas standartizēto daļu un iegūt tiesības turpināt studijas maģistrantūrā. 

 
Maģistrantūras studiju programma kokapstrādē (koksnes materiāli un tehnoloģijas) 

atbilst akadēmisko studiju otrajam līmenim, kas seko augstākām profesionālām studijām. 
Kokapstrādes studiju programmas absolventiem ir iespējas turpināt studijas arī citās 
maģistrantūras studiju programmās, tajā skaitā Meža fakultātē mežinženieru (meža darbi un 
tehnika) un meža ekonomikas un politikas studiju programmās. Studiju programmu apgūst 
divos gados, bet nepilna laika studijās – četros gados. Maģistrantūras studiju programmu 
kopējais apjoms ir 80 KP, tajā skaitā teorētiskais kurss vismaz 41 KP, prakses – 14 KP un 
maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana – 25 KP. 

 
Koksnes materiālu un tehnoloģiju doktorantūras studiju uzdevums ir pedagoģiskās 

un zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšana pēc maģistra grāda ieguves. Doktorantūras 
studiju kopējais apjoms ir 144 KP, tajā skaitā zinātniskais darbs 104 KP apjomā un 
teorētiskais kurss 40 KP apjomā. Doktorantūras studiju ilgums klātienē ir 3 gadi, bet nepilna 
laika (neklātienes) studijās – 4 gadi. Pēc teorētiskā kursa ieguves un promocijas darba 
izstrādāšanas un aizstāvēšanas doktorantūras studiju absolventi iegūst augstāko zinātnisko 
kvalifikāciju – inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) grādu. 

 



 

                    
1. Pamatstudiju programmas 

 
 

1.1. Studiju programmu mērķi un uzdevumi 
 

LLU kokapstrādes profesionālās studijas atbilst profesionālo studiju augstākai 
pakāpei. Profesionālai studiju programmai atšķirībā no akadēmiskās ir raksturīgs lielāks 
speciālo priekšmetu īpatsvars un iespēja specializēties noteiktā studentu interešu virzienā. 
Kokapstrādes profesionālo studiju apjoms ir 160 KP, no tiem 78 KP (48,8 %) ir studiju 
programmas standartizētā daļa, kas atbilst inženierzinātņu bakalaura studiju programmai. Tas 
dod kokapstrādes profesionālās studiju programmas absolventiem tiesības turpināt studijas 
maģistrantūrā. 
 

LLU kokapstrādes tehnoloģijas studijas atbilst pirmā līmeņa augstāko profesionālo 
studiju pakāpei. Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studijas kokapstrādes 
tehnoloģijā tiek realizētas kā nepilna laika studijas. Kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo 
studiju minimālais apjoms ir 120 KP, no tiem 97,5 KP (81,3 %) ir profila speciālie studiju un 
uzņēmējdarbības studiju priekšmeti, kas liecina par studiju programmas praktisko orientāciju. 
Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma kokapstrādes tehnoloģijā 
ir 108 KP apjomā (90 % no studiju programmas kopapjoma) unificēta ar kokapstrādes 
profesionālo studiju programmu, tāpēc šo abu studiju programmu pašnovērtēšanas vadības 
komitejas ziņojums ir kopīgs.   
 
 

1.1.1. Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programma. 
 
 Studiju programmas mērķis ir sagatavot savā izvēlētajā nozarē vispusīgi izglītotus 
kokapstrādes speciālistus, kuri ir spējīgi: 

• novērtēt nozares attiecīgo ražošanas tehnoloģiju materiāli tehnisko un ekonomisko 
stāvokli, izprast iegūtās produkcijas kvalitātes sabiedrisko un ekoloģisko nozīmi un 
prast noteikt šos rādītājus; 
• lietot mūsdienu zinātnes atziņas nozares ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanai;  
• patstāvīgi izstrādāt pasākumus ražošanas efektivitātes paaugstināšanai un darba 
organizācijas pilnveidošanai koksnes mehāniskās apstrādes jomās, nodrošināt to 
ieviešanu; 
• veikt tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar koka izstrādājumu projektēšanu un 
izgatavošanu; 
• organizēt iekārtu un mehānisko ierīču lietošanu, uzraudzību un remontu; 
• vadīt darbinieku kolektīvus, risinot darba procesā radušās problēmas, īstenot 
drošības prasības darbu uzraudzībā; 
• izprast ražošanas procesu un apkārtējās vides vienotību ilgtspējīgā meža nozares 
ciklā; 
• veikt pētniecisko darbību – pētīt materiālus, izstrādājumus un tehnoloģiskos 
procesus, kā arī ražošanas un darba organizācijas efektivitāti un sniegt konsultācijas; 
• prast izmantot informātikas sfēras pakalpojumus un lietot mūsdienu zinātnes atziņas 
nozares ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanai; 
• turpināt pašizglītošanos un patstāvīgi apgūt praktiskās iemaņas specializējoties kādā 
ar koksnes apstrādi saistītā nozarē. 



 

Studiju programmas uzdevums ir dot studentiem programmā paredzētās teorētiskās 
zināšanas un praktiskās iemaņas, lai absolventi spētu sekmīgi darboties sekojošos virzienos: 
 • koksnes mehāniskās apstrādes dažāda veida un apjoma uzņēmumos; 

• konsultatīvā dienesta dažādos līmeņos un struktūrās, kā arī pedagoģiskajā un 
zinātniskajā darbā; 

 • vides aizsardzības, kā arī produkcijas kvalitātes novērtēšanas institūcijās; 
 • valsts pašpārvaldē un pārvaldē, sabiedriskajā un politiskajā darbībā. 
  
 Iespējamie specializācijas virzieni: 

- zāģmateriālu ražošana; 
- koka izstrādājumu ražošana; 
- mēbeļu ražošana; 
- koka izstrādājumu projektēšana; 
- finieru, saplākšņu un plātņu  ražošana; 
- koktirdzniecība un kokapstrādes ekonomika. 

 
Pēc augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Kokapstrāde” 

apgūšanas absolventi iegūst inženiera kvalifikāciju (Latvijas profesiju katalogs, kods 
2149.46) ar tiesībām studēt maģistrantūrā. 
 
Kvalifikācijas pamatprasības: 

- jāzina: kokapstrādes tehnoloģisko procesu teorētiskie un praktiskie aspekti, 
problēmu analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko 
līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba 
tehnoloģija un organizācija, ar tiem saistītie normatīvie materiāli; produkcijas, 
pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās; 

- jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; 
- jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša 

pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par 
citu savā darbībā skarto cilvēku drošību. 

 
 

1.1.2.   Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa profesionālās izglītības studiju 
programma 

 
 LLU kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 
pamatmērķis ir sagatavot personas patstāvīgam augsti kvalificētam darbam koksnes 
mehāniskās apstrādes jomā. Iegūstama tehnologa kvalifikācija nedod tiesības turpināt studijas 
maģistrantūrā. Personām, kas apguvušas pirmā līmeņa profesionālo studiju programmu, ir 
iespējas turpināt studijas inženiera kvalifikācijas (ar tiesībām turpināt studijas maģistrantūrā) 
iegūšanai, papildus apgūstot kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmas priekšmetus, kas nav iekļauti kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības studiju programmā. 
 
Profesionālās darbības pamatuzdevumi: 

Kokapstrādes tehnologi veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar ražošanas 
efektivitātes paaugstināšanu un darbu organizācijas pilnveidošanu koksnes mehāniskās 
apstrādes jomā, koka izstrādājumu projektēšanu un izgatavošanu, kā arī iekārtu un mehānisko 
ierīču lietošanu, uzraudzību un remontu, pēc spēkā esošajām instrukcijām veic vispusīgas 
materiāla un darba patēriņa aprēķinus, lieto tehniskās ierīces un mehāniskos principus, kā arī 



 

tehniskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas, īsteno drošības prasības darbu 
uzraudzībā, veic citus līdzīga satura uzdevumus, vada citus darbiniekus. 
 
   Iespējamie specializācijas virzieni: 

- zāģmateriālu ražošana; 
- koka izstrādājumu ražošana; 
- mēbeļu ražošana; 
- koka izstrādājumu projektēšana; 
- finieru, saplākšņu un plātņu  ražošana; 
- koktirdzniecība un kokapstrādes ekonomika. 

    
Pēc pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 

“Kokapstrādes tehnoloģija” apgūšanas absolventi iegūst kokapstrādes tehnologa 
kvalifikāciju (Latvijas profesiju katalogs, kods 2149.20). 

 
Kvalifikācijas pamatprasības: 

- jāzina: kokapstrādes tehnoloģisko procesu teorētiskie un praktiskie aspekti,  
analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu 
uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu 
izpildes secība, to racionāla plānošana un organizācija, darba režīmi; produkcijas, 
pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās; 

- jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; 
- jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; 

par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto 
cilvēku drošību. 

 
 
 

1.2. Studiju programmu attīstība 
 
 
Profesionālās studiju programmas lielā mērā ir vērstas uz speciālo zināšanu ieguvi 

iepriekš minētajā specialitātē. Vispārējo priekšmetu apjoms ir vidēji par 30 KP mazāks kā 
bakalaura studiju programmā. Fundamentālie, humanitārie un ekonomikas studiju priekšmeti 
nodrošina pietiekami augstu vispārējās izglītības līmeni un nodrošina tehniskās 
pamatzināšanas speciālo priekšmetu apguvei. Pietiekoši augstu, darba tirgum atbilstošu 
elastīgu sagatavotības līmeni nodrošina obligātie un izvēles speciālie studiju priekšmeti. 
Kursa darbos tiek risināti Latvijas kokrūpniecībā aktuāli jautājumi, to izstrādes pamatā ir 
literatūras pētījumi, aprēķini un praktiski veikti izmēģinājumi. Kompleksās mācību prakses  
nodrošina studiju teorētiskās daļas saistību ar praksi. Studentiem studiju gaitā ir dota iespēja 
stažēties ārzemēs. 
  
 Augstākās profesionālās izglītības studiju programmai “Kokapstrāde” ir 
profesionāls raksturs ar akadēmiskās izglītības elementiem. Kopējais studiju programmas 
apjoms ir 160 KP (ieskaitot fizkultūru – 163 KP), no kuriem akadēmiskie priekšmeti, kas 
atbilst inženierzinātņu bakalaura studiju programmai, ir 78 KP jeb 48,8 %. Vispārizglītojošie 
studiju priekšmeti un nozares teorētiskie pamatkursi, kuru kopējais apjoms ir 56 KP jeb 35 % 
no kopapjoma, nodrošina pietiekami augstu vispārējās izglītības līmeni un sniedz 
pamatzināšanas nozares profesionālās specializācijas kursu apguvei. Pietiekoši augstu, darba 
tirgum atbilstošu elastīgu sagatavotības līmeni nodrošina obligātie un izvēles speciālie studiju 



 

priekšmeti; izvēles studiju priekšmetu kopapjoms ir 10 KP. Lai nostiprinātu iegūtas 
teorētiskās zināšanas, tiek izstrādāti 4 obligātie kursa projekti un kursa darbi (5,0 KP 
kopapjomā), kā arī obligātās izvēles kursa projekti un kursa darbi 4,0 KP kopapjomā. Kursa 
darbos un projektos tiek risināti Latvijas kokrūpniecībā aktuāli jautājumi, to izstrādes pamatā 
ir literatūras pētījumi, aprēķini un praktiski veikti izmēģinājumi. Mācību prakses (kopā 18 
nedēļas) nodrošina studiju teorētiskās daļas saistību ar praksi. Savukārt ražošanas prakses  
(kopā 8 nedēļas) dod iespēju iepazīties ar darba organizācijas jautājumiem kokapstrādes 
uzņēmumos un ievākt izejas datus diplomprojekta izstrādāšanai. Diplomprojekta uzdevums ir 
parādīt absolventa spējas analizēt tehnoloģiskos procesus kokapstrādē, atklāt to nepilnības un 
izstrādāt priekšlikumus darba tehnoloģijas un organizācijas pilnveidošanai, pamatojot tos ar 
tehniski-ekonomiskiem aprēķiniem; atsevišķos gadījumos diplomprojektā tiek izstrādāta 
tehnoloģija jaunās produkcijas ražošanai. Absolventi, kuri pretendē uz diplomu, kas dod 
tiesības turpināt studijas maģistrantūrā, izstrādā papildus diplomprojektam vēl zinātnisko 
darbu (10 KP), kurā tiek apkopoti studiju gadu laikā veikto pētījumu rezultāti (zinātniskā 
darba izstrāde jāuzsāk vēlākais trešā kursā).  
 
a) izmaiņas studiju programmā un studiju plānā: 

Iepriekšējā kokapstrādes specialitātes akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma gaitā 
(2002.gadā) konstatēts, ka augstākās profesionālās izglītības studiju programma 
“Kokapstrāde” (klasifikācijas kods – 45542) neatbilda Latvijas Republikas Ministru 
Kabineta 2001.gada 20. novembrī apstiprinātiem noteikumiem Nr. 485 “Noteikumi par 
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” divos aspektos: 
• kopējais programmas apjoms bija 167,5 KP, kas pārsniedza reglamentēto (160 KP) 

par 7,5 KP jeb 4,7 %; 
• kopējais prakšu apjoms bija 13 KP, kas 2 reizes mazāks par reglamentēto. 

 
Pašnovērtēšanas komisija pieņēma lēmumu šo neatbilstību novērst līdz 2003.gada 

1.februārim. 2003.gada 18.jūnijā Meža fakultātes Dome savā sēdē apstiprināja pārstrādāto 
augstākās (otrā līmeņa) profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Kokapstrāde”, 
kas ir dota šī ziņojuma 3.tabulā. Jaunajā studiju plānā panākts vienmērīgs studentu 
noslogojums – izpildāms studiju programmas apjoms katrā kursā ir 40 KP.  

 
Pārskata periodā analizētas arī studiju priekšmetu programmas un pilnveidots to 

saturs, kā arī veikta studiju priekšmetu programmu saskaņošana radnieciskos priekšmetos, lai 
novērstu dublēšanos. Izstrādātas jauno mācību prakšu programmas šādos specializētos studiju 
priekšmetos: 

• “Kokapstrādes pamati” (4,0 KP, 1.kurss); 
• “Koksnes mehāniskā apstrāde” (2,0 KP, 1.kurss); 
• “Koksnes mācība” (2,0 KP, 1.kurss); 
• “Kokapstrādes mašīnas un instrumenti” (2,0 KP, 2.kurss); 
• “Zāģmateriālu ražošana” (2,0 KP, 2.kurss). 

 
3.kursa studiju plānā paredzēto specializēto mācību prakšu programmas izstrādās līdz 

2004.gada 1.februārim, jo šīs prakses tiks pirmo reizi realizētas 2003./2004. studiju gada 
vasaras semestrī.   

 
b) studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības 

standartam: 
 
  Studiju programmas atbilstību profesijas standartam nav pagaidām iespējams noteikt, 
jo  2002.gadā uzsākta nozares profesiju standartu izstrāde nav vēl pabeigta. Sanāksmē, ko 



 

organizēja Zemkopības ministrijas Meža politikas departaments 2002.gada 29.maijā, tika 
nolemts izstrādāt profesiju standartus visām profesionālās izglītības pakāpēm un 
kvalifikācijas līmeņiem meža nozarē, kuri noteikti Profesionālās izglītības likumā. Šim 
nolūkam izveidota darba grupa, kurā ietilpst pārstāvji no Zemkopības ministrijas, Valsts 
Meža dienesta, nozares profesionālām organizācijām, LLU Meža fakultātes un vidējām 
speciālām mācību iestādēm. Darba grupas izstrādāja kvalifikācijas līmeņu aprakstu 
projektus un noteica zināšanu un prasmju līmeņus, kādi nepieciešami konkrēta 
kvalifikācijas līmeņa speciālistam. Izstrādātie projekti izsūtīti nozares interešu grupām un 
pēc priekšlikumu saņemšanas tos iestrādā profesiju standartu projektos, kurus tālāk 
nosūtīs Meža nozares Konsultatīvajai padomei akceptēšanai. Pēc nozares profesiju 
standartu apstiprināšanas būs iespējams novērtēt augstākās (2.līmeņa) profesionālās 
izglītības studiju programmas atbilstību profesijas standartam. 
 

Augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” 
(klasifikācijas kods – 45542), pēc pārskata periodā veiktām korekcijām, pilnībā atbilst 
MK noteikumiem Nr.485 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
valsts standartu”: 

- kopējais programmas apjoms 160 KP; 
- vispārizglītojošie studiju priekšmeti – 20 KP; 
- nozares teorētiskie pamatkursi – 36 KP; 
- nozares profesionālās specializācijas kursi – 60 KP, ieskaitot obligātos izvēles 

priekšmetus 4 KP apjomā; 
- izvēles priekšmeti – 6 KP; 
- prakses – 26 KP; 
- diplomprojekta vai diplomdarba izstrāde – 12 KP. 

             
c) izmaiņas studiju programmas realizācijā: 

 
4.tabulā dots otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 

“Kokapstrāde” studiju laika sadalījuma grafiks. Pārskata periodā studijas saskaņā ar 
pārstrādātu studiju plānu uzsāka 1.kursa studenti; 2. un 3. kursa studentiem izstrādāts pārejas 
plāns, kas nodrošina 2003./2004. studiju gada laikā pilnīgu pāreju uz jaunu studiju plānu, kas 
atbilst MK noteikumiem Nr.485 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu”. 4.kursa studenti, kuri absolvēs fakultāti 2004.gada jūnijā, būs 
pēdējie, kuri mācījusies pēc iepriekšējā studiju plāna. 

 
Pārskata periodā (2002./2003. studiju gadā) pirmo reizi tika realizētas šādas mācību 

prakses: 
•  “Kokapstrādes pamati” (4,0 KP, 1.kurss); 
• “Koksnes mehāniskā apstrāde” (2,0 KP, 1.kurss); 
• “Koksnes mācība” (2,0 KP, 1.kurss); 
• “Kokapstrādes mašīnas un instrumenti” (2,0 KP, 2.kurss); 
• “Zāģmateriālu ražošana” (2,0 KP, 2.kurss). 

 
Kokapstrādes un Meža izmantošanas katedras, kuras atbild par šo prakšu realizāciju, 

veica nepieciešamo sagatavošanas darbu, ieskaitot materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, un 
prakses tika veiktas saskaņā ar programmām pilnā apjomā. Studentu atsauksmes par praksēm 
bija pozitīvas. Pārskata periodā pirmo reizi notika arī studentu pieteikšanās jaunajā studiju 
plānā paredzētajiem obligātās izvēles studiju priekšmetiem (izvēles kursa darbiem un 
projektiem), kuri jāizpilda vismaz 4,0 KP apjomā. 



 

4.tabula 
 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” 
(izglītības klasifikācijas kods – 45542) 

Studiju laika sadalījums  
 

Nedēļu skaits  
Kurss 

Studiju  
darba  
veidi 

Rudens 
semestris 

Pavasara 
semestris 

Vasaras 
semestris 

Kopā 

Teorētiskās mācības + prakse 14 + 2 14 + 2 - 28+4 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 2 3 -   5 
Prakse - - 4   4 

 
I kurss 

Brīvlaiks 2 1 8  11 
Teorētiskās mācības 16 16 - 32 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 2 3 -   5 
Prakse - - 4   4 

 
II kurss 

Brīvlaiks 2 1 8  11 
Teorētiskās mācības 16 16 - 32 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 2 3 -   5 
Prakse - - 6   6 

 
III kurss 

Brīvlaiks 2 1 6   9 
Teorētiskās mācības 16 4 - 20 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 2 1 -   3 
Prakse - 8 -   8 
Diplomdarba izstrāde - 8 -  8 
VEK - 1 -   1 

 
IV kurss 

Brīvlaiks 2 1 -   3 
Teorētiskās mācība 62 50 - 112 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 8 10 -   18 
Prakse 2 10 14   26 
Diplomdarba izstrāde -   8 -    8 
VEK -   1 -    1 

 
Kopā 

Brīvlaiks 8   4 22 34 
 
Kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo studiju programmā 97,5 KP apjomā (81,3 

% no studiju programmas kopapjoma) ir paredzēti profila speciālo studiju un uzņēmējdarbības 
studiju priekšmeti, kas liecina par studiju programmas praktisko orientāciju. Akadēmiskie 
priekšmeti, kas atbilst inženierzinātņu bakalaura studiju programmai, ir studiju programmā 
iekļauti 37,0 KP apjomā (30,8 % no kopapjoma). Kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo 
studiju absolventiem ir tiesības turpināt studijas Meža fakultātes eksternatūrā, papildus 
apgūstot kokapstrādes augstāko profesionālo studiju programmas standartizēto daļu un iegūt 
tiesības turpināt studijas maģistrantūrā. Šajā nolūkā kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa 
augstākās profesionālās izglītības studiju programma ir 108 KP apjomā (90 % no kopapjoma) 
unificēta ar kokapstrādes augstāko profesionālo studiju programmu.              
 
a) izmaiņas studiju programmā un studiju plānā: 

Pārskata periodā analizētas studiju priekšmetu programmas un pilnveidots to saturs, kā arī 
veikta studiju priekšmetu programmu saskaņošana radnieciskos priekšmetos, lai novērstu 
dublēšanos; izstrādātas jauno mācību prakšu programmas. Saskaņā ar Latvijas Republikas 
Ministra Kabinetā 2001.gada 20.martā apstiprinātiem  noteikumiem Nr.141 “Noteikumi 
par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”, studiju programma 
tika pārskatīta un koriģēta 2001./2002. studiju gadā, par ko ziņots iepriekšējā kokapstrādes 
specialitātes akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumā. Pirmā līmeņa 
augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrādes tehnoloģija” ir dota 
šī ziņojuma 5. tabulā. 



 

 
        

 
 





 
5.tabula 

 
Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma 

 
Studiju plāns  

 
    

Nr.   Priekšm. 1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss 
p.k. Kods Studiju priekšmets apjoms 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 

   KP kontroles veids kontroles veids kontroles veids kontroles veids kontroles veids 

 
Obligātie studiju priekšmeti - A daļa 
 

    

 1. INFO 101 Informātika (datormācība) 4 2,5 1,5-iesk.       

2. KIMI 110 Polimēru ķīmija 1,5    1,5-iesk.   

3. IZMA 201 Psiholoģija 1 1,0-iesk.     

4. IZMA 301 Lietišķā psiholoģija 2  2,0-iesk.    

5. MEHA 104 Tehniskā grafika 2 1,5 0,5-iesk.   

6. SPEK 112 Konstrukciju materiāli 2 1,5 0,5-eks.   

7. MEHA 114 Mašīnu elementi 2,5  2 0,5–iesk.    

8. MEHA 126 Hidraulika un hidropiedziņa 2,5 2 0,5-eks.   

9. LENI 108 Elektrotehnika un rūpn.elektronikas pam. 2,5 1,5 1,0-eks.    

10. PART 305 Siltumtehnika un siltumapgāde 2,5 2 0,5-eks.   

11. MEZK 314 Mežsaimniecības pamati 2  2,0-iesk.    

12. KOKA 102 Tehniskā mērīšana kokapstrādē 1 1,0-iesk.    

13. MIZM 312 Koksnes mācība 2 1,5 0,5-eks.   

14. MIZM 313 Meža prečzinība 2 1,5 0,5-iesk.   

15. KOKA 301 Koksnes griešanas procesi 1,5 1 0,5-eks.   
16. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 4,5   3,0-iesk. 1,5-eks.     
17. KOKA 305 Iekārtu ekspluatācija 1,5   1,5-iesk.   

18. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 1,0   1,0-iesk.    

19. KOKA 311 Koka izstrādājumu konstruēšanaas pamati 2,0  1,5 0,5-iesk.   
20. KOKA 312 Koka būvkonstrukcijas 2  2,0-iesk.    

21. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 3,5  3,0-iesk. 0,5-eks.    



 

22. KOKA 321 Zāģmateriālu ražošana 3,5  2,5-iesk. 1,0- eks.     

23. KOKA 329 Līmes un koksnes līmēšana 1  1,0-iesk.   

24. KOKA 322 Saplākšņu ražošana 1,5   1,5-eks.    

25. KOKA 324 Koka izstrādājumu ražošana 3,5  3,0-iesk. 0,5-eks.   
26. KOKA 325 Koksnes materiālu apdare 2,5  2 0,5-eks.   

27. KOKA 328 Kokapstrādes ražotņu projektēšana 1,0  1,0-iesk.    

28. EKON 103 Ekonomikas teorija 1,5  1,5-eks.    

29. MIZM 319 Kokapstrādes ekonomika 1,5  1,5-eks.   

30. EKON 104 Tiesību pamati 1 1,0-iesk.    

31. MIZM 317 Meža likumi 1 1,0-iesk.   

32. UZND 124 Uzņēmējdarbības likumi 1  1,0-iesk.   

33. MIZM 320 Uzņēmējdarb. organizācija kokapstr.uzņ. 2,5 + 1,5  1,5-iesk. 1,0+1,5    
   eks.,k.d.   

34. GRAM 306 Grāmatvedība un uzskaite 1,5  1,5-iesk.   

35. GRAM 402 Nodokļi un kredīts 1,5   1,5-iesk.   

36. MIZM 322 Koktirdzniecība 1,5  1,5-eks.   

37. VIDE 101 Ekoloģija un vides aizsardzība 2  1 1,0-eks.   

38. DVID 305 Cilvēku aizsardzība 2  1 1,0-eks.   

39. DVID 306 Ergonomika 1  1,0-iesk.   
 A daļas apjoms KP 78,0 14,5 13,0 10,5 9,0 13,5 9,5 6,5 1,5   

 
Obligātās izvēles studiju priekšmeti - B daļa 

   

B1 daļa – izvēles mācību kursi – izpilde vismaz 4,0 KP
 

1. KOKA 404 Taras un ēvelēto materiālu ražošana 1  1,0-iesk.   

2. KOKA 323 Koksnes plātņu ražošana 2  2,0-iesk.    

3. KOKA 409 Iekšējais transports kokapstrādē 1,5  1,5-iesk.   

4. KOKA 341 Jaunākais nozarē 1,5  1,5-iesk.   

5. LENI 403 Elektroiekārtu ekspluatācija un remonts 1  1,0-iesk .   

6. EKON 206 Panākumu algoritms  1  1,0-iesk.   

7. KOKA 407 Latvijas meža nozares problēmas 1  1,0-iesk.   

8. MIZM 417 Kokmateriālu ārējā tirdzniecība 1,5  1,5-iesk.   

9. MIZM 418 Uzņēmējdarbības ekonomiskā projektēšana 1,5  1,5-iesk.   

10. DVID 401 Darba aizsasrdzība 1  1,0-iesk.   



 

B2 daļa – kursa darbi un kursa projekti – izpilde vismaz 8,0 KP

 

1. MEHA 114 Mašīnu elementi 2,0   2,0-iesk.        
2. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 2,0    2,0-iesk.       
3. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 1,5      1,5-iesk.     
4. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 2,0     2,0-iesk.      
5. KOKA 311 Koka pamatkonstrukcijas 1,5   1,5-iesk.        
6. KOKA 321 Zāģmateriālu ražošana 2,0    2,0-iesk.       
7. KOKA 322 Saplākšņu ražošana 2,0      2,0-iesk.     
8. KOKA 324 Koka izstrādājumu ražošana 2,0       2,0 – iesk.    
9. KOKA 325 Koksnes materiālu apdare 1,5        1,5-iesk.   

10. KOKA 328 Kokapstrādes ražotņu projektēšana 1,5        1,5-iesk.   
 B daļas apjoms KP Kopā ne mazāk par 12,0 KP   

Brīvās izvēles studiju priekšmeti - C daļa    

1. INFO 211 Visual Basic 1,5  1,5-iesk.   

2. FILO 205 Mūsdienu retorika 1  1,0-iesk.   

3. MEZK 401 Medību saimniecība 1,5  1,5-iesk.   

4. INFO 209 INTERNET lappušu veidošana 2  2,0-iesk.   

5. MIZM 410 Mežizstrādes pamati 1,5  1,5-iesk.   

6. MIZM 409 Tehniskās jaunrades pamati 1  1,0-iesk.   

7. MIZM 411 Meža ienesība 1  1,0-iesk.   

8. DVID 402 Cilvēks ārkārtējās situācijās 1  1,0-iesk.   

 C daļas apjoms KP Apjoms netiek 
reglamentēts 

  

Kopā teorētiskais kurss (A+B+C) 90     

Prakses 
1. KOKA 311 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati 2 2,0-iesk          

2. MEHA 114 Mašīnu elementi 2  2,0-iesk.         

3. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 2  2,0-iesk.    

4. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 2  2,0-iesk.    

5. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 2  2,0-iesk.    

6. KOKA 007 Kokapstrādes tehnoloģija 8  2,0-iesk. 4,0-iesk. 2,0-iesk.   

7. KOKA 008 Uzņēmējdarbība nozarē 2  2,0-iesk.     

 Kopā prakses 20 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0    

                                   Kvalifikācijas darbs 10        10,0-VEK   



 

                          Pavisam kopā 120    



b) studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības 
standartam: 

 
Studiju programmas atbilstību profesijas standartam nav pagaidām iespējams noteikt, 

jo tikai 2002.gadā uzsākta nozares profesiju standartu izstrāde (skat. piezīmes šī ziņojuma 
8.lpp.).  

 
Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrādes 

tehnoloģija” (klasifikācijas kods – 41542), pēc veiktām korekcijām,  pilnībā atbilst MK 
noteikumiem Nr.141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
standartu”: 

- kopējais programmas apjoms 120 KP; 
- mācību kursu kopējais apjoms 90 KP (75 % no programmas kopējā apjoma); 
- vizpārizglītojošie mācību kursi – 26 KP (pēc standarta ne mazāk par 20 KP); 
- nozares mācību kursi – 64 KP (pēc standarta ne mazāk par 36 KP); 
- prakse 20 KP (pēc standarta ne mazāk kā 16 KP); 
- kvalifikācijas darbs – 10 KP (pēc standarta ne mazāk kā 8 KP). 

             
c) izmaiņas studiju programmas realizācijā: 

 
Lai rastu iespējas palielināt, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.141, prakšu kopapjomu 

līdz 20 KP, nepalielinot studiju programmas kopapjomu (120 KP), studiju programmā 10 
kursa projekti un kursa darbi, kuriem līdz MK noteikumu izdošanai bija obligātais statuss, 
iekļauti obligātas izvēles priekšmetu B2 daļā un studiju programma paredz šīs daļas izpildi 
vismaz 8 KP apjomā. Šāda pieeja ļauj studentiem dziļāk specializēties konkrētā kokapstrādes 
tehnoloģijas virzienā (skat. šī ziņojuma 6.lpp.).  

 
Studiju programmā iekļautas prakses ir specializētas: 

• 1.kursā – “Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati” un “Mašīnu elementi”; 
• 2.kursā – “Kokapstrādes mašīnas un instrumenti” un “Zāģmateriālu ražošana”; 
• 3.kursā – “Pneimotransports”, “Koksnes hidrotermiskā apstrāde”, “Līmētu materiālu 

ražošana” un “Koka izstrādājumu ražošana”. 
• 4.kursā – “Koksnes un koksnes materiālu apdare” un “Uzņēmējdarbība nozarē”. 

 
Pārskata periodā notika pāreja uz jauno studiju plānu 1. un 2. kursu studentiem; 

2003./2004. studiju gadā pēc jauna plāna mācās 1., 2. un 3. kursu nepilna laika studenti. 
4.kursa studenti, kuri absolvēs studiju programmu 2004.gadā, būs pēdējie, kuri mācījusies 
saskaņā ar iepriekšējo studiju plānu. 

 
Pārskata periodā (2002./2003. studiju gadā) pirmo reizi saskaņā ar speciālām 

programmām, kas piemērotas nepilna laika studijām, tika realizētas šādas mācību prakses: 
• “Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati” (2,0 KP, 1.kurss); 
• “Mašīnu elementi” (2,0 KP, 1.kurss); 
• “Kokapstrādes mašīnas un instrumenti” (2,0 KP, 2.kurss); 
• “Zāģmateriālu ražošana” (2,0 KP, 2.kurss); 
• “Koksnes hidrotermiskā apstrāde” (2,0 KP, 2. un 3.kursos). 

 
Kokapstrādes katedra, kura atbild par šo prakšu realizāciju, veica nepieciešamo 

sagatavošanas darbu, ieskaitot materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, un prakses tika veiktas 
saskaņā ar programmām pilnā apjomā. Studentu atsauksmes par praksēm bija pozitīvas.   



 

1.3. Studiju programmu praktiskā realizācija 
 
 

1.3.1. Pasniegšanas metodes 
 

 Lekciju, praktisko darbu un laboratorijas darbu realizācijā tiek turpināts iepriekšējos 
gados uzsākts virziens uz studentu patstāvīgā darba palielināšanu studiju procesā. Šajā 
nolūkā: 
• tiek papildināta LLU Fundamentālās bibliotēkas filiāle ar jaunāko periodiku un mācību 

literatūru, izmantojot dažādus finansēšanas avotus (papildus LLU centralizētajiem 
līdzekļiem arī nozares uzņēmumu dāvinājumus, kā arī mācībspēki nodod personisko 
kontaktu ceļā iegūto literatūru bibliotēkā); 

• plašāka izdales materiālu sagatavošana un izplatīšana studentiem, lai intensificētu 
nodarbības (atkrīt nepieciešamība tērēt laiku faktu materiāla pierakstīšanai); 

• studentiem tiek uzdoti patstāvīgo darbu uzdevumi (grafiskie vai analītiskie), kuru izpilde 
ir konkrētā priekšmeta obligāts nosacījums  un veicina mācību prasmju apgūšanu; 

• tiek praktizēta referātu rakstīšana un to publiska apspriešana speciālo studiju priekšmetu 
apgūšanas ietvaros. Tas attīsta studentu iemaņas pareizi sastādīt referātus, patstāvīgi 
strādāt ar literatūru un aizstāvēt publiski savu viedokli, atbildot uz kolēģu un mācībspēku 
jautājumiem, kā arī sagatavo studentus efektīvākai diplomdarba uzrakstīšanai un 
aizstāvēšanai Valsts Eksāmenu komisijā; 

• kursa darbu un kursa projektu uzdevumi tiek veidoti individuālie katram studentam un ir 
ar praktisko orientāciju; 

• diplomdarbu uzdevumi ir saistīti ar konkrēto ražotni un tiek izpildīti galvenokārt pēc 
ražošanas uzņēmumu pieprasījumiem. 

 
Lai pieradinātu studentus pie komandas darba, laboratorijas darbi tiek izpildīti 3...5 

cilvēku grupās. 
 
 

1.3.2. Programmas realizācijas resursi 
 

LLU Meža fakultāte ir izvietota Jelgavā, Akadēmijas ielā 11, kur atrodas fakultātes 
galvenais mācību korpuss. Atsevišķā ēkā Dobeles ielā 41 atrodas Kokapstrādes katedras 
auditorijas un laboratorijas, kur notiek kokapstrādes studiju programmās iekļauto speciālo 
studiju priekšmetu apguve. Šajās telpās studenti apgūst gan praktiskās iemaņas koksnes 
pirmapstrādē, kā arī izpilda laboratorijas darbus visos studiju programmā iekļautajos studiju 
priekšmetos un veic zinātniskos pētījumus. Laboratorijas darbu vietu skaits visās laboratorijās 
atbilst studentu skaitam laboratorijas darbu grupās (12...15 studenti). Katedrā studentu rīcībā 
ir 9 datori, kuri pieslēgti INTERNETa tīklam. 

 
Kokapstrādes studiju programmu visi studiju priekšmeti ir nodrošināti ar programmām 

un nepieciešamo studiju literatūru. Pārskata periodā pārstrādātas 4 studiju priekšmetu 
programmas un izdoti 6 nosaukumu metodiska literatūra. Laboratoriju iekārtu nodrošinājums 
ir apmierinošs. Pārskata periodā laboratoriju bāzes attīstīšanas nolūkā veikts: 
• rekonstruēta kokzāģēšanas laboratorija uz esošās laboratorijas iekārtas bāzes, veidota 

kokzāģēšanas tehnoloģiskā plūsma; 
• ar A/S “Latvijas Finieris” un A/S “Lindeks” finansiālo atbalstu izveidota LLU Koksnes un 

koksnes materiālu zinātniskā laboratorija, kurā uzstādīta moderna Eiropas standartiem 



 

atbilstoša pārbaudes mašīna ZWICK Z/100, kas nodrošina plašas iespējas veikt pārbaudes 
saskaņā ar EN un ISO prasībām, kā arī Klima Systems klimatizācijas kamera TypDec500 
un iegādātas mūsdienu mēraparatūra un mērierīces. Laboratorija ir sagatavota akreditācijai 
Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā; 

• rekonstruētas laboratorijas darbu vietas zāģmateriālu šķirošanai un apgādātas ar 
nepieciešamo metodisko literatūru un mērinstrumentiem. 

 
Pārskata periodā Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), sadarbībā ar Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes (LLU) Meža fakultāti, un kopā ar Jēkabpils un Ventspils 
pašvaldībām ir sākusi īstenot apjomīgāko projektu Latvijas meža nozares vēsturē. Tā 
oficiālais nosaukums ir “Jēkabpils meža industriālais biznesa parks”, bet projekta 
īstenošana notiks arī Rīgā, Jelgavā un Ventspilī. LLU līdzdalība šajā projektā ir saistīta Meža 
nozares informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centru. Ideja par šāda centra veidošanu radās, 
strādājot pie meža un ar to saistīto nozaru klastera projekta; tas veicinās cilvēku, informācijas 
un zināšanu kapacitātes un infrastruktūras attīstību. 

 
Meža nozares informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centrs tiek veidots kā atsevišķa 

LKF institūcija. Tās sastāvā ir trīs saistītas struktūras: 
– Informācijas centrs (IC), 
– Zināšanu centrs (ZC),  
– Tehnoloģiju centrs (TC). 

 
Zināšanu un Tehnoloģijas centri atradīsies Jelgavā, LLU Meža fakultātē, kas dod 

iespēju iekļaut projekta īstenošanā LLU akadēmisko potenciālu. Šo centru atdeve izpaudīsies 
vairākos virzienos: 

• studiju un tālākizglītības programmu kvalitatīvā realizācija, 
• zinātnisko pētījumu veikšana ar ES atzītām metodēm, 
• jaunāko zinātnes un tehnoloģijas atziņu propagandēšana un ieviešana ražošanā, 
• tirgū esošo produktu kvalitātes noteikšana un atbilstības apliecināšana, 
• jaunu produktu radīšana un pielietojuma izpēte, u.c.  
 

LLU Meža fakultātes Kokapstrādes katedrā par projekta līdzekļiem tiks aprīkotas 
vairākas laboratorijas, kuras izmantojamas arī studiju procesā un Latvijas mežzinātnes 
attīstībā. Tuvojoties iestājai Eiropas Savienībā, būs jāapliecina atbilstība harmonizētiem ES 
standartiem, kuru ieviešana Latvijai būs obligāta.  

 
Tehnoloģiju centrā paredzēts izveidot: 

• Koksnes materiālu laboratoriju, kur varēs pārbaudīt masīvo koksni, kā arī koksnes 
plātņu materiālus un to konstrukcijas. 

• Koksnes zinātnes laboratoriju. 
• Koka izstrādājumu laboratoriju līmētu materiālu testēšanai. 
• Laboratoriju mēbeļu kvalitātes testēšanai. 
• Tehnoloģisko procesu kontroles laboratoriju procesu testēšanai un diagnosticēšanai. 
• Hidrotermiskās apstrādes laboratoriju. 
• Apdares laboratoriju virsmu nodiluma, izturības un nolietojuma testēšanai. 
 

Tā kā testēšanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums bieži nav atšķirīgs, 
nākotnē būtu iespēja akreditēties pārbaudēm, papildus Eiropas tirgum, arī pēc citu tirgu, 
piemēram, ASV un Japānas, standartiem.  

 



 

Jēkabpils Domes un projekta partneru, tai skaitā Latvijas Kokrūpniecības federācijas 
(LKF) un LLU, iesniegtais projekta "Jēkabpils meža industriālais biznesa parks" pieteikums ir 
apstiprināts un tam piešķirts finansējums. ES PHARE 2001 Ekonomiskās un sociālās 
kohēzijas programmas LE 01.05.01. "Uzņēmējdarbības vides attīstība Latvijā" finansējums 
paredzēts projekta ieviešanai un realizācijai laika periodā no 2003. gada 15. jūlija līdz 2004. 
gada 21. septembrim. 
 

Viena no trim šī projekta sadaļām tiks realizēta ciešā sadarbībā ar Latvijas 
Lauksaimniecības universitāti (LLU). Kā jau iepriekš minēts, LLU Meža fakultātes 
Kokapstrādes katedrā paredzēts izvietot Zināšanu un Tehnoloģiju centri. Šim nolūkam ir 
paredzēts projekta finansējums, lai veiktu nepieciešamos rekonstrukcijas un remontdarbus, kā 
arī aprīkojuma iegādes. Veicot projekta priekšizpētes un sagatavošanas darbus konstatēts, ka 
realizējot projektu, būtu iespējams optimizēt arī studiju procesu LLU Meža fakultātes 
Kokapstrādes katedrā. Saskaņā ar panākto vienošanos starp LLU un LKF, projekta mērķu 
sasniegšanai tiks izīrētas telpas Dobeles ielā 41, kur 1. stāva līmenī paredzēts izvietot  
Tehnoloģiju centra laboratorijas, bet bēniņstāvā, izbūvējot to par 4. stāvu, izvietot Zināšanu 
centra telpas. Tā kā pašlaik 1. stāvā ir izvietota mācību darbnīca, tad ir nepieciešams to 
pārvietot citās tam piemērotās telpās.  

 
Apsekojot katedras teritoriju un esošās ēkas, LLU komisija nāca pie slēdziena, ka 

vislabākais risinājums būtu jauna, speciāli šim nolūkam projektēta un aprīkota angāra 
celtniecība. Līdz ar to tādi mācību un laboratoriju nelabvēlīgi ietekmējošie faktori kā, 
darbmašīnu un cita tehnoloģiskā aprīkojuma izraisītais troksnis, putekļi un skaidas, tiek 
pārvietoti no galvenā mācību un laboratoriju korpusa. Bez tam praktiskā apmācība tiek 
pacelta kvalitatīvi augstākā līmenī nekā līdz šim. Tā kā projektā nav paredzēti līdzekļi 
praktiskās apmācības bāzes pārvietošanai, bet tas ir būtiski gan projekta sekmīgai realizācijai 
noteiktajā termiņā, gan apmācību procesa kvalitātes nodrošināšanai, tad tiek meklēts 
finansējums no nozares mērķdotācijām. Projekta partnerorganizācija LKF ir ieinteresēta šādā 
problēmas risinājumā un principā atbalsta to. Praktiskās apmācības bāzes pārvietošana notiks 
2003./2004.studiju gadā. 
 
 

1.3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 
 

 Lai gan kokapstrādes studiju programmas ir profesionālas, studentiem ir plašās 
iespējas nodarboties ar zinātnisko pētniecību, ko viņi arī aktīvi izmanto. Pētniecības darba 
pamatus studenti apgūst obligātajā studiju priekšmetā “Pētījumu metodoloģija” 5.semestra 
laikā. Šajā semestrī studenti, kuri vēlās iegūt inženiera diplomu ar tiesībām turpināt studijas 
maģistrantūrā, izvēlas sava zinātniska darba tematu, bet Kokapstrādes katedras sēdē nozīmē 
viņiem zinātniskā darba vadītājus. Trešā kursa laikā tiek izstrādāta pētnieciskā darba metodika 
un veikta situācijas analīze, t.sk. literatūras studijas par pētāmo problēmu. Eksperimentālā 
darba izpilde notiek gan Kokapstrādes un citu LLU katedru laboratorijās, gan arī ražošanas 
uzņēmumos ražošanas prakses laikā. Jāatzīmē, ka vairāki studenti, kuriem ir interese veikt 
padziļinātos zinātniskos pētījumus, iesaistās pētnieciskajā darbā jau jaunākajos kursos, 
strādājot pētījumu grupās kopā ar Meža fakultātes mācībspēkiem un vecāko kursu studentiem, 
tādējādi apgūstot komandas darba pieredzi. Šāda pēctecība ar studiju programmām saistītā 
radošā un zinātniski-pētnieciskā darba organizācijā garantē sekmīgu zinātniskā darba rezultātu 
ieguvi un veiksmīgu zinātniskā darba aizstāvēšanu Valsts Eksāmenu komisijā, absolvējot 
fakultāti. 



 

 Ar kokapstrādes studiju programmām saistītais radošais un zinātniski-pētnieciskais 
darbs aptver ļoti plašu tematu loku, kas iekļaujami Materiālzinātnes nozares Koksnes 
materiālu un tehnoloģijas apakšnozarē. Jāatzīmē, ka visveiksmīgāk zinātniski-pētniecisko 
darbu veic studenti, kuri iesaistīti Kokapstrādes katedras komplekso pētniecisko projektu 
izpildes darba grupās, jo šo projektu resursi dod iespējas veikt pētījumus ar mūsdienu 
laboratorijas iekārtām un izmantot datortehniku rezultātu statistiskai apstrādei, procesu 
modelēšanai un analīzei. Patreiz Kokapstrādes katedrā tiek izpildīti šādi pētnieciskie projekti, 
kuru izpildē saistīti kopumā 12 studenti: 
• LZP sadarbības projekts Nr.02.0014 “Meža izpētes teorētiskie un tehnoloģiskie modeļi”; 
• LZP sadarbības projekts Nr.02.0007 “Koksnes pārstrādes produktu inovatīvas 

tehnoloģijas”; 
• IZM un A/S “Latvijas Finieris” finansētais TOP 02.30 “Augstvērtīgu bērza sortimentu 

audzēšana un izvērtēšana, bērza koksnes un bērza saplākšņu fizikāli mehānisko īpašību 
pētījumi”. 

 
2001./2002.studiju gadā VEK savus zinātniskos darbus aizstāvēja un ieguva tiesības 

turpināt studijas maģistrantūrā 21 kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmas absolvents (62 % no absolventu kopskaita), bet 2002./2003. studiju gadā – 17 
absolventi (52 % no absolventu kopskaita). 

 
 

1.3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 
 

Līdzīgas studiju programmas Latvijā netiek realizētas. Sadarbība notiek ar Lietuvas un 
Igaunijas augstskolām (Kauņas Tehnoloģiskā universitāte, Tallinas Tehniskā universitāte un 
Igaunijas Lauksaimniecības universitāte), kurās notiek studijas kokapstrādes jomā. Savstarpēji 
analizētas studiju un atsevišķu studiju priekšmetu programmas, notiek metodiskās literatūras 
apmaiņa un tiek atjaunoti mācībspēku kontakti. Prof. H.Tuherms piedalījās kā eksperts 
kokapstrādes studiju programmas starptautiskajā akreditācijā Tallinas Tehniskajā universitātē 
un Igaunijas Lauksaimniecības universitātē, un iepazīstināja ar iegūtām atziņām un kolēģu 
pieredzi Meža fakultātes mācībspēkus. 

 
Dibināti kontakti (galvenokārt pētniecības jomā) ar Helsinku Tehnoloģijas universitāti, 

Kymmenlaakso Tehnisko koledžu, Stokholmas Karalisko tehnoloģijas universitāti, notiek 
studiju programmu savstarpēja analīze, kā arī metodiskās literatūras un pētījumu rezultātu 
savstarpējā apmaiņa. 
 
 

1.3.5. Sadarbība ar darba devējiem 
 

 Studiju programmas ietvaros dibināti labi kontakti ar darba devējiem, kurus pārstāv 
Latvijas Kokrūpniecības federācija un citas tajā iekļautas profesionālās organizācijas. 
 
 Katru studiju gadu studiju priekšmeta “Jaunākais nozarē” ietvaros tiek pieaicināti 
vadošie nozares speciālisti nolasīt lekcijas par aktuālām problēmām meža nozarē. Radošā 
sadarbība studentiem ar ražošanas darbiniekiem, galvenokārt bijušajiem attiecīgas studiju 
programmas absolventiem, notiek mācību un ražošanas prakšu laikā, kad studenti apgūst 
prakšu programmās iekļautos jautājumos un iepazīstas ar jaunāko tehniku un tehnoloģiju, 



 

pieredzi ražošanas organizācijā un uzzina arī problēmas, kas jārisina ražotājiem. Ražošanas 
pārstāvju – darba devēju attieksme pret studentiem prakšu laikā ir pozitīva. 
 
 Cieša sadarbība ar darba devējiem notiek diplomdarbu izstrādes procesā. Lielāka daļa 
diplomdarbu tiek izstrādāti par jautājumiem, kas aktuāli konkrētajiem ražošanas uzņēmumiem 
(pēc ražošanas uzņēmumu pieprasījuma). Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības studiju programmas absolventi izstrādā kvalifikācijas darbus tikai pēc 
šo uzņēmumu pieprasījumiem, kur viņi strādā. Visus diplomdarbus un kvalifikācijas darbus 
recenzē attiecīgo ražošanas uzņēmumu speciālisti, kas ļauj iegūt profesionālo vērtējumu 
darbiem un projektiem tieši no darba devēju viedokļa. Arī Valsts Eksāmenu komisijas sastāvā 
ir iekļauti katru gadu 3 vai 4 darba devēju pārstāvji, bet VEK darbu pēdējos gados vada 
Latvijas Kokrūpniecības federācijas prezidents J.Biķis. 
 
 Darba devēju aptauja pārskata periodā nav veikta. Studiju programmas aktualizēšanai 
katru gadu tiek veikta bijušo studentu aptauja.        

      
 
 

1.4. Vērtēšanas sistēma 
 

 Iegūstamās izglītības vērtēšanas kritēriju pamatā ir studenta spējas lietot 
fundamentālo, humanitāro un ekonomisko studiju priekšmetos iegūtas zināšanas kokapstrādes 
tehnoloģisko procesu analīzē un pilnveidošanā, kā arī izprast meža nozares attīstības 
tendences Latvijā un pasaulē. Profesionāli vērtējot studentu zināšanas dažādos 
tehnoloģiskajos un organizatoriskajos jautājumos, uzsvars tiek likts uz prasmes saistīt 
ekonomiskos, sociālos, enerģētiskos un vides saglabāšanas aspektus ar rūpniecisko 
tehnoloģiju pilnveidošanu. 
 
 LLU tiek realizēta 10 ballu zināšanu vērtēšanas sistēma atbilstoši LLU Senātā 
apstiprinātajiem kritērijiem (10 – izcili, 9 – teicami, 8 – ļoti labi, 7 – labi, 6 – gandrīz labi, 5 – 
viduvēji, 4 – gandrīz viduvēji; 3 – vāji; 2 – ļoti vāji; 1 – ļoti, ļoti vāji). Apgūstot atsevišķus 
studiju priekšmetus, vērtējums “4” ir zemāka pozitīva atzīme; diplomdarbu un kvalifikācijas 
darbu aizstāvēšanā zemākais pozitīvais vērtējums ir “5”. Pašnovērtējuma gaitā ir atzīts, ka 
zināšanu novērtējumā maz lietots vērtējums izcili (10 balles), kas liecina par lielākas studentu 
daļas nespēju (vai nevēlēšanām) studiju laikā apgūt zināšanas virs programmas prasību 
līmeņa, bet no otras puses par pasniedzēju dažādām prasībām augsta līmeņa zināšanu 
vērtēšanā. 
 
  Katra studiju priekšmeta izvērstā programmā ir aprakstīta zināšanu vērtēšanas sistēma 
konkrētā priekšmetā. Vispārējā gadījumā tas iekļauj: 
• laboratorijas un praktisko darbu izpildes pārbaudi; 
• studentu atbilžu un referātu vērtēšanu semināros; 
• regulāro kontroldarbu pārbaudi un vērtēšanu (2...4 kontroldarbi katrā studiju priekšmetā, 

kas vienmērīgi sadalīti studiju priekšmeta apgūšanas periodā); 
• patstāvīgo mājas darbu izpildes kontroli un vērtēšanu;  
• kursa darbu un kursa projektu pārbaudi un vērtēšanu. 

 
Lielāka daļa (85 %) no eksāmeniem tiek kārtoti rakstiski. Atsevišķi pasniedzēji 

praktizē akumulējošo ieskaišu un eksāmenu kārtošanu, kompleksi vērtējot visus studentu 
darba vērtēšanas kritērijus semestra laikā. Studenti pozitīvi vērtē iespēju kārtot akumulējošo 
eksāmenu, jo tā veicina regulāro darbu visā semestra laikā. 



 

    
1.5. Studenti 

 
 

1.5.1. Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programma 
 
 

Pēc šīs programmas līdz 2002./2003. studiju gada beigām sagatavoja kopumā 1573 
kokapstrādes inženierus, no kuriem laika periodā no 1994.gada līdz 1998.gadam 97 absolventi 
papildus inženiera kvalifikācijai ieguva arī bakalaura akadēmisko grādu; šim nolūkam bija 
nepieciešams noklausīties papildus kursus 5 KP apjomā, izstrādāt un aizstāvēt bakalaura 
zinātnisko darbu. 2002.gadā 21 absolventi un 2003.gadā 17 absolventi ieguva inženiera 
diplomu ar tiesībām turpināt studijas maģistrantūrā, aizstāvot Valsts eksāmenu komisijā 
papildus kvalifikācijas darbam arī zinātnisko darbu. 1995.gadā studijas beidza divi kursi – 
pēdējais izlaidums pēc 5 gadu apmācības programmas un pirmais izlaidums pēc 4 gadu 
apmācības programmas (augstākās profesionālās izglītības studiju programma). 

 
Uzņemto studentu un absolventu skaits pa gadiem dots 6.tabulā. 

 
6.tabula. 

 
Uzņemto studentu un absolventu skaits 

kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programmā 
 

Uzņemto studentu skaits  Absolventu skaits 
tajā skaitā tajā skaitā 

 
 

Studiju 
Gads 

 
kopā par 

valsts fi-
nansējumu 

par 
daļēju 
maksu 

 
konkursa 

koeficients 

 
kopā 

 
baka- 
lauri 

ar tiesībām 
studēt ma-
ģistrantūrā 

Absol-
ventu % 
no uz-
ņemto  
skaita 

1995./1996. 59 50 9 2,88 35 29 - 59,3 % 
1996./1997. 58 50 8 1,96 26 14 - 44,9 % 
1997./1998. 59 50 9 2,38 30 12 - 50,9 % 
1998./1999. 58 50 8 1,86 34 - 8 58,6 % 
1999./2000. 55 50 5 1,92 35 - 19 63,6 % 
2000./2001. 55 50 5 1,82 28 - 11 + 3 50,9 % 
2001./2002. 50 50 - 1,56 34 - 17 + 4 68,0 % 
2002./2003. 62 50 12 1,78 33 - 10 + 7 53,2 % 
2003./2004. 62 51 11 1,74 . . . . . . . . . . . . 

  
 

 Neskatoties uz salīdzinoši augstu konkursa koeficientu, studiju programmu vidēji 
absolvē tikai nedaudz vairāk par 50% no uzņemtajiem studentiem. Tam par iemeslu 
galvenokārt ir vidusskolās un citās vidējās izglītības mācību iestādēs iegūtas nepietiekošās 
zināšanas matemātikā, fizikā un rasēšanā, kas apgrūtina fundamentālo studiju priekšmetu 
apguvi augstāko profesionālo studiju līmenī. Sevišķi tas izpaužas pēdējos gados, kad 
vidusskolās iepriekšminēto priekšmetu speckursi varēja būt izvēles statusā 

 
Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programmas absolventu 

kvalifikācijas aizstāvēšanas rezultāti laika periodā no 1996. līdz 2003.gadam ir apkopoti  
7.tabulā. Tabulas dati liecina, ka studentu sagatavošanas līmenis ir pietiekoši labs, jo astoņu 
gadu laikā tikai 15 darbi (5,88 % no kopskaita) ir novērtēti ar atzīmi, kas zemāka par 
novērtējumu “labi”.   



 

7.tabula. 
         

Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 
absolventu kvalifikācijas, zinātnisko un bakalaura darbu aizstāvēšanas rezultāti 

 
Darbu aizstāvēšanas vērtējums Studiju 

gads 
Darbu 
skaits 5 (teicami) 4 (labi) 3 (apmierinoši) 

Vid. 
vērt. 

1995./1996. 35 27  (77,1 %) 8 (22,9 %) - 4,77 
1996./1997. 26 14 (53,8 %) 11 (42,3 %) 1 (3,9 %) 4,54 
1997./1998. 30 15 (50 %) 14 (46,7 %) 1 (3,3 %) 4,47 

Darbu aizstāvēšanas vērtējums    
10 

(izcili) 
9 

(teicami) 
8 

(ļoti labi) 
7 

(labi) 
6 

(gandr.labi) 
5 

(viduvēji) 
 

1998./1999. 34 - 6 (18 %) 25 (73 %)  3 (9 %) - - 8,09 
1999./2000. 35 - 4 (11 %) 18 (52 %) 6 (17%) 7 (20 %) - 7,54 
2000./2001. 28 - 6 (21 %) 15 (54 %) 7 (25%) - - 7,96 
2001./2002. 34 - 7 (21 %) 18 (52 %) 7 (21%) 1 (3 %) 1 (3 %) 7,85 
2002./2003. 33 - 5 (16 %) 12 (36%) 12 (36%) 4 (12%) - 7,55 

 
 
 
 
 

1.5.2. Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa  
augstākās profesionālās izglītības studiju programma 

 
 
 

1997.gadā, pēc nozares profesionālo organizāciju lūguma, LLU Meža fakultātē 
atjaunotas nepilna laika (neklātienes) studijas, kas notiek saskaņā ar pirmā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības studiju programmu “Kokapstrādes tehnoloģija”. Nepieciešamība 
atjaunot nepilna laika studijas kokapstrādē saistīta ar koksnes mehāniskās apstrādes straujo 
attīstību Latvijas Republikā pēc neatkarības atjaunošanas, un daudzu personu, kuru 
iepriekšējā izglītība nebija saistīta ar kokapstrādi, iesaistīšanos šajā uzņēmējdarbības jomā. 
Uzņemto studentu un absolventu skaits pa gadiem dots 8.tabulā. Nepilna laika studijas 
kokapstrādes tehnoloģijā notiek tikai par daļēju maksu. 

  
8.tabula 

 
Uzņemto studentu un absolventu skaits kokapstrādes tehnoloģijas  

pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmā 
 
 

Studiju 
gads 

Uzņemto studentu  
skaits  

Absolventu  
skaits 

Absolventu % 
no uzņemto skaita 

1997./1998. 54 - - 
1998./1999. 76 - - 
1999./2000. 81 - - 
2000./2001. 91 17 31,5 % 
2001./2002. 102 11 14,5 % 
2002./2003. 57 17 21.0 % 
2003./2004. 40 . . . . . . 

 
 
 
 



 

 
  Pagaidām studiju programmu absolvē tikai neliels skaits no uzņemtajiem 

studentiem, bet daudzi turpina vēl studijas. Tam par iemeslu ir gan studējošo liels vecums 
(ilgs pārtraukums izglītības procesā), gan arī grūtības savienot darbu ar studijām, neprasme 
strādāt patstāvīgi, studējot nepilna laika studiju režīmā, kā arī vidusskolās un citās vidējās 
izglītības mācību iestādēs iegūtas nepietiekošās zināšanas matemātikā, fizikā un rasēšanā, kas 
apgrūtina fundamentālo studiju priekšmetu apguvi augstāko profesionālo studiju līmenī. Arī 
nepietiekams mācību literatūras nodrošinājums reģionālās bibliotēkās neveicina nepilna laika 
studentu patstāvīgo darbu. Lai palīdzētu nepilna laika studentiem apgūt studiju programmu, 
Kokapstrādes katedra ir sagatavojuši speciāli viņiem piemērotus izdales materiālus, bet katra 
mēneša pirmajā sestdienā tiek organizētas konsultācijas katedras telpās visos speciālos studiju 
priekšmetos.  

 
Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas absolventu kvalifikācijas aizstāvēšanas rezultāti 9.tabulā. Tabulas dati liecina, 
ka studentu sagatavošanas līmenis ir pietiekoši labs, jo tikai 3 darbi (6,67 % no kopskaita) ir 
novērtēti ar atzīmi, kas zemāka par novērtējumu “labi”.   

 
 

9.tabula. 
         

Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības  
studiju programmas absolventu kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti 

 
 

Darbu aizstāvēšanas vērtējums    
Studiju 
Gads 

 
Darbu 
skaits 

10 
(izcili) 

9 
(teicami) 

8 
(ļoti labi) 

7 
(labi) 

6 
(gandr.labi) 

5 
(viduvēji) 

Vid. 
Vērt. 

2000./2001. 17 - 6 (35 %) 9 (53 %) 2 (12%) - - 8,24 
2001./2002. 11 - - 5 (46 %) 4 (36%) 1 (9 %) 1 (9 %) 7,85 
2002./2003. 17 - 3 (18 %) 8 (47 %) 5 (29%)  1 (6 %) - 7,76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.6. Akadēmiskais personāls 
 
 
 Kokapstrādes studiju programmu nodrošināšanai ir iesaistīti 71 mācībspēks, no kuriem 
9 ir habilitētie zinātņu doktori (12,7 %) un 25 – zinātņu doktori (35,2 % no iesaistīto 
mācībspēku kopskaita); 78 % no visiem studiju priekšmetiem vada habilitētie doktori un 
doktori. Kokapstrādes studiju programmu realizācijā iesaistīta akadēmiskā personāla saraksts 
ir dots 11.tabulā. Šajā tabulā izcelti mācībspēki, kuri pārskata periodā paaugstinājuši savu 
kvalifikāciju vai no jauna iesaistīti studiju programmas realizācijā ar mērķi atjaunot 
akadēmiskā personālu. Šim sastāvam ir raksturīga liela zinātniski pedagoģiskā darba pieredze, 
tomēr vēl pagaidām vidējais vecums ir virs 55 gadiem. 
 

10.tabula 
Kokapstrādes specialitātes studiju programmu realizācijā 

iesaistīto mācībspēku kvalifikācija 
 

Skaits Skaits Zinātniskie un 
akadēmiskie grādi kopā % 

Ieņemamie 
amati Kopā % 

Habilitētie doktori 9 12,7 % Profesori 13 18,3 % 
Zinātņu doktori 25 35,2 % Asociētie profesori 6   8,4 % 

Maģistri 21 29,6 % Docenti 19 26,8 % 
Bakalauri 10 14,1 % Lektori 21 29,6 %  

Profesionālā kvalifikācija 6 8,4 % Asistenti 12 16,9 % 
Kopā 71 100 % Kopā 71 100 % 

 
 

 No kokapstrādes studiju programmu realizācijā iesaistītājiem mācībspēkiem viens 
profesors ir LZA īstenais loceklis, divi – LZA korespondētājlocekļi; Latvijas 
Lauksaimniecības un mežzinātņu akadēmijas locekļi ir 8 studiju programmas mācībspēki. 
Viens mācībspēks ir Zviedrijas Karaliskās Inženierzinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, viens 
– Zviedrijas Karaliskās Lauksaimniecības un mežsaimniecības akadēmijas ārzemju loceklis 
un Igaunijas Lauksaimniecības universitātes Goda doktors Dr.h.c.silv. Kokapstrādes studiju 
programmu realizācijā ir iesaistīti arī 4 LZP mežzinātņu eksperti, tajā skaitā arī Mežzinātņu 
ekspertu komisijas priekšsēdētājs. Mācībspēku vidū ir arī Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un 
eksportētāju asociācijas prezidents, Latvijas Amatniecības kameras prezidents, Kokapstrādes 
tehnoloģiskā centra direktors un Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors. Šāda 
kokapstrādes studiju programmā iesaistīto mācībspēku – zinātnieku profesionālā darbība ļauj 
studiju procesā aktualizēt visu nozares jaunāko informāciju, kā arī nodrošina teicamo 
atgriezenisko saiti. Visi mācībspēki regulāri stažējas ārzemēs vai paaugstina savu 
kvalifikāciju dažādos kursos un semināros Latvijā. 
 
 Kokapstrādes specialitātes studiju programmu realizācijā iesaistītas struktūrvienības 
un to uzdevumi ir doti 12.tabulā. 
  
 Pašnovērtēšanas gaitā atzīts, ka īpaša vērība ir jāvelta mācībspēku sastāva 
atjaunošanai. Zināms uzlabojums bija jau 2000./2001.studiju gadā, kad visās fakultātes 
katedrās studiju procesā tiks iesaistīti asistenti vai asistenti - stažieri paaudžu maiņai 
perspektīvā. Ir pamats prognozei, ka virkne jauno mācībspēku cels savu zinātnisko 
kvalifikāciju, aizstāvot inženierzinātņu maģistra vai doktora grādus. Ir jāturpina darbs pie 
vadošās profesūras nodrošinājuma specialitātē.  
 
 Kokapstrādes studiju programmu akadēmiskā personāla galvenā problēma ir analoga 
ar problēmām visās augstskolās – nelabvēlīga vecuma struktūra. Tas saistīts galvenokārt ar 
relatīvi zemo akadēmiskā personāla atalgojumu. Ja tuvāko 3...5 gadu laikā stāvoklis 



 

neuzlabosies, būs apdraudētas iespējas garantēt kvalitatīvu studiju procesa norisi. Patreiz vēl 
iespējams iesaistīt studiju procesā augstas kvalifikācijas speciālistus, kuru vecums ir lielāks 
par 63...65 gadiem (arī strādājot daļējā slodzē), jo atcelti ierobežojumi saņemt pilnā apjomā 
vecuma pensiju strādājošiem pensionāriem. Diemžēl neizdodas piesaistīt akadēmiskajam 
darbam labākos jaunos speciālistus, jo nozarē vidējā darba alga ir ievērojami augstāka un 
darba vietu piedāvājums pēdējos gados pārsniedz absolventu skaitu pat 2 reizes.    

 
12.tabula 

Kokapstrādes specialitātes studiju programmu 
realizācijā iesaistītas struktūrvienības 

 

Nr.
p.k 

Struktūrvienība Fakul-
tāte 

Uzdevumi 

Vadošā struktūrvienība 
1. Kokapstrādes katedra MF Nodrošināt studiju programmas pilnīgu 

realizāciju, speciālo priekšmetu apguvi, 
kvalifikācijas un zinātnisko (bakalaura) darbu 
izstrādi 

Profilējošs (specialitātes) struktūrvienība 
1. Meža izmantošanas 

katedra 
MF Nodrošināt studiju programmas realizāciju 

koksnes zinātnes un nozares organizācijas un 
uzņēmējdarbības jomā 

Pārējās struktūrvienības 
1. Informātikas institūts 

(Matemātikas un 
Informātikas katedras) 

II Pamatzināšanu nodrošināšana matemātikā un 
informātikā inženierzinātņu fundamentālo un 
programmas speciālo priekšmetu apguvei 

2. Humanitārais institūts 
(Filozofijas, Sociālo 
zinātņu un Valodu 
katedras) 

HI Humanitārā bloka realizācija visās studiju 
pakāpēs 

3. Mehānikas institūts, 
Spēkratu institūts, 
Lauksaimniecības 
enerģētikas institūts,  
Izglītības un mājsaimnie- 
Cības institūts 

TF Nodrošināt inženierzinātņu un psiholoģijas 
studiju priekšmeta apguvi 

4. Ekonomikas katedra, 
Grāmatvedības un finansu 
katedra, Uzņēmējdarbības 
katedra 

EF Nodrošināt ekonomisko un uzņēmējdarbības 
priekšmetu apguvi 

5. Arhitektūras un 
būvniecības katedra, Vides 
un ūdenssaimniecības 
katedra, Fizikas katedra 

LIF Atbilstoši katedru profilam nodrošināt 
būvniecības pamatu, ekoloģijas un vides 
aizsardzības, fizikas studiju priekšmetu apguvi 

6. Ķīmijas katedra PTF Nodrošināt ķīmijas kursa apguvi 
7. Mežkopības katedra MF Nodrošināt mežsaimniecības pamatu apguvi 
8. Darba vides katedra MF Cilvēka aizsardzības un ergonomikas bloka 

studiju priekšmetu apguves nodrošināšana 
 





11.tabula 
Kokapstrādes specialitātes studiju programmu akadēmiskais personāls 

 
 

Nr. 
p.k. 

 
Uzvārds, vārds 

 
Fakultāte, 

katedra 

 
Amats, 

zinātniskais grāds 

 
Studiju priekšmets 

Ap-
joms 
KP 

 
Pienākumi 

studiju procesā 
1. GRĪNFELDS Alfons MF, MIZM Prof., Dr.sc.ing. Meža ienesība 1,0 Lekcijas 
2. HROLS Jurijs MF, KOKA Prof., Dr.habil.chem. - - Nobeiguma darbi 
3. LIEPA Imants MF, MEZK Prof., Dr.habil.biol. Pētījumu metodoloģija 2,0 Lekcijas, prakt.darbi  
4. MOSKVINS Genādijs TF, LENI Prof., Dr.habil.sc.ing. Kokapstrādes procesu automatizācija 2,0 Laboratorijas darbi 
5. OZOLIŅŠ Rūdolfs II, MATE Prof., Dr.habil.silv. Matemātika 5,0 Lekcijas 
6. ROCĒNS Kārlis MF, KOKA Prof., Dr.habil.sc.ing. Koka būvkonstrukcijas 2,0 Lekcijas, prakt.darbi, 

Nobeiguma darbi 
7. ŠNĪDERS Andris TF, LENI Prof., Dr.sc.ing. Kokapstrādes procesu automatizācija 2,0 Lekcijas 
8. TREIMANIS Arnis MF, KOKA Prof., Dr.habil.sc.ing. Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas 2,0 Lekcijas, lab.darbi, 

nobeiguma darbi 
9. TUHERMS Henns MF, KOKA Prof., Dr.habil.sc.ing. Koksnes griešanas procesi 

Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 
Kokapstrādes procesu modelēšana 
Meža nozares aktuālās problēmas 

1,5 
6,5 
2,5 
1,0 

Lekcijas, lab.darbi 
Lekcijas, pr.d.,k.pr. 
Lekcijas, pr.d., k.d. 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 

10. ZĀLĪTIS Pēteris MF, MEZK Prof., Dr.habil.silv. Mežsaimniecības pamati 2,0 Lekcijas, lab.d. 
11. DREIMANIS Andrejs MF, MEZK Prof., Dr.silv. Medību saimniecība 1,5 Lekcijas, lab.d. 
12. DRĒSKA Andris MF, MIZM Ass.prof., Dr.sc.ing. Pētījumu metodoloģija 2,0 Lekcijas, pr.d. 
13. LĪPIŅŠ Leonards MF, MIZM Prof., Dr.sc.ing. Koksnes mācība 

Meža prečzinība 
2,0 
2,0 

Lekcijas 
Lekcijas 

14. PURVGALIS Aivars MF, MIZM Ass.prof., Dr.silv. Kokapstrādes ekonomika 
Uzņēmējd.org. kokapstr. uzņēmumos 
Grāmatvedības pamati 
Koktirdzniecība 
Uzņēmējd. ekonomikas projektēšana 

1,5 
4,0 
1,5 
1,5 
1,5 

Lekcijas, pr.d. 
Lekcijas, pr.d., k.d. 
Lekcijas, pr.d. 
Lekcijas, pr.d. 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 



 

15. PUŠINSKIS Valentīns TF, MEHA 
MF, KOKA 

Ass.prof., Dr.sc.ing. Mašīnu elementi 
Pneimotransports kokapstrādē 
Taras un ēvelēto materiālu ražošana 
Iekšējais transports kokapstrādē 

4,5 
2,5 
1,0 
1,5 

 

Lekcijas, lab.d., k.pr. 
Lekcijas, lab.d., k.d. 
Lekcijas 
Lekcijas, lab.d. 
Nobeiguma darbi 

16.  VĒRDIŅŠ Gunārs TF, SPEK 
MF, KOKA 

Ass.prof., Dr.sc.ing. Konstrukciju materiāli 2,0 Lekcijas, lab.d. 
Nobeiguma darbi 

17. VILCIŅA Anastasija EF, EKON Prof., Dr.oec. Ekonomikas teorija 1,5 Lekcijas 
18. ZIEMELIS Imants TF, MEHA Ass.prof., Dr.sc.ing. Materiālu pretestība 3,0 Lekcijas, pr.d. 
19. ANDERSONE Zinaīda HI, FILO Doc., Dr.thil. Filozofija 1,5 Lekcijas, semināri 
20. AUMALE Minjona TF, MEHA Docente Tehniskā grafika 4,0 Lekcijas, pr.d. 
21. BEĶERIS Zigurds  MF, DVID Docents, Dr.biol. Cilvēks ārkārtas situācijās 1,0 Lekcijas 
22. BŪMANIS Kārlis MF, KOKA Docents, Mgr.ing. Tehniskā mērīšana kokapstrādē 

Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 
Jaunākais nozarē 
Datorizētā projektēšana 
Iekārtas uzturēšanas organizācija 
Uzņēmējdarbība nozarē 

1,0 
6,5 
1,5 
1,0 
1,0 
4,0 

Lekcijas, lab.d. 
Laboratorijas darbi 
Lekcijas 
Lekcijas 
Lekcijas 
Ražošanas prakse 
Nobeiguma darbi 

23. ČAKSTE Ilze PTF, KIMI Doc., Dr.chem. Ķīmija 3,0 Lekcijas, lab.d. 
24. ČUKURS Jānis TF, MEHA Doc., Dr.sc.ing. Tehniskā grafika 4,0 Praktiskie darbi 
25. DREIMANIS Ēvalds LIF, VIDE Doc., Dr.biol. Ekoloģija un vides aizsardzība 2,0 Lekcijas, lab.d. 
26. DOMKINS Andrejs MF, KOKA Ass.prof., Mgr.ing. Koka izstrādājumu ražošana 5,5 Lekcijas, k.pr. 

Nobeiguma darbi 
27. KAZĀKS Vilnis MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Koka pamatkonstrukcijas 3,0 Lekcijas, k.d. 

Nobeiguma darbi 
28. KLEĢERIS Ilmārs TF, LENI Doc., Dr.sc.ing. Elektrotehn. un rūpn.elektron.pamati 2,5 Lekcijas, lab.d. 
29. KOZULIŅŠ Voldemārs MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Zāģmateriālu ražošana 

Kokapstrādes tehnoloģija 
5,5 
3,0 

Lekcijas, k.pr. 
Ražošanas prakse 
Nobeiguma darbi 

30. KRONBERGS Ēriks TF, MEHA Doc., Dr.sc.ing. Hidraulika 2,5 Lekcijas, lab.d. 
31. OZOLA Lilita LIF, BUVK Doc., Mgr.ing. Koka būvkonstrukcijas 1,0 Lekcijas 



 

32. SARMULIS Ziedonis MF, MIZM Doc., Mgr.ing. Koksnes mācība 
Meža prečzinība 

2,0 
2,0 

Laboratorijas darbi 
Laboratorijas darbi 

33. SKRUPSKIS Voldemārs MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Saplākšņu ražošana 
Koksnes plātņu ražošana 
Drāzto finieru ražošana 

3,0 
2,0 
1,0 

Lekcijas, k.pr. 
Lekcijas 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 

34. STAŠA Jānis MF, DVID Doc., Mgr.ing. Cilvēku aizsardzība 
Ergonomika 
Darba aizsardzība 

2,0 
1,0 
1,0 

Lekcijas, lab.d. 
Lekcijas, lab.d. 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 

35. STURMOVIČA Elīna PTF, PRT Doc., Dr.sc.ing. Siltumtehnika un siltumapgāde 2,5 Lekcijas, lab.d. 
36. ŠMITS Jānis MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Koksnes  materiālu apdare 4,0 Lekcijas, lab.d. 

Nobeiguma darbi 
37. VASIĻEVSKIS Antons MF, MIZM Doc., Dr.sc.ing. Mežizstrādes pamati 

Tehniskās jaunrades pamati 
1,5 
1,0 

Lekcijas 
Lekcijas 

38. ZEIDMANE  Anda LIF, FIZI Doc., Dr.paed. Fizika 3,0 Lekcijas 
39. AKERFELDS Ivars MF, KOKA Doc, Mgr.ing. Koksnes hidrotermiskā apstrāde 

Koksnes aizsardzība un konservēšana 
Kokapstrādes tehnoloģija 
 

5,5 
1,0 
3,0 

Lekc.,pr.d., lab.d.,k.pr. 
Lekcijas, lab.d. 
Mācību prakse 
Nobeiguma darbi 

39. BIŠOFA Aina EF, EKON Lektore Mārketings (Tirgvedības pamati) 1,0 Lekcijas 
40. BITE Ligita EF, UZND Lektore Uzņēmējdarbības likumi 1,0 Lekcijas, semināri 
41. BLUSANOVIČA Ilze HI, VALO Lektore, Mgr.psih. Vācu valoda 6,0 Praktiskie darbi 
42. GRUNDE Uldis II, INFO Lektors Visual basic 1,5 Praktiskie darbi 
43. KAZAINE Ilze II, INFO Lektore Informātika 4,0 Lekcijas, lab.d. 
44. KAZAINIS Ģirts II, INFO Lektors Internet lappušu veidošana 2,0 Lekcijas, pr.d. 
45. KIVLENIEKS Arnis TF, MEHA Lektors Tehniskā grafika 4,0 Laboratorijas darbi 
46. KŪLIŅŠ Laimonis MF, KOKA Lektors, Mgr.ing. Ievads specialitātē 

Saplākšņu ražošana 
Koksnes plātņu ražošana 
Koka izstrādājumu ražošana 
Līmes un koksnes līmēšana 

1,0 
3,0 
2,0 
5,5 
1,0 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi 
Laboratorijas darbi 
Lekcijas, lab.d. 
Nobeiguma darbi 



 

47. PAURA Andrejs II, INFO Lektors Grafiskais redaktors 1,5 Lekcijas, lab.d. 
48. PUTNIŅA Maruta HI, SOCI Lektore, Mgr.paed. Socioloģija 1,5 Lekcijas, semināri 
49. PŪCE Alla EF, EKON Lektore Tiesību pamati 1,0 Lekcijas, pr.d. 
50. RUŠKO Akvelīna MF, KOKA Lektore Kokapstrādes ražotņu projektēšana 2,0 Lekcijas, k.d. 
51. RUŽA Ingūna II, INFO Lektore Informātika 4,0 Lekcijas, lab. d. 
52. SILAMIĶELE Ilze MF, MIZM Lektore, Mgr.silv. Meža likumi 1,0 Lekcijas 
53. SVIKA Mārtiņš HI, VALO Lektors Angļu valoda 6,0 Praktiskie darbi 
54. TREPŠS Ignats HI, FILO Lektors Ētika, estētika 1,5 Lekcijas, semināri 
55. VANOVSKA Vizma TF, IZMA Lektore Lietišķā psiholoģija 1,0 Lekcijas 
56. VEIDEMANE Anna HI, VALO Lektore Vācu valoda 6,0  Praktiskie darbi 
57. VIZBULIS Jānis TF, MEHA Lektors Teorētiskā mehānika 2,5 Lekcijas, pr.d. 
58. ŽODZIŅA Maija LIF, ARBU Lektore, Mgr.ing. Rūpniecības būvniecības pamati 2,5 Lekcijas, lab.d., k.d. 
59. BLUKA Aldona PTF, KIMI Asistente Ķīmija 3,0 Laboratorijas darbi 
60. ČERŅĀJEVA Sarmīte II, MATE Asistente Matemātika 5,0 Praktiskie darbi 
61. DUBROVSKIS Dagnis MF, MIZM Asistents Meža resursu ekonomika 2,0 Lekcijas 
62. HOFMANE Sandra HI, SOCI Asistente, Mgr.paed. Vadzinību pamati 3,0 Lekcijas, semināri 
63. KAMOLIŅA Elva II, INFO Asistente Informātika 4,0 Laboratorijas darbi 
64. KIZIKA Baiba EF, EKON Asistente Ekonomikas teorija 1,5 Praktiskie darbi 
65. LIEPIŅA Ilze TF, IZMA Asistente, Mgr.paed. Psiholoģija 1,5 Lekcijas, pr.d. 
66. PELĒCE Ilze LIF, FIZI Asistente Fizika 3,0 Laboratorijas darbi 
68. PRIEDKALNS Gints MF, KOKA Asistents, Mgr.sc.ing. Koka pamatkonstrukcijas 

Zāģmateriālu ražošana 
3,5 
5,5 

Lab.d, k.d. 
Pr.d., lab.d., k.pr. 

69. RUKS Uldis MF, KOKA Asistents Kokapstrādes tehnoloģijas pamati 
Kokapstrādes pamati 

4,0 
3,0 

Laboratorijas darbi 
Mācību prakse 

70. SKRINDA Ilze  II, MATE Asistente Matemātika 5,0 Praktiskie darbi 
71. ARBIDĀNS Mareks MF, KOKA Asistents Pneimotransports kokapstrādē 2,5 Lekc., lab.d., k.d. 



1.7. Pašnovērtējums 
 

Izvērtējot kokapstrādes specialitātes augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmas kopumā, ir jāatzīst, ka patreizējās studiju programmas nodrošina vispusīgu 
zināšanu ieguves iespēju koksnes mehāniskajā apstrādē, dod iespēju studentiem specializēties 
izvēlētajā virzienā, un atbilst izvirzītiem mērķiem. Studentiem ir iespējas līdztekus speciālo 
kursu apguvei iegūt zināšanas inženierzinātņu akadēmiskajos studiju priekšmetos, ekonomikā 
un uzņēmējdarbībā, kā arī pilnveidot sevi kā personību, apgūstot fundamentālos un 
humanitāros studiju priekšmetus. Studentiem ir radītas plašas iespējas piedalīties zinātniskajos 
pētījumos, un šīs iespējas tiek arī aktīvi izmantotas. Pakāpeniski tiek pilnveidota laboratorijas 
un metodiskā bāze. Pozitīvi tika novērtēta pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 
studiju programmas “Kokapstrādes tehnoloģija” saturs un šīs programmas absolventu 
tālākizglītošanās iespējas; minētā studiju programma atbilst pilnībā darba tirgus prasībām un 
nodrošina tās absolventiem iespējas sekmīgi darboties dažāda profila kokapstrādes ražotnēs. 

 
Kokapstrādes specialitāšu studiju programmu pašnovērtēšanas komisija uzskata, ka ir 

nepieciešams tālāka studiju programmu pilnveidošana, veidojot izvēles priekšmetu blokus un 
samazinot lielo maza apjoma studiju priekšmetu skaitu. Jāveic nepieciešami sagatavošanas 
darbi pārejai uz nodarbību plānošanu pēc priekšmetu apguves principa un jāizskata iespējas  
paaugstināt studentu patstāvīgā darba efektivitāti. Jāmeklē iespējas iesaistīt akadēmiskajā 
darbībā jaunos, perspektīvos mācībspēkus.     

 
 
 
 

1.8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
 

Pamatojoties uz pašnovērtējuma rezultātiem, izvirzīti šādi galvenie uzdevumi 
kokapstrādes studiju programmu kvalitātes uzlabošanai: 
• jāturpina laboratorijas bāzes pilnveidošana un apgāde ar mūsdienu laboratorijas un 

tehnoloģisko iekārtu. 2003./2004. studiju gadā realizēt Kokapstrādes katedras praktiskās 
apmācības bāze rekonstrukciju, uzbūvējot jaunu praktiskās apmācība (mācību 
laboratorijas korpusu); 

• piedalīties ES PHARE 2001 Ekonomiskās un sociālās kohēzijas programmas LE 01.05.01 
ietvaros projekta “Jēkabpils meža industriālais biznesa parks” realizācijā, izveidojot LLU 
Kokapstrādes katedras telpās biznesa parka Zināšanu un Tehnoloģiju centrus, kas 
izmantojami studiju un tālākizglītības programmu kvalitatīvākai realizācijai, kā arī 
zinātnisko pētījumu veikšanai ar ES atzītām metodēm;  

• jāturpina uzsāktais darbs akadēmiskā personāla vecuma sastāva optimizācijai; 
• jāturpina uzsākta studiju priekšmetu pilnveidošana un saskaņošana ar profesijas standarta 

prasībām, samazinot maza apjoma studiju priekšmetu skaitu un radīt priekšnosacījumus 
pārejai uz priekšmetu plānošanu un apgūšanu blokos; 

• aktīvāk sagatavot mācību un metodisko literatūru, sevišķi nepilna laika studentu studiju 
procesa aktivizēšanai; 

• pēc nozares profesiju standartu apstiprināšanas izvērtēt studiju programmas atbilstību 
standarta prasībām un veikt atbilstošās izmaiņas studiju programmā; 

• katru otro gadu veikt darba devēju aptauju par studiju procesa rezultātiem.    
 



 

 
 
 
 

2. Maģistrantūras studiju programma 
 
 
 

2.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 
 

 
 
 LLU Meža fakultātes maģistrantūras mērķis ir gatavot vispusīgi izglītotus jaunos 
zinātniekus, pedagogus un uzņēmējus, kas būtu apveltīti ar radošu, patstāvīgu lemtspēju un 
veicinātu Latvijas meža nozares tālāku attīstību. 
 
 Maģistrantūras akadēmiskās studiju programmas mērķis ir nodrošināt: 
• akadēmiski izglītotus inženierzinātņu maģistrus zinātniskajam darbam LLU vai citās 

augstskolās; 
• akadēmiski izglītotus pedagogus darbam LLU vai vidējās speciālās mācību iestādēs; 
• maģistrus tālākām studijām doktorantūrā; 
• augstas kvalifikācijas speciālistus darbam valsts, pašvaldību institūcijās, saimnieciskās 

pašpārvaldes struktūrās un ar meža nozari saistītos valsts vai privātajos uzņēmumos un 
konsultatīvajā dienestā. 

 
Maģistrantūras akadēmiskās studijas paredz specializāciju kādā no kokapstrādes 

nozarēm studiju programmas kokapstrāde (koksnes materiāli un tehnoloģijas) ietvaros –
programmas vadītājs V. Kozuliņš, doc., Dr.sc.ing. 
  
 Studiju programmā  paredzētās teorētiskās studijas (lekcijas un patstāvīgais darbs), 
praktisko iemaņu attīstība (laboratorijas darbos, semināros, praksēs), pedagoģiskā darbība 
(laboratorijas darbu un semināru vadīšana), kā arī patstāvīga kursa darbu izstrāde un 
zinātnisko pētījumu veikšana nodrošina maģistra spēju: 
• pārzināt izvēlētās zinātnes nozares vēsturisko attīstību, pašreizējo situāciju un prasmi 

izvēlēties aktuālākos turpmākās darbības virzienus; 
• orientēties izvēlētā studiju virziena zinātnes un prakses jautājumos; 

• veikt patstāvīgus pētījumus doktorantūrā;  
• izvērtēt nozares attiecīgo zinātnisko pētījumu metodes tehnoloģiju materiāli 

tehnisko un ekonomisko atbilstību izvirzītajam mērķim; 
• izmantot informātikas sfēras pakalpojumus un pielieto gūtās atziņas savas nozares 

pētījumu izvērtēšanā; 
• patstāvīgi izvērtēt iegūtos zinātniskās pētniecības darba rezultātus, pamatojot to 

būtiskumu un nozīmi attiecīgajā ražošanas tehnoloģijas pilnveidošanā; 
• patstāvīgi turpināt pašizglītošanos, apgūstot jaunas praktiskā un pedagoģiskā darba 

metodes izvēlētajā nozarē. 
 

 
 



 

 
2.2. Studiju programmas attīstība 

 
 

LLU ir vienīgā  Latvijas augstskola, kurā iespējams iegūt akadēmisko izglītību meža 
nozarē. Maģistrantūra ir akadēmisko studiju otrais līmenis, kurš seko pēc bakalaura zinātniskā 
grāda vai augstākas profesionālās izglītības ieguves. Pēc akadēmiskā kursa apguves un 
zinātniskā darba izstrādes iegūst inženierzinātņu maģistra grādu. Maģistra grāda ieguvējam ir 
tiesības turpināt studijas doktorantūrā kā Latvijā, tā arī ārzemju universitātēs.  

 
 Nepieciešamība pēc augsti izglītotiem meža nozares speciālistiem ir liela. Studiju 
programma maģistrantūrā veidota tā, lai pēc absolvēšanas speciālists sekmīgi varētu darboties 
visdažādākajās ar meža nozari saistītās sfērās. Maģistranti sekmīgi iekļaujas darbā dažādās 
tautsaimniecības struktūrās vai organizē privāto biznesu. Latvijai nepieciešamo maģistru 
sagatavošana ārzemēs izmaksātu dārgāk un absolventi nebūtu pietiekoši kompetenti Latvijas 
specifisko apstākļu izpratnē. Latvijai ir savs zinātniskais potenciāls un pieredze meža nozarē, 
vienīgi jāturpina materiālās bāzes modernizācija. Latvijai svarīgi ir saglabāt zinātnisko 
darbinieku un speciālistu pēctecību, kas panākama attīstot pētniecisko darbu jau uzsāktajos 
virzienos kā arī turpinot studiju programmu pilnveidošanu. 
 
 Inženierzinātņu (materiālzinātņu nozares koksnes materiālu un tehnoloģijas 
apakšnozares) maģistra studiju programma izstrādāta, izmantojot gan Latvijas mežzinātnes 
līdzšinējo pieredzi, gan ārvalstu universitāšu maģistrantūras studiju programmu veidošanas 
principus, kā arī ņemta vērā Latvijas republikas tautsaimniecības vajadzība pēc augsti 
kvalificētiem speciālistiem. Tā veidota, lai līdz ar padziļinātu akadēmisko izglītību maģistra 
grāda pretendenti realizētu zinātniskos pētījumus mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošā 
līmenī. Lai to sasniegtu, maģistra studiju programmas ir saskaņotas arī ar LZP apstiprināto 
zinātnes nozaru klasifikatoru, kas veido pamatu maģistrantūras perspektīvai attīstībai.   
 

Pētnieciskais darbs koksnes materiālu un tehnoloģijas maģistrantūrā ir saistīts ar 
koksnes materiāliem un pārstrādes tehnoloģiju, ar koksnes un uz koksnes bāzes veidoto 
materiālu un konstrukciju struktūru, pamatīpašībām un ekspluatācijas procesiem: 
• koksnes kvalitātes kompleksa un perspektīva izvērtēšana un optimālo izmantošanas veidu 

noteikšana; 
• koksnes dabisko un ekspluatācijas īpašību uzlabošana un koksnes materiālu tālākas 

izmantošanas stratēģija; 
• koksnes mehāniskās apstrādes procesi, kokapstrādes iekārtas un instrumenti; 
• koka konstrukcijas, līmētie materiāli un līmētas koka konstrukcijas. Koksnes izstrādājumu 

projektēšana; 
• zāģmateriālu, līmēto materiālu un koka izstrādājumu (arī mēbeļu) ražošana un kvalitātes 

vadība; 
• koksnes kompleksās izmantošanas problēmas, koksnes izmantošana enerģētikā u.c. 
 
 Atšķirībā no bakalaura studijām, maģistrantūras studijas ir vairāk specializētas, tiek 
piedāvāts lielāks izvēles priekšmetu skaits un patstāvīgā darba īpatsvars. Visu studiju virzienu 
maģistrantiem vienādi obligāti ir humanitārie un vispārizglītojošie studiju kursi. 
Specializēšanās sākas ar specialitātes vispārējo un speciālā kursa izvēli. Teorētiskais kurss 
sastāda 51,3 % (41 KP) no studiju programmas kopapjoma, pārējais ir pētniecības prakse,  
maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana. Studijas iespējams veikt kā pilna laika (ilgums 2 
gadi) vai nepilna laika (ilgums 3...4 gadi) studijas. 



 

  
LLU Meža fakultātes maģistra studiju programma (13.tabula) un ar šo programmu 

saskaņots nepilna laika maģistra studiju plāns (14.tabula) atbilst LLU Senāta 2002.gada 
12.jūnija lēmumamu Nr.4-106 “Par LLU maģistra akadēmisko studiju programmu standartu”, 

 
 
 
 

13.tabula 
 

Maģistra studiju programma LLU Meža fakultātē 
 
 
 

 Priekšmeta Nodarbību stundu skaits kopā 
Studiju priekšmeti Apjoms I kurss II kurss 

 h KP rudens sem. 
14 ned. 

ziemas sem. 
3+8 ned. 

rudens sem. 
12 ned. 

ziemas sem. 
8 ned. 

1. Obligātie studiju priekšmeti (A daļa) – kopā ne mazāk par 25 KP:   
1.1. Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP:  
- Meža politika 32 2,0 32 -  eks. - - - 
- Meža ekoloģija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Meža ģeogrāfija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 24 -  iesk. - - - 
- Meža vērtība 32 2,0 32 – iesk. - - - 
- Pētījumu metodoloģ. padziļ.kurss 32 2,0 - 32 -  eks. - - 
- ES Meža nozares stratēģija 24 1,5 - - - 24 - iesk. 
 1.2.Speciālais kurss – kopā ne mazāk par 12 KP: 
Apgūstamo priekšmetu sarakstu  un 
to apgūšanas plānu nosaka  katedra, 
pie kuras maģistrants specializējas. 

Kopā 
ne mazāk par 

12 KP  

Gadā 
vismaz 4 KP, eks. 

Gadā 
vismaz 8 KP, eks. 

2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daļa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daļa – kopā 20 KP: 
- Svešvalodas speckurss  32 2,0 20 12, eks.  - - 
- Zinātnes filozofija 32 2,0 32, eks. - - - 
- Matemātikas metožu pielietošana 32 2,0 32, eks. - - - 
- Pētniecības prakse - 14,0 Gadā vismaz 8 KP, iesk. Gadā līdz 6 KP, iesk. 
1.3. Izvēles daļa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP:  
- Informātikas speckursi 48 3,0 - blokā 3 ned. - - 
- Socioloģiskie pētījumi 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - 48, iesk. - 
3. Brīvā izvēle (C daļa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
- Psiholoģija 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Retorika 32 2,0 - - - 32, iesk. 
- Tautsaimn. aktuālās problēmas 16 1,0 - - - 16, iesk. 
- Starptautiskie ekonomiskie sakari 32 2,0 - - 32, iesk. - 
4. Maģistra darba izstrādāša- 
    na un aizstāvēšana  

25 KP 5 … 10 KP, iesk. 15 … 20 KP, iesk. 

K o p ā : 80 KP ne mazāk par 40 KP līdz 40 KP 
 
 

 
 
 
 
 



 
14.tabula 

LLU Meža fakultātes nepilna laika maģistra studiju plāns 
 

 Priekšmeta Klātienes nodarbību  stundu skaits 
Studiju priekšmeti apjoms 1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 

 h KP 1.ses. 2.ses. 3.ses. 1.ses. 2.ses. 3.ses. 1.ses. 2.ses. 3.ses. 1.ses. 2.ses. 3.ses. 
1. Obligātie studiju priekšmti (A daļa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
1.1. Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP: 
1.1.1. Meža politika 32 2,0 - - 12 4, eks. - - - - - - - - 
1.1.2. Meža ekoloģija 32 2,0 - - - - - - - 12 4,iesk. - - - 
1.1.3. Meža ģeogrāfija 32  2,0 - - - 12 4,iesk. - - - - - - - 
1.1.4. Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 - - - - 8 4,iesk. - - - - - - 
1.1.5. Meža vērtība 32 2,0 - - - - - - 12 4,iesk. - - - - 
1.1.6. Pētījumu metodoloģ.padziļ.kurss 32 2,0 10 6,eks. - - - - - - - - - - 
1.1.7. ES meža nozares stratēģija 24 1,5 - - - - - - - 8 4,iesk. - - - 
1.2. Speciālais kurss (apgūstamo priekšmetu 
    sarakstu un to apgūšanas plānu nosaka katedra, 
    pie kuras maģistrants specializējas) 

Kopā ne 
mazāk par 

12 KP 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Gadā 
vismaz 4 KP, 

eksāmens 

Gadā 
vismaz 8 KP, 

eksāmens 
2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daļa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daļa – kopā 20 KP: 
2.1.1. Svešvalodas speckurss 32 2,0 8 8 8, eks. - - - - - - - - - 
2.1.2. Zinātnes filozofija 32 2,0 8 8, eks. - - - - - - - - - - 
2.1.3. Matemāt. metožu pielietošana 32 2,0 8 6 6, eks. - - - - - - - - - 
2.1.4. Pētniecības prakse Kopā 14,0 KP Gadā vismaz 3 KP, iesk. Gadā vismaz 3 KP, iesk. Gadā vismaz 4 KP, iesk. Gadā vismaz 4 KP, iesk. 
2.2. Izvēles daļa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP: 
2.2.1. Informātikas speckursi 48 3,0 - - 8,iesk. - 8,iesk. - 8,iesk. - - - - - 
2.2.2. Socioloģiskie pētījumi 32 2,0 - - - 10 6,iesk. - - - - - - - 
2.2.3. Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - - - - - - 12 12,iesk - - - 
3. Brīvā izvēle (C daļa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
3.1. Psiholoģija 32 2,0 - - - - 10 6,iesk. - - - - - - 
3.5. Retorika 32 2,0 - - - 10 6, iesk - - - - - - - 
3.6. Tautsaimn. aktuālās problēmas  16 1,0 - - - - - - 8, iesk - - - - - 
3.7. Starptautiskie ekonomiskie sakari  32 2,0 - - - - 8 8, iesk - - - - - - 
4. Maģistra darba izstrādāšana un 
    aizstāvēšana 

25 KP Gadā vismaz 5 KP, 
iesk. 

Gadā vismaz 5 KP, 
iesk. 

Gadā vismaz 6 KP, 
iesk. 

Gadā vismaz 9 KP, 
iesk. 

 



 

 
 
    



2.3.Studiju programmas praktiskā realizācija 
 
 
 Visiem studiju priekšmetiem ir izstrādātas atbilstošas programmas, tās akceptētas LLU 
noteiktā kārtībā. Studiju informatīvo materiālu sniedz LLU Fundamentālā bibliotēka, mācību 
spēku rīcībā esošā literatūra, kā arī iespēja izmantot Internetu. Studiju priekšmetu vadītājiem 
LLU Fundamentālajā bibliotēkā ir iespēja pasūtīt jaunāko speciālo ārzemju un Latvijā izdoto 
literatūru. Turpmāk maģistrantiem būs plašākas iespējas izmantot elektroniskos informācijas 
ieguves avotus zinātnisko darbu izstrādei. Maģistranti var izmantot visu atsevišķās 
struktūrvienībās esošo materiāli tehnisko informatīvo un intelektuālo potenciālu. Diemžēl 
jāatzīmē, ka maģistrantūras sekmīga zinātniskā darba izstrādei bieži pietrūkst izmēģinājumam 
vajadzīgās tehnikas, aprīkojuma un laboratorijas iekārtu, kas piespiež vienkāršot pētījumu 
programmas. Aptaujas rezultāti liecina, ka tikai 46,4% aptaujāto maģistrantu uzskata, ka 
Meža fakultātes nodrošinājums ar mācību tehniskajiem līdzekļiem ir pietiekams. Līdzīgie 
rezultāti iegūti, atbildot arī uz jautājumu par studiju procesa nodrošinājumu ar mācību 
literatūru un metodiskajiem materiāliem. Speciāls budžets maģistrantu pētījumu veikšanai 
netiek izdalīts, bet eksperimenti meža nozarē saistīti ar augstām izmaksām.  
 

Pašlaik pētnieciskā darba līmenis ir saistīts ar zinātniskā vadītāja spējām iesaistīties 
līgumdarbos un iekļaut arī maģistrantu. Kokapstrādes katedrā tiek izpildīti šādi pētnieciskie 
projekti, kuru izpildē saistīti kopumā 6 maģistranti: 
• LZP sadarbības projekts Nr.02.0014 “Meža izpētes teorētiskie un tehnoloģiskie modeļi”; 
• LZP sadarbības projekts Nr.02.0007 “Koksnes pārstrādes produktu inovatīvas 

tehnoloģijas”; 
• IZM un A/S “Latvijas Finieris” finansētais TOP 02.30 “Augstvērtīgu bērza sortimentu 

audzēšana un izvērtēšana. 
 

Pārskata periodā laboratoriju bāzes attīstīšanas nolūkā veikts: 
• rekonstruēta kokzāģēšanas laboratorija uz esošās laboratorijas iekārtas bāzes, veidota 

kokzāģēšanas tehnoloģiskā plūsma; 
• ar A/S “Latvijas Finieris” un A/S “Lindeks” finansiālo atbalstu izveidota LLU Koksnes un 

koksnes materiālu zinātniskā laboratorija, kurā uzstādīta moderna Eiropas standartiem 
atbilstoša pārbaudes mašīna ZWICK Z/100, kas nodrošina plašas iespējas veikt pārbaudes 
saskaņā ar EN un ISO prasībām, kā arī Klima Systems klimatizācijas kamera TypDec500 
un iegādātas mūsdienu mēraparatūra un mērierīces. Laboratorija ir sagatavota akreditācijai 
Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā; 

• Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes (LLU) Meža fakultāti, un kopā ar Jēkabpils un Ventspils pašvaldībām ir 
sākusi īstenot apjomīgāko projektu Latvijas meža nozares vēsturē. Tā oficiālais 
nosaukums ir “Jēkabpils meža industriālais biznesa parks”, bet projekta īstenošana 
notiks arī Rīgā, Jelgavā un Ventspilī. LLU līdzdalība šajā projektā ir saistīta Meža nozares 
informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centru. Ideja par šāda centra veidošanu radās, 
strādājot pie meža un ar to saistīto nozaru klastera projekta; tas veicinās cilvēku, 
informācijas un zināšanu kapacitātes un infrastruktūras attīstību. 

 
Meža nozares informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centrs tiek veidots kā atsevišķa 

LKF institūcija. Tās sastāvā ir trīs saistītas struktūras: 
– Informācijas centrs (IC), 
– Zināšanu centrs (ZC),  
– Tehnoloģiju centrs (TC). 



 

Zināšanu un Tehnoloģijas centri atradīsies Jelgavā, LLU Meža fakultātē, kas dod 
iespēju iekļaut projekta īstenošanā LLU akadēmisko potenciālu. Šo centru atdeve izpaudīsies 
vairākos virzienos: 

• studiju un tālākizglītības programmu kvalitatīvā realizācija, 
• zinātnisko pētījumu veikšana ar ES atzītām metodēm, 
• jaunāko zinātnes un tehnoloģijas atziņu propagandēšana un ieviešana ražošanā, 
• tirgū esošo produktu kvalitātes noteikšana un atbilstības apliecināšana, 
• jaunu produktu radīšana un pielietojuma izpēte, u.c.  
 

LLU Meža fakultātes Kokapstrādes katedrā par projekta līdzekļiem tiks aprīkotas 
vairākas laboratorijas, kuras izmantojamas arī studiju procesā un Latvijas mežzinātnes 
attīstībā. Tuvojoties iestājai Eiropas Savienībā, būs jāapliecina atbilstība harmonizētiem ES 
standartiem, kuru ieviešana Latvijai būs obligāta.  

 
Tehnoloģiju centrā paredzēts izveidot laboratorijas, kurās maģistrantūras studentiem 

būs pieejama mūsdienu pētniecības iekārta, kas ļaus veikt pētījumus ES prasību līmenī: 
 

• Koksnes materiālu laboratoriju, kur varēs pārbaudīt masīvo koksni, kā arī koksnes 
plātņu materiālus un to konstrukcijas. 

• Koksnes zinātnes laboratoriju. 
• Koka izstrādājumu laboratoriju līmētu materiālu testēšanai. 
• Laboratoriju mēbeļu kvalitātes testēšanai. 
• Tehnoloģisko procesu kontroles laboratoriju procesu testēšanai un diagnosticēšanai. 
• Hidrotermiskās apstrādes laboratoriju. 
• Apdares laboratoriju virsmu nodiluma, izturības un nolietojuma testēšanai. 
 

Tā kā testēšanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums bieži nav atšķirīgs, 
nākotnē būtu iespēja akreditēties pārbaudēm, papildus Eiropas tirgum, arī pēc citu tirgu, 
piemēram, ASV un Japānas, standartiem.  

 
 Maģistrantiem ir pieejama datortehnika un laboratoriju iekārtas analīžu veikšanai. 
Maģistranti saņem stipendijas un viņu rīcībā ir dienesta viesnīcas. 
 
 LLU MF maģistrantūras studiju programmu pārstrukturēšana un realizācija notiek 
ciešā sadarbībā ar Somijas, Zviedrijas, Vācijas, Igaunijas un Lietuvas lauksaimniecības un 
meža nozares universitātēm. sadarbība dod iespēju pilnveidot Meža fakultātes maģistrantūras 
studiju programmas, paaugstināt mācībspēku kvalifikāciju, papildināt speciālās literatūras 
krājumu, nodrošināt maģistrantu stažēšanos. Tā palīdz maģistrantiem paplašināt profesionālo 
redzes loku, nostiprināt svešvalodu prasmi, veicināt profesionālo izaugsmi, kā arī jaunas 
informācijas apguvi un kontaktu nostiprināšanu. Visvairāk maģistranti izmanto stažēšanās 
iespējas, kas nostiprina profesionālās zināšanas. Daži maģistranti daļu no sava maģistra darba 
izstrādājuši ārvalstu universitātēs un pēc tam ļoti sekmīgi aizstāvējuši savus darbus LLU 
Meža fakultātes Maģistra eksāmenu komisijā, piemērām: 
 
• Ivars AKERFELDS – stažējās Hamburgas universitātē, Vācijā; 
• Arnis ZVIŅĢELIS – stažējās Norvēģijas Lauksaimniecības universitātē; 
• Ziedonis MIKLAŠĒVIČS – stažējās Helsinku universitātē; 
• Spodris BĒRZIŅŠ – stažējās Helsinku universitātē un Somijas Mežu un parku dienestā, 

u.c. 
 



 

Ļoti pozitīvi vērtējama Meža fakultātes maģistrantu iespējas piedalīties NOVABA 
(Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Lauksaimniecības, meža un veterinārmedicīnas universitāšu 
sadarbības programma) ietvaros organizētajos speciālajos, maģistrantiem paredzētajos kursos, 
kurās kā mācībspēki piedalās Ziemeļvalstu un Viduseiropas valstu, kā arī Baltijas valstu 
universitāšu meža nozares vadošie profesori.  

 
 

2.4. Vērtēšanas sistēma  
 

 
 Katram studiju kursam sagatavotajās programmās ir ietvertas ne vien kursā apskatāmo 
lekciju, semināru tēmas, bet arī norādītas maģistrantu pārbaudes formas un kārtība. Studiju 
rezultātu vērtē pēc diviem rādītājiem: kvalitātes un kvantitātes (KP).   
 

Maģistrantūras eksāmenus vispārizglītojošā kursa un specialitātes vispārējos 
priekšmetos pieņem mācību spēks, kurš vada studijas dotajā priekšmetā. Eksāmenu 
speciālajos priekšmetos, kā arī pedagoģisko un ražošanas praksi maģistrants kārto fakultātes 
dekāna norīkotas komisijas klātbūtnē. 
 
 Parastās pārbaudes formas ir rakstiskā, mutiskā, akumulējošā u.c. Pētījumu izstrādi 
atbilstoši metodikai kontrolē maģistranta zinātniskā darba vadītājs. 
 
 Uzskatām, ka vērtēšanas kritēriji, pārbaudes formas un kārtība atbilst citu valstu 
universitātes pieņemtajiem. 
 

 
2.5. Studenti (maģistranti) 

 
LLU Meža fakultātes koksnes materiālu un tehnoloģiju maģistrantūrā var iestāties 

personas ar augstāko izglītību, kuriem ir inženierzinātņu bakalaura grāds vai augstākā 
profesionālā izglītība kokapstrādē, mežizstrādē vai radniecīgajā specialitātē, kas dod tiesības 
turpināt studijas maģistrantūrā. 2000./2001. studiju gadā koksnes materiālu un tehnoloģiju 
maģistrantūrā uzņēma pilnā laika studijām 5 maģistrantus, bet nepilna laika studijām – 1 
maģistrantu; 2001./2002.studiju gadā – attiecīgi 8 un 7 maģistrantus, bet 2002./2003. studiju 
gadā – 7 un 4 maģistrantus. 2000./2001.studiju gadā maģistrantūru absolvēja 1, 2001./2002. 
studiju gadā – 3 personas, bet 2002./2003. studiju gadā – 3 personas, iegūstot inženierzinātņu 
maģistra grādu. Pašnovērtēšanas komisija atzīst, ka maģistrantūras studiju zems lietderības 
koeficients ir saistīts galvenokārt ar to, ka materiālo apsvērumu dēļ maģistranti apvieno 
studijas ar darbu ražošanā, kas rada sarežģījumus paredzētajā laikā izstrādāt maģistra darbu 
(maģistrantūras teorētisko kursu vairums maģistrantu nokārto termiņā).      

 
Maģistrantu izraudzītās darba tēmas ir aktuālas, saistītas ar meža nozari un 

kokapstrādes ražošanu un pētījumu programmām. Tās ir cieši saistītas ar darba zinātniskā 
vadītāja pētījumu virzieniem. Tādējādi maģistrantiem ir nodrošināta kvalificēta vadība. 
Maģistranti ik gadu piedalās MF studentu zinātnisko konferenču darbā un par saviem 
pētījumiem sniedz ziņojumu. Nozīmīgākos pētījumu rezultātus maģistranti publicē Latvijas 
specializētos meža nozares periodiskos un zinātniskajos rakstos. Maģistrantiem ir iespējas 
nopietni iesaistīties zinātniskā darbā, lai pārbaudītu izvirzīto teorētisko jautājumu atbilstību 
praksei. 



 

 
Visi aizstāvētie darbi pilnībā atbilst: 

• augstskolu likumam un Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumiem; 
• fakultātes padomes apstiprinātajiem norādījumiem; 
• LLU Senāta lēmumiem par maģistrantūras jautājumiem. 
 
 Tomēr maģistru darbos atrodamas atsevišķas nepilnības un trūkumi: 
• vairākos darbos nepietiekamā apjomā un līmenī izstrādāts darba teorētiskais pamatojums un 
   literatūras analīze par izvēlēto tēmu; 
• ne visos darbos ir precīzi noformētas atsauces uz izmantoto literatūru; 
• pieļautas nepilnības darba metodikas izvēlē; 
• izmantotais literatūras apjoms dažos darbos nepietiekošs, lai pilnībā gūtu priekšstatu par 
   pētījumu apjomu rezultātiem attiecīgajā zinātnes nozarē; 
• secinājumu formulējums dažos darbos pārāk vispārīgs. 

 
 

2.6. Akadēmiskais personāls 
 
 
 LLU ir apvienots augsts zinātniskais un pedagoģiskais potenciāls kā priekšnoteikums 
augstas kvalitātes studiju programmu realizācijai. Meža fakultātes maģistrantūras studiju 
programmas realizēšanā iesaistīti 47 mācību spēki, no kuriem 25,5 % ir habilitētie doktori, bet 
55,3 % zinātņu doktori (skat.15.tabulu). 

15.tabula 
 

Maģistrantūras studiju programmas studiju priekšmetu atbildīgo mācībspēku 
kvalifikācija 

          
Zinātniskie un akadēmiskie grādi Skaits % 
Dr.habil. 12 25,5 
Dr. 26 55,3 
Mgr. 6 12,8 
Profesionālā kvalifikācija 3 6,4 
Kopā 47 100 
 
 Meža fakultātes zinātnes maģistrantūras programmu izveides un funkcionēšanas 
pamatā ir zinātniskie pētījumi, ko veic studiju programmu un maģistra darbu vadītāji. 
Maģistru darbu vadītāji veic Latvijas meža nozarei aktuālus zinātniskos pētījumus, iesaistot 
tajos maģistrantus. Profesoru  un docentu galvenie pētījumu virzieni ir Latvijas galveno koku 
sugu koksnes kompleksā un perspektīvā izvērtēšana, apaļo kokmateriālu standartizācija un 
tilpuma noteikšana, zāģmateriālu kvalitātes noteikšana un standartizācija, koksnes 
modifikācijas problēmu pētījumi, kokapstrādes darbmašīnu un instrumentu konstrukciju 
pilnveidošana, koksnes hidrotermiskās apstrādes procesu optimizācija, tehnoloģisko procesu 
analīze, zemās kvalitātes koksnes pārstrāde, biodegvielas iegūšana un izmantošana u.c. 
Maģistranti augstu novērtē labās attiecības un sadarbību ar mācību spēkiem – 77 % no 
aptaujātajiem dod pozitīvu novērtējumu un tikai 1 respondents uzskata, ka attiecības krasi 
jāuzlabo. 

 



 

Mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšana uzskatāma par visnozīmīgāko ieguldījumu 
maģistrantūras studiju programmu realizācijas kvalitātes celšanā. Maģistrantūras studiju 
programmu vadītāji ilgāku vai īsāku laiku ir stažējušies Ziemeļvalstu vai Rietumeiropas 
valstu universitātēs. Mācībspēku stažēšanos kavē tas, ka daudzi no viņiem nepārvalda 
svešvalodas tādā līmenī, lai varētu patstāvīgi ilgāku vai īsāku laiku darboties ārvalstu 
universitātēs.    
 

 
2.7. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 

 
Materiālzinātnes maģistrantūras studiju attīstību nākotnē ir paredzēts veidot pēc 

sekojošiem nosacījumiem: 
• vienlaicīgi ar plaša profila akadēmiskām studijām LLU MF, akceptēt jaunu zinātnieku un 

augsti kvalificētu speciālistu profesionālās sagatavošanas aspektus, ievērojot Latvijas 
tautsaimniecības vajadzības; 

• pilnveidot studiju programmas, palielinot speciālā kursa īpatsvaru, kā arī vairāk laika 
atvēlēt patstāvīgām studijām; 

• tuvināt Meža fakultātes maģistrantūras studiju programmas Eiropas Savienības valstu 
universitāšu studiju programmām; 

• paplašināt sadarbību ar citām augstskolām un zinātniskiem institūtiem ārzemēs un Latvijā, 
iesaistoties starptautiskos projektos; 

• veicinot starptautisko sadarbību ar Eiropas valstu un ASV universitātēm, nodrošinot 
maģistrantu apmaiņu, vieslektoru zinātniskā potenciāla izmantošanu un sadarbību 
zinātnisko pētījumu realizācijā. 

 
Priekšlikumi maģistrantūras attīstībai: 

1. Samazināt teorētisko kursu, paplašināt maģistrantiem iespēju dziļāk apgūt pētnieciskā 
darba metodoloģiju. 

2. Veicināt maģistrantu nobeiguma darbu tēmu daudzveidību, pietuvinot tās aktuālāko meža 
problēmu risināšanai. 

3. Iesaistīt vairāk vieslektorus teorētiskā kursa apguves procesā. 
4. Paplašināt stažēšanās iespēju ārzemēs un studiju iespējas citu valstu augstskolās. 
5. Paplašināt speciālās literatūras klāstu. 
6. Papildināt laboratorijas ar modernām iekārtām un nodrošināt iespēju izmantot tās 

maģistrantiem zinātnisko pētījumu veikšanai. 
 

Programmu satura un formas maiņa notiks, ņemot vērā maģistrantu vēlmes pēc  
priekšmetu klāsta ar lielāku izvēles iespēju. Uzlabojot sadarbību ar Eiropas Savienības valstu 
universitātēm, būs iespēja ne vien stažēties, bet veikt pētījumus viņu laboratorijās. Paplašinās 
speciālā kursa jaunākās literatūras klāstu, praktizēs vieslektoru lekciju kursu organizēšanu, 
finansu nodrošinājuma ietvaros uzlabos laboratoriju materiāli tehnisko nodrošinājumu. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Doktora studiju programma 
 

       
3.1. Doktora studiju mērķis un uzdevumi 

  
 

Doktora studiju mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas zinātniekus 
Materiālzinātņu nozares apakšnozarē: Koksnes materiāli un tehnoloģijas. 

  
 Doktora studiju pamatuzdevums ir nodrošināt studiju mērķa sasniegšanu, tādējādi 
veicinot zinātnieku paaudžu maiņu  Materiālzinātņu nozarē un LLU Meža fakultātes 
akadēmiskā personāla sastāvā. Doktora studijās jāpanāk, lai jaunie zinātnieki: 
• prastu izvirzīt, formulēt, vadīt un patstāvīgi pētīt attiecīgajā zinātnes apakšnozarē aktuālas 

un nozīmīgas problēmas; 
• būtu radoši un kompetenti vispārīgajā un konkrētajā izziņas metodoloģijā; 
• spētu iekļauties nacionāla un starptautiska līmeņa zinātnisku projektu risināšanā; 
• iegūtu vispusīgas zināšanas izvēlētajā zinātnes un ar to saistītajā ražošanas nozarē; 
• apgūtu pedagoģiskā darba iemaņas un pieredzi, kas nepieciešamas jaunākajam 

akadēmiskajam personālam universitātē un zinātniskās sabiedrības iepazīstināšanai ar 
pētnieciskā darba rezultātiem savas valsts un starptautiskā auditorijā; 

• izstrādātu un iesniegtu aizstāvēšanai promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai. 
 
 Iegūstamais zinātniskais grāds - inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.). 
  

 

3.2. Doktora studiju programmas attīstība 
 

 Doktora studiju programma Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģiju 
apakšnozarē pārstrādāta saskaņā ar LLU Senātā 2002.gada 10.aprīlī apstiprinātu “LLU 
doktora studiju programmu standartu” (lēmums Nr.4-88). Promocijas darba izstrāde 
pamatojas uz patstāvīgām teorētiskām studijām un eksperimentāli pētniecisko darbu. LLU 
Meža fakultātes doktora studiju darbu vada un pārzina Zinātņu prorektors un LLU 
Mežzinātņu un Materiālzinātnes promocijas padomes priekšsēdētājs, to organizē universitātes 
Doktorantūras daļa, doktora studiju programmas vadītājs un katedras. Doktorantūras studijas 
ir organizētas, lai paātrināti un mērķtiecīgi sagatavotu jaunu zinātnieku  un  akadēmiskā 
personāla paaudzi. LLU organizētas klātienes un neklātienes doktora studijas. Doktora studiju 
ilgums: klātienē 3 gadi (48 nedēļas), neklātienē 4 gadi (36 nedēļas). Doktora studiju 
programmu var apgūt eksterna studiju veidā. 

 
LLU doktora studijās uzņem atklāta konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījumu 

nokārtošanas svešvalodā un izvēlētajā zinātnes apakšnozarē. 
 
Valsts budžeta finansētā klātienes doktora studiju programmā uzņem personu: 

• kura ir Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs; 
• kura iepriekš nav mācījusies doktorantūrā; 
• kuras vecums, iestājoties doktorantūrā, nepārsniedz 35 gadus; 
• kura ir ieguvusi izglītību, atbilstošu maģistra akadēmiskā grāda prasībām. 



 

 LLU Valsts budžeta finansēts doktorants saņem Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteikto stipendiju.  

 
Fizisku  un  juridisku personu finansētās klātienes un neklātienes doktora studiju 

programmās var uzņemt pretendentus,  kuri  nav  Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, kuri iepriekš 
mācījusies doktorantūrā  un kuru vecums, iestājoties doktorantūrā, pārsniedz 35 gadus. 
Ārvalstu pretendentiem nepieciešama Latvijas maģistra grādam pielīdzināta izglītība (diploma 
atbilstību nosaka Akadēmiskās informācijas centra ekspertīze). Šajā gadījumā studiju ilgums 
nav ierobežots. LLU fizisko un juridisko personu finansēto doktora studiju maksu nosaka 
LLU Senāta lēmumi. 
  

Pretendenti tiek uzņemti LLU doktorantūrā ar rektora rīkojumu, pamatojoties uz LLU 
Zinātnes padomes lēmumu, ar kuru apstiprina arī doktoranta zinātnisko vadītāju. 
  

Doktora studijas notiek saskaņā ar individuālo darba plānu, kuru divu mēnešu laikā 
pēc uzņemšanas doktorantūrā sastāda doktorants kopā ar savu zinātnisko vadītāju un iesniedz 
doktora studiju programmas vadītāja norādītajā katedrā. Katedras un doktora studiju 
programmas vadītāja akceptētu un Mežzinātņu un Matreiālzinātņu promocijas padomes 
apstiprinātu darba plānu doktorants iesniedz LLU Doktorantūras daļā. Doktoranta darba 
rezultātus reizi gada ceturksnī apspriež katedras akadēmiskajā sēdē. Doktoranta atskaite (pēc 
LLU Zinātnes padomes apstiprinātas formas) un katedras pārskats par doktora studiju plāna 
izpildes gaitu jāiesniedz Doktorantūras daļā. Atestācija turpmākām studijām doktorantūrā 
notiek katra studiju gada beigās katedras paplašinātā sēdē, piedaloties promocijas padomes 
pārstāvim.  
  

Atbilstoši Augstākās izglītības padomes lēmumam Nr. 62 “Noteikumi par 
doktorantūras studiju izveidi un realizēšanu”, kas pieņemts 1999. g. 18. jūnijā, par promocijas 
darba zinātnisko vadītāju var būt zinātņu doktors vai habilitētais zinātņu doktors, kas veic 
pētījumus izvēlētajā zinātnes nozarē (apakšnozarē), kuram ir zinātniskas publikācijas par 
pētījumiem šajā zinātnes nozarē Latvijas vai starptautiskos zinātniskajos žurnālos un kas ar 
referātiem piedalās starptautiskās konferencēs. 
 
 LLU Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktora studiju programmas kopapjoms ir 
noteikts 144 KP, no tiem teorētiskās studijas 40 KP apjomā un zinātniskais darbs 104 KP 
apjomā. Doktorantūras teorētiskajā kursā ir iekļauti: 
 
1. Obligāta daļa   -  28 KP apjomā: 

1.1. Materiālzinātnes nozares Koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozares  
                                    speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu)  -  10 KP. 
1.2. Pētījumu virziena speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu)  -    8 KP. 
1.3. Profesionālās svešvalodas speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu) -    4 KP. 
1.4. Pētījumu metodoloģijas kurss      -    6 KP.  

2. Izvēles daļa    - 12 KP apjomā. 
 

Doktoranta teorētisko studiju saturu piedāvā viņa zinātniskais vadītājs, saskaņojot ar 
doktorantu, akceptē attiecīgās katedras akadēmiskā personāla sēdē un apstiprina LLU 
Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozares promocijas padome. 
Doktora studiju izvēles kursu saturu noteiktajā apjomā nosaka individuāli katram doktorantam 
studiju programmas ietvaros, ņemot vērā izvēlēto pētījumu virzienu un LLU (vai citās 
universitātēs) centralizēti piedāvāto kursu sarakstu.      



 

 Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktorantūras zinātniskajā darbā ir iekļauti: 
 
1.    Pētniecība un promocijas darba sagatavošana un noformēšana        -    88...94 KP. 
2.    Pētījumu rezultātu publicēšana             -      6...10 KP. 
3.    Pētījumu rezultātu prezentēšana zinātniskās konferencēs         -      4...  6 KP. 
 

Studiju laikā doktorants iesaistās katedras un ārpuskatedras zinātniskajās aktivitātēs: 
sagatavo vismaz 5 zinātniskās publikācijas; ar referātiem piedalās vismaz 2 nacionāla  vai  
starptautiska līmeņa zinātniskajos forumos;  vismaz  vienreiz stažējas citā universitātē  (ar 
sertifikāta apliecinājumu vai iegūto rezultātu publicēšanu); piedalās valsts nozīmes zinātniski 
pētnieciskajā darbā (saņemot LZP doktorantūras  atbalsta grantu, iesaistoties starptautisku 
projektu, LZP grantu vai valsts institūciju pasūtījumu tēmu risināšanā). Doktoranta 
zinātniskās aktivitātes novērtē katedras akadēmiskajā sēdē. 

 
 
 

3.3. Studiju programmas praktiskā realizācija 
 
 
LLU studiju potenciāls nodrošina doktora studiju teorētiskā kursa un pedagoģiskā 

darba iemaņu apgūšanu, promocijas darba izstrādi un aktīvu doktoranta zinātnisko aktivitāšu 
realizāciju. LLU Fundamentālā bibliotēka, Universitātes Informātikas institūta un Meža 
fakultātes datoru klases un katedru datori ir brīvi pieejami un bez maksas katram LLU 
klātienes vai neklātienes doktorantam. Doktorantiem pastāv iespēja izmantot starptautiskos 
katalogus  caur  elektroniskās informācijas nesējiem. Vienotais bibliotēku datu tīkls nodrošina 
informācijas ieguvi internetā un ar starpbibliotēku abonementa starpniecību. Doktorantiem ir 
pieejami starptautiski citējamo žurnālu raksti par interesējošām tēmām.  Vispusīga zinātniskā 
informācija pieejama Valsts meža pētniecības institūtā Silava, LV Koksnes ķīmijas institūtā  
un meža apakšnozaru ražošanas struktūrās.  

 
 Zinātniskos pētījumus doktoranti veic galvenokārt Kokapstrādes katedras 

laboratorijās, LV Koksnes ķīmijas institūtā un kokapstrādes ražošanas uzņēmumos. 
Doktorantiem pastāv iespēja teorētiskā kursa un zinātnisko pētījumu daļu veikt ārzemēs. 
Jāuzsver, ka pašmāju apstākļos empīrisko novērojumu un eksperimentu izpildi nereti kavē un 
ierobežo moderno mērinstrumentu, aparātu un iekārtu trūkums, kas pagaidām katedru 
spēkiem nav novēršams. Pārskata periodā laboratoriju bāzes attīstīšanas nolūkā veikts: 

 

• ar A/S “Latvijas Finieris” un A/S “Lindeks” finansiālo atbalstu izveidota LLU Koksnes un 
koksnes materiālu zinātniskā laboratorija, kurā uzstādīta moderna Eiropas standartiem 
atbilstoša pārbaudes mašīna ZWICK Z/100, kas nodrošina plašas iespējas veikt pārbaudes 
saskaņā ar EN un ISO prasībām, kā arī Klima Systems klimatizācijas kamera TypDec500 
un iegādātas mūsdienu mēraparatūra un mērierīces. Laboratorija ir sagatavota akreditācijai 
Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā;  

• Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes (LLU) Meža fakultāti, un kopā ar Jēkabpils un Ventspils pašvaldībām ir 
sākusi īstenot apjomīgāko projektu Latvijas meža nozares vēsturē. Tā oficiālais 
nosaukums ir “Jēkabpils meža industriālais biznesa parks”, bet projekta īstenošana 
notiks arī Rīgā, Jelgavā un Ventspilī. LLU līdzdalība šajā projektā ir saistīta Meža nozares 
informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centru. Ideja par šāda centra veidošanu radās, 
strādājot pie meža un ar to saistīto nozaru klastera projekta; tas veicinās cilvēku, 
informācijas un zināšanu kapacitātes un infrastruktūras attīstību. 



 

Meža nozares informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centrs tiek veidots kā atsevišķa 
LKF institūcija. Tās sastāvā ir trīs saistītas struktūras: 

– Informācijas centrs (IC), 
– Zināšanu centrs (ZC),  
– Tehnoloģiju centrs (TC). 

 
Zināšanu un Tehnoloģijas centri atradīsies Jelgavā, LLU Meža fakultātē, kas dod 

iespēju iekļaut projekta īstenošanā LLU akadēmisko potenciālu. Šo centru atdeve izpaudīsies 
vairākos virzienos: 

• studiju un tālākizglītības programmu kvalitatīvā realizācija, 
• zinātnisko pētījumu veikšana ar ES atzītām metodēm, 
• jaunāko zinātnes un tehnoloģijas atziņu propagandēšana un ieviešana ražošanā, 
• tirgū esošo produktu kvalitātes noteikšana un atbilstības apliecināšana, 
• jaunu produktu radīšana un pielietojuma izpēte, u.c.  
 

LLU Meža fakultātes Kokapstrādes katedrā par projekta līdzekļiem tiks aprīkotas 
vairākas laboratorijas, kuras izmantojamas arī studiju procesā un Latvijas mežzinātnes 
attīstībā. Tuvojoties iestājai Eiropas Savienībā, būs jāapliecina atbilstība harmonizētiem ES 
standartiem, kuru ieviešana Latvijai būs obligāta.  

 
Tehnoloģiju centrā paredzēts izveidot: 
 

• Koksnes materiālu laboratoriju, kur varēs pārbaudīt masīvo koksni, kā arī koksnes 
plātņu materiālus un to konstrukcijas. 

• Koksnes zinātnes laboratoriju. 
• Koka izstrādājumu laboratoriju līmētu materiālu testēšanai. 
• Laboratoriju mēbeļu kvalitātes testēšanai. 
• Tehnoloģisko procesu kontroles laboratoriju procesu testēšanai un diagnosticēšanai. 
• Hidrotermiskās apstrādes laboratoriju. 
• Apdares laboratoriju virsmu nodiluma, izturības un nolietojuma testēšanai. 
 

 Zinātniskā darba veikšanai konkursa kārtībā ir pieejami LZP doktorantūras atbalsta 
granti. Līdzšinējā pieredze apliecina, ka Meža fakultātes doktoranti šo atbalsta iespēju 
sekmīgi izmanto (doktoranti I.Akerfelds, V.Balode, U.Grīnfelds). Doktorantu  papildus 
finansējums iespējams, iesaistoties apmaksāto starptautisko projektu un LR valsts nozīmes 
pētījumu izpildē.  
 
 Patreiz koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozares doktorantūrā studē 6 
doktoranti: 1. kursā – 3, 2.kursā – 2, 3.kursā – 1. Trīs bijušie doktoranti ir beigusi 
doktorantūras teorētisko kursu un iesniegusi savus promocijas darbus aprobācijai, kurus 
paredzēts aizstāvēt  2003./2004.studiju gadā:  
 

• Ivars Akerfelds, promocijas darba tēma “Priedes (Pinus Sylvestris) zāģmateriālu 
žāvēšanas procesa optimizācija”; 

• Ziedonis Sarmulis, promocijas darba tēma “Priedes stumbra dimensionāls un 
kvalitatīvs vērtējums”; 

• Ziedonis Miklaševičs, promocijas darba tēma “Elektrolīniju un sakaru līniju balstu 
rzāošanas tehnoloģiskie pētījumi un ekoloģiskais novērtējums”.  

 
 



 

3.4. Vērtēšanas sistēma 
 
 

Promocijas eksāmenu programmas apakšnozarē izstrādā attiecīgā katedra, bet 
pētījumu virzienā - zinātniskais vadītājs. Abas šīs programmas apstiprina LLU Mežzinātņu un 
Materriālzinātņu promocijas padome. Promocijas eksāmeni ir atklāti un tos pieņem LLU 
Zinātņu prorektora apstiprināta eksaminācijas komisija 3 zinātņu doktoru sastāvā. 
Apakšnozares eksāmenā doktorants apliecina savu vispārējo sagatavotības līmeni un 
zināšanas konkrētajā zinātnes apakšnozarē. Pētījumu virziena eksāmens ir pierādījums par 
doktora studiju pētījumu virziena kursa sekmīgu apguvi. Šī kursa struktūru un atsevišķo 
studiju priekšmetu apjomu nosaka katedra atbilstoši promocijas darba  tematikai. Pētījumu 
virziena eksāmens notiek publiska referāta veidā ar vismaz 2 Mežzinātņu un Materiaļzinātņu 
promocijas padomes pastāvīgo locekļu piedalīšanos, no kuriem viens ir attiecīgās 
apakšnozares eksperts. 

 
Promocijas procedūru nosaka LR Ministru kabinetā 1999.gada 6.aprīlī izdots 

“Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem” (Noteikumi Nr.134) un LLU Senātā 
2000.gada 14.jūnijā apstiprinātais “LLU promocijas padomju darbības nolikums”. 

 
 

 
3.5. Akadēmiskais personāls 

 
 

LLU ir apvienots augsts zinātniskais un pedagoģiskais potenciāls kā priekšnoteikums 
augstas kvalitātes studiju programmu realizācijai. Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktora 
studiju programmas realizēšanā iesaistīti 18 mācību spēki, no kuriem 38,9 % ir habilitētie 
doktori (skat. 16. tabulu). 

 
Doktorantūras programmas izveides un funkcionēšanas pamatā ir zinātniskie pētījumi, 

ko veic promocijas darbu vadītāji (patreiz 3 habilitēti doktori un 2 zinātņu doktori). 
Promocijas darbu vadītāji veic Latvijas meža nozarei aktuālus zinātniskos pētījumus, iesaistot 
tajos doktorantus. Profesoru  un asociēto profesoru – promocijas darbu vadītāju galvenie 
pētījumu virzieni ir Latvijas galveno koku sugu koksnes kompleksā un perspektīvā 
izvērtēšana, apaļo kokmateriālu standartizācija un tilpuma noteikšana, zāģmateriālu kvalitātes 
noteikšana un standartizācija, koksnes modifikācijas problēmu pētījumi, kokapstrādes 
darbmašīnu un instrumentu konstrukciju pilnveidošana, koksnes hidrotermiskās apstrādes 
procesu optimizācija, tehnoloģisko procesu analīze, zemās kvalitātes koksnes pārstrāde, 
biodegvielas iegūšana un izmantošana u.c.  

 
16.tabula 

Koksnes materiālu un tehnoloģiju doktora studiju programmas 
akadēmiskais personāls 

          
Zinātniskie grādi Skaits % 
Dr.habil. 7 38,9 
Dr. 11 61,1 
Kopā 18 100 
 
  



 

 
3.6. Pašnovērtējums un priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 

 
 

Pašnovērtējuma gaitā atzīts, ka LLU Meža fakultātē ir visi priekšnosacījumi, lai 
realizētu doktora studiju programmu Materiālzinātņu nozares apakšnozarē “Koksnes materiāli 
un tehnoloģijas”.  

 
Koksnes materiālu un tehnoloģiju doktora studiju attīstību nākotnē ir paredzēts veidot 

pēc sekojošiem nosacījumiem: 
 

• vienlaicīgi ar plaša profila akadēmiskām studijām, akceptēt jaunu zinātnieku un augsti 
kvalificētu speciālistu zinātniskās un profesionālās sagatavošanas aspektus, ievērojot 
Latvijas tautsaimniecības vajadzības; 

• pilnveidot studiju programmas, piedāvājot speciāli doktorantiem piemērotus studiju 
priekšmetus, apvienojot Latvijas dažādu universitāšu intelektuālo potenciālu; 

• tuvināt Meža fakultātes doktorantūras studiju programmas Eiropas Savienības valstu 
universitāšu studiju programmām; 

• paplašināt sadarbību ar citām augstskolām un zinātniskiem institūtiem ārzemēs un Latvijā, 
iesaistoties starptautiskos projektos; 

• veicinot starptautisko sadarbību ar Eiropas valstu un ASV universitātēm, nodrošinot 
doktorantu apmaiņu, vieslektoru zinātniskā potenciāla izmantošanu un sadarbību 
zinātnisko pētījumu realizācijā; 

• radīt priekšnosacījumus doktorantiem promocijas darbu savlaicīgai izstrādei;  
• papildināt laboratorijas ar modernām iekārtām un nodrošināt iespēju izmantot tās 

maģistrantiem zinātnisko pētījumu veikšanai. 
 

Programmu satura un formas maiņa notiks, ņemot vērā doktorantu vēlmes pēc  
priekšmetu klāsta ar lielāku izvēles iespēju. Uzlabojot sadarbību ar Eiropas Savienības valstu 
universitātēm, būs iespēja ne vien stažēties, bet veikt pētījumus viņu laboratorijās. Paplašinās 
speciālā kursa jaunākās literatūras klāstu, praktizēs vieslektoru lekciju kursu organizēšanu, 
finansu nodrošinājuma ietvaros uzlabos laboratoriju materiāli tehnisko nodrošinājumu. 



3.pielikums. 
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2. Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma 

“Kokapstrādes tehnoloģija” 
Izglītības klasifikācijas kods – 4154300 

 
3. Maģistrantūras studiju programma kokapstrādē 
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I e v a d s 
 
 

 
 Pamatstudijas LLU Meža fakultātē kokapstrādes specialitātē notiek pēc divu veidu 
augstāko profesionālo studiju programmām. 
 
 Augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” (izglītības 
klasifikācijas kods – 4254301) ir četrgadīga un tai ir profesionāls raksturs ar akadēmiskās 
izglītības elementiem, kas dod kokapstrādes profesionālo studiju programmas absolventiem 
iespējas iegūt arī tiesības turpināt studijas maģistrantūrā (studiju programma 48,8 % apjomā – 
78,0 KP – atbilst inženierzinātņu bakalaura studiju programmai). Studiju programmas 
uzdevums ir dot studentiem programmā paredzētas teorētiskās zināšanas un praktiskās 
iemaņas, lai absolventi varētu sekmīgi darboties koksnes mehāniskās apstrādes dažāda veida 
un apjoma uzņēmumos. Šajā programmā ir iekļautas ražošanas un mācību prakses, kas ļauj 
praktiski apgūt zināšanas un pieredzi koksnes mehāniskās apstrādes dažādos virzienos un 
kokapstrādes uzņēmumu darbinieku vadīšanā, ražošanas procesa organizēšanā. Programmas 
ietvaros ar izvēles priekšmetu un prakšu, kā arī ar diplomprojekta palīdzību studenti var 
specializēties zāģmateriālu, finieru, saplākšņu un plātņu, koka izstrādājumu un mēbeļu 
ražošanā, kā arī koka izstrādājumu projektēšanā, koktirdzniecībā un kokapstrādes ekonomikā. 
 
 Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Kokapstrāde” absolventi 
iegūst inženiera kvalifikāciju (Latvijas profesiju katalogs, kods 2149.46). 
 

1.tabula 
Studiju priekšmetu apjoms augstākās profesionālās izglītības studiju programmā 

“Kokapstrāde” 
 

Studiju priekšmetu grupas Kredītpunkti, KP % no kopapjoma 
1.  Vispārizglītojošie studiju priekšmeti 20,0 12,5 % 
2.  Nozares teorētiskie pamatkursi 36,0 22,5 % 
3.  Nozares profesionālās specializācijas 
     kursi 

 
60,0 

 
37,5 % 

4.  Izvēles priekšmeti   6,0   3,8 % 
5.  Prakses 26,0  16,2 % 
6.  Diplomprojekta vai diplomdarba 
     izstrāde 

 
12,0 

   
  7,5 % 

                                        K  o  p  ā : 160,0 100 % 
 

Lai iegūtu tiesības turpināt  studijas maģistrantūrā, papildus diplomprojektam vēl 
jāizstrādā zinātniskais darbs (10 KP), kurā tiek apkopoti studiju gadu laikā veikto pētījumu 
rezultāti. 

 
Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrādes 

tehnoloģija” (izglītības klasifikācijas kods – 4154300) ir paredzēta nepilna laika studijām. 
Kokapstrādes tehnoloģijas profesionālās izglītības pamatuzdevums ir sagatavot personas 
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patstāvīgam augsti kvalificētam darbam koksnes mehāniskās apstrādes jomā. Kokapstrādes 
tehnoloģijas profesionālo studiju apjoms ir 120 KP, no tiem 97,5 KP (81,3 %) ir profila 
speciālie studiju un uzņēmējdarbības studiju priekšmeti, ieskaitot mācību prakses (10 KP 
apjomā) un ražošanas prakses (10 KP apjomā), kas liecina par studiju programmas praktisko 
orientāciju. Programmas ietvaros ar izvēles priekšmetu un prakšu un ar kvalifikācijas darba 
palīdzību studenti var specializēties zāģmateriālu, finieru, saplākšņu un plātņu, koka 
izstrādājumu un mēbeļu ražošanā, koka izstrādājumu projektēšanā, koktirdzniecībā un 
kokapstrādes ekonomikā. 

  
2.tabula 

 
Studiju priekšmetu apjoms pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmā “Kokapstrādes tehnoloģija” 
 

Studiju priekšmetu grupas Kredītpunkti, KP % no kopapjoma 
1.  Fundamentālie studiju priekšmeti   7,5    6,3 % 
2.  Humanitārie studiju priekšmeti   3,0    2,5 % 
3.  Profila akadēmiskie studiju priekšmeti 15,5  12,9 % 
Vispārizglītojošie studiju priekšmeti kopā 26,0  21,7 % 
4.  Profila speciālie studiju priekšmeti 32,5  27,1 % 
5.  Uzņēmējdarbības studiju priekšmeti 19,5  16,2 % 
6.  Izvēles priekšmeti  12,0   10,0 % 

Nozares studiju priekšmeti kopā  64,0  53.3 % 
7.  Mācību un ražošanas prakses  20,0   16,7 % 
8.  Kvalifikācijas darba izstrāde  10,0    8,3 % 
                                        K  o  p  ā : 120  100 % 

       
 Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Kokapstrādes 

tehnoloģija” absolventi iegūst kokapstrādes tehnologa kvalifikāciju (Latvijas profesiju 
katalogs,  kods 2149.20).  Kokapstrādes tehnoloģijas studiju programma ir 108 KP apjomā 
(90 % no studiju programmas kopapjoma) unificēta ar kokapstrādes augstāko profesionālo 
studiju programmu. Līdz ar to kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo studiju absolventiem ir 
iespējams turpināt studijas LLU Meža fakultātes eksternatūrā, papildus apgūstot kokapstrādes 
studiju programmas standartizēto daļu un iegūt tiesības turpināt studijas maģistrantūrā. 

 
Maģistrantūras studiju programma kokapstrādē (koksnes materiāli un tehnoloģijas – 

izglītības klasifikācijas kods - 4554302) atbilst akadēmisko studiju otrajam līmenim, kas seko 
augstākām profesionālām studijām. Kokapstrādes studiju programmas absolventiem ir 
iespējas turpināt studijas arī citās maģistrantūras studiju programmās, tajā skaitā Meža 
fakultātē mežinženieru (meža darbi un tehnika) un meža ekonomikas un politikas studiju 
programmās. Studiju programmu apgūst divos gados, bet nepilna laika studijās – četros 
gados. Maģistrantūras studiju programmu kopējais apjoms ir 80 KP: teorētiskais kurss vismaz 
41 KP, prakses – 14 KP un maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana – 25 KP. 

 
Koksnes materiālu un tehnoloģiju doktorantūras studiju (izglītības klasifikācijas 

kods – 5154302) uzdevums ir pedagoģiskās un zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšana pēc 
maģistra grāda ieguves. Doktorantūras studiju kopējais apjoms ir 144 KP, tajā skaitā 
zinātniskais darbs 104 KP apjomā un teorētiskais kurss 40 KP apjomā. Doktorantūras studiju 
ilgums klātienē ir 3 gadi, bet nepilna laika (neklātienes) studijās – 4 gadi. Pēc teorētiskā kursa 
ieguves un promocijas darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas doktorantūras studiju absolventi 
iegūst augstāko zinātnisko kvalifikāciju – inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) grādu. 
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1. Pamatstudiju programmas 

 
 

1.1. Studiju programmu mērķi un uzdevumi 
 

LLU kokapstrādes profesionālās studijas atbilst profesionālo studiju augstākai 
pakāpei. Profesionālai studiju programmai atšķirībā no akadēmiskās ir raksturīgs lielāks 
speciālo priekšmetu īpatsvars un iespēja specializēties noteiktā studentu interešu virzienā. 
Kokapstrādes profesionālo studiju apjoms ir 160 KP, no tiem 78 KP (48,8 %) ir studiju 
programmas standartizētā daļa, kas atbilst inženierzinātņu bakalaura studiju programmai. Tas 
dod kokapstrādes profesionālās studiju programmas absolventiem tiesības turpināt studijas 
maģistrantūrā. 
 

LLU kokapstrādes tehnoloģijas studijas atbilst pirmā līmeņa augstāko profesionālo 
studiju pakāpei. Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studijas kokapstrādes 
tehnoloģijā tiek realizētas kā nepilna laika studijas. Kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo 
studiju minimālais apjoms ir 120 KP, no tiem 97,5 KP (81,3 %) ir profila speciālie studiju un 
uzņēmējdarbības studiju priekšmeti, kas liecina par studiju programmas praktisko orientāciju. 
Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma kokapstrādes tehnoloģijā 
ir 108 KP apjomā (90 % no studiju programmas kopapjoma) unificēta ar kokapstrādes 
profesionālo studiju programmu, tāpēc šo abu studiju programmu pašnovērtēšanas vadības 
komitejas ziņojums ir kopīgs.   
 
 

1.1.1. Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programma. 
 
 Studiju programmas mērķis ir sagatavot savā izvēlētajā nozarē vispusīgi izglītotus 
kokapstrādes speciālistus, kuri ir spējīgi: 

• novērtēt nozares attiecīgo ražošanas tehnoloģiju materiāli tehnisko un ekonomisko 
stāvokli, izprast iegūtās produkcijas kvalitātes sabiedrisko un ekoloģisko nozīmi un 
prast noteikt šos rādītājus; 
• lietot mūsdienu zinātnes atziņas nozares ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanai;  
• patstāvīgi izstrādāt pasākumus ražošanas efektivitātes paaugstināšanai un darba 
organizācijas pilnveidošanai koksnes mehāniskās apstrādes jomās, nodrošināt to 
ieviešanu; 
• veikt tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar koka izstrādājumu projektēšanu un 
izgatavošanu; 
• organizēt iekārtu un mehānisko ierīču lietošanu, uzraudzību un remontu; 
• vadīt darbinieku kolektīvus, risinot darba procesā radušās problēmas, īstenot 
drošības prasības darbu uzraudzībā; 
• izprast ražošanas procesu un apkārtējās vides vienotību ilgtspējīgā meža nozares 
ciklā; 
• veikt pētniecisko darbību – pētīt materiālus, izstrādājumus un tehnoloģiskos 
procesus, kā arī ražošanas un darba organizācijas efektivitāti un sniegt konsultācijas; 
• prast izmantot informātikas sfēras pakalpojumus un lietot mūsdienu zinātnes atziņas 
nozares ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanai; 
• turpināt pašizglītošanos un patstāvīgi apgūt praktiskās iemaņas specializējoties kādā 
ar koksnes apstrādi saistītā nozarē. 
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Studiju programmas uzdevums ir dot studentiem programmā paredzētās teorētiskās 
zināšanas un praktiskās iemaņas, lai absolventi spētu sekmīgi darboties sekojošos virzienos: 
 • koksnes mehāniskās apstrādes dažāda veida un apjoma uzņēmumos; 

• konsultatīvā dienesta dažādos līmeņos un struktūrās, kā arī pedagoģiskajā un 
zinātniskajā darbā; 

 • vides aizsardzības, kā arī produkcijas kvalitātes novērtēšanas institūcijās; 
 • valsts pašpārvaldē un pārvaldē, sabiedriskajā un politiskajā darbībā. 
  
 Iespējamie specializācijas virzieni: 

- zāģmateriālu ražošana; 
- koka izstrādājumu ražošana; 
- mēbeļu ražošana; 
- koka izstrādājumu projektēšana; 
- finieru, saplākšņu un plātņu  ražošana; 
- koktirdzniecība un kokapstrādes ekonomika. 

 
Pēc augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Kokapstrāde” 

apgūšanas absolventi iegūst inženiera kvalifikāciju (Latvijas profesiju katalogs, kods 
2149.46) ar tiesībām studēt maģistrantūrā. 
 
Kvalifikācijas pamatprasības: 

- jāzina: kokapstrādes tehnoloģisko procesu teorētiskie un praktiskie aspekti, 
problēmu analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko 
līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba 
tehnoloģija un organizācija, ar tiem saistītie normatīvie materiāli; produkcijas, 
pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās; 

- jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; 
- jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša 

pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par 
citu savā darbībā skarto cilvēku drošību. 

 
 

1.1.2.   Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 
studiju programma 

 
 LLU kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 
pamatmērķis ir sagatavot personas patstāvīgam augsti kvalificētam darbam koksnes 
mehāniskās apstrādes jomā. Iegūstama tehnologa kvalifikācija nedod tiesības turpināt studijas 
maģistrantūrā. Personām, kas apguvušas pirmā līmeņa profesionālo studiju programmu, ir 
iespējas turpināt studijas inženiera kvalifikācijas (ar tiesībām turpināt studijas maģistrantūrā) 
iegūšanai, papildus apgūstot kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmas priekšmetus, kas nav iekļauti kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības studiju programmā. 
 
Profesionālās darbības pamatuzdevumi: 

Kokapstrādes tehnologi veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar ražošanas 
efektivitātes paaugstināšanu un darbu organizācijas pilnveidošanu koksnes mehāniskās 
apstrādes jomā, koka izstrādājumu projektēšanu un izgatavošanu, kā arī iekārtu un mehānisko 
ierīču lietošanu, uzraudzību un remontu, pēc spēkā esošajām instrukcijām veic vispusīgas 
materiāla un darba patēriņa aprēķinus, lieto tehniskās ierīces un mehāniskos principus, kā arī 
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tehniskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas, īsteno drošības prasības darbu 
uzraudzībā, veic citus līdzīga satura uzdevumus, vada citus darbiniekus. 
 
   Iespējamie specializācijas virzieni: 

- zāģmateriālu ražošana; 
- koka izstrādājumu ražošana; 
- mēbeļu ražošana; 
- koka izstrādājumu projektēšana; 
- finieru, saplākšņu un plātņu  ražošana; 
- koktirdzniecība un kokapstrādes ekonomika. 

    
Pēc pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 

“Kokapstrādes tehnoloģija” apgūšanas absolventi iegūst kokapstrādes tehnologa 
kvalifikāciju (Latvijas profesiju katalogs, kods 2149.20). 

 
Kvalifikācijas pamatprasības: 

- jāzina: kokapstrādes tehnoloģisko procesu teorētiskie un praktiskie aspekti,  
analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu 
uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu 
izpildes secība, to racionāla plānošana un organizācija, darba režīmi; produkcijas, 
pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās; 

- jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; 
- jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; 

par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto 
cilvēku drošību. 

 
 
 

1.2. Studiju programmu attīstība 
 
 
Profesionālās studiju programmas lielā mērā ir vērstas uz speciālo zināšanu ieguvi 

iepriekš minētajā specialitātē. Vispārējo priekšmetu apjoms ir vidēji par 30 KP mazāks kā 
bakalaura studiju programmā. Fundamentālie, humanitārie un ekonomikas studiju priekšmeti 
nodrošina pietiekami augstu vispārējās izglītības līmeni un nodrošina tehniskās 
pamatzināšanas speciālo priekšmetu apguvei. Pietiekoši augstu, darba tirgum atbilstošu 
elastīgu sagatavotības līmeni nodrošina obligātie un izvēles speciālie studiju priekšmeti. 
Kursa darbos tiek risināti Latvijas kokrūpniecībā aktuāli jautājumi, to izstrādes pamatā ir 
literatūras pētījumi, aprēķini un praktiski veikti izmēģinājumi. Kompleksās mācību prakses  
nodrošina studiju teorētiskās daļas saistību ar praksi. Studentiem studiju gaitā ir dota iespēja 
stažēties ārzemēs. 
  
 Augstākās profesionālās izglītības studiju programmai “Kokapstrāde” ir 
profesionāls raksturs ar akadēmiskās izglītības elementiem. Kopējais studiju programmas 
apjoms ir 160 KP (ieskaitot fizkultūru – 163 KP), no kuriem akadēmiskie priekšmeti, kas 
atbilst inženierzinātņu bakalaura studiju programmai, ir 78 KP jeb 48,8 %. Vispārizglītojošie 
studiju priekšmeti un nozares teorētiskie pamatkursi, kuru kopējais apjoms ir 56 KP jeb 35 % 
no kopapjoma, nodrošina pietiekami augstu vispārējās izglītības līmeni un sniedz 
pamatzināšanas nozares profesionālās specializācijas kursu apguvei. Pietiekoši augstu, darba 
tirgum atbilstošu elastīgu sagatavotības līmeni nodrošina obligātie un izvēles speciālie studiju 
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priekšmeti; izvēles studiju priekšmetu kopapjoms ir 10 KP. Lai nostiprinātu iegūtās 
teorētiskās zināšanas, tiek izstrādāti 4 obligātie kursa projekti un kursa darbi (5,0 KP 
kopapjomā), kā arī obligātās izvēles kursa projekti un kursa darbi 4,0 KP kopapjomā. Kursa 
darbos un projektos tiek risināti Latvijas kokrūpniecībā aktuāli jautājumi, to izstrādes pamatā 
ir literatūras pētījumi, aprēķini un praktiski veikti izmēģinājumi. Mācību prakses (kopā 18 
nedēļas) nodrošina studiju teorētiskās daļas saistību ar praksi. Savukārt ražošanas prakses  
(kopā 8 nedēļas) dod iespēju iepazīties ar darba organizācijas jautājumiem kokapstrādes 
uzņēmumos un ievākt izejas datus diplomprojekta izstrādāšanai. Diplomprojekta uzdevums ir 
parādīt absolventa spējas analizēt tehnoloģiskos procesus kokapstrādē, atklāt to nepilnības un 
izstrādāt priekšlikumus darba tehnoloģijas un organizācijas pilnveidošanai, pamatojot tos ar 
tehniski-ekonomiskiem aprēķiniem; atsevišķos gadījumos diplomprojektā tiek izstrādāta 
tehnoloģija jaunās produkcijas ražošanai. Absolventi, kuri pretendē uz diplomu, kas dod 
tiesības turpināt studijas maģistrantūrā, izstrādā papildus diplomprojektam vēl zinātnisko 
darbu (10 KP), kurā tiek apkopoti studiju gadu laikā veikto pētījumu rezultāti (zinātniskā 
darba izstrāde jāuzsāk vēlākais trešā kursā).  
 
a) izmaiņas studiju programmā un studiju plānā: 
 

2003.gada 18.jūnijā Meža fakultātes Dome savā sēdē apstiprināja pārstrādāto 
augstākās (otrā līmeņa) profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Kokapstrāde”, 
kas ir dota šī ziņojuma 3.tabulā. Jaunajā studiju plānā panākts vienmērīgs studentu 
noslogojums – izpildāmais studiju programmas apjoms katrā kursā ir 40 KP (kopējais 
programmas apjoms 160 KP). Jaunais studiju plāns ieviests 2003./2004.studiju gadā. Pārskata 
periodā analizētas arī studiju priekšmetu programmas un pilnveidots to saturs, kā arī veikta 
studiju priekšmetu programmu saskaņošana radnieciskos priekšmetos, lai novērstu 
dublēšanos. Izstrādātas jauno mācību prakšu programmas šādos specializētos studiju 
priekšmetos: 

• “Koksnes hidrotermiskā apstrāde” (2,0 KP, 3.kurss); 
• “Līmēto materiālu ražošana” (2,0 KP, 3.kurss); 
• “Koka izstrādājumu ražošana” (2,0 KP, 3.kurss). 

 
3.kursa studiju plānā paredzētas specializētas mācību prakses tika pirmo reizi 

realizētas 2003./2004. studiju gada vasaras semestrī.   
 

b) studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības 
standartam: 
 

2004.gada 27.februārī ar IZM rīkojumu Nr.116 apstiprināts kokapstrādes inženiera 
profesijas standarts PS 0236 (5.kvalifikācijas līmenis). Standarts nosaka kokapstrādes 
inženiera pienākumus: 

 vadīt kokapstrādes tehnoloģiskos procesus; 
 plānot un organizēt kokapstrādes uzņēmumu, vai tā struktūrvienību, darbu; 
 iegūt un analizēt informāciju; 
 pilnveidot kvalifikāciju; 
 pārzināt lietojamās mašīnas, instrumentus, darba rīkus; 
 organizēt un kontrolēt vidi saudzējošu ražošanas procesu; 
 nodrošināt ugunsdrošību uzņēmumā. 

 
Pašnovērtējuma gaitā noteikts, ka augstākās profesionālās izglītības studiju 

programma “Kokapstrāde” nodrošina zināšanu un prasmju apguvi, kas rada 
priekšnosacījumus kokapstrādes inženiera pienākumu sekmīgai izpildīšanai.



Augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” 
Izglītības klasifikācijas kods - 4254301 

Studiju plāns 
 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 
1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 

Nr. 
p. 
k. 

 
Kods 

 
Studiju priekšmets 

Priekšmeta 
apjoms 

KP kontroles veids  kontroles veids kontroles veids kontroles veids 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  1. Vispārizglītojošie studiju priekšmeti 
1. FILO 101 Ētika, estētika 1,5 1,5-iesk.        
2. IZMA 201 Psiholoģija, pedagoģija 1,5  1,5-iesk.       
3. SOCI 105 Socioloģija 1,5   1,5-iesk.      
4. FILO 102 Filozofija 1,5    1,5-iesk.     
5. VALO 101/102 Profesionālā svešvaloda 3,0 1,5-iesk. 1,5-iesk.       
6. MATE 109 Matemātika 5,0 2,0-iesk. 3,0-eks.       
7. FIZI 105 Fizika 3,0  3,0-eks.       
8. KIMI 114 Ķīmija 3,0  3,0-eks.       
9. FIZK Fiziskā audzināšana  (3,0) (0,75) (0,75) (0,75) (0,75)     

Vispārizglītojošie studiju priekšmeti kopā 20,0 5,0 12,0 1,5 1,5 - - - - 
  2. Nozares teorētiskie pamatkursi 

10. INFO 101 Informātika (datormācība) 4,0 3,0-iesk. 1,0-iesk.       
11. MEHA 104 Tehniskā grafika 4,0 2,0-eks. 2,0-iesk.       
12. MEHA 119 Teorētiskā mehānika 2,5   2,5-eks.      
13. MEHA 123 Materiālu pretestība 3,0   3,0-eks.      
14. SPEK 112 Konstrukciju materiāli 2,0 2,0-eks.        
15. MEHA 114 Mašīnu elementi 2,5   2,5-eks.      
16. MEHA 126 Hidraulika un hidropiedziņa 2,5   2,5-iesk.      
17. LENI 108 Elektrotehnika un rūpnieciskā elektronika 2,5   2,5-eks.      
18. PART 305 Siltumtehnika un siltumapgāde 2,5    2,5-eks.     
19. MEZK 313 Pētījumu metodoloģija 2,0     2,0-iesk.    
20. KOKA 101 Kokapstrādes procesu modelēšana 2,0       2,0-iesk.  
21. EKON 103 Ekonomikas teorija 1,5    1,5-eks.     
22. MIZM 312 Koksnes mācība 2,0 2,0-eks.        
23. EKON 104 Tiesību pamati 1,0     1,0-iesk.    
24. VIDE 101 Ekoloģija un vides aizsardzība 2,0     2,0-eks.    

Nozares teorētiskie pamatkursi kopā 36,0 9,0 3,0 13,0 4,0 5,0 - 2,0 - 
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  3. Nozares profesionālās specializācijas kursi 
25. KOKA 001 Ievads specialitātē 1,0 1,0-iesk.        
26. VALO 101/102 Profesionālās svešvalodas speckurss 3,0   1,5-iesk. 1,5-iesk.     
27. KOKA 102 Tehniskā mērīšana kokapstrādē 1,0 1,0-iesk.        
28. MEZK 314 Mežsaimniecības pamati 2,0    2,0-iesk.     
29. MIZM 313 Meža prečzinība 2,0    2,0-iesk.     
30. KOKA 301 Koksnes griešanas procesi 1,5   1,5-iesk      
31. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 4,0    4,0-eks.     
32. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 1,5    1,5-iesk.     
33. KOKA 311 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati 1,0  1,0-iesk.       
34. KOKA 312 Koka būvkonstrukcijas 2,0      2,0-iesk.   
35. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 3,0 + 1,0     1,5-iesk. 1,5+1,0 

eks.,k.pr. 
  

36. KOKA 321 Zāģmateriālu ražošana 3,0 + 1,0    2,0-iesk. 1,0+1,0 
eks.,k.pr. 

   

37. KOKA 322 Līmes un koksnes plātņu ražošana 3,5     2,0-iesk. 1,5-eks.   
38. KOKA 324 Koka izstrādājumu ražošana 3,0 + 1,5      1,5-iesk. 1,5+1,5 

eks.,k.pr. 
 

39. KOKA 325 Koksnes materiālu apdare 2,0       2,0-eks.  
40. KOKA 326 Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas 1,5       1,5-iesk.  
41. LENI 377 Kokapstrādes procesu automatizācija 2,0      2,0-eks.   
42. ARBU 115 Rūpniecības būvniecības pamati 1,5      1,5-iesk.   
43. KOKA 328 Kokapstrādes ražotņu projektēšana 1,5        1,5-iesk. 
44. MIZM 319 Kokapstrādes ekonomika 1,5     1,5-iesk.    
45. UZND 124 Uzņēmējdarbības likumi 1,0      1,0-iesk.   
46. MIZM  Uzņēmējdarbība kokapstrādes uzņēmumos 2,5 + 1,5      2,0-iesk. 0,5+1,5 

eks.,k.d. 
 

47. GRAM 306 Grāmatvedība un uzskaite  1,5       1,5-iesk.  
48. MIZM 322 Koktirdzniecība 1,5        1,5-eks. 
49. DVID 305 Cilvēka aizsardzība  2,0     2,0-eks.    
50. DVID 306 Ergonomika 1,0        1,0-iesk. 
51. Obligātās un brīvās izvēles studiju priekšmeti kopā 10,0     3,0 3,0 4,0  

Nozares profesionālās specializācijas kursi kopā 66,0 2,0 1,0 3,0 13,0 12,0 17,0 14,0 4,0 
Teorētiskais kurss kopā 122,0 16,0 16,0 17,5 18,5 17,0 17,0 16,0 4,0 
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4. Obligātās un brīvas izvēles studiju priekšmeti – izpilde 10,0 KP. 
             4.1. Obligātās izvēles studiju priekšmeti – izpilde ne mazāk par 4,0 KP. 

1.  Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 2,0     2,0-k.pr.    
2.  Pneimotransports kokapstrādē 1,5     1,5-k.d.    
3.  Līmētu materiālu ražošana 2,0      2,0-k.pr.   
4.  Koksnes materiālu apdare 1,5       1,5-k.d.  
5.  Kokapstrādes procesu modelēšana 1,5       1,5-k.d.  
6.  Kokapstrādes ražotņu projektēšana 1,0        1,0-k.d. 

4.2. Brīvās izvēles studiju priekšmeti  
1. KOKA 404 Taras un ēvelēto materiālu ražošana 1,0     1,0-iesk.    
2. KOKA 414 Datorizētā projektēšana 1,0     1,0-iesk.    
4. EKON Panākumu algoritms 1,0     1,0-iesk.    
5. KOKA 415 Iekārtas uzturēšanas organizācija 1,0      1,0-iesk.   
6. KOKA 403 Instrumentu saimniecība 1,0      1,0-iesk.   
7. EKON Mārketings 1,0      1,0-iesk.   
8. SOCI Vadzinību pamati 3,0      3,0-iesk.   
9. PEDA Lietišķā psiholoģija 1,0       1,0-iesk.  

10. KOKA 402 Koksnes aizsardzība un konservēšana 1,0       1,0-iesk.  
11. KOKA 407 Latvijas meža nozares problēmas 1,0       1,0-iesk.  
12. MIZM Mežizstrādes pamati 1,5       1,5-iesk.  

  5.  Mācību prakses 
1. KOKA 003 Kokapstrādes pamati 4,0 2,0-iesk. 2,0-iesk.       
2. KOKA 004 Koksnes mehāniskā apstrāde 2,0  2,0-iesk.       
3. MIZM 312 Koksnes mācība  2,0  2,0-iesk.       
4. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 2,0    2,0-iesk.     
5. KOKA 321 Zāģmateriālu ražošana 2,0    2,0-iesk.     
6. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 2,0      2,0-iesk.   
7. KOKA 322 Līmēto materiālu ražošana 2,0      2,0-iesk.   
8. KOKA 324 Koka izstrādājumu ražošana 2,0      2,0-iesk.   

Kopā mācību prakses 18,0 2,0 6,0  4,0  6,0   
  6.  Ražošanas prakses 

1. KOKA 008 Uzņēmējdarbība nozarē 8,0        8,0-iesk. 
Kopā ražošanas prakses 8,0        8,0 

  7.  Diplomdarbs vai diplomprojekts 12,0        12,0 
  8.  Pētnieciskais (zinātniskais) darbs ( 10,0 )       ( 10,0 )  

Kopā  160 18,0 22,0 17,5 22,5 17,0 23,0 16,0 24,0 
 

 



Profesijas standarts PS 0236 (skat.pielikums) nosaka arī nepieciešamo zināšanu 
līmeni. Salīdzinot studiju plānu (3.tabula) ar profesijas standartā izvirzītām prasībām, 
pašnovērtēšanas procesā noteikts, ka LLU augstākās profesionālās izglītības studiju 
programma “Kokapstrāde” nodrošina nepieciešamo zināšanu ieguvi šādās jomās:  

 
 vispārizglītojošās zināšanas kokapstrādes jautājumu risināšanā; 
 kokapstrādes nozares teorētiskās zināšanas inženiertehnisko jautājumu risināšanā 

(informātika un datorgrafika, mašīnmācība, enerģētika); 
 kokapstrādes nozares profesionālās zināšanas (koksnes mācība, koksnes mehāniskā 

apstrāde un iekārtas, kokapstrādes un koksnes pārstrādes tehnoloģijas, projektēšana, 
ekonomika un uzņēmējdarbība, vides un cilvēku aizsardzība).  

 
Studiju plānā ir iekļauti atbilstoši studiju priekšmeti, kuru apgūšanas procesā tiek 

apgūtas visas iepriekš uzskaitītas zināšanas. 
  
Augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” (klasifikācijas 

kods – 4254301), pēc pārskata periodā veiktām korekcijām, pilnībā atbilst MK noteikumiem 
Nr.485 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”: 

- kopējais programmas apjoms 160 KP; 
- vispārizglītojošie studiju priekšmeti – 20 KP; 
- nozares teorētiskie pamatkursi – 36 KP; 
- nozares profesionālās specializācijas kursi – 60 KP, ieskaitot obligātos izvēles 

priekšmetus 4 KP apjomā; 
- izvēles priekšmeti – 6 KP; 
- prakses – 26 KP; 
- diplomprojekta vai diplomdarba izstrāde – 12 KP. 

             
c) izmaiņas studiju programmas realizācijā: 

 
4.tabulā dots otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 

“Kokapstrāde” studiju laika sadalījuma grafiks. Pārskata periodā studijas saskaņā ar 
pārstrādātu studiju plānu uzsāka 1. un 2. kursu studenti; 3. kursa studentiem izstrādāts pārejas 
plāns, kas nodrošina 2004./2005. studiju gada laikā pilnīgu pāreju uz jaunu studiju plānu, kas 
atbilst MK noteikumiem Nr.485 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu”.  

 
Pārskata periodā (2003./2004. studiju gadā) pirmo reizi tika realizētas šādas mācību 

prakses: 
 

• “Koksnes hidrotermiskā apstrāde” (2,0 KP, 3.kurss); 
• “Līmēto materiālu ražošana” (2,0 KP, 3.kurss); 
• “Koka izstrādājumu ražošana” (2,0 KP, 3.kurss). 

 
Kokapstrādes katedra, kura atbild par šo prakšu realizāciju, veica nepieciešamo 

sagatavošanas darbu, ieskaitot materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, un prakses tika veiktas 
saskaņā ar programmām pilnā apjomā. Studentu atsauksmes par praksēm bija pozitīvas.  

 
Pārskata periodā turpinājās arī studentu pieteikšanās jaunajā studiju plānā 

paredzētajiem obligātās izvēles studiju priekšmetiem (izvēles kursa darbiem un projektiem), 
kuri jāizpilda vismaz 4,0 KP apjomā. 
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4.tabula 
 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” 
(izglītības klasifikācijas kods – 4254301) 

Studiju laika sadalījums  
 

Nedēļu skaits  
Kurss 

Studiju  
darba  
veidi 

Rudens 
semestris 

Pavasara 
semestris 

Vasaras 
semestris 

Kopā 

Teorētiskās mācības + prakse 14 + 2 14 + 2 - 28+4 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 2 3 -   5 
Prakse - - 4   4 

 
I kurss 

Brīvlaiks 2 1 8  11 
Teorētiskās mācības 16 16 - 32 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 2 3 -   5 
Prakse - - 4   4 

 
II kurss 

Brīvlaiks 2 1 8  11 
Teorētiskās mācības 16 16 - 32 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 2 3 -   5 
Prakse - - 6   6 

 
III kurss 

Brīvlaiks 2 1 6   9 
Teorētiskās mācības 16 4 - 20 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 2 1 -   3 
Prakse - 8 -   8 
Diplomdarba izstrāde - 8 -  8 
VEK - 1 -   1 

 
IV kurss 

Brīvlaiks 2 1 -   3 
Teorētiskās mācība 62 50 - 112 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 8 10 -   18 
Prakse 2 10 14   26 
Diplomdarba izstrāde -   8 -    8 
VEK -   1 -    1 

 
Kopā 

Brīvlaiks 8   4 22 34 
 
Kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo studiju programmā 97,5 KP apjomā (81,3 

% no studiju programmas kopapjoma) ir paredzēti profila speciālo studiju un uzņēmējdarbības 
studiju priekšmeti, kas liecina par studiju programmas praktisko orientāciju. Akadēmiskie 
priekšmeti, kas atbilst inženierzinātņu bakalaura studiju programmai, ir studiju programmā 
iekļauti 37,0 KP apjomā (30,8 % no kopapjoma). Kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo 
studiju absolventiem ir tiesības turpināt studijas Meža fakultātes eksternatūrā, papildus 
apgūstot kokapstrādes augstāko profesionālo studiju programmas standartizēto daļu un iegūt 
tiesības turpināt studijas maģistrantūrā. Šajā nolūkā kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa 
augstākās profesionālās izglītības studiju programma ir 108 KP apjomā (90 % no kopapjoma) 
unificēta ar kokapstrādes augstāko profesionālo studiju programmu.              
 
a) izmaiņas studiju programmā un studiju plānā: 

Pārskata periodā analizētas studiju priekšmetu programmas un pilnveidots to saturs, kā arī 
veikta studiju priekšmetu programmu saskaņošana radnieciskos priekšmetos, lai novērstu 
dublēšanos; izstrādātas jauno mācību prakšu programmas. Saskaņā ar Latvijas Republikas 
Ministra Kabinetā 2001.gada 20.martā apstiprinātiem  noteikumiem Nr.141 “Noteikumi 
par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”, studiju programma 
tika pārskatīta un koriģēta 2001./2002. studiju gadā, par ko ziņots iepriekšējā kokapstrādes 
specialitātes akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumā. Pirmā līmeņa 
augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrādes tehnoloģija” ir dota 
šī ziņojuma 5. tabulā. 
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b) studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības 
standartam: 

 
2004.gada 27.februārī ar IZM rīkojumu Nr.116 apstiprināts kokapstrādes tehnologa 

profesijas standarts PS 0234 (4.kvalifikācijas līmenis). Standarts nosaka kokapstrādes 
tehnologa pienākumus: 

 
 strādāt ar nozares tehnisko dokumentāciju; 
 vadīt kokzāģēšanas uzņēmumu ražošanas iecirkņus; 
 vadīt kokmateriālu žāvēšanas iecirkņa darbu; 
 vadīt koka izstrādājumu izgatavošanas iecirkņa darbu; 
 vadīt finieru un saplākšņu izgatavošanas iecirkņu darbu; 
 veikt ražotās produkcijas kvalitātes kontroli; 
 organizēt darba un vides aizsardzības darbu kokapstrādes uzņēmumā (iecirknī). 

 
Pašnovērtējuma gaitā noteikts, ka pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

studiju programma “Kokapstrādes tehnoloģija” nodrošina zināšanu un prasmju apguvi, kas 
rada priekšnosacījumus kokapstrādes tehnologa pienākumu sekmīgai izpildīšanai. 

 
Profesijas standarts PS 0234 (skat.pielikums) nosaka arī nepieciešamo zināšanu 

līmeni. Salīdzinot studiju plānu (5.tabula) ar profesijas standartā izvirzītām prasībām, 
pašnovērtēšanas procesā noteikts, ka LLU pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 
studiju programma “Kokapstrādes tehnoloģija” nodrošina nepieciešamo zināšanu ieguvi šādās 
jomās: 

 
 informātika un datorgrafika, polimērmateriālu ķīmija, psiholoģija, tehniskā grafika; 
 mašīnmācība, enerģētika; 
 koksnes mācība, koka pamatkonstrukcijas un būvkonstrukcijas; 
 koksnes mehāniskā apstrāde un iekārtas; 
 koksnes hiodrotermiskā apstrāde; 
 kokapstrādes tehnoloģijas; 
 ļikumdošana, ekonomika, organizācija un uzņēmējdarbība; 
 ekoloģija un vides aizsardzība; 
 darba vide. 

 
Studiju plānā ir iekļauti atbilstoši studiju priekšmeti, kuru apgūšanas procesā tiek 

apgūtas visas iepriekš uzskaitītās zināšanas. 
 

Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrādes 
tehnoloģija” (klasifikācijas kods – 4154300), pēc veiktām korekcijām,  pilnībā atbilst MK 
noteikumiem Nr.141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
standartu”: 

 
- kopējais programmas apjoms 120 KP; 
- mācību kursu kopējais apjoms 90 KP (75 % no programmas kopējā apjoma); 
- vizpārizglītojošie mācību kursi – 26 KP (pēc standarta ne mazāk par 20 KP); 
- nozares mācību kursi – 64 KP (pēc standarta ne mazāk par 36 KP); 
- prakse 20 KP (pēc standarta ne mazāk kā 16 KP); 
- kvalifikācijas darbs – 10 KP (pēc standarta ne mazāk kā 8 KP). 

          
 



 
5.tabula 

 
Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma 

 
Studiju plāns  

 
    

Nr.   Priekšm. 1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss 
p.k. Kods Studiju priekšmets apjoms 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 

   KP kontroles veids kontroles veids kontroles veids kontroles veids kontroles veids 

 
Obligātie studiju priekšmeti - A daļa 
 

    

 1. INFO 101 Informātika (datormācība) 4 2,5 1,5-iesk.       

2. KIMI 110 Polimēru ķīmija 1,5    1,5-iesk.   

3. IZMA 201 Psiholoģija 1 1,0-iesk.     

4. IZMA 301 Lietišķā psiholoģija 2  2,0-iesk.    

5. MEHA 104 Tehniskā grafika 2 1,5 0,5-iesk.   

6. SPEK 112 Konstrukciju materiāli 2 1,5 0,5-eks.   

7. MEHA 114 Mašīnu elementi 2,5  2 0,5–iesk.    

8. MEHA 126 Hidraulika un hidropiedziņa 2,5 2 0,5-eks.   

9. LENI 108 Elektrotehnika un rūpn.elektronikas pam. 2,5 1,5 1,0-eks.    

10. PART 305 Siltumtehnika un siltumapgāde 2,5 2 0,5-eks.   

11. MEZK 314 Mežsaimniecības pamati 2  2,0-iesk.    

12. KOKA 102 Tehniskā mērīšana kokapstrādē 1 1,0-iesk.    

13. MIZM 312 Koksnes mācība 2 1,5 0,5-eks.   

14. MIZM 313 Meža prečzinība 2 1,5 0,5-iesk.   

15. KOKA 301 Koksnes griešanas procesi 1,5 1 0,5-eks.   
16. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 4,5   3,0-iesk. 1,5-eks.     
17. KOKA 305 Iekārtu ekspluatācija 1,5   1,5-iesk.   

18. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 1,0   1,0-iesk.    

19. KOKA 311 Koka izstrādājumu konstruēšanaas pamati 2,0  1,5 0,5-iesk.   
20. KOKA 312 Koka būvkonstrukcijas 2  2,0-iesk.    

21. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 3,5  3,0-iesk. 0,5-eks.    
22. KOKA 321 Zāģmateriālu ražošana 3,5  2,5-iesk. 1,0- eks.     

23. KOKA 329 Līmes un koksnes līmēšana 1  1,0-iesk.   



 

 16

24. KOKA 322 Saplākšņu ražošana 1,5   1,5-eks.    

25. KOKA 324 Koka izstrādājumu ražošana 3,5  3,0-iesk. 0,5-eks.   
26. KOKA 325 Koksnes materiālu apdare 2,5  2 0,5-eks.   

27. KOKA 328 Kokapstrādes ražotņu projektēšana 1,0  1,0-iesk.    

28. EKON 103 Ekonomikas teorija 1,5  1,5-eks.    

29. MIZM 319 Kokapstrādes ekonomika 1,5  1,5-eks.   

30. EKON 104 Tiesību pamati 1 1,0-iesk.    

31. MIZM 317 Meža likumi 1 1,0-iesk.   

32. UZND 124 Uzņēmējdarbības likumi 1  1,0-iesk.   

33. MIZM 320 Uzņēmējdarb. organizācija kokapstr.uzņ. 2,5 + 1,5  1,5-iesk. 1,0+1,5    
   eks.,k.d.   

34. GRAM 306 Grāmatvedība un uzskaite 1,5  1,5-iesk.   

35. GRAM 402 Nodokļi un kredīts 1,5   1,5-iesk.   

36. MIZM 322 Koktirdzniecība 1,5  1,5-eks.   

37. VIDE 101 Ekoloģija un vides aizsardzība 2  1 1,0-eks.   

38. DVID 305 Cilvēku aizsardzība 2  1 1,0-eks.   

39. DVID 306 Ergonomika 1  1,0-iesk.   
 A daļas apjoms KP 78,0 14,5 13,0 10,5 9,0 13,5 9,5 6,5 1,5   

 
Obligātās izvēles studiju priekšmeti - B daļa 

   

B1 daļa – izvēles mācību kursi – izpilde vismaz 4,0 KP
 

1. KOKA 404 Taras un ēvelēto materiālu ražošana 1  1,0-iesk.   

2. KOKA 323 Koksnes plātņu ražošana 2  2,0-iesk.    

3. KOKA 409 Iekšējais transports kokapstrādē 1,5  1,5-iesk.   

4. KOKA 341 Jaunākais nozarē 1,5  1,5-iesk.   

5. LENI 403 Elektroiekārtu ekspluatācija un remonts 1  1,0-iesk .   

6. EKON 206 Panākumu algoritms  1  1,0-iesk.   

7. KOKA 407 Latvijas meža nozares problēmas 1  1,0-iesk.   

8. MIZM 417 Kokmateriālu ārējā tirdzniecība 1,5  1,5-iesk.   

9. MIZM 418 Uzņēmējdarbības ekonomiskā projektēšana 1,5  1,5-iesk.   

10. DVID 401 Darba aizsasrdzība 1  1,0-iesk.   

B2 daļa – kursa darbi un kursa projekti – izpilde vismaz 8,0 KP

 

1. MEHA 114 Mašīnu elementi 2,0   2,0-iesk.        
2. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 2,0    2,0-iesk.       
3. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 1,5      1,5-iesk.     
4. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 2,0     2,0-iesk.      
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5. KOKA 311 Koka pamatkonstrukcijas 1,5   1,5-iesk.        
6. KOKA 321 Zāģmateriālu ražošana 2,0    2,0-iesk.       
7. KOKA 322 Saplākšņu ražošana 2,0      2,0-iesk.     
8. KOKA 324 Koka izstrādājumu ražošana 2,0       2,0 – iesk.    
9. KOKA 325 Koksnes materiālu apdare 1,5        1,5-iesk.   

10. KOKA 328 Kokapstrādes ražotņu projektēšana 1,5        1,5-iesk.   
 B daļas apjoms KP Kopā ne mazāk par 12,0 KP   

Brīvās izvēles studiju priekšmeti - C daļa    

1. INFO 211 Visual Basic 1,5  1,5-iesk.   

2. FILO 205 Mūsdienu retorika 1  1,0-iesk.   

3. MEZK 401 Medību saimniecība 1,5  1,5-iesk.   

4. INFO 209 INTERNET lappušu veidošana 2  2,0-iesk.   

5. MIZM 410 Mežizstrādes pamati 1,5  1,5-iesk.   

6. MIZM 409 Tehniskās jaunrades pamati 1  1,0-iesk.   

7. MIZM 411 Meža ienesība 1  1,0-iesk.   

8. DVID 402 Cilvēks ārkārtējās situācijās 1  1,0-iesk.   

 C daļas apjoms KP Apjoms netiek 
reglamentēts 

  

Kopā teorētiskais kurss (A+B+C) 90     

Prakses 
1. KOKA 311 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati 2 2,0-iesk          

2. MEHA 114 Mašīnu elementi 2  2,0-iesk.         

3. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 2  2,0-iesk.    

4. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 2  2,0-iesk.    

5. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 2  2,0-iesk.    

6. KOKA 007 Kokapstrādes tehnoloģija 8  2,0-iesk. 4,0-iesk. 2,0-iesk.   

7. KOKA 008 Uzņēmējdarbība nozarē 2  2,0-iesk.     

 Kopā prakses 20 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0    

                                   Kvalifikācijas darbs 10        10,0-VEK   
                          Pavisam kopā 120    



   
c) izmaiņas studiju programmas realizācijā: 

 
Lai rastu iespējas palielināt, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.141, prakšu kopapjomu 

līdz 20 KP, nepalielinot studiju programmas kopapjomu (120 KP), studiju programmā 10 
kursa projekti un kursa darbi, kuriem līdz MK noteikumu izdošanai bija obligāts statuss, 
iekļauti obligātās izvēles priekšmetu B2 daļā un studiju programma paredz šīs daļas izpildi 
vismaz 8 KP apjomā. Šāda pieeja ļauj studentiem dziļāk specializēties konkrētā kokapstrādes 
tehnoloģijas virzienā (skat. šī ziņojuma 7.lpp.).  

 
Studiju programmā iekļautas prakses ir specializētas: 
 

• 1.kursā – “Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati” un “Mašīnu elementi”; 
• 2.kursā – “Kokapstrādes mašīnas un instrumenti” un “Zāģmateriālu ražošana”; 
• 3.kursā – “Pneimotransports”, “Koksnes hidrotermiskā apstrāde”, “Līmēto materiālu 

ražošana” un “Koka izstrādājumu ražošana”. 
• 4.kursā – “Koksnes un koksnes materiālu apdare” un “Uzņēmējdarbība nozarē”. 

 
Pārskata periodā notika pāreja uz jauno studiju plānu 1. un 2. un 3. kursu studentiem; 

2004./2005. studiju gadā pēc jauna plāna mācīsies visi nepilna laika studenti. 4.kursa studenti, 
kuri absolvēja studiju programmu 2004.gadā, būs pēdējie, kuri mācījusies saskaņā ar 
iepriekšējo studiju plānu. 

 
Pārskata periodā, saskaņā ar speciālām programmām, kas piemērotas nepilna laika 

studijām, tika realizētas šādas prakses: 
 

• “Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati” (2,0 KP, 1.kurss); 
• “Mašīnu elementi” (2,0 KP, 1.kurss); 
• “Kokapstrādes mašīnas un instrumenti” (2,0 KP, 2.kurss); 
• “Zāģmateriālu ražošana” (2,0 KP, 2.kurss); 
• “Koksnes hidrotermiskā apstrāde” (2,0 KP, 2. un 3.kursos); 
• “Pneimotransports kokapstrādē” (2,0 KP, 3.kurss); 
• “Līmēto materiālu ražošana” (2,0 KP, 3.kurss); 
• “Koka izstrādājumu ražošana” (2,0 KP, 3.kurss). 

 
Kokapstrādes katedra, kura atbild par šo prakšu realizāciju, veica nepieciešamo 

sagatavošanas darbu, ieskaitot materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, un prakses tika veiktas 
saskaņā ar programmām pilnā apjomā. Studentu atsauksmes par praksēm bija pozitīvas. 

 
4.kursā studiju plānā paredzēto specializēto prakšu (“Koksnes un koksnes materiālu 

apdare” un “Uzņēmējdarbība nozarē”) programmas izstrādās līdz 2004.gada 1.oktobrim, jo šīs 
prakses tiks pirmo reizi realizētas 2004./2005.studiju gada ziemas semestrī.    
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1.3. Studiju programmu praktiskā realizācija 
 
 

1.3.1. Pasniegšanas metodes 
 

 Lekciju, praktisko darbu un laboratorijas darbu realizācijā tiek turpināts iepriekšējos 
gados uzsākts virziens uz studentu patstāvīgā darba palielināšanu studiju procesā. Šajā 
nolūkā: 
• tiek papildināta LLU Fundamentālās bibliotēkas filiāle ar jaunāko periodiku un mācību 

literatūru, izmantojot dažādus finansēšanas avotus (papildus LLU centralizētajiem 
līdzekļiem arī nozares uzņēmumu dāvinājumus, kā arī mācībspēki nodod personisko 
kontaktu ceļā iegūto literatūru bibliotēkā); 

• plašāka izdales materiālu sagatavošana un izplatīšana studentiem, lai intensificētu 
nodarbības (atkrīt nepieciešamība tērēt laiku faktu materiāla pierakstīšanai); 

• studentiem tiek uzdoti patstāvīgo darbu uzdevumi (grafiskie vai analītiskie), kuru izpilde 
ir konkrētā priekšmeta obligāts nosacījums  un veicina mācību prasmju apgūšanu; 

• tiek praktizēta referātu rakstīšana un to publiska apspriešana speciālo studiju priekšmetu 
apgūšanas ietvaros. Tas attīsta studentu iemaņas pareizi sastādīt referātus, patstāvīgi 
strādāt ar literatūru un aizstāvēt publiski savu viedokli, atbildot uz kolēģu un mācībspēku 
jautājumiem, kā arī sagatavo studentus efektīvākai diplomdarba uzrakstīšanai un 
aizstāvēšanai Valsts Eksāmenu komisijā; 

• kursa darbu un kursa projektu uzdevumi tiek veidoti individuāli katram studentam un ir ar 
praktisku orientāciju; 

• diplomdarbu uzdevumi ir saistīti ar konkrētu ražotni un tiek izpildīti galvenokārt pēc 
ražošanas uzņēmumu pieprasījumiem. 

 
Lai pieradinātu studentus pie komandas darba, laboratorijas darbi tiek izpildīti 3...5 

cilvēku grupās. 
 
 

1.3.2. Programmas realizācijas resursi 
 

LLU Meža fakultāte ir izvietota Jelgavā, Akadēmijas ielā 11, kur atrodas fakultātes 
galvenais mācību korpuss. Atsevišķā ēkā Dobeles ielā 41 atrodas Kokapstrādes katedras 
auditorijas un laboratorijas, kur notiek kokapstrādes studiju programmās iekļauto speciālo 
studiju priekšmetu apguve. Šajās telpās studenti apgūst gan praktiskās iemaņas koksnes 
pirmapstrādē, kā arī izpilda laboratorijas darbus visos studiju programmā iekļautajos studiju 
priekšmetos un veic zinātniskos pētījumus. Laboratorijas darbu vietu skaits visās laboratorijās 
atbilst studentu skaitam laboratorijas darbu grupās (12...15 studenti). Katedrā studentu rīcībā 
ir 9 datori, kuri pieslēgti INTERNETa tīklam. 

 
Kokapstrādes studiju programmu visi studiju priekšmeti ir nodrošināti ar programmām 

un nepieciešamo studiju literatūru. Pārskata periodā pārstrādātas 4 studiju priekšmetu 
programmas un izdoti 6 nosaukumu metodiska literatūra. Laboratoriju iekārtu nodrošinājums 
ir apmierinošs. Pārskata periodā laboratoriju bāzes attīstīšanas nolūkā veikts: 
• rekonstruēta kokzāģēšanas laboratorija uz esošās laboratorijas iekārtas bāzes, veidota 

kokzāģēšanas tehnoloģiskā plūsma; 
• ar A/S “Latvijas Finieris” un A/S “Lindeks” finansiālo atbalstu izveidota LLU Koksnes un 

koksnes materiālu zinātniskā laboratorija, kurā uzstādīta moderna Eiropas standartiem 
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atbilstoša pārbaudes mašīna ZWICK Z/100, kas nodrošina plašas iespējas veikt pārbaudes 
saskaņā ar EN un ISO prasībām, kā arī Klima Systems klimatizācijas kamera TypDec500 
un iegādātas mūsdienu mēraparatūra un mērierīces. Laboratorija ir sagatavota akreditācijai 
Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā; 

• rekonstruētas laboratorijas darbu vietas zāģmateriālu šķirošanai un apgādātas ar 
nepieciešamo metodisko literatūru un mērinstrumentiem. 

 
Pārskata periodā Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), sadarbībā ar Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes (LLU) Meža fakultāti, un kopā ar Jēkabpils un Ventspils 
pašvaldībām ir sākusi īstenot apjomīgāko projektu Latvijas meža nozares vēsturē. Tā 
oficiālais nosaukums ir “Jēkabpils meža industriālais biznesa parks”, bet projekta 
īstenošana notiks arī Rīgā, Jelgavā un Ventspilī. LLU līdzdalība šajā projektā ir saistīta Meža 
nozares informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centru. Ideja par šāda centra veidošanu radās, 
strādājot pie meža un ar to saistīto nozaru klastera projekta; tas veicinās cilvēku, informācijas 
un zināšanu kapacitātes un infrastruktūras attīstību. 

 
Meža nozares informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centrs tiek veidots kā atsevišķa 

LKF institūcija. Tās sastāvā ir trīs saistītas struktūras: 
– Informācijas centrs (IC), 
– Zināšanu centrs (ZC),  
– Tehnoloģiju centrs (TC). 

 
Zināšanu un Tehnoloģijas centri atradīsies Jelgavā, LLU Meža fakultātē, kas dod 

iespēju iekļaut projekta īstenošanā LLU akadēmisko potenciālu. Šo centru atdeve izpaudīsies 
vairākos virzienos: 

• studiju un tālākizglītības programmu kvalitatīvā realizācija, 
• zinātnisko pētījumu veikšana ar ES atzītām metodēm, 
• jaunāko zinātnes un tehnoloģijas atziņu propagandēšana un ieviešana ražošanā, 
• tirgū esošo produktu kvalitātes noteikšana un atbilstības apliecināšana, 
• jaunu produktu radīšana un pielietojuma izpēte, u.c.  
 

LLU Meža fakultātes Kokapstrādes katedrā par projekta līdzekļiem tiks aprīkotas 
vairākas laboratorijas, kuras izmantojamas arī studiju procesā un Latvijas mežzinātnes 
attīstībā. Tuvojoties iestājai Eiropas Savienībā, būs jāapliecina atbilstība harmonizētiem ES 
standartiem, kuru ieviešana Latvijai būs obligāta.  

 
Tehnoloģiju centrā paredzēts izveidot: 

• Koksnes materiālu laboratoriju, kur varēs pārbaudīt masīvo koksni, kā arī koksnes 
plātņu materiālus un to konstrukcijas. 

• Koksnes zinātnes laboratoriju. 
• Koka izstrādājumu laboratoriju līmētu materiālu testēšanai. 
• Laboratoriju mēbeļu kvalitātes testēšanai. 
• Tehnoloģisko procesu kontroles laboratoriju procesu testēšanai un diagnosticēšanai. 
• Hidrotermiskās apstrādes laboratoriju. 
• Apdares laboratoriju virsmu nodiluma, izturības un nolietojuma testēšanai. 
 

Tā kā testēšanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums bieži nav atšķirīgs, 
nākotnē būtu iespēja akreditēties pārbaudēm, papildus Eiropas tirgum, arī pēc citu tirgu, 
piemēram, ASV un Japānas, standartiem.  
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Jēkabpils Domes un projekta partneru, tai skaitā Latvijas Kokrūpniecības federācijas 
(LKF) un LLU, iesniegtais projekta "Jēkabpils meža industriālais biznesa parks" pieteikums ir 
apstiprināts un tam piešķirts finansējums. ES PHARE 2001 Ekonomiskās un sociālās 
kohēzijas programmas LE 01.05.01. "Uzņēmējdarbības vides attīstība Latvijā" finansējums 
paredzēts projekta ieviešanai un realizācijai laika periodā no 2003. gada 15. jūlija līdz 2004. 
gada 21. septembrim. 
 

Viena no trim šī projekta sadaļām tiks realizēta ciešā sadarbībā ar Latvijas 
Lauksaimniecības universitāti (LLU). Kā jau iepriekš minēts, LLU Meža fakultātes 
Kokapstrādes katedrā paredzēts izvietot Zināšanu un Tehnoloģiju centri. Šim nolūkam ir 
paredzēts projekta finansējums, lai veiktu nepieciešamos rekonstrukcijas un remontdarbus, kā 
arī aprīkojuma iegādes. Veicot projekta priekšizpētes un sagatavošanas darbus konstatēts, ka 
realizējot projektu, būtu iespējams optimizēt arī studiju procesu LLU Meža fakultātes 
Kokapstrādes katedrā. Saskaņā ar panākto vienošanos starp LLU un LKF, projekta mērķu 
sasniegšanai tiks izīrētas telpas Dobeles ielā 41, kur 1. stāva līmenī paredzēts izvietot  
Tehnoloģiju centra laboratorijas, bet bēniņstāvā, izbūvējot to par 4. stāvu, izvietot Zināšanu 
centra telpas. Tā kā pašlaik 1. stāvā ir izvietota mācību darbnīca, tad ir nepieciešams to 
pārvietot citās tam piemērotās telpās.  

 
Apsekojot katedras teritoriju un esošās ēkas, LLU komisija nāca pie slēdziena, ka 

vislabākais risinājums būtu jauna, speciāli šim nolūkam projektēta un aprīkota angāra 
celtniecība. Līdz ar to tādi mācību un laboratoriju nelabvēlīgi ietekmējošie faktori kā, 
darbmašīnu un cita tehnoloģiskā aprīkojuma izraisītais troksnis, putekļi un skaidas, tiek 
pārvietoti no galvenā mācību un laboratoriju korpusa. Bez tam praktiskā apmācība tiek 
pacelta kvalitatīvi augstākā līmenī nekā līdz šim. Tā kā projektā nav paredzēti līdzekļi 
praktiskās apmācības bāzes pārvietošanai, bet tas ir būtiski gan projekta sekmīgai realizācijai 
noteiktajā termiņā, gan apmācību procesa kvalitātes nodrošināšanai, tad tiek meklēts 
finansējums no nozares mērķdotācijām. Projekta partnerorganizācija LKF ir ieinteresēta šādā 
problēmas risinājumā un principā atbalsta to. Praktiskās apmācības bāzes pārvietošana notika 
2004. gada vasarā. 
 
 

1.3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 
 

 Lai gan kokapstrādes studiju programmas ir profesionālas, studentiem ir plašās 
iespējas nodarboties ar zinātnisko pētniecību, ko viņi arī aktīvi izmanto. Pētniecības darba 
pamatus studenti apgūst obligātajā studiju priekšmetā “Pētījumu metodoloģija” 5.semestra 
laikā. Šajā semestrī studenti, kuri vēlās iegūt inženiera diplomu ar tiesībām turpināt studijas 
maģistrantūrā, izvēlas sava zinātniska darba tematu, bet Kokapstrādes katedras sēdē nozīmē 
viņiem zinātniskā darba vadītājus. Trešā kursa laikā tiek izstrādāta pētnieciskā darba metodika 
un veikta situācijas analīze, t.sk. literatūras studijas par pētāmo problēmu. Eksperimentālā 
darba izpilde notiek gan Kokapstrādes un citu LLU katedru laboratorijās, gan arī ražošanas 
uzņēmumos ražošanas prakses laikā. Jāatzīmē, ka vairāki studenti, kuriem ir interese veikt 
padziļinātos zinātniskos pētījumus, iesaistās pētnieciskajā darbā jau jaunākajos kursos, 
strādājot pētījumu grupās kopā ar Meža fakultātes mācībspēkiem un vecāko kursu studentiem, 
tādējādi apgūstot komandas darba pieredzi. Šāda pēctecība ar studiju programmām saistītā 
radošā un zinātniski-pētnieciskā darba organizācijā garantē sekmīgu zinātniskā darba rezultātu 
ieguvi un veiksmīgu zinātniskā darba aizstāvēšanu Valsts Eksāmenu komisijā, absolvējot 
fakultāti. 
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 Ar kokapstrādes studiju programmām saistītais radošais un zinātniski-pētnieciskais 
darbs aptver ļoti plašu tematu loku, kas iekļaujami Materiālzinātnes nozares Koksnes 
materiālu un tehnoloģijas apakšnozarē. Jāatzīmē, ka visveiksmīgāk zinātniski-pētniecisko 
darbu veic studenti, kuri iesaistīti Kokapstrādes katedras komplekso pētniecisko projektu 
izpildes darba grupās, jo šo projektu resursi dod iespējas veikt pētījumus ar mūsdienu 
laboratorijas iekārtām un izmantot datortehniku rezultātu statistiskai apstrādei, procesu 
modelēšanai un analīzei. Patreiz Kokapstrādes katedrā tiek izpildīti šādi pētnieciskie projekti, 
kuru izpildē saistīti kopumā 12 studenti: 
• LZP sadarbības projekts Nr.02.0014 “Meža izpētes teorētiskie un tehnoloģiskie modeļi”; 
• LZP sadarbības projekts Nr.02.0007 “Koksnes pārstrādes produktu inovatīvas 

tehnoloģijas”; 
• IZM un A/S “Latvijas Finieris” finansētais TOP 02.30 “Augstvērtīgu bērza sortimentu 

audzēšana un izvērtēšana, bērza koksnes un bērza saplākšņu fizikāli mehānisko īpašību 
pētījumi”. 

 
2002./2003.studiju gadā VEK savus zinātniskos darbus aizstāvēja un ieguva tiesības 

turpināt studijas maģistrantūrā 17 kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmas absolvents (52 % no absolventu kopskaita), bet 2003./2004. studiju gadā – 13 
absolventi (57 % no absolventu kopskaita). 

 
 

1.3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 
 

Līdzīgas studiju programmas Latvijā netiek realizētas. Sadarbība notiek ar Lietuvas un 
Igaunijas augstskolām (Kauņas Tehnoloģiskā universitāte, Tallinas Tehniskā universitāte un 
Igaunijas Lauksaimniecības universitāte), kurās notiek studijas kokapstrādes jomā. Savstarpēji 
analizētas studiju un atsevišķu studiju priekšmetu programmas, notiek metodiskās literatūras 
apmaiņa un tiek atjaunoti mācībspēku kontakti. Prof. H.Tuherms piedalījās kā eksperts 
kokapstrādes studiju programmas starptautiskajā akreditācijā Tallinas Tehniskajā universitātē 
un Igaunijas Lauksaimniecības universitātē, un iepazīstināja ar iegūtām atziņām un kolēģu 
pieredzi Meža fakultātes mācībspēkus. 

 
Dibināti kontakti (galvenokārt pētniecības jomā) ar Helsinku Tehnoloģijas universitāti, 

Kymmenlaakso Tehnisko koledžu, Stokholmas Karalisko tehnoloģijas universitāti, notiek 
studiju programmu savstarpējā analīze, kā arī metodiskās literatūras un pētījumu rezultātu 
savstarpējā apmaiņa. 
 
 

1.3.5. Sadarbība ar darba devējiem 
 

 Studiju programmas ietvaros dibināti labi kontakti ar darba devējiem, kurus pārstāv 
Latvijas Kokrūpniecības federācija un citas tajā iekļautās profesionālās organizācijas. 
 
 Katru studiju gadu studiju priekšmeta “Jaunākais nozarē” ietvaros tiek pieaicināti 
vadošie nozares speciālisti, nolasīt lekcijas par aktuālām problēmām meža nozarē. Radošā 
sadarbība studentiem ar ražošanas darbiniekiem, galvenokārt bijušajiem attiecīgās studiju 
programmas absolventiem, notiek mācību un ražošanas prakšu laikā, kad studenti apgūst 
prakšu programmās iekļautos jautājumos un iepazīstas ar jaunāko tehniku un tehnoloģiju, 
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pieredzi ražošanas organizācijā un uzzina arī problēmas, kas jārisina ražotājiem. Ražošanas 
pārstāvju – darba devēju attieksme pret studentiem prakšu laikā ir pozitīva. 
 
 Cieša sadarbība ar darba devējiem notiek diplomdarbu izstrādes procesā. Lielāka daļa 
diplomdarbu tiek izstrādāti par jautājumiem, kas aktuāli konkrētajiem ražošanas uzņēmumiem 
(pēc ražošanas uzņēmumu pieprasījuma). Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības studiju programmas absolventi izstrādā kvalifikācijas darbus tikai pēc 
šo uzņēmumu pieprasījumiem, kur viņi strādā. Visus diplomdarbus un kvalifikācijas darbus 
recenzē attiecīgo ražošanas uzņēmumu speciālisti, kas ļauj iegūt profesionālo vērtējumu 
darbiem un projektiem tieši no darba devēju viedokļa. Arī Valsts Eksāmenu komisijas sastāvā 
ir iekļauti katru gadu 3 vai 4 darba devēju pārstāvji, bet VEK darbu pēdējos gados vada 
Latvijas Kokrūpniecības federācijas prezidents J.Biķis. 
 
 Darba devēju aptauja pārskata periodā nav veikta. Studiju programmas aktualizēšanai 
katru gadu tiek veikta bijušo studentu aptauja.        

      
 
 

1.4. Vērtēšanas sistēma 
 

 Iegūstamās izglītības vērtēšanas kritēriju pamatā ir studenta spējas lietot 
fundamentālo, humanitāro un ekonomisko studiju priekšmetos iegūtas zināšanas kokapstrādes 
tehnoloģisko procesu analīzē un pilnveidošanā, kā arī izprast meža nozares attīstības 
tendences Latvijā un pasaulē. Profesionāli vērtējot studentu zināšanas dažādos 
tehnoloģiskajos un organizatoriskajos jautājumos, uzsvars tiek likts uz prasmes saistīt 
ekonomiskos, sociālos, enerģētiskos un vides saglabāšanas aspektus ar rūpniecisko 
tehnoloģiju pilnveidošanu. 
 
 LLU tiek realizēta 10 ballu zināšanu vērtēšanas sistēma atbilstoši LLU Senātā 
apstiprinātajiem kritērijiem (10 – izcili, 9 – teicami, 8 – ļoti labi, 7 – labi, 6 – gandrīz labi, 5 – 
viduvēji, 4 – gandrīz viduvēji; 3 – vāji; 2 – ļoti vāji; 1 – ļoti, ļoti vāji). Apgūstot atsevišķus 
studiju priekšmetus, vērtējums “4” ir zemāka pozitīva atzīme; diplomdarbu un kvalifikācijas 
darbu aizstāvēšanā zemākais pozitīvais vērtējums ir “5”. Pašnovērtējuma gaitā ir atzīts, ka 
zināšanu novērtējumā maz lietots vērtējums izcili (10 balles), kas liecina par lielākas studentu 
daļas nespēju (vai nevēlēšanām) studiju laikā apgūt zināšanas virs programmas prasību 
līmeņa, bet no otras puses par pasniedzēju dažādām prasībām augsta līmeņa zināšanu 
vērtēšanā. 
 
  Katra studiju priekšmeta izvērstā programmā ir aprakstīta zināšanu vērtēšanas sistēma 
konkrētā priekšmetā. Vispārējā gadījumā tas iekļauj: 
• laboratorijas un praktisko darbu izpildes pārbaudi; 
• studentu atbilžu un referātu vērtēšanu semināros; 
• regulāro kontroldarbu pārbaudi un vērtēšanu (2...4 kontroldarbi katrā studiju priekšmetā, 

kas vienmērīgi sadalīti studiju priekšmeta apgūšanas periodā); 
• patstāvīgo mājas darbu izpildes kontroli un vērtēšanu;  
• kursa darbu un kursa projektu pārbaudi un vērtēšanu. 

 
Lielāka daļa (85 %) no eksāmeniem tiek kārtoti rakstiski. Atsevišķi pasniedzēji 

praktizē akumulējošo ieskaišu un eksāmenu kārtošanu, kompleksi vērtējot visus studentu 
darba vērtēšanas kritērijus semestra laikā. Studenti pozitīvi vērtē iespēju kārtot akumulējošo 
eksāmenu, jo tā veicina regulāru darbu visā semestra laikā. 
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1.5. Studenti 

 
 

1.5.1. Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programma 
 
 

Pēc šīs programmas līdz 2003./2004. studiju gada beigām sagatavoja kopumā 1596 
kokapstrādes inženierus, no kuriem laika periodā no 1994.gada līdz 1998.gadam 97 absolventi 
papildus inženiera kvalifikācijai ieguva arī bakalaura akadēmisko grādu; šim nolūkam bija 
nepieciešams noklausīties papildus kursus 5 KP apjomā, izstrādāt un aizstāvēt bakalaura 
zinātnisko darbu. 2003.gadā 17 absolventi un 2004.gadā 13 absolventi ieguva inženiera 
diplomu ar tiesībām turpināt studijas maģistrantūrā, aizstāvot Valsts eksāmenu komisijā 
papildus kvalifikācijas darbam arī zinātnisko darbu. 1995.gadā studijas beidza divi kursi – 
pēdējais izlaidums pēc 5 gadu apmācības programmas un pirmais izlaidums pēc 4 gadu 
apmācības programmas (augstākās profesionālās izglītības studiju programma). 

 
Uzņemto studentu un absolventu skaits pa gadiem dots 6.tabulā. 

 
6.tabula. 

 
Uzņemto studentu un absolventu skaits 

kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programmā 
 

Uzņemto studentu skaits  Absolventu skaits 
tajā skaitā tajā skaitā 

 
 

Studiju 
Gads 

 
kopā par 

valsts fi-
nansējumu 

par 
daļēju 
maksu 

 
konkursa 

koeficients 

 
kopā 

 
baka- 
lauri 

ar tiesībām 
studēt ma-
ģistrantūrā 

Absol-
ventu % 
no uz-
ņemto  
skaita 

1995./1996. 59 50 9 2,88 35 29 - 59,3 % 
1996./1997. 58 50 8 1,96 26 14 - 44,9 % 
1997./1998. 59 50 9 2,38 30 12 - 50,9 % 
1998./1999. 58 50 8 1,86 34 - 8 58,6 % 
1999./2000. 55 50 5 1,92 35 - 19 63,6 % 
2000./2001. 55 50 5 1,82 28 - 11 + 3 50,9 % 
2001./2002. 50 50 - 1,56 34 - 17 + 4 68,0 % 
2002./2003. 62 50 12 1,78 33 - 10 + 7 53,2 % 
2003./2004. 62 51 11 1,74 23 - 13 + 2 37,1 % 
2004./2005. 41 41 - 1,14 . . . . . . . . .  . . .  

  
 Neskatoties uz salīdzinoši augstu konkursa koeficientu, studiju programmu vidēji 
absolvē tikai nedaudz vairāk par 50% no uzņemtajiem studentiem. Tam par iemeslu 
galvenokārt ir vidusskolās un citās vidējās izglītības mācību iestādēs iegūtās nepietiekošās 
zināšanas matemātikā, fizikā un rasēšanā, kas apgrūtina fundamentālo studiju priekšmetu 
apguvi augstāko profesionālo studiju līmenī. Sevišķi tas izpaužas pēdējos gados, kad 
vidusskolās iepriekšminēto priekšmetu speckursi varēja būt izvēles statusā 

 
Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programmas absolventu 

kvalifikācijas aizstāvēšanas rezultāti laika periodā no 1996. līdz 2004.gadam ir apkopoti  
7.tabulā. Tabulas dati liecina, ka studentu sagatavošanas līmenis ir pietiekoši labs, jo deviņu 
gadu laikā tikai 17 darbi (6,1 % no kopskaita) ir novērtēti ar atzīmi, kas zemāka par 
novērtējumu “labi”.   
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7.tabula. 
         

Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 
absolventu kvalifikācijas, zinātnisko un bakalaura darbu aizstāvēšanas rezultāti 

 
Darbu aizstāvēšanas vērtējums Studiju 

gads 
Darbu 
skaits 5 (teicami) 4 (labi) 3 (apmierinoši) 

Vid. 
vērt. 

1995./1996. 35 27  (77,1 %) 8 (22,9 %) - 4,77 
1996./1997. 26 14 (53,8 %) 11 (42,3 %) 1 (3,9 %) 4,54 
1997./1998. 30 15 (50 %) 14 (46,7 %) 1 (3,3 %) 4,47 

Darbu aizstāvēšanas vērtējums    
10 

(izcili) 
9 

(teicami) 
8 

(ļoti labi) 
7 

(labi) 
6 

(gandr.labi) 
5 

(viduvēji) 
 

1998./1999. 34 - 6 (18 %) 25 (73 %)  3 (9 %) - - 8,09 
1999./2000. 35 - 4 (11 %) 18 (52 %) 6 (17%) 7 (20 %) - 7,54 
2000./2001. 28 - 6 (21 %) 15 (54 %) 7 (25%) - - 7,96 
2001./2002. 34 - 7 (21 %) 18 (52 %) 7 (21%) 1 (3 %) 1 (3 %) 7,85 
2002./2003. 33 - 5 (16 %) 12 (36%) 12 (36%) 4 (12%) - 7,55 
2003./2004. 23 - 3 (13 %) 14 (61 %) 4 (17 %) 2 ( 9 %) - 7,78 

 
 
 
 
 

1.5.2. Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa  
augstākās profesionālās izglītības studiju programma 

 
 
 

1997.gadā, pēc nozares profesionālo organizāciju lūguma, LLU Meža fakultātē 
atjaunotas nepilna laika (neklātienes) studijas, kas notiek saskaņā ar pirmā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības studiju programmu “Kokapstrādes tehnoloģija”. Nepieciešamība 
atjaunot nepilna laika studijas kokapstrādē saistīta ar koksnes mehāniskās apstrādes straujo 
attīstību Latvijas Republikā pēc neatkarības atjaunošanas, un daudzu personu, kuru 
iepriekšējā izglītība nebija saistīta ar kokapstrādi, iesaistīšanos šajā uzņēmējdarbības jomā. 
Uzņemto studentu un absolventu skaits pa gadiem dots 8.tabulā. Nepilna laika studijas 
kokapstrādes tehnoloģijā notiek tikai par daļēju maksu. 

  
8.tabula 

 
Uzņemto studentu un absolventu skaits kokapstrādes tehnoloģijas  

pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmā 
 
 

Studiju 
gads 

Uzņemto studentu  
skaits  

Absolventu  
skaits 

Absolventu % 
no uzņemto skaita 

1997./1998. 54 - - 
1998./1999. 76 - - 
1999./2000. 81 - - 
2000./2001. 91 17 31,5 % 
2001./2002. 102 11 14,5 % 
2002./2003. 57 17 21.0 % 
2003./2004. 40 16 40,0 % 
2004./2005. 52 . . . . . . 
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 Pagaidām studiju programmu absolvē tikai neliels skaits no uzņemtajiem studentiem, 

bet daudzi turpina vēl studijas. Tam par iemeslu ir gan studējošo liels vecums (ilgs 
pārtraukums izglītības procesā), gan arī grūtības savienot darbu ar studijām, neprasme strādāt 
patstāvīgi, studējot nepilna laika studiju režīmā, kā arī vidusskolās un citās vidējās izglītības 
mācību iestādēs iegūtas nepietiekošās zināšanas matemātikā, fizikā un rasēšanā, kas apgrūtina 
fundamentālo studiju priekšmetu apguvi augstāko profesionālo studiju līmenī. Arī 
nepietiekams mācību literatūras nodrošinājums reģionālās bibliotēkās neveicina nepilna laika 
studentu patstāvīgo darbu. Lai palīdzētu nepilna laika studentiem apgūt studiju programmu, 
Kokapstrādes katedra ir sagatavojuši speciāli viņiem piemērotus izdales materiālus, bet katra 
mēneša pirmajā sestdienā tiek organizētas konsultācijas katedras telpās visos speciālos studiju 
priekšmetos.  

 
Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas absolventu kvalifikācijas aizstāvēšanas rezultāti 9.tabulā. Tabulas dati liecina, 
ka studentu sagatavošanas līmenis ir pietiekoši labs, jo tikai 4 darbi (6,6 % no kopskaita) ir 
novērtēti ar atzīmi, kas zemāka par novērtējumu “labi”.   

 
 

9.tabula. 
         

Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības  
studiju programmas absolventu kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti 

 
 

Darbu aizstāvēšanas vērtējums    
Studiju 
Gads 

 
Darbu 
skaits 

10 
(izcili) 

9 
(teicami) 

8 
(ļoti labi) 

7 
(labi) 

6 
(gandr.labi) 

5 
(viduvēji) 

Vid. 
Vērt. 

2000./2001. 17 - 6 (35 %) 9 (53 %) 2 (12%) - - 8,24 
2001./2002. 11 - - 5 (46 %) 4 (36%) 1 (9 %) 1 (9 %) 7,85 
2002./2003. 17 - 3 (18 %) 8 (47 %) 5 (29%)  1 (6 %) - 7,76 
2003./2004. 16 - 4 (18 %) 6 (47 %) 5 (29 %) 1 (6 %) - 7,81 
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1.6. Akadēmiskais personāls 
 
 
 Kokapstrādes studiju programmu nodrošināšanai ir iesaistīti 71 mācībspēks, no kuriem 
9 ir habilitētie zinātņu doktori (12,7 %) un 25 – zinātņu doktori (35,2 % no iesaistīto 
mācībspēku kopskaita); 78 % no visiem studiju priekšmetiem vada habilitētie doktori un 
doktori. Kokapstrādes studiju programmu realizācijā iesaistīta akadēmiskā personāla saraksts 
ir dots 12.tabulā. Šajā tabulā izcelti mācībspēki, kuri pārskata periodā paaugstinājuši savu 
kvalifikāciju vai no jauna iesaistīti studiju programmas realizācijā ar mērķi atjaunot 
akadēmiskā personālu. Šim sastāvam ir raksturīga liela zinātniski pedagoģiskā darba pieredze, 
tomēr vēl pagaidām vidējais vecums ir virs 55 gadiem. 
 

10.tabula 
Kokapstrādes specialitātes studiju programmu realizācijā 

iesaistīto mācībspēku kvalifikācija 
 

Skaits Skaits Zinātniskie un 
akadēmiskie grādi kopā % 

Ieņemamie 
amati Kopā % 

Habilitētie doktori 9 12,7 % Profesori 13 18,3 % 
Zinātņu doktori 25 35,2 % Asociētie profesori 6   8,4 % 

Maģistri 21 29,6 % Docenti 19 26,8 % 
Bakalauri 10 14,1 % Lektori 22 29,6 %  

Profesionālā kvalifikācija 6 8,4 % Asistenti 11 16,9 % 
Kopā 71 100 % Kopā 71 100 % 

 
 

 No kokapstrādes studiju programmu realizācijā iesaistītājiem mācībspēkiem viens 
profesors ir LZA īstenais loceklis, divi – LZA korespondētājlocekļi; Latvijas 
Lauksaimniecības un mežzinātņu akadēmijas locekļi ir 8 studiju programmas mācībspēki. 
Viens mācībspēks ir Zviedrijas Karaliskās Inženierzinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, viens 
– Zviedrijas Karaliskās Lauksaimniecības un mežsaimniecības akadēmijas ārzemju loceklis 
un Igaunijas Lauksaimniecības universitātes Goda doktors Dr.h.c.silv. Kokapstrādes studiju 
programmu realizācijā ir iesaistīti arī 4 LZP mežzinātņu eksperti, tajā skaitā arī Mežzinātņu 
ekspertu komisijas priekšsēdētājs. Mācībspēku vidū ir arī Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un 
eksportētāju asociācijas prezidents, Latvijas Amatniecības kameras prezidents, Kokapstrādes 
tehnoloģiskā centra direktors un Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors. Šāda 
kokapstrādes studiju programmā iesaistīto mācībspēku – zinātnieku profesionālā darbība ļauj 
studiju procesā aktualizēt visu nozares jaunāko informāciju, kā arī nodrošina teicamo 
atgriezenisko saiti. Visi mācībspēki regulāri stažējas ārzemēs vai paaugstina savu 
kvalifikāciju dažādos kursos un semināros Latvijā. 
 
 Kokapstrādes specialitātes studiju programmu realizācijā iesaistītas struktūrvienības 
un to uzdevumi ir doti 11.tabulā. 
  
 Pašnovērtēšanas gaitā atzīts, ka īpaša vērība ir jāvelta mācībspēku sastāva 
atjaunošanai. Zināms uzlabojums bija jau 2000./2001.studiju gadā, kad visās fakultātes 
katedrās studiju procesā tiks iesaistīti asistenti vai asistenti - stažieri paaudžu maiņai 
perspektīvā. Ir pamats prognozei, ka virkne jauno mācībspēku cels savu zinātnisko 
kvalifikāciju, aizstāvot inženierzinātņu maģistra vai doktora grādus. Ir jāturpina darbs pie 
vadošās profesūras nodrošinājuma specialitātē.  
 
 Kokapstrādes studiju programmu akadēmiskā personāla galvenā problēma ir analoga 
ar problēmām visās augstskolās – nelabvēlīga vecuma struktūra. Tas saistīts galvenokārt ar 
relatīvi zemo akadēmiskā personāla atalgojumu. Ja tuvāko 3...5 gadu laikā stāvoklis 
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neuzlabosies, būs apdraudētas iespējas garantēt kvalitatīvu studiju procesa norisi. Patreiz vēl 
iespējams iesaistīt studiju procesā augstas kvalifikācijas speciālistus, kuru vecums ir lielāks 
par 63...65 gadiem (arī strādājot daļējā slodzē), jo atcelti ierobežojumi saņemt pilnā apjomā 
vecuma pensiju strādājošiem pensionāriem. Diemžēl neizdodas piesaistīt akadēmiskajam 
darbam labākos jaunos speciālistus, jo nozarē vidējā darba alga ir ievērojami augstāka un 
darba vietu piedāvājums pēdējos gados pārsniedz absolventu skaitu pat 2 reizes.    

 
11.tabula 

Kokapstrādes specialitātes studiju programmu 
realizācijā iesaistītas struktūrvienības 

 

Nr.
p.k 

Struktūrvienība Fakul-
tāte 

Uzdevumi 

Vadošā struktūrvienība 
1. Kokapstrādes katedra MF Nodrošināt studiju programmas pilnīgu 

realizāciju, speciālo priekšmetu apguvi, 
kvalifikācijas un zinātnisko (bakalaura) darbu 
izstrādi 

Profilējošs (specialitātes) struktūrvienība 
1. Meža izmantošanas 

katedra 
MF Nodrošināt studiju programmas realizāciju 

koksnes zinātnes un nozares organizācijas un 
uzņēmējdarbības jomā 

Pārējās struktūrvienības 
1. Informātikas institūts 

(Matemātikas un 
Informātikas katedras) 

II Pamatzināšanu nodrošināšana matemātikā un 
informātikā inženierzinātņu fundamentālo un 
programmas speciālo priekšmetu apguvei 

2. Humanitārais institūts 
(Filozofijas, Sociālo 
zinātņu un Valodu 
katedras) 

HI Humanitārā bloka realizācija visās studiju 
pakāpēs 

3. Mehānikas institūts, 
Spēkratu institūts, 
Lauksaimniecības 
enerģētikas institūts,  
Izglītības un mājsaimnie- 
Cības institūts 

TF Nodrošināt inženierzinātņu un psiholoģijas 
studiju priekšmeta apguvi 

4. Ekonomikas katedra, 
Grāmatvedības un finansu 
katedra, Uzņēmējdarbības 
katedra 

EF Nodrošināt ekonomisko un uzņēmējdarbības 
priekšmetu apguvi 

5. Arhitektūras un 
būvniecības katedra, Vides 
un ūdenssaimniecības 
katedra, Fizikas katedra 

LIF Atbilstoši katedru profilam nodrošināt 
būvniecības pamatu, ekoloģijas un vides 
aizsardzības, fizikas studiju priekšmetu apguvi 

6. Ķīmijas katedra PTF Nodrošināt ķīmijas kursa apguvi 
7. Mežkopības katedra MF Nodrošināt mežsaimniecības pamatu apguvi 
8. Darba vides katedra MF Cilvēka aizsardzības un ergonomikas bloka 

studiju priekšmetu apguves nodrošināšana 
 



12.tabula 
Kokapstrādes specialitātes studiju programmu akadēmiskais personāls 

 
 

Nr. 
p.k. 

 
Uzvārds, vārds 

 
Fakultāte, 

katedra 

 
Amats, 

zinātniskais grāds 

 
Studiju priekšmets 

Ap-
joms 
KP 

 
Pienākumi 

studiju procesā 
1. GRĪNFELDS Alfons MF, MIZM Prof., Dr.sc.ing. Meža ienesība 1,0 Lekcijas 
2. HROLS Jurijs MF, KOKA Prof., Dr.habil.chem. - - Nobeiguma darbi 
3. LIEPA Imants MF, MEZK Prof., Dr.habil.biol. Pētījumu metodoloģija 2,0 Lekcijas, prakt.darbi  
4. MOSKVINS Genādijs TF, LENI Prof., Dr.habil.sc.ing. Kokapstrādes procesu automatizācija 2,0 Laboratorijas darbi 
5. OZOLIŅŠ Rūdolfs II, MATE Prof., Dr.habil.silv. Matemātika 5,0 Lekcijas 
6. ROCĒNS Kārlis MF, KOKA Prof., Dr.habil.sc.ing. Koka būvkonstrukcijas 2,0 Lekcijas, prakt.darbi, 

Nobeiguma darbi 
7. ŠNĪDERS Andris TF, LENI Prof., Dr.sc.ing. Kokapstrādes procesu automatizācija 2,0 Lekcijas 
8. TREIMANIS Arnis MF, KOKA Prof., Dr.habil.sc.ing. Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas 2,0 Lekcijas, lab.darbi, 

nobeiguma darbi 
9. TUHERMS Henns MF, KOKA Prof., Dr.habil.sc.ing. Koksnes griešanas procesi 

Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 
Kokapstrādes procesu modelēšana 
Meža nozares aktuālās problēmas 

1,5 
6,5 
2,5 
1,0 

Lekcijas, lab.darbi 
Lekcijas, pr.d.,k.pr. 
Lekcijas, pr.d., k.d. 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 

10. ZĀLĪTIS Pēteris MF, MEZK Prof., Dr.habil.silv. Mežsaimniecības pamati 2,0 Lekcijas, lab.d. 
11. DREIMANIS Andrejs MF, MEZK Prof., Dr.silv. Medību saimniecība 1,5 Lekcijas, lab.d. 
12. DRĒSKA Andris MF, MIZM Ass.prof., Dr.sc.ing. Pētījumu metodoloģija 2,0 Lekcijas, pr.d. 
13. LĪPIŅŠ Leonards MF, MIZM Prof., Dr.sc.ing. Koksnes mācība 

Meža prečzinība 
2,0 
2,0 

Lekcijas 
Lekcijas 

14. PURVGALIS Aivars MF, MIZM Ass.prof., Dr.silv. Kokapstrādes ekonomika 
Uzņēmējd.org. kokapstr. uzņēmumos 
Grāmatvedības pamati 
Koktirdzniecība 
Uzņēmējd. ekonomikas projektēšana 

1,5 
4,0 
1,5 
1,5 
1,5 

Lekcijas, pr.d. 
Lekcijas, pr.d., k.d. 
Lekcijas, pr.d. 
Lekcijas, pr.d. 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 
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15. PUŠINSKIS Valentīns TF, MEHA 
MF, KOKA 

Ass.prof., Dr.sc.ing. Mašīnu elementi 
Pneimotransports kokapstrādē 
Taras un ēvelēto materiālu ražošana 
Iekšējais transports kokapstrādē 

4,5 
2,5 
1,0 
1,5 

 

Lekcijas, lab.d., k.pr. 
Lekcijas, lab.d., k.d. 
Lekcijas 
Lekcijas, lab.d. 
Nobeiguma darbi 

16.  VĒRDIŅŠ Gunārs TF, SPEK 
MF, KOKA 

Ass.prof., Dr.sc.ing. Konstrukciju materiāli 2,0 Lekcijas, lab.d. 
Nobeiguma darbi 

17. VILCIŅA Anastasija EF, EKON Prof., Dr.oec. Ekonomikas teorija 1,5 Lekcijas 
18. ZIEMELIS Imants TF, MEHA Ass.prof., Dr.sc.ing. Materiālu pretestība 3,0 Lekcijas, pr.d. 
19. ANDERSONE Zinaīda HI, FILO Doc., Dr.thil. Filozofija 1,5 Lekcijas, semināri 
20. AUMALE Minjona TF, MEHA Docente Tehniskā grafika 4,0 Lekcijas, pr.d. 
21. BEĶERIS Zigurds  MF, DVID Docents, Dr.biol. Cilvēks ārkārtas situācijās 1,0 Lekcijas 
22. BŪMANIS Kārlis MF, KOKA Docents, Mgr.ing. Tehniskā mērīšana kokapstrādē 

Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 
Jaunākais nozarē 
Datorizētā projektēšana 
Iekārtas uzturēšanas organizācija 
Uzņēmējdarbība nozarē 

1,0 
6,5 
1,5 
1,0 
1,0 
4,0 

Lekcijas, lab.d. 
Laboratorijas darbi 
Lekcijas 
Lekcijas 
Lekcijas 
Ražošanas prakse 
Nobeiguma darbi 

23. ČAKSTE Ilze PTF, KIMI Doc., Dr.chem. Ķīmija 3,0 Lekcijas, lab.d. 
24. ČUKURS Jānis TF, MEHA Doc., Dr.sc.ing. Tehniskā grafika 4,0 Praktiskie darbi 
25. DREIMANIS Ēvalds LIF, VIDE Doc., Dr.biol. Ekoloģija un vides aizsardzība 2,0 Lekcijas, lab.d. 
26. DOMKINS Andrejs MF, KOKA Ass.prof., Mgr.ing. Koka izstrādājumu ražošana 5,5 Lekcijas, k.pr. 

Nobeiguma darbi 
27. KAZĀKS Vilnis MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Koka pamatkonstrukcijas 3,0 Lekcijas, k.d. 

Nobeiguma darbi 
28. KLEĢERIS Ilmārs TF, LENI Doc., Dr.sc.ing. Elektrotehn. un rūpn.elektron.pamati 2,5 Lekcijas, lab.d. 
29. KOZULIŅŠ Voldemārs MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Zāģmateriālu ražošana 

Kokapstrādes tehnoloģija 
5,5 
3,0 

Lekcijas, k.pr. 
Ražošanas prakse 
Nobeiguma darbi 

30. KRONBERGS Ēriks TF, MEHA Doc., Dr.sc.ing. Hidraulika 2,5 Lekcijas, lab.d. 
31. OZOLA Lilita LIF, BUVK Doc., Mgr.ing. Koka būvkonstrukcijas 1,0 Lekcijas 
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32. SARMULIS Ziedonis MF, MIZM Doc., Mgr.ing. Koksnes mācība 
Meža prečzinība 

2,0 
2,0 

Laboratorijas darbi 
Laboratorijas darbi 

33. SKRUPSKIS Voldemārs MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Saplākšņu ražošana 
Koksnes plātņu ražošana 
Drāzto finieru ražošana 

3,0 
2,0 
1,0 

Lekcijas, k.pr. 
Lekcijas 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 

34. STAŠA Jānis MF, DVID Doc., Mgr.ing. Cilvēku aizsardzība 
Ergonomika 
Darba aizsardzība 

2,0 
1,0 
1,0 

Lekcijas, lab.d. 
Lekcijas, lab.d. 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 

35. STURMOVIČA Elīna PTF, PRT Doc., Dr.sc.ing. Siltumtehnika un siltumapgāde 2,5 Lekcijas, lab.d. 
36. ŠMITS Jānis MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Koksnes  materiālu apdare 4,0 Lekcijas, lab.d. 

Nobeiguma darbi 
37. VASIĻEVSKIS Antons MF, MIZM Doc., Dr.sc.ing. Mežizstrādes pamati 

Tehniskās jaunrades pamati 
1,5 
1,0 

Lekcijas 
Lekcijas 

38. ZEIDMANE  Anda LIF, FIZI Doc., Dr.paed. Fizika 3,0 Lekcijas 
39. AKERFELDS Ivars MF, KOKA Doc, Mgr.ing. Koksnes hidrotermiskā apstrāde 

Koksnes aizsardzība un konservēšana 
Kokapstrādes tehnoloģija 
 

5,5 
1,0 
3,0 

Lekc.,pr.d., lab.d.,k.pr. 
Lekcijas, lab.d. 
Mācību prakse 
Nobeiguma darbi 

39. BIŠOFA Aina EF, EKON Lektore Mārketings (Tirgvedības pamati) 1,0 Lekcijas 
40. BITE Ligita EF, UZND Lektore Uzņēmējdarbības likumi 1,0 Lekcijas, semināri 
41. BLUSANOVIČA Ilze HI, VALO Lektore, Mgr.psih. Vācu valoda 6,0 Praktiskie darbi 
42. GRUNDE Uldis II, INFO Lektors Visual basic 1,5 Praktiskie darbi 
43. KAZAINE Ilze II, INFO Lektore Informātika 4,0 Lekcijas, lab.d. 
44. KAZAINIS Ģirts II, INFO Lektors Internet lappušu veidošana 2,0 Lekcijas, pr.d. 
45. KIVLENIEKS Arnis TF, MEHA Lektors Tehniskā grafika 4,0 Laboratorijas darbi 
46. KŪLIŅŠ Laimonis MF, KOKA Lektors, Mgr.ing. Ievads specialitātē 

Saplākšņu ražošana 
Koksnes plātņu ražošana 
Koka izstrādājumu ražošana 
Līmes un koksnes līmēšana 

1,0 
3,0 
2,0 
5,5 
1,0 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi 
Laboratorijas darbi 
Lekcijas, lab.d. 
Nobeiguma darbi 
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47. PAURA Andrejs II, INFO Lektors Grafiskais redaktors 1,5 Lekcijas, lab.d. 
48. PUTNIŅA Maruta HI, SOCI Lektore, Mgr.paed. Socioloģija 1,5 Lekcijas, semināri 
49. PŪCE Alla EF, EKON Lektore Tiesību pamati 1,0 Lekcijas, pr.d. 
50. RUŠKO Akvelīna MF, KOKA Lektore Kokapstrādes ražotņu projektēšana 2,0 Lekcijas, k.d. 
51. RUŽA Ingūna II, INFO Lektore Informātika 4,0 Lekcijas, lab. d. 
52. SILAMIĶELE Ilze MF, MIZM Lektore, Mgr.silv. Meža likumi 1,0 Lekcijas 
53. SVIKA Mārtiņš HI, VALO Lektors Angļu valoda 6,0 Praktiskie darbi 
54. TREPŠS Ignats HI, FILO Lektors Ētika, estētika 1,5 Lekcijas, semināri 
55. VANOVSKA Vizma TF, IZMA Lektore Lietišķā psiholoģija 1,0 Lekcijas 
56. VEIDEMANE Anna HI, VALO Lektore Vācu valoda 6,0  Praktiskie darbi 
57. VIZBULIS Jānis TF, MEHA Lektors Teorētiskā mehānika 2,5 Lekcijas, pr.d. 
58. ŽODZIŅA Maija LIF, ARBU Lektore, Mgr.ing. Rūpniecības būvniecības pamati 2,5 Lekcijas, lab.d., k.d. 
59. BLUKA Aldona PTF, KIMI Asistente Ķīmija 3,0 Laboratorijas darbi 
60. ČERŅĀJEVA Sarmīte II, MATE Asistente Matemātika 5,0 Praktiskie darbi 
61. DUBROVSKIS Dagnis MF, MIZM Asistents Meža resursu ekonomika 2,0 Lekcijas 
62. HOFMANE Sandra HI, SOCI Asistente, Mgr.paed. Vadzinību pamati 3,0 Lekcijas, semināri 
63. KAMOLIŅA Elva II, INFO Asistente Informātika 4,0 Laboratorijas darbi 
64. KIZIKA Baiba EF, EKON Asistente Ekonomikas teorija 1,5 Praktiskie darbi 
65. LIEPIŅA Ilze TF, IZMA Asistente, Mgr.paed. Psiholoģija 1,5 Lekcijas, pr.d. 
66. PELĒCE Ilze LIF, FIZI Asistente Fizika 3,0 Laboratorijas darbi 
68. PRIEDKALNS Gints MF, KOKA Lektors, Mgr.sc.ing. Koka pamatkonstrukcijas 

Zāģmateriālu ražošana 
3,5 
5,5 

Lab.d, k.d. 
Pr.d., lab.d., k.pr. 

69. RUKS Uldis MF, KOKA Asistents Kokapstrādes tehnoloģijas pamati 
Kokapstrādes pamati 

4,0 
3,0 

Laboratorijas darbi 
Mācību prakse 

70. SKRINDA Ilze  II, MATE Asistente Matemātika 5,0 Praktiskie darbi 
71. ARBIDĀNS Mareks MF, KOKA Asistents Pneimotransports kokapstrādē 2,5 Lekc., lab.d., k.d. 



1.7. Pašnovērtējums 
 

Izvērtējot kokapstrādes specialitātes augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmas kopumā, ir jāatzīst, ka patreizējās studiju programmas nodrošina vispusīgu 
zināšanu ieguves iespēju koksnes mehāniskajā apstrādē, dod iespēju studentiem specializēties 
izvēlētajā virzienā, un atbilst izvirzītiem mērķiem. Studentiem ir iespējas līdztekus speciālo 
kursu apguvei iegūt zināšanas inženierzinātņu akadēmiskajos studiju priekšmetos, ekonomikā 
un uzņēmējdarbībā, kā arī pilnveidot sevi kā personību, apgūstot fundamentālos un 
humanitāros studiju priekšmetus. Studentiem ir radītas plašas iespējas piedalīties zinātniskajos 
pētījumos, un šīs iespējas tiek arī aktīvi izmantotas. Pakāpeniski tiek pilnveidota laboratorijas 
un metodiskā bāze. Pozitīvi tika novērtēta pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 
studiju programmas “Kokapstrādes tehnoloģija” saturs un šīs programmas absolventu 
tālākizglītošanās iespējas; minētā studiju programma atbilst pilnībā darba tirgus prasībām un 
nodrošina tās absolventiem iespējas sekmīgi darboties dažāda profila kokapstrādes ražotnēs. 

 
Kokapstrādes specialitāšu studiju programmu pašnovērtēšanas komisija uzskata, ka ir 

nepieciešama tālāka studiju programmu pilnveidošana, veidojot izvēles priekšmetu blokus un 
samazinot lielo maza apjoma studiju priekšmetu skaitu. Jāveic nepieciešamie sagatavošanas 
darbi pārejai uz nodarbību plānošanu pēc priekšmetu apguves principa un jāizskata iespējas  
paaugstināt studentu patstāvīgā darba efektivitāti. Jāmeklē iespējas iesaistīt akadēmiskajā 
darbībā jaunos, perspektīvos mācībspēkus.     

 
 
 
 

1.8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
 

Pamatojoties uz pašnovērtējuma rezultātiem, izvirzīti šādi galvenie uzdevumi 
kokapstrādes studiju programmu kvalitātes uzlabošanai: 
• jāturpina laboratorijas bāzes pilnveidošana un apgāde ar mūsdienu laboratorijas un 

tehnoloģisko iekārtu. 2004. gadā pabeigt Kokapstrādes katedras praktiskās apmācības 
bāze rekonstrukciju, uzbūvējot jaunu praktiskās apmācība (mācību laboratorijas korpusu); 

• piedalīties ES PHARE 2001 Ekonomiskās un sociālās kohēzijas programmas LE 01.05.01 
ietvaros projekta “Jēkabpils meža industriālais biznesa parks” realizācijā, izveidojot LLU 
Kokapstrādes katedras telpās biznesa parka Zināšanu un Tehnoloģiju centrus, kas 
izmantojami studiju un tālākizglītības programmu kvalitatīvākai realizācijai, kā arī 
zinātnisko pētījumu veikšanai ar ES atzītām metodēm;  

• jāturpina uzsāktais darbs akadēmiskā personāla vecuma sastāva optimizācijai; 
• jāturpina uzsākta studiju priekšmetu pilnveidošana un saskaņošana ar profesijas standarta 

prasībām, samazinot maza apjoma studiju priekšmetu skaitu un radīt priekšnosacījumus 
pārejai uz priekšmetu plānošanu un apgūšanu blokos; 

• aktīvāk sagatavot mācību un metodisko literatūru, sevišķi nepilna laika studentu studiju 
procesa aktivizēšanai; 

• pēc nozares profesiju standartu apstiprināšanas izvērtēt studiju programmas atbilstību 
standarta prasībām un veikt atbilstošas izmaiņas studiju programmā; 

• katru otro gadu veikt darba devēju aptauju par studiju procesa rezultātiem.    
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2. Maģistrantūras studiju programma 
 
 
 

2.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 
 

 
 
 LLU Meža fakultātes maģistrantūras mērķis ir gatavot vispusīgi izglītotus jaunos 
zinātniekus, pedagogus un uzņēmējus, kas būtu apveltīti ar radošu, patstāvīgu lemtspēju un 
veicinātu Latvijas meža nozares tālāku attīstību. 
 
 Maģistrantūras akadēmiskās studiju programmas mērķis ir nodrošināt: 
• akadēmiski izglītotus inženierzinātņu maģistrus zinātniskajam darbam LLU vai citās 

augstskolās; 
• akadēmiski izglītotus pedagogus darbam LLU vai vidējās speciālās mācību iestādēs; 
• maģistrus tālākām studijām doktorantūrā; 
• augstas kvalifikācijas speciālistus darbam valsts, pašvaldību institūcijās, saimnieciskās 

pašpārvaldes struktūrās un ar meža nozari saistītos valsts vai privātajos uzņēmumos un 
konsultatīvajā dienestā. 

 
Maģistrantūras akadēmiskās studijas paredz specializāciju kādā no kokapstrādes 

nozarēm studiju programmas kokapstrāde (koksnes materiāli un tehnoloģijas) ietvaros –
programmas vadītājs V. Kozuliņš, doc., Dr.sc.ing. 
  
 Studiju programmā  paredzētās teorētiskās studijas (lekcijas un patstāvīgais darbs), 
praktisko iemaņu attīstība (laboratorijas darbos, semināros, praksēs), pedagoģiskā darbība 
(laboratorijas darbu un semināru vadīšana), kā arī patstāvīga kursa darbu izstrāde un 
zinātnisko pētījumu veikšana nodrošina maģistra spēju: 
• pārzināt izvēlētās zinātnes nozares vēsturisko attīstību, pašreizējo situāciju un prasmi 

izvēlēties aktuālākos turpmākās darbības virzienus; 
• orientēties izvēlētā studiju virziena zinātnes un prakses jautājumos; 

• veikt patstāvīgus pētījumus doktorantūrā;  
• izvērtēt nozares attiecīgo zinātnisko pētījumu metodes tehnoloģiju materiāli 

tehnisko un ekonomisko atbilstību izvirzītajam mērķim; 
• izmantot informātikas sfēras pakalpojumus un pielieto gūtās atziņas savas nozares 

pētījumu izvērtēšanā; 
• patstāvīgi izvērtēt iegūtos zinātniskās pētniecības darba rezultātus, pamatojot to 

būtiskumu un nozīmi attiecīgajā ražošanas tehnoloģijas pilnveidošanā; 
• patstāvīgi turpināt pašizglītošanos, apgūstot jaunas praktiskā un pedagoģiskā darba 

metodes izvēlētajā nozarē. 
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2.2. Studiju programmas attīstība 
 
 

LLU ir vienīgā  Latvijas augstskola, kurā iespējams iegūt akadēmisko izglītību meža 
nozarē. Maģistrantūra ir akadēmisko studiju otrais līmenis, kurš seko pēc bakalaura zinātniskā 
grāda vai augstākas profesionālās izglītības ieguves. Pēc akadēmiskā kursa apguves un 
zinātniskā darba izstrādes iegūst inženierzinātņu maģistra grādu. Maģistra grāda ieguvējam ir 
tiesības turpināt studijas doktorantūrā kā Latvijā, tā arī ārzemju universitātēs.  

 
 Nepieciešamība pēc augsti izglītotiem meža nozares speciālistiem ir liela. Studiju 
programma maģistrantūrā veidota tā, lai pēc absolvēšanas speciālists sekmīgi varētu darboties 
visdažādākajās ar meža nozari saistītās sfērās. Maģistranti sekmīgi iekļaujas darbā dažādās 
tautsaimniecības struktūrās vai organizē privāto biznesu. Latvijai nepieciešamo maģistru 
sagatavošana ārzemēs izmaksātu dārgāk un absolventi nebūtu pietiekoši kompetenti Latvijas 
specifisko apstākļu izpratnē. Latvijai ir savs zinātniskais potenciāls un pieredze meža nozarē, 
vienīgi jāturpina materiālās bāzes modernizācija. Latvijai svarīgi ir saglabāt zinātnisko 
darbinieku un speciālistu pēctecību, kas panākama attīstot pētniecisko darbu jau uzsāktajos 
virzienos kā arī turpinot studiju programmu pilnveidošanu. 
 
 Inženierzinātņu (materiālzinātņu nozares koksnes materiālu un tehnoloģijas 
apakšnozares) maģistra studiju programma izstrādāta, izmantojot gan Latvijas mežzinātnes 
līdzšinējo pieredzi, gan ārvalstu universitāšu maģistrantūras studiju programmu veidošanas 
principus, kā arī ņemta vērā Latvijas republikas tautsaimniecības vajadzība pēc augsti 
kvalificētiem speciālistiem. Tā veidota, lai līdz ar padziļinātu akadēmisko izglītību maģistra 
grāda pretendenti realizētu zinātniskos pētījumus mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošā 
līmenī. Lai to sasniegtu, maģistra studiju programmas ir saskaņotas arī ar LZP apstiprināto 
zinātnes nozaru klasifikatoru, kas veido pamatu maģistrantūras perspektīvai attīstībai.   
 

Pētnieciskais darbs koksnes materiālu un tehnoloģijas maģistrantūrā ir saistīts ar 
koksnes materiāliem un pārstrādes tehnoloģiju, ar koksnes un uz koksnes bāzes veidoto 
materiālu un konstrukciju struktūru, pamatīpašībām un ekspluatācijas procesiem: 
• koksnes kvalitātes kompleksa un perspektīva izvērtēšana un optimālo izmantošanas veidu 

noteikšana; 
• koksnes dabisko un ekspluatācijas īpašību uzlabošana un koksnes materiālu tālākas 

izmantošanas stratēģija; 
• koksnes mehāniskās apstrādes procesi, kokapstrādes iekārtas un instrumenti; 
• koka konstrukcijas, līmētie materiāli un līmētas koka konstrukcijas. Koksnes izstrādājumu 

projektēšana; 
• zāģmateriālu, līmēto materiālu un koka izstrādājumu (arī mēbeļu) ražošana un kvalitātes 

vadība; 
• koksnes kompleksās izmantošanas problēmas, koksnes izmantošana enerģētikā u.c. 
 
 Atšķirībā no bakalaura studijām, maģistrantūras studijas ir vairāk specializētas, tiek 
piedāvāts lielāks izvēles priekšmetu skaits un patstāvīgā darba īpatsvars. Visu studiju virzienu 
maģistrantiem vienādi obligāti ir humanitārie un vispārizglītojošie studiju kursi. 
Specializēšanās sākas ar specialitātes vispārējo un speciālā kursa izvēli. Teorētiskais kurss 
sastāda 51,3 % (41 KP) no studiju programmas kopapjoma, pārējais ir pētniecības prakse,  
maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana. Studijas iespējams veikt kā pilna laika (ilgums 2 
gadi) vai nepilna laika (ilgums 3...4 gadi) studijas. 
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LLU Meža fakultātes maģistra studiju programma (13.tabula) un ar šo programmu 
saskaņots nepilna laika maģistra studiju plāns (14.tabula) atbilst LLU Senāta 2002.gada 
12.jūnija lēmumamu Nr.4-106 “Par LLU maģistra akadēmisko studiju programmu standartu”, 

 
 
 

13.tabula 
 

Maģistra studiju programma LLU Meža fakultātē 
 
 
 

 Priekšmeta Nodarbību stundu skaits kopā 
Studiju priekšmeti Apjoms I kurss II kurss 

 h KP rudens sem. 
14 ned. 

ziemas sem. 
3+8 ned. 

rudens sem. 
12 ned. 

ziemas sem. 
8 ned. 

1. Obligātie studiju priekšmeti (A daļa) – kopā ne mazāk par 25 KP:   
1.1. Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP:  
- Meža politika 32 2,0 32 -  eks. - - - 
- Meža ekoloģija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Meža ģeogrāfija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 24 -  iesk. - - - 
- Meža vērtība 32 2,0 32 – iesk. - - - 
- Pētījumu metodoloģ. padziļ.kurss 32 2,0 - 32 -  eks. - - 
- ES Meža nozares stratēģija 24 1,5 - - - 24 - iesk. 
 1.2.Speciālais kurss – kopā ne mazāk par 12 KP: 
Apgūstamo priekšmetu sarakstu  un 
to apgūšanas plānu nosaka  katedra, 
pie kuras maģistrants specializējas. 

Kopā 
ne mazāk par 

12 KP  

Gadā 
vismaz 4 KP, eks. 

Gadā 
vismaz 8 KP, eks. 

2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daļa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daļa – kopā 20 KP: 
- Svešvalodas speckurss  32 2,0 20 12, eks.  - - 
- Zinātnes filozofija 32 2,0 32, eks. - - - 
- Matemātikas metožu pielietošana 32 2,0 32, eks. - - - 
- Pētniecības prakse - 14,0 Gadā vismaz 8 KP, iesk. Gadā līdz 6 KP, iesk. 
1.3. Izvēles daļa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP:  
- Informātikas speckursi 48 3,0 - blokā 3 ned. - - 
- Socioloģiskie pētījumi 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - 48, iesk. - 
3. Brīvā izvēle (C daļa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
- Psiholoģija 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Retorika 32 2,0 - - - 32, iesk. 
- Tautsaimn. aktuālās problēmas 16 1,0 - - - 16, iesk. 
- Starptautiskie ekonomiskie sakari 32 2,0 - - 32, iesk. - 
4. Maģistra darba izstrādāša- 
    na un aizstāvēšana  

25 KP 5 … 10 KP, iesk. 15 … 20 KP, iesk. 

K o p ā : 80 KP ne mazāk par 40 KP līdz 40 KP 
 
 

 
 
 
 
 



 
14.tabula 

LLU Meža fakultātes nepilna laika maģistra studiju plāns 
 

 Priekšmeta Klātienes nodarbību  stundu skaits 
Studiju priekšmeti apjoms 1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 

 h KP 1.ses. 2.ses. 3.ses. 1.ses. 2.ses. 3.ses. 1.ses. 2.ses. 3.ses. 1.ses. 2.ses. 3.ses. 
1. Obligātie studiju priekšmti (A daļa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
1.1. Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP: 
1.1.1. Meža politika 32 2,0 - - 12 4, eks. - - - - - - - - 
1.1.2. Meža ekoloģija 32 2,0 - - - - - - - 12 4,iesk. - - - 
1.1.3. Meža ģeogrāfija 32  2,0 - - - 12 4,iesk. - - - - - - - 
1.1.4. Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 - - - - 8 4,iesk. - - - - - - 
1.1.5. Meža vērtība 32 2,0 - - - - - - 12 4,iesk. - - - - 
1.1.6. Pētījumu metodoloģ.padziļ.kurss 32 2,0 10 6,eks. - - - - - - - - - - 
1.1.7. ES meža nozares stratēģija 24 1,5 - - - - - - - 8 4,iesk. - - - 
1.2. Speciālais kurss (apgūstamo priekšmetu 
    sarakstu un to apgūšanas plānu nosaka katedra, 
    pie kuras maģistrants specializējas) 

Kopā ne 
mazāk par 

12 KP 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Gadā 
vismaz 4 KP, 

eksāmens 

Gadā 
vismaz 8 KP, 

eksāmens 
2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daļa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daļa – kopā 20 KP: 
2.1.1. Svešvalodas speckurss 32 2,0 8 8 8, eks. - - - - - - - - - 
2.1.2. Zinātnes filozofija 32 2,0 8 8, eks. - - - - - - - - - - 
2.1.3. Matemāt. metožu pielietošana 32 2,0 8 6 6, eks. - - - - - - - - - 
2.1.4. Pētniecības prakse Kopā 14,0 KP Gadā vismaz 3 KP, iesk. Gadā vismaz 3 KP, iesk. Gadā vismaz 4 KP, iesk. Gadā vismaz 4 KP, iesk. 
2.2. Izvēles daļa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP: 
2.2.1. Informātikas speckursi 48 3,0 - - 8,iesk. - 8,iesk. - 8,iesk. - - - - - 
2.2.2. Socioloģiskie pētījumi 32 2,0 - - - 10 6,iesk. - - - - - - - 
2.2.3. Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - - - - - - 12 12,iesk - - - 
3. Brīvā izvēle (C daļa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
3.1. Psiholoģija 32 2,0 - - - - 10 6,iesk. - - - - - - 
3.5. Retorika 32 2,0 - - - 10 6, iesk - - - - - - - 
3.6. Tautsaimn. aktuālās problēmas  16 1,0 - - - - - - 8, iesk - - - - - 
3.7. Starptautiskie ekonomiskie sakari  32 2,0 - - - - 8 8, iesk - - - - - - 
4. Maģistra darba izstrādāšana un 
    aizstāvēšana 

25 KP Gadā vismaz 5 KP, 
iesk. 

Gadā vismaz 5 KP, 
iesk. 

Gadā vismaz 6 KP, 
iesk. 

Gadā vismaz 9 KP, 
iesk. 

 
 
 
    



2.3.Studiju programmas praktiskā realizācija 
 
 
 Visiem studiju priekšmetiem ir izstrādātas atbilstošas programmas, tās akceptētas LLU 
noteiktā kārtībā. Studiju informatīvo materiālu sniedz LLU Fundamentālā bibliotēka, mācību 
spēku rīcībā esošā literatūra, kā arī iespēja izmantot Internetu. Studiju priekšmetu vadītājiem 
LLU Fundamentālajā bibliotēkā ir iespēja pasūtīt jaunāko speciālo ārzemju un Latvijā izdoto 
literatūru. Turpmāk maģistrantiem būs plašākas iespējas izmantot elektroniskos informācijas 
ieguves avotus zinātnisko darbu izstrādei. Maģistranti var izmantot visu atsevišķās 
struktūrvienībās esošo materiāli tehnisko informatīvo un intelektuālo potenciālu. Diemžēl 
jāatzīmē, ka maģistrantūras sekmīga zinātniskā darba izstrādei bieži pietrūkst izmēģinājumam 
vajadzīgās tehnikas, aprīkojuma un laboratorijas iekārtu, kas piespiež vienkāršot pētījumu 
programmas. Aptaujas rezultāti liecina, ka tikai 46,4% aptaujāto maģistrantu uzskata, ka 
Meža fakultātes nodrošinājums ar mācību tehniskajiem līdzekļiem ir pietiekams. Līdzīgi 
rezultāti iegūti, atbildot arī uz jautājumu par studiju procesa nodrošinājumu ar mācību 
literatūru un metodiskajiem materiāliem. Speciāls budžets maģistrantu pētījumu veikšanai 
netiek izdalīts, bet eksperimenti meža nozarē saistīti ar augstām izmaksām.  
 

Pašlaik pētnieciskā darba līmenis ir saistīts ar zinātniskā vadītāja spējām iesaistīties 
līgumdarbos un iekļaut arī maģistrantu. Kokapstrādes katedrā tiek izpildīti šādi pētnieciskie 
projekti, kuru izpildē saistīti kopumā 6 maģistranti: 
• LZP sadarbības projekts Nr.02.0014 “Meža izpētes teorētiskie un tehnoloģiskie modeļi”; 
• LZP sadarbības projekts Nr.02.0007 “Koksnes pārstrādes produktu inovatīvas 

tehnoloģijas”; 
• IZM un A/S “Latvijas Finieris” finansētais TOP 02.30 “Augstvērtīgu bērza sortimentu 

audzēšana un izvērtēšana. 
 

Pārskata periodā laboratoriju bāzes attīstīšanas nolūkā veikts: 
• rekonstruēta kokzāģēšanas laboratorija uz esošās laboratorijas iekārtas bāzes, veidota 

kokzāģēšanas tehnoloģiskā plūsma; 
• ar A/S “Latvijas Finieris” un A/S “Lindeks” finansiālo atbalstu izveidota LLU Koksnes un 

koksnes materiālu zinātniskā laboratorija, kurā uzstādīta moderna Eiropas standartiem 
atbilstoša pārbaudes mašīna ZWICK Z/100, kas nodrošina plašas iespējas veikt pārbaudes 
saskaņā ar EN un ISO prasībām, kā arī Klima Systems klimatizācijas kamera TypDec500 
un iegādātas mūsdienu mēraparatūra un mērierīces. Laboratorija ir sagatavota akreditācijai 
Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā; 

• Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes (LLU) Meža fakultāti, un kopā ar Jēkabpils un Ventspils pašvaldībām ir 
sākusi īstenot apjomīgāko projektu Latvijas meža nozares vēsturē. Tā oficiālais 
nosaukums ir “Jēkabpils meža industriālais biznesa parks”, bet projekta īstenošana 
notiks arī Rīgā, Jelgavā un Ventspilī. LLU līdzdalība šajā projektā ir saistīta Meža nozares 
informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centru. Ideja par šāda centra veidošanu radās, 
strādājot pie meža un ar to saistīto nozaru klastera projekta; tas veicinās cilvēku, 
informācijas un zināšanu kapacitātes un infrastruktūras attīstību. 

 
Meža nozares informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centrs tiek veidots kā atsevišķa 

LKF institūcija. Tās sastāvā ir trīs saistītas struktūras: 
– Informācijas centrs (IC), 
– Zināšanu centrs (ZC),  
– Tehnoloģiju centrs (TC). 
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Zināšanu un Tehnoloģijas centri atradīsies Jelgavā, LLU Meža fakultātē, kas dod 
iespēju iekļaut projekta īstenošanā LLU akadēmisko potenciālu. Šo centru atdeve izpaudīsies 
vairākos virzienos: 

• studiju un tālākizglītības programmu kvalitatīvā realizācija, 
• zinātnisko pētījumu veikšana ar ES atzītām metodēm, 
• jaunāko zinātnes un tehnoloģijas atziņu propagandēšana un ieviešana ražošanā, 
• tirgū esošo produktu kvalitātes noteikšana un atbilstības apliecināšana, 
• jaunu produktu radīšana un pielietojuma izpēte, u.c.  
 

LLU Meža fakultātes Kokapstrādes katedrā par projekta līdzekļiem tiks aprīkotas 
vairākas laboratorijas, kuras izmantojamas arī studiju procesā un Latvijas mežzinātnes 
attīstībā. Tuvojoties iestājai Eiropas Savienībā, būs jāapliecina atbilstība harmonizētiem ES 
standartiem, kuru ieviešana Latvijai būs obligāta.  

 
Tehnoloģiju centrā paredzēts izveidot laboratorijas, kurās maģistrantūras studentiem 

būs pieejama mūsdienu pētniecības iekārta, kas ļaus veikt pētījumus ES prasību līmenī: 
 

• Koksnes materiālu laboratoriju, kur varēs pārbaudīt masīvo koksni, kā arī koksnes 
plātņu materiālus un to konstrukcijas. 

• Koksnes zinātnes laboratoriju. 
• Koka izstrādājumu laboratoriju līmētu materiālu testēšanai. 
• Laboratoriju mēbeļu kvalitātes testēšanai. 
• Tehnoloģisko procesu kontroles laboratoriju procesu testēšanai un diagnosticēšanai. 
• Hidrotermiskās apstrādes laboratoriju. 
• Apdares laboratoriju virsmu nodiluma, izturības un nolietojuma testēšanai. 
 

Tā kā testēšanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums bieži nav atšķirīgs, 
nākotnē būtu iespēja akreditēties pārbaudēm, papildus Eiropas tirgum, arī pēc citu tirgu, 
piemēram, ASV un Japānas, standartiem.  

 
 Maģistrantiem ir pieejama datortehnika un laboratoriju iekārtas analīžu veikšanai. 
Maģistranti saņem stipendijas un viņu rīcībā ir dienesta viesnīcas. 
 
 LLU MF maģistrantūras studiju programmu pārstrukturēšana un realizācija notiek 
ciešā sadarbībā ar Somijas, Zviedrijas, Vācijas, Igaunijas un Lietuvas lauksaimniecības un 
meža nozares universitātēm. Sadarbība dod iespēju pilnveidot Meža fakultātes maģistrantūras 
studiju programmas, paaugstināt mācībspēku kvalifikāciju, papildināt speciālās literatūras 
krājumu, nodrošināt maģistrantu stažēšanos. Tā palīdz maģistrantiem paplašināt profesionālo 
redzes loku, nostiprināt svešvalodu prasmi, veicināt profesionālo izaugsmi, kā arī jaunas 
informācijas apguvi un kontaktu nostiprināšanu. Visvairāk maģistranti izmanto stažēšanās 
iespējas, kas nostiprina profesionālās zināšanas. Daži maģistranti daļu no sava maģistra darba 
izstrādājuši ārvalstu universitātēs un pēc tam ļoti sekmīgi aizstāvējuši savus darbus LLU 
Meža fakultātes Maģistra eksāmenu komisijā, piemērām: 
 
• Ivars AKERFELDS – stažējās Hamburgas universitātē, Vācijā; 
• Arnis ZVIŅĢELIS – stažējās Norvēģijas Lauksaimniecības universitātē; 
• Ziedonis MIKLAŠĒVIČS – stažējās Helsinku universitātē; 
• Spodris BĒRZIŅŠ – stažējās Helsinku universitātē un Somijas Mežu un parku dienestā, 

u.c. 
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Ļoti pozitīvi vērtējama Meža fakultātes maģistrantu iespējas piedalīties NOVABA 
(Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Lauksaimniecības, meža un veterinārmedicīnas universitāšu 
sadarbības programma) ietvaros organizētajos speciālajos, maģistrantiem paredzētajos kursos, 
kuros kā mācībspēki piedalās Ziemeļvalstu un Viduseiropas valstu, kā arī Baltijas valstu 
universitāšu meža nozares vadošie profesori.  

 
 

2.4. Vērtēšanas sistēma  
 

 Katram studiju kursam sagatavotajās programmās ir ietvertas ne vien kursā apskatāmo 
lekciju, semināru tēmas, bet arī norādītas maģistrantu pārbaudes formas un kārtība. Studiju 
rezultātu vērtē pēc diviem rādītājiem: kvalitātes un kvantitātes (KP).   
 

Maģistrantūras eksāmenus vispārizglītojošā kursa un specialitātes vispārējos 
priekšmetos pieņem mācību spēks, kurš vada studijas dotajā priekšmetā. Eksāmenu 
speciālajos priekšmetos, kā arī pedagoģisko un ražošanas praksi maģistrants kārto fakultātes 
dekāna norīkotas komisijas klātbūtnē. 
 
 Parastās pārbaudes formas ir rakstiskā, mutiskā, akumulējošā u.c. Pētījumu izstrādi 
atbilstoši metodikai kontrolē maģistranta zinātniskā darba vadītājs.  Uzskatām, ka vērtēšanas 
kritēriji, pārbaudes formas un kārtība atbilst citu valstu universitātes pieņemtajiem. 
 
 

 
2.5. Studenti (maģistranti) 

 
LLU Meža fakultātes koksnes materiālu un tehnoloģiju maģistrantūrā var iestāties 

personas ar augstāko izglītību, kuriem ir inženierzinātņu bakalaura grāds vai augstākā 
profesionālā izglītība kokapstrādē, mežizstrādē vai radniecīgajā specialitātē, kas dod tiesības 
turpināt studijas maģistrantūrā. 2001./2002. studiju gadā koksnes materiālu un tehnoloģiju 
maģistrantūrā uzņēma pilna laika studijām 8 maģistrantus, bet nepilna laika studijām – 7 
maģistrantus; 2002./2003.studiju gadā – attiecīgi 7 un 4 maģistrantus, 2003./2004. studiju 
gadā – 14 maģistrantus pilna laika studijās, bet 2004./2005.studiju gadā – 4 maģistrantus pilna 
laika studijās un 4 – nepilna laika studijās. 2001./2002.studiju gadā maģistrantūru absolvēja 3, 
2002./2003. studiju gadā – 3 personas, bet 2003./2004. studiju gadā – 2 personas, iegūstot 
inženierzinātņu maģistra grādu. Pašnovērtēšanas komisija atzīst, ka maģistrantūras studiju 
zemais lietderības koeficients ir saistīts galvenokārt ar to, ka materiālo apsvērumu dēļ 
maģistranti apvieno studijas ar darbu ražošanā, kas rada sarežģījumus paredzētajā laikā 
izstrādāt maģistra darbu (maģistrantūras teorētisko kursu vairums maģistrantu nokārto 
termiņā).      

 
Maģistrantu izraudzītās darba tēmas ir aktuālas, saistītas ar meža nozari un 

kokapstrādes ražošanu un pētījumu programmām. Tās ir cieši saistītas ar darba zinātniskā 
vadītāja pētījumu virzieniem. Tādējādi maģistrantiem ir nodrošināta kvalificēta vadība. 
Maģistranti ik gadu piedalās MF studentu zinātnisko konferenču darbā un par saviem 
pētījumiem sniedz ziņojumu. Nozīmīgākos pētījumu rezultātus maģistranti publicē Latvijas 
specializētos meža nozares periodiskos un zinātniskos rakstos. Maģistrantiem ir iespējas 
nopietni iesaistīties zinātniskā darbā, lai pārbaudītu izvirzīto teorētisko jautājumu atbilstību 
praksei. 
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Visi aizstāvētie darbi pilnībā atbilst: 
• augstskolu likumam un Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumiem; 
• fakultātes padomes apstiprinātajiem norādījumiem; 
• LLU Senāta lēmumiem par maģistrantūras jautājumiem. 
 
 Tomēr maģistru darbos atrodamas atsevišķas nepilnības un trūkumi: 
• vairākos darbos nepietiekamā apjomā un līmenī izstrādāts darba teorētiskais pamatojums un 
   literatūras analīze par izvēlēto tēmu; 
• ne visos darbos ir precīzi noformētas atsauces uz izmantoto literatūru; 
• pieļautas nepilnības darba metodikas izvēlē; 
• izmantotais literatūras apjoms dažos darbos nepietiekošs, lai pilnībā gūtu priekšstatu par 
   pētījumu apjomu rezultātiem attiecīgajā zinātnes nozarē; 
• secinājumu formulējums dažos darbos pārāk vispārīgs. 

 
 

2.6. Akadēmiskais personāls 
 
 
 LLU ir apvienots augsts zinātniskais un pedagoģiskais potenciāls kā priekšnoteikums 
augstas kvalitātes studiju programmu realizācijai. Meža fakultātes maģistrantūras studiju 
programmas realizēšanā iesaistīti 47 mācību spēki, no kuriem 25,5 % ir habilitētie doktori, bet 
55,3 % zinātņu doktori (skat.15.tabulu). 

15.tabula 
 

Maģistrantūras studiju programmas studiju priekšmetu atbildīgo mācībspēku 
kvalifikācija 

          
Zinātniskie un akadēmiskie grādi Skaits % 
Dr.habil. 12 25,5 
Dr. 26 55,3 
Mgr. 6 12,8 
Profesionālā kvalifikācija 3 6,4 
Kopā 47 100 
 
 Meža fakultātes zinātnes maģistrantūras programmu izveides un funkcionēšanas 
pamatā ir zinātniskie pētījumi, ko veic studiju programmu un maģistra darbu vadītāji. 
Maģistru darbu vadītāji veic Latvijas meža nozarei aktuālus zinātniskos pētījumus, iesaistot 
tajos maģistrantus. Profesoru  un docentu galvenie pētījumu virzieni ir Latvijas galveno koku 
sugu koksnes kompleksā un perspektīvā izvērtēšana, apaļo kokmateriālu standartizācija un 
tilpuma noteikšana, zāģmateriālu kvalitātes noteikšana un standartizācija, koksnes 
modifikācijas problēmu pētījumi, kokapstrādes darbmašīnu un instrumentu konstrukciju 
pilnveidošana, koksnes hidrotermiskās apstrādes procesu optimizācija, tehnoloģisko procesu 
analīze, zemās kvalitātes koksnes pārstrāde, biodegvielas iegūšana un izmantošana u.c. 
Maģistranti augstu novērtē labās attiecības un sadarbību ar mācību spēkiem – 77 % no 
aptaujātajiem dod pozitīvu novērtējumu un tikai 1 respondents uzskata, ka attiecības krasi 
jāuzlabo. 
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Mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšana uzskatāma par visnozīmīgāko ieguldījumu 
maģistrantūras studiju programmu realizācijas kvalitātes celšanā. Maģistrantūras studiju 
programmu vadītāji ilgāku vai īsāku laiku ir stažējušies Ziemeļvalstu vai Rietumeiropas 
valstu universitātēs. Mācībspēku stažēšanos kavē tas, ka daudzi no viņiem nepārvalda 
svešvalodas tādā līmenī, lai varētu patstāvīgi ilgāku vai īsāku laiku darboties ārvalstu 
universitātēs.    
 

 
2.7. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 

 
Materiālzinātnes maģistrantūras studiju attīstību nākotnē ir paredzēts veidot pēc 

sekojošiem nosacījumiem: 
• vienlaicīgi ar plaša profila akadēmiskām studijām LLU MF, akceptēt jaunu zinātnieku un 

augsti kvalificētu speciālistu profesionālās sagatavošanas aspektus, ievērojot Latvijas 
tautsaimniecības vajadzības; 

• pilnveidot studiju programmas, palielinot speciālā kursa īpatsvaru, kā arī vairāk laika 
atvēlēt patstāvīgām studijām; 

• tuvināt Meža fakultātes maģistrantūras studiju programmas Eiropas Savienības valstu 
universitāšu studiju programmām; 

• paplašināt sadarbību ar citām augstskolām un zinātniskiem institūtiem ārzemēs un Latvijā, 
iesaistoties starptautiskos projektos; 

• veicinot starptautisko sadarbību ar Eiropas valstu un ASV universitātēm, nodrošinot 
maģistrantu apmaiņu, vieslektoru zinātniskā potenciāla izmantošanu un sadarbību 
zinātnisko pētījumu realizācijā. 

 
Priekšlikumi maģistrantūras attīstībai: 

1. Samazināt teorētisko kursu, paplašināt maģistrantiem iespēju dziļāk apgūt pētnieciskā 
darba metodoloģiju. 

2. Veicināt maģistrantu nobeiguma darbu tēmu daudzveidību, pietuvinot tās aktuālāko meža 
problēmu risināšanai. 

3. Iesaistīt vairāk vieslektorus teorētiskā kursa apguves procesā. 
4. Paplašināt stažēšanās iespēju ārzemēs un studiju iespējas citu valstu augstskolās. 
5. Paplašināt speciālās literatūras klāstu. 
6. Papildināt laboratorijas ar modernām iekārtām un nodrošināt iespēju izmantot tās 

maģistrantiem zinātnisko pētījumu veikšanai. 
 

Programmu satura un formas maiņa notiks, ņemot vērā maģistrantu vēlmes pēc  
priekšmetu klāsta ar lielāku izvēles iespēju. Uzlabojot sadarbību ar Eiropas Savienības valstu 
universitātēm, būs iespēja ne vien stažēties, bet veikt pētījumus viņu laboratorijās. Paplašinās 
speciālā kursa jaunākās literatūras klāstu, praktizēs vieslektoru lekciju kursu organizēšanu, 
finansu nodrošinājuma ietvaros uzlabos laboratoriju materiāli tehnisko nodrošinājumu. 
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P  I  E  L  I  K  U  M  S 
 
 
 
 
 
 
 

 Profesijas standarts PS 0236.    Kokapstrādes inženieris. 

 Profesijas standarts PS 0234.    Kokapstrādes tehnologs.  
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Reģistrācijas numurs PS 0236 

Profesija 

Kvalifikācijas līmenis               5                                        

Nodarbinātības apraksts 

Kokapstrādes inženieris 

Kokapstrādes inženieris     vada 
kokapstrādes uzņēmumu 
tehnoloģiskos procesus. Strādā valsts 
iestādēs, citās organizācijās un 
uzņēmumos vai saimniecībās kā 
ražošanas vadītājs, kokapstrādes 
konsultants,     padomnieks. Veic 
pedagoģisko un zinātnisko darbību 
kokapstrādes nozarē. Plāno 
kokapstrādes tehnoloģiskos procesus 
un pieņem lēmumus par šo procesu 
izpildi. Iegūst un analizē informāciju 
un sagatavo priekšlikumus stratēģisko 
mērķu definēšanai. Plāno darbības, 
kas nepieciešamas vidēja termiņa (3-5 
gadi) mērķu sasniegšanai un atbild 
par šo mērķu īstenošanu. Nodrošina 
ražošanas apstākļus atbilstošus darba 
aizsardzības prasībām. Izprot 
uzņēmējdarbības, ekonomikas, 
grāmatvedības un likumdošanas pamatus, 
veic ekonomiskās analīzes. Veic zinātniskās 
pētniecības darbu kokapstrādes nozarē. 
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Pienākumi un uzdevumi 
Pienākumi Uzdevumi 

 1. Vadīt kokapstrādes tehnoloģiskos 
procesus 

1.1 Novērtēt attiecīgā kokapstrādes tehnoloģiskā procesa 
materiāli tehnisko un ekonomisko stāvokli 1.2 Lietot 
mūsdienu zinātnes atziņas kokapstrādes nozares 
ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanai 1.3 Izstrādāt 
pasākumus ražošanas efektivitātes paaugstināšanai, darbu 
organizācijas pilnveidošanai un nodrošināt to ieviešanu 
1.4 Veikt tehniskos uzdevumus, kas saistīts ar koka 
izstrādājumu projektēšanu un izgatavošanu 1.5 Organizēt 
kokapstrādes mašīnu un iekārtu lietošanu, uzraudzību un 
remontu 1.6 Vadīt darbinieku kolektīvus, risināt darba 
procesā radušās problēmas 1.7 Izprast ražošanas procesu 
un apkārtējās vides vienotību ilgtspējīgā meža nozares 
ciklā 1.8 Nodrošināt drošus darba apstākļus strādājošiem 
un veikt apmācību šai jomā 1.9 Kontrolēt ražotās 
produkcijas kvalitāti 1.10     Izmantot informātikas sfēras 
pakalpojumus un lietot mūsdienu zinātnes atziņas 
nozares ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanai 

2. Plānot un organizēt kokapstrādes 
uzņēmumu, vai tā struktūrvienību darbu 

2.1 Pārzināt uzņēmuma plānošanu 2.2 Izstrādāt 
uzņēmuma biznesa plānu 2.3 Organizēt un vadīt 
uzņēmuma vai tā struktūrvienības personāla darbu 2.4 
Sastādīt uzņēmuma ieņēmumu un izmaksu prognozes 
kārtējam periodam 2.5 Plānot un organizēt savlaicīgu 
darbu izpildi 2.6 Plānot un organizēt racionālu darba 
laika izmantošanu, veikt tā kontroli 2.7 Veikt izpildīto 
darbu, izlietoto materiālu un citu resursu uzskaiti un 
kontroli 2.8 Sastādīt kalkulācijas 2.9 Plānot un organizēt 
nepieciešamo materiālu, instrumentu un tehnikas iegādi 
2.10    Noformēt ar ražošanas procesu saistīto 
dokumentāciju 2.11    Produkcij as realizācij as j autāj umu 
risināšana 2.12    Kārtot un kontrolēt finansu un 
grāmatvedības j autājumus 2.13     Plānot, organizēt un 
kontrolēt drošu darba vidi atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām

3.   Iegūt un analizēt informāciju 3.1 Apkopot un analizēt informāciju 3.2 Sniegt 
ieteikumus 3.3 Ieviest jaunāko tehniku un 
tehnoloģiju 3.4 Novērtēt tehnoloģijas ieviešanas 
rezultātus 3.5 Salīdzināt rezultātus ar radniecīgiem 
uzņēmumiem 

4.   Pilnveidot kvalifikāciju 4.1 Apgūt svešvalodas profesionālās literatūras lasīšanai 
un lietošanai 4.2 Iepazīties un ieviest (lietot) tehniski 
normatīvo dokumentāciju 4.3 Lasīt profesionālo 
periodiku un izziņas literatūru 4.4 Izmantot biroja 
tehniku 4.5 Piedalīties kursos un semināros 

5.   Pārzināt lietojamās mašīnas, 
instrumentus, darba rīkus . 

5.1 Pārzināt kokapstrādē izmantojamos instrumentus un 
tehniku. 5.2 Plānot atbilstošu mašīnu, instrumentu vai 
darba rīku izmantošanu 5.3 Organizēt periodiskās 
tehniskās apkopes. 5.4 Organizēt remontus. 
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6.   Organizēt un kontrolēt vidi 
saudzējošu ražošanas procesu. 

6.1 Nodrošināt vidi saudzējošu degvielu, eļļu, 
smērvielu lietošanu, uzpildīšanu un uzglabāšanu. 6.2 
Organizēt kokmateriālu aizsardzības profilaktiskos 
pasākumus. 6.3 Piedalīties kokmateriālu sertifikācijas 
procesā. 6.4 Organizēt vides aizsardzības prasību izpildi 
un kontrolēt to ievērošanu uzņēmumā 

7.   Nodrošināt ugunsdrošību uzņēmumā 7.1 Organizēt ugunsdrošības profilaktiskos 
pasākumus. 7.2 Organizēt ugunsgrēka dzēšanu. 7.3 
Aprēķināt ugunsgrēkā nodarītos zaudējumus 7.4 
Noformēt dokumentus par ugunsgrēkā nodarītiem 
zaudējumiem 7.5 Kontrolēt ugunsdrošības prasību 
ievērošanu 

Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi 
• Organizatoriskie - darbs veicams patstāvīgi, jāvada 1.,2., 3., 4. kvalifikācijas līmeņa 

profesijās nodarbināto darbs. 
• Fizikālie - darbs galvenokārt norit telpās 
• Bioloģiskie – nav 
• Ķīmiskie - iespējama saskarsme ar veselībai kaitīgām vielām 

Īpašas prasības atsevišķu uzdevumu veikšanai - nav 

Prasmes 

Speciālās prasmes profesijā Kopīgās prasmes nozarē Vispārējās prasmes/spējas 
•    Plānot, organizēt un •    Pārzināt vides un darba •    Komunicēties 

kontrolēt darbu aizsardzības prasības (verbāli/rakstiski) 
kokzāģētavās. kokapstrādē. •    Sadarboties ar klientiem. 

•    Pārzināt zāģmateriālu •    Plānot un organizēt •    Pārvaldīt vismaz vienu 
žāvēšanas j autājumus, koksnes komplekso svešvalodu 
vadīt zāģmateriālu pārstrādi. •    Pārzināt uzvedības ētikas 
žāvēšanas procesu. •    Pārzināt un pielietot principus un kritērijus. 

•    Plānot, organizēt un ražotās produkcijas •    Vadīt un informēt 
kontrolēt darbu finieru un normatīvos aktus un padotos. Plānot savu un 
saplākšņu ražotnēs. kontrolēt tās kvalitāti. padoto darbu. 

•    Plānot, organizēt un •    Sastādīt biznesa plānus un  

kontrolēt darbu plātņu tāmes. •    Pārzināt mārketinga un 
ražotnēs. •    Pārzināt kokapstrādes vadības j autājumus. 

•    Plānot, organizēt un mašīnu un iekārtu •    Analizēt informāciju. 
kontrolēt darbu konstrukciju, organizēt to •    Uzņemties atbildību. 
mēbeļrūpniecībā un koka ekspluatāciju un remontu. •    Lietot biroj a tehniku. 
būvel ementu ražotnēs. •    Izvēlēties racionālāko  

 tehniku un tehnoloģiju.  

Zināšanas 
Zināšanu līmenis Zināšanas 

priekšstats izpratne pielietošana 
1. Vispārizglītojošās zināšanas kokapstrādes 
jautājumu risināšanā: profesionālā svešvaloda, 
psiholoģija, socioloģija, filozofija, ētika estētika, 
pedagoģija, fizika, matemātika, ķīmija 
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2. Kokapstrādes nozares teorētiskās zināšanas 
inženiertehnisko jautājumu risināšanai:

   

2.1. Informātikas un datorgrafikas lietošana 
kokapstrādes nozarē 

   

2.2.Mašīnmācība: konstrukciju materiāli, materiālu 
pretestība, mašīnu elementi, teorētiskā mehānika, 
celšanas un transporta mašīnas, hidraulika un 
hidropiedziņa 

   

2.3. Enerģētika: elektrotehnika un elektronika, 
siltumtehnika un rūpniecības siltumapgāde 

   

3. Kokapstrādes nozares profesionālās zināšanas    
3.1. Koksnes mācība: koksnes zinātne, meža prečzinība    
3.2. Koksnes mehāniskā apstrāde un iekārtas: koksnes 
griešanas procesi, kokapstrādes mašīnas un instrumenti, 
to ekspluatācija. Kokapstrādes procesu automatizācija

   

3.3. Kokapstrādes un koksnes pārstrādes un 
tehnoloģijas: zāģmateriālu ražošana, finieru un 
saplākšņu ražošana, plātņu ražošana, koksnes ķīmiskās 
tehnoloģijas, koksnes hidrotermiskā apstrāde, koksnes 
materiālu apdare, kokapstrādes atlikumu pārstrādes 
tehnoloģijas, kokapstrādes procesu modelēšana 

   

3.4. Projektēšana: kokapstrādes uzņēmumu 
tehnoloģisko projektu izstrāde, koka izstrādājumu un 
būvkonstrukciju projektēšana 

   

3.5. Ekonomika un uzņēmējdarbība: kokapstrādes 
ekonomika, uzņēmējdarbība un uzņēmējdarbības 
likumdošana, grāmatvedība un uzskaite, koktirdzniecība

   

3.6. Vides un cilvēku aizsardzība: ekoloģija un vides 
aizsardzība, cilvēka aizsardzība, ergonomika, 
likumdošana 

   

Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs: 
• Jānis Mārciņš - izpilddirektors, Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija. 
• Voldemārs Kozuliņš - docents, LLU Meža fakultāte Kokapstrādes katedra. 

Konsultanti: 
• Inga Straupe - prodekāne, LLU Meža fakultāte. 
• Ilze Silamiķele - direktora vietniece, ZM Meža politikas departaments. 

Profesijas standarta eksperti: 
• A.Plezers, Asociācija „Latvijas koks", prezidents; 
• A.Domkins, Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija, prezidents 
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APSTIPRINĀTS 
ar Izglītības un zinātnes ministrijas 
2004. gada 27.februāra rīkojumu 
Nr.116 

PROFESIJAS STANDARTS 

Reģistrācijas numurs PS 0234 

Profesija Kokapstrādes tehnologs 

Kvalifikācijas līmenis 

Nodarbinātības apraksts Kokapstrādes tehnologs veic 
tehniskos uzdevumus, kas saistīts 
ar ražošanas efektivitātes 
paaugstināšanu un darba 
organizācijas pilnveidošanu 
koksnes mehāniskās apstrādes 
jomā, koka izstrādājumu 
projektēšanu un izgatavošanu, kā 
arī iekārtu un mehānisko ierīču 
lietošanu, uzraudzību un remontu, 
veic materiāla un darba patēriņa 
aprēķinus, risina darba procesā 
radušās problēmas, īsteno darba 
un vides aizsardzības prasības, 
vada pakļautos darbiniekus, 
pārzina uzņēmējdarbības, 
ekonomikas, grāmatvedības, 
l ikumdošanas pamatus un 
piedalās biznesa plānu tāmju 
izstrādē un veic ekonomiskās 
analīzes. 
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Pienākumi un uzdevumi 
Pienākumi Uzdevumi 

 Strādāt ar nozares tehnisko 
dokumentāciju. 

1.1 veikt kvalitātes kontroli kokmateriāliem un citiem 
materiāliem kokapstrādes uzņēmumā 1.2 izvēlēties 
materiālus (līmes, lakas, slīppapīru, u.c.) konkrētai 
kokapstrādes produkcijai 1.3 izstrādāt un noformēt koka 
izstrādājumu konstrukcijas, pēc klientu vēlmēm 1.4 
izvēlēties un noteikt materiālu patēriņu normas 1.5 izstrādāt 
tehnoloģisko dokumentāciju (tehnoloģiskā procesa shēma, 
tehnoloģiskās kartes) 1.6 orientēties iekārtu, 
griezējinstrumentu tehniskajā dokumentācijā un firmu 
piedāvājumos 1.7 ievērot kokapstrādes nozares atbilstošus 
standartus un noteikumus 

Vadīt kokzāģēšanas 
uzņēmuma ražošanas 
iecirkņus. 

2.1 izvēlēties kokzāģēšanas mašīnas un transportiekārtas un 
veikt to darbības novērtējumu 2.2 izvēlēties kokzāģēšanai 
pielietojamos griezējinstrumentus un to apkopes variantus 2.3 
izvēlēties racionālu zāģbaļķu sazāģēšanas veidu un veikt tā 
lietderīguma novērtēšanu 2.4 aprēķināt un sastādīt zāģbaļķu 
sazāģēšanas plānu 2.5 projektēt kokzāģēšanas plūsmas ar 
dažādu mehanizācijas un automatizācijas līmeni 2.6 izvēlēties 
starpoperāciju transporta iekārtas un mehānismus 2.7 pārzināt 
un organizēt kokzāģēšanas atlikumu izvērtēšanu 

Vadīt kokmateriālu žāvēšanas 
iecirkņa darbu. 

3.1 novērtēt kokmateriālu žāvēšanas procesus. 3.2 izvēlēties 
un aprēķināt kokmateriālu žāvētavu galvenos parametrus un 
žāvēšanas režīmu parametrus 3.3 izvēlēties krautņu veidus un 
pielietojamos mehānismus krautnēšanai 3.4 izvēlēties 
nepieciešamos darba aizsardzības līdzekļus un pasākumus 3.5 
aprēķināt kokmateriālu žāvēšanas izmaksas 

Vadīt koka izstrādājumu 
izgatavošanas iecirkņa darbu. 

4.1 sastādīt un apstrādāt koka izstrādājumu rasējumus 4.2 
izvēlēties detaļu un montāžas vienību apstrādes secību, 
pielietojamās mašīnas, palīgierīces un griezējinstrumentus 4.3 
izvēlēties pielietojamos kokmateriālus un citus materiālus un 
aprēķināt to patēriņu 4.4 sastādīt apstrādes, līmēšanas un 
apdares režīmus 4.5 novērtēt ražošanas ekonomiskos rezultātus 
4.6 sastādīt tehnoloģisko operāciju secību un izvēlēties 
materiālus mīksto mēbeļu izstrādājumu izgatavošanai 4.7 
sastādīt tehnoloģisko operāciju secību un izvēlēties materiālus 
celtniecības izstrādājumu izgatavošanai 4.8 sastādīt koka 
izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģisko plūsmu un novērtēt 
tās efektivitāti 4.9 aprēķināt darbmašīnu skaitu un 
noslogojumu un apkalpojošā personāla skaitu 4.10    prast 
sastādīt apdares darbu izpildīšanas operāciju secību un 
izvēlēties iekārtas 
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Vadīt finieru un saplākšņu 
izgatavošanas iecirkņu darbu. 

5.1 izvēlēties iekārtas, darbmašīnas un griezējinstrumentus 
finieru un saplākšņu ražošanas uzņēmumos 5.2 projektēt 
tehnoloģiskās plūsmas finieru un saplākšņu ražošanas 
uzņēmumos 5.3 izstrādāt režīmu 5.4 prast izmantot finieru un 
saplākšņu ražošanas atlikumus 

Veikt ražotās produkcijas 
kvalitātes kontroli. 

6.1 pārbaudīt ražojamās produkcijas atbilstību kvalitātes 
prasībām visos darba etapos 6.2 pārbaudīt ražojamās 
produkcijas virsmas raupjuma atbilstību kvalitātes 
prasībām visos darba etapos 6.3 pārbaudīt ražojamās 
produkcijas lineāro parametru atbilstību kvalitātes 
prasībām visos darba etapos 6.4 pārbaudīt dažādu 
materiālu klājumu kvalitāti 

Organizēt darba un vides 
aizsardzības darbu 
kokapstrādes uzņēmumā 
(iecirknī) 

7.1 ievērot Latvijas likumdošanas aktus par darba aizsardzību 
7.2 sastādīt nelaimes gadījumu aktus un novērtēt cēloņus un 
sekas 7.3 sastādīt darba aizsardzības instrukcijas kokapstrādes 
mašīnām un darba vietām 7.4 noteikt kaitīgos un bīstamos 
ražošanas faktorus un izvēlēties pasākumus to novēršanai 7.5 
noteikt ražošanas telpu un iecirkņu ugunsdrošības grupas un 
izstrādāt ugunsdrošības pasākumus 7.6 plānot un organizēt 
vides aizsardzības prasību izpildi un kontrolēt to ievērošanu 

Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi 
• Organizatoriskie - darbs veicams patstāvīgi, jāuzrauga un jāvada 1.,2., 3.kvalifikācijas līmeņa 

profesijās nodarbināto darbs. 
• Fizikālie - darbs galvenokārt norit telpās 
• Bioloģiskie - nav 

• Ķīmiskie - iespējama saskarsme ar līmēm, apdares un koksnes ķīmiskās aizsardzības 
materiāliem 

Īpašas prasības atsevišķu uzdevumu veikšanai - nav 

Prasmes 

Kopīgās prasmes nozarē Specifiskās prasmes profesijā Vispārējās 
  prasmes/spējas 
•    Novērtēt kokmateriālu un •    Izprast koka izstrādājumu •    Komunicēties 

citu materiālu kvalitāti un konstrukcijas un prast izgatavot (verbāli/rakstiski) 
īpašības; rasējumus; •    Organizēt un vadīt 

•    Sagatavot kokmateriālus, •    Izprast kokapstrādes nozaru grupas darbu; 
izvēlēties nepieciešamos tehnoloģiskos procesus; •    Sadarboties ar 
virsmērus, racionāli •    Izstrādāt tehnoloģiskos režīmus klientiem un 
izmantot kokmateriālus; kokapstrādes nozarēm; risināt problēmas; 

•    Organizēt darba vietas •    Izvēlēties un lietot kokapstrādes •    Pielietot 
atbilstoši darba drošības un mašīnas, instrumentus un informāciju 
ugunsdrošības prasībām; ierīces;. •    Veikt 

•    Izstrādāt tehnoloģisko •    Aprēķināt kokmateriālu un citu neatliekamās 
dokumentāciju; materiālu patēriņa normas; medicīniskās 

•    Izstrādāt darba drošības •    Sagatavot darbam iekārtas, palīdzības 



 

 52

instrukcijas; instrumentus, palīgierīces un pasākumus; 
•    Novērtēt bīstamās vielas un pārbaudīt to atbilstību drošības •    Pārvaldīt vismaz 

bīstamos ražošanas faktorus tehnikas prasībām; vienu svešvalodu; 
un saudzēt apkārtējo vidi; •    Novērtēt izstrādājumu kvalitāti •    Lietot biroja 

•    Novērtēt darba spēka un atbilstību VS, pasūtījumu, tehniku; 
kvalifikāciju un izvēlēties u.c. prasībām; •    Plānot savu un 
apkalpojošo personālu; •    Aprēķināt izstrādājumu padoto darbu. 

•    Izstrādāt pasākumus nozares pašizmaksu un novērtēt •    Pārzināt 
ražošanas uzņēmumu ekonomiskos rādītājus; mārketinga un 
efektivitātes paaugstināšanai •    Specializēties kādā no vadības 
un darba organizācijas kokapstrādes nozarēm: jautājumus. 
pilnveidošanai; kokzāģēšanas,  

•    Izmantot informācijas koka izstrādājumu ražošana,  
tehnoloģijas pakalpojumus -    finieru un saplākšņu  

un lietot nozares ražošana,  
tehnoloģijas pilnveidošanai plātņu ražošana.  

Zināšanas 
Zināšanu līmenis Zināšanas 

priekšstats izpratne pielietošana 
Informātikas un datorgrafikas lietošana kokapstrādes 
nozares uzdevumu risināšanā 

   

Kokapstrādes nozarē lietoto polimērmateriālu ķīmija    
Psiholoģija un lietišķā psiholoģija    
Tehniskās grafikas pielietojums kokapstrādē    
Mašīnmācība: konstrukciju materiāli, mašīnu 
elementi, celšanas un transporta mašīnas, hidraulika 
un hidropiedziņa, tehniskā mērīšana kokapstrādē 

   

Enerģētika: elektrotehnika un elektronika, 
siltumtehnika un siltumapgāde kokapstrādē 

   

Koksnes mācība: koksnes zinātne un meža 
prečzinība 

   

Koksnes mehāniskā apstrāde un iekārtas: koksnes 
griešanas procesi, kokapstrādes mašīnas un 
instrumenti, pneimotransports kokapstrādē, 
kokapstrādes iekārtu ekspluatācija 

   

Koka pamatkonstrukcijas un būvkonstrukcijas    
Koksnes hidrotermiskā apstrāde    
Kokapstrādes tehnoloģijas: zāģmateriālu ražošana, 
līmēto materiālu ražošana, koka izstrādājumu 
ražošana, koksnes un koksnes materiālu apdare 

   

Ekonomika: ekonomikas teorija un tirgus 
ekonomikas pamati, kokapstrādes ekonomika, 
nodokļi un kredīti 

   

Likumdošana: tiesību pamati, meža likumdošana, 
uzņēmējdarbības likumdošana 

   

Organizācija un uzņēmējdarbība: uzņēmējdarbība 
nozarē, grāmatvedības pamati, tirgzinības 

   

Ekoloģija un vides aizsardzība kokapstrādē    
Darba vide: cilvēku aizsardzība, darba drošība un 
ergonomika 

   



Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs: 
• Jānis Mārciņš - izpilddirektors, Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija. 
• Voldemārs Kozuliņš - docents, LLU Meža fakultāte Kokapstrādes katedra. 
• Vivita Balode - kokapstrādes nodaļas vadītāja, Rīgas Valsts tehnikums. 
• Juris Balodis - tehnologs, SIA EKJUC. 

Konsultanti: 
• Inga Straupe - prodekāne, LLU Meža fakultāte. 
• Ilze Silamiķele - direktora vietniece, ZM Meža politikas departaments. 

Profesijas standarta eksperti: 
• A.Plezers, Asociācija „Latvijas koks", prezidents; 
• A.Domkins, Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija, prezidents 
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I e v a d s 
 
 

 
 Pamatstudijas LLU Meža fakultātē kokapstrādes specialitātē notiek pēc divu veidu 
augstāko profesionālo studiju programmām. 
 
 Augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” (izglītības 
klasifikācijas kods – 4254301) ir četrgadīga un tai ir profesionāls raksturs ar akadēmiskās 
izglītības elementiem, kas dod kokapstrādes profesionālo studiju programmas absolventiem 
iespējas iegūt arī tiesības turpināt studijas maģistrantūrā (studiju programma 48,8 % apjomā – 
78,0 KP – atbilst inženierzinātņu bakalaura studiju programmai). Studiju programmas 
uzdevums ir dot studentiem programmā paredzētas teorētiskās zināšanas un praktiskās 
iemaņas, lai absolventi varētu sekmīgi darboties koksnes mehāniskās apstrādes dažāda veida 
un apjoma uzņēmumos. Šajā programmā ir iekļautas ražošanas un mācību prakses, kas ļauj 
praktiski apgūt zināšanas un pieredzi koksnes mehāniskās apstrādes dažādos virzienos un 
kokapstrādes uzņēmumu darbinieku vadīšanā, ražošanas procesa organizēšanā. Programmas 
ietvaros ar izvēles priekšmetu un prakšu, kā arī ar diplomprojekta palīdzību studenti var 
specializēties zāģmateriālu, finieru, saplākšņu un plātņu, koka izstrādājumu un mēbeļu 
ražošanā, kā arī koka izstrādājumu projektēšanā, koktirdzniecībā un kokapstrādes ekonomikā. 
 
 Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Kokapstrāde” absolventi 
iegūst inženiera kvalifikāciju (Latvijas profesiju katalogs, kods 2149.46). 
 

1.tabula 
Studiju priekšmetu apjoms augstākās profesionālās izglītības studiju programmā 

“Kokapstrāde” 
 

Studiju priekšmetu grupas Kredītpunkti, KP % no kopapjoma 
1.  Vispārizglītojošie studiju priekšmeti 20,0 12,5 % 
2.  Nozares teorētiskie pamatkursi 36,0 22,5 % 
3.  Nozares profesionālās specializācijas 
     kursi 

 
60,0 

 
37,5 % 

4.  Izvēles priekšmeti   6,0   3,8 % 
5.  Prakses 26,0  16,2 % 
6.  Diplomprojekta vai diplomdarba 
     izstrāde 

 
12,0 

   
  7,5 % 

                                        K  o  p  ā : 160,0 100 % 
 

Lai iegūtu tiesības turpināt  studijas maģistrantūrā, papildus diplomprojektam vēl 
jāizstrādā zinātniskais darbs (10 KP), kurā tiek apkopoti studiju gadu laikā veikto pētījumu 
rezultāti. 

 
Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrādes 

tehnoloģija” (izglītības klasifikācijas kods – 4154300) ir paredzēta nepilna laika studijām. 
Kokapstrādes tehnoloģijas profesionālās izglītības pamatuzdevums ir sagatavot personas 
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patstāvīgam augsti kvalificētam darbam koksnes mehāniskās apstrādes jomā. Kokapstrādes 
tehnoloģijas profesionālo studiju apjoms ir 120 KP, no tiem 97,5 KP (81,3 %) ir profila 
speciālie studiju un uzņēmējdarbības studiju priekšmeti, ieskaitot mācību prakses (10 KP 
apjomā) un ražošanas prakses (10 KP apjomā), kas liecina par studiju programmas praktisko 
orientāciju. Programmas ietvaros ar izvēles priekšmetu un prakšu un ar kvalifikācijas darba 
palīdzību studenti var specializēties zāģmateriālu, finieru, saplākšņu un plātņu, koka 
izstrādājumu un mēbeļu ražošanā, koka izstrādājumu projektēšanā, koktirdzniecībā un 
kokapstrādes ekonomikā. 

  
2.tabula 

 
Studiju priekšmetu apjoms pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmā “Kokapstrādes tehnoloģija” 
 

Studiju priekšmetu grupas Kredītpunkti, KP % no kopapjoma 
1.  Fundamentālie studiju priekšmeti   7,5    6,3 % 
2.  Humanitārie studiju priekšmeti   3,0    2,5 % 
3.  Profila akadēmiskie studiju priekšmeti 15,5  12,9 % 
Vispārizglītojošie studiju priekšmeti kopā 26,0  21,7 % 
4.  Profila speciālie studiju priekšmeti 32,5  27,1 % 
5.  Uzņēmējdarbības studiju priekšmeti 19,5  16,2 % 
6.  Izvēles priekšmeti  12,0   10,0 % 

Nozares studiju priekšmeti kopā  64,0  53.3 % 
7.  Mācību un ražošanas prakses  20,0   16,7 % 
8.  Kvalifikācijas darba izstrāde  10,0    8,3 % 
                                        K  o  p  ā : 120  100 % 

       
 Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Kokapstrādes 

tehnoloģija” absolventi iegūst kokapstrādes tehnologa kvalifikāciju (Latvijas profesiju 
katalogs,  kods 2149.20).  Kokapstrādes tehnoloģijas studiju programma ir 108 KP apjomā 
(90 % no studiju programmas kopapjoma) unificēta ar kokapstrādes augstāko profesionālo 
studiju programmu. Līdz ar to kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo studiju absolventiem ir 
iespējams turpināt studijas LLU Meža fakultātes eksternatūrā, papildus apgūstot kokapstrādes 
studiju programmas standartizēto daļu un iegūt tiesības turpināt studijas maģistrantūrā. 

 
Maģistrantūras studiju programma kokapstrādē (koksnes materiāli un tehnoloģijas – 

izglītības klasifikācijas kods - 4554302) atbilst akadēmisko studiju otrajam līmenim, kas seko 
augstākām profesionālām studijām. Kokapstrādes studiju programmas absolventiem ir 
iespējas turpināt studijas arī citās maģistrantūras studiju programmās, tajā skaitā Meža 
fakultātē mežinženieru (meža darbi un tehnika) un meža ekonomikas un politikas studiju 
programmās. Studiju programmu apgūst divos gados, bet nepilna laika studijās – četros 
gados. Maģistrantūras studiju programmu kopējais apjoms ir 80 KP: teorētiskais kurss vismaz 
41 KP, prakses – 14 KP un maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana – 25 KP. 

 
Koksnes materiālu un tehnoloģiju doktorantūras studiju (izglītības klasifikācijas 

kods – 5154302) uzdevums ir pedagoģiskās un zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšana pēc 
maģistra grāda ieguves. Doktorantūras studiju kopējais apjoms ir 144 KP, tajā skaitā 
zinātniskais darbs 104 KP apjomā un teorētiskais kurss 40 KP apjomā. Doktorantūras studiju 
ilgums klātienē ir 3 gadi, bet nepilna laika (neklātienes) studijās – 4 gadi. Pēc teorētiskā kursa 
ieguves un promocijas darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas doktorantūras studiju absolventi 
iegūst augstāko zinātnisko kvalifikāciju – inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) grādu. 
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1. Pamatstudiju programmas 

 
 

1.1. Studiju programmu mērķi un uzdevumi 
 

LLU kokapstrādes profesionālās studijas atbilst profesionālo studiju augstākai 
pakāpei. Profesionālai studiju programmai atšķirībā no akadēmiskās ir raksturīgs lielāks 
speciālo priekšmetu īpatsvars un iespēja specializēties noteiktā studentu interešu virzienā. 
Kokapstrādes profesionālo studiju apjoms ir 160 KP, no tiem 78 KP (48,8 %) ir studiju 
programmas standartizētā daļa, kas atbilst inženierzinātņu bakalaura studiju programmai. Tas 
dod kokapstrādes profesionālās studiju programmas absolventiem tiesības turpināt studijas 
maģistrantūrā. 
 

LLU kokapstrādes tehnoloģijas studijas atbilst pirmā līmeņa augstāko profesionālo 
studiju pakāpei. Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studijas kokapstrādes 
tehnoloģijā tiek realizētas kā nepilna laika studijas. Kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo 
studiju minimālais apjoms ir 120 KP, no tiem 97,5 KP (81,3 %) ir profila speciālie studiju un 
uzņēmējdarbības studiju priekšmeti, kas liecina par studiju programmas praktisko orientāciju. 
Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma kokapstrādes tehnoloģijā 
ir 108 KP apjomā (90 % no studiju programmas kopapjoma) unificēta ar kokapstrādes 
profesionālo studiju programmu, tāpēc šo abu studiju programmu pašnovērtēšanas vadības 
komitejas ziņojums ir kopīgs.   
 
 

1.1.1. Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programma. 
 
 Studiju programmas mērķis ir sagatavot savā izvēlētajā nozarē vispusīgi izglītotus 
kokapstrādes speciālistus, kuri ir spējīgi: 

• novērtēt nozares attiecīgo ražošanas tehnoloģiju materiāli tehnisko un ekonomisko 
stāvokli, izprast iegūtās produkcijas kvalitātes sabiedrisko un ekoloģisko nozīmi un 
prast noteikt šos rādītājus; 
• lietot mūsdienu zinātnes atziņas nozares ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanai;  
• patstāvīgi izstrādāt pasākumus ražošanas efektivitātes paaugstināšanai un darba 
organizācijas pilnveidošanai koksnes mehāniskās apstrādes jomās, nodrošināt to 
ieviešanu; 
• veikt tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar koka izstrādājumu projektēšanu un 
izgatavošanu; 
• organizēt iekārtu un mehānisko ierīču lietošanu, uzraudzību un remontu; 
• vadīt darbinieku kolektīvus, risinot darba procesā radušās problēmas, īstenot 
drošības prasības darbu uzraudzībā; 
• izprast ražošanas procesu un apkārtējās vides vienotību ilgtspējīgā meža nozares 
ciklā; 
• veikt pētniecisko darbību – pētīt materiālus, izstrādājumus un tehnoloģiskos 
procesus, kā arī ražošanas un darba organizācijas efektivitāti un sniegt konsultācijas; 
• prast izmantot informātikas sfēras pakalpojumus un lietot mūsdienu zinātnes atziņas 
nozares ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanai; 
• turpināt pašizglītošanos un patstāvīgi apgūt praktiskās iemaņas specializējoties kādā 
ar koksnes apstrādi saistītā nozarē. 
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Studiju programmas uzdevums ir dot studentiem programmā paredzētās teorētiskās 
zināšanas un praktiskās iemaņas, lai absolventi spētu sekmīgi darboties sekojošos virzienos: 
 • koksnes mehāniskās apstrādes dažāda veida un apjoma uzņēmumos; 

• konsultatīvā dienesta dažādos līmeņos un struktūrās, kā arī pedagoģiskajā un 
zinātniskajā darbā; 

 • vides aizsardzības, kā arī produkcijas kvalitātes novērtēšanas institūcijās; 
 • valsts pašpārvaldē un pārvaldē, sabiedriskajā un politiskajā darbībā. 
  
 Iespējamie specializācijas virzieni: 

- zāģmateriālu ražošana; 
- koka izstrādājumu ražošana; 
- mēbeļu ražošana; 
- koka izstrādājumu projektēšana; 
- finieru, saplākšņu un plātņu  ražošana; 
- koktirdzniecība un kokapstrādes ekonomika. 

 
Pēc augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Kokapstrāde” 

apgūšanas absolventi iegūst inženiera kvalifikāciju (Latvijas profesiju katalogs, kods 
2149.46) ar tiesībām studēt maģistrantūrā. 
 
Kvalifikācijas pamatprasības: 

- jāzina: kokapstrādes tehnoloģisko procesu teorētiskie un praktiskie aspekti, 
problēmu analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko 
līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba 
tehnoloģija un organizācija, ar tiem saistītie normatīvie materiāli; produkcijas, 
pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās; 

- jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; 
- jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša 

pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par 
citu savā darbībā skarto cilvēku drošību. 

 
 

1.1.2.   Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 
studiju programma 

 
 LLU kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 
pamatmērķis ir sagatavot personas patstāvīgam augsti kvalificētam darbam koksnes 
mehāniskās apstrādes jomā. Iegūstama tehnologa kvalifikācija nedod tiesības turpināt studijas 
maģistrantūrā. Personām, kas apguvušas pirmā līmeņa profesionālo studiju programmu, ir 
iespējas turpināt studijas inženiera kvalifikācijas (ar tiesībām turpināt studijas maģistrantūrā) 
iegūšanai, papildus apgūstot kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmas priekšmetus, kas nav iekļauti kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības studiju programmā. 
 
Profesionālās darbības pamatuzdevumi: 

Kokapstrādes tehnologi veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar ražošanas 
efektivitātes paaugstināšanu un darbu organizācijas pilnveidošanu koksnes mehāniskās 
apstrādes jomā, koka izstrādājumu projektēšanu un izgatavošanu, kā arī iekārtu un mehānisko 
ierīču lietošanu, uzraudzību un remontu, pēc spēkā esošajām instrukcijām veic vispusīgas 
materiāla un darba patēriņa aprēķinus, lieto tehniskās ierīces un mehāniskos principus, kā arī 
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tehniskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas, īsteno drošības prasības darbu 
uzraudzībā, veic citus līdzīga satura uzdevumus, vada citus darbiniekus. 
 
   Iespējamie specializācijas virzieni: 

- zāģmateriālu ražošana; 
- koka izstrādājumu ražošana; 
- mēbeļu ražošana; 
- koka izstrādājumu projektēšana; 
- finieru, saplākšņu un plātņu  ražošana; 
- koktirdzniecība un kokapstrādes ekonomika. 

    
Pēc pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 

“Kokapstrādes tehnoloģija” apgūšanas absolventi iegūst kokapstrādes tehnologa 
kvalifikāciju (Latvijas profesiju katalogs, kods 2149.20). 

 
Kvalifikācijas pamatprasības: 

- jāzina: kokapstrādes tehnoloģisko procesu teorētiskie un praktiskie aspekti,  
analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu 
uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu 
izpildes secība, to racionāla plānošana un organizācija, darba režīmi; produkcijas, 
pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās; 

- jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; 
- jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; 

par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto 
cilvēku drošību. 

 
 
 

1.2. Studiju programmu attīstība 
 
 
Profesionālās studiju programmas lielā mērā ir vērstas uz speciālo zināšanu ieguvi 

iepriekš minētajā specialitātē. Vispārējo priekšmetu apjoms ir vidēji par 30 KP mazāks kā 
bakalaura studiju programmā. Fundamentālie, humanitārie un ekonomikas studiju priekšmeti 
nodrošina pietiekami augstu vispārējās izglītības līmeni un nodrošina tehniskās 
pamatzināšanas speciālo priekšmetu apguvei. Pietiekoši augstu, darba tirgum atbilstošu 
elastīgu sagatavotības līmeni nodrošina obligātie un izvēles speciālie studiju priekšmeti. 
Kursa darbos tiek risināti Latvijas kokrūpniecībā aktuāli jautājumi, to izstrādes pamatā ir 
literatūras pētījumi, aprēķini un praktiski veikti izmēģinājumi. Kompleksās mācību prakses  
nodrošina studiju teorētiskās daļas saistību ar praksi. Studentiem studiju gaitā ir dota iespēja 
stažēties ārzemēs. 
  
 Augstākās profesionālās izglītības studiju programmai “Kokapstrāde” ir 
profesionāls raksturs ar akadēmiskās izglītības elementiem. Kopējais studiju programmas 
apjoms ir 160 KP (ieskaitot fizkultūru – 163 KP), no kuriem akadēmiskie priekšmeti, kas 
atbilst inženierzinātņu bakalaura studiju programmai, ir 78 KP jeb 48,8 %. Vispārizglītojošie 
studiju priekšmeti un nozares teorētiskie pamatkursi, kuru kopējais apjoms ir 56 KP jeb 35 % 
no kopapjoma, nodrošina pietiekami augstu vispārējās izglītības līmeni un sniedz 
pamatzināšanas nozares profesionālās specializācijas kursu apguvei. Pietiekoši augstu, darba 
tirgum atbilstošu elastīgu sagatavotības līmeni nodrošina obligātie un izvēles speciālie studiju 
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priekšmeti; izvēles studiju priekšmetu kopapjoms ir 10 KP. Lai nostiprinātu iegūtās 
teorētiskās zināšanas, tiek izstrādāti 4 obligātie kursa projekti un kursa darbi (5,0 KP 
kopapjomā), kā arī obligātās izvēles kursa projekti un kursa darbi 4,0 KP kopapjomā. Kursa 
darbos un projektos tiek risināti Latvijas kokrūpniecībā aktuāli jautājumi, to izstrādes pamatā 
ir literatūras pētījumi, aprēķini un praktiski veikti izmēģinājumi. Mācību prakses (kopā 18 
nedēļas) nodrošina studiju teorētiskās daļas saistību ar praksi. Savukārt ražošanas prakses  
(kopā 8 nedēļas) dod iespēju iepazīties ar darba organizācijas jautājumiem kokapstrādes 
uzņēmumos un ievākt izejas datus diplomprojekta izstrādāšanai. Diplomprojekta uzdevums ir 
parādīt absolventa spējas analizēt tehnoloģiskos procesus kokapstrādē, atklāt to nepilnības un 
izstrādāt priekšlikumus darba tehnoloģijas un organizācijas pilnveidošanai, pamatojot tos ar 
tehniski-ekonomiskiem aprēķiniem; atsevišķos gadījumos diplomprojektā tiek izstrādāta 
tehnoloģija jaunās produkcijas ražošanai. Absolventi, kuri pretendē uz diplomu, kas dod 
tiesības turpināt studijas maģistrantūrā, izstrādā papildus diplomprojektam vēl zinātnisko 
darbu (10 KP), kurā tiek apkopoti studiju gadu laikā veikto pētījumu rezultāti (zinātniskā 
darba izstrāde jāuzsāk vēlākais trešā kursā).  
 
a) izmaiņas studiju programmā un studiju plānā: 
 

2003.gada 18.jūnijā Meža fakultātes Dome savā sēdē apstiprināja pārstrādāto 
augstākās (otrā līmeņa) profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Kokapstrāde”, 
kas ir dota šī ziņojuma 3.tabulā. Jaunajā studiju plānā panākts vienmērīgs studentu 
noslogojums – izpildāmais studiju programmas apjoms katrā kursā ir 40 KP (kopējais 
programmas apjoms 160 KP). Jaunais studiju plāns ieviests 2003./2004.studiju gadā. Pārskata 
periodā analizētas arī studiju priekšmetu programmas un pilnveidots to saturs, kā arī veikta 
studiju priekšmetu programmu saskaņošana radnieciskos priekšmetos, lai novērstu 
dublēšanos. Izstrādātas jauno mācību prakšu programmas šādos specializētos studiju 
priekšmetos: 

• “Koksnes hidrotermiskā apstrāde” (2,0 KP, 3.kurss); 
• “Līmēto materiālu ražošana” (2,0 KP, 3.kurss); 
• “Koka izstrādājumu ražošana” (2,0 KP, 3.kurss). 

 
 

b) studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības 
standartam: 
 

2004.gada 27.februārī ar IZM rīkojumu Nr.116 apstiprināts kokapstrādes inženiera 
profesijas standarts PS 0236 (5.kvalifikācijas līmenis). Standarts nosaka kokapstrādes 
inženiera pienākumus: 

 vadīt kokapstrādes tehnoloģiskos procesus; 
 plānot un organizēt kokapstrādes uzņēmumu, vai tā struktūrvienību, darbu; 
 iegūt un analizēt informāciju; 
 pilnveidot kvalifikāciju; 
 pārzināt lietojamās mašīnas, instrumentus, darba rīkus; 
 organizēt un kontrolēt vidi saudzējošu ražošanas procesu; 
 nodrošināt ugunsdrošību uzņēmumā. 

 
Pašnovērtējuma gaitā noteikts, ka augstākās profesionālās izglītības studiju 

programma “Kokapstrāde” nodrošina zināšanu un prasmju apguvi, kas rada 
priekšnosacījumus kokapstrādes inženiera pienākumu sekmīgai izpildīšanai.



Augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” 
Izglītības klasifikācijas kods - 4254301 

Studiju plāns 
 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 
1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 

Nr. 
p. 
k. 

 
Kods 

 
Studiju priekšmets 

Priekšmeta 
apjoms 

KP kontroles veids  kontroles veids kontroles veids kontroles veids 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  1. Vispārizglītojošie studiju priekšmeti 
1. FILO 101 Ētika, estētika 1,5 1,5-iesk.        
2. IZMA 201 Psiholoģija, pedagoģija 1,5  1,5-iesk.       
3. SOCI 105 Socioloģija 1,5   1,5-iesk.      
4. FILO 102 Filozofija 1,5    1,5-iesk.     
5. VALO 101/102 Profesionālā svešvaloda 3,0 1,5-iesk. 1,5-iesk.       
6. MATE 109 Matemātika 5,0 2,0-iesk. 3,0-eks.       
7. FIZI 105 Fizika 3,0  3,0-eks.       
8. KIMI 114 Ķīmija 3,0  3,0-eks.       
9. FIZK Fiziskā audzināšana  (3,0) (0,75) (0,75) (0,75) (0,75)     

Vispārizglītojošie studiju priekšmeti kopā 20,0 5,0 12,0 1,5 1,5 - - - - 
  2. Nozares teorētiskie pamatkursi 

10. INFO 101 Informātika (datormācība) 4,0 3,0-iesk. 1,0-iesk.       
11. MEHA 104 Tehniskā grafika 4,0 2,0-eks. 2,0-iesk.       
12. MEHA 119 Teorētiskā mehānika 2,5   2,5-eks.      
13. MEHA 123 Materiālu pretestība 3,0   3,0-eks.      
14. SPEK 112 Konstrukciju materiāli 2,0 2,0-eks.        
15. MEHA 114 Mašīnu elementi 2,5   2,5-eks.      
16. MEHA 126 Hidraulika un hidropiedziņa 2,5   2,5-iesk.      
17. LENI 108 Elektrotehnika un rūpnieciskā elektronika 2,5   2,5-eks.      
18. PART 305 Siltumtehnika un siltumapgāde 2,5    2,5-eks.     
19. MEZK 313 Pētījumu metodoloģija 2,0     2,0-iesk.    
20. KOKA 101 Kokapstrādes procesu modelēšana 2,0       2,0-iesk.  
21. EKON 103 Ekonomikas teorija 1,5    1,5-eks.     
22. MIZM 312 Koksnes mācība 2,0 2,0-eks.        
23. EKON 104 Tiesību pamati 1,0     1,0-iesk.    
24. VIDE 101 Ekoloģija un vides aizsardzība 2,0     2,0-eks.    

Nozares teorētiskie pamatkursi kopā 36,0 9,0 3,0 13,0 4,0 5,0 - 2,0 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  3. Nozares profesionālās specializācijas kursi 
25. KOKA 001 Ievads specialitātē 1,0 1,0-iesk.        
26. VALO 101/102 Profesionālās svešvalodas speckurss 3,0   1,5-iesk. 1,5-iesk.     
27. KOKA 102 Tehniskā mērīšana kokapstrādē 1,0 1,0-iesk.        
28. MEZK 314 Mežsaimniecības pamati 2,0    2,0-iesk.     
29. MIZM 313 Meža prečzinība 2,0    2,0-iesk.     
30. KOKA 301 Koksnes griešanas procesi 1,5   1,5-iesk      
31. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 4,0    4,0-eks.     
32. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 1,5    1,5-iesk.     
33. KOKA 311 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati 1,0  1,0-iesk.       
34. KOKA 312 Koka būvkonstrukcijas 2,0      2,0-iesk.   
35. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 3,0 + 1,0     1,5-iesk. 1,5+1,0 

eks.,k.pr. 
  

36. KOKA 321 Zāģmateriālu ražošana 3,0 + 1,0    2,0-iesk. 1,0+1,0 
eks.,k.pr. 

   

37. KOKA 322 Līmes un koksnes plātņu ražošana 3,5     2,0-iesk. 1,5-eks.   
38. KOKA 324 Koka izstrādājumu ražošana 3,0 + 1,5      1,5-iesk. 1,5+1,5 

eks.,k.pr. 
 

39. KOKA 325 Koksnes materiālu apdare 2,0       2,0-eks.  
40. KOKA 326 Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas 1,5       1,5-iesk.  
41. LENI 377 Kokapstrādes procesu automatizācija 2,0      2,0-eks.   
42. ARBU 115 Rūpniecības būvniecības pamati 1,5      1,5-iesk.   
43. KOKA 328 Kokapstrādes ražotņu projektēšana 1,5        1,5-iesk. 
44. MIZM 319 Kokapstrādes ekonomika 1,5     1,5-iesk.    
45. UZND 124 Uzņēmējdarbības likumi 1,0      1,0-iesk.   
46. MIZM  Uzņēmējdarbība kokapstrādes uzņēmumos 2,5 + 1,5      2,0-iesk. 0,5+1,5 

eks.,k.d. 
 

47. GRAM 306 Grāmatvedība un uzskaite  1,5       1,5-iesk.  
48. MIZM 322 Koktirdzniecība 1,5        1,5-eks. 
49. DVID 305 Cilvēka aizsardzība  2,0     2,0-eks.    
50. DVID 306 Ergonomika 1,0        1,0-iesk. 
51. Obligātās un brīvās izvēles studiju priekšmeti kopā 10,0     3,0 3,0 4,0  

Nozares profesionālās specializācijas kursi kopā 66,0 2,0 1,0 3,0 13,0 12,0 17,0 14,0 4,0 
Teorētiskais kurss kopā 122,0 16,0 16,0 17,5 18,5 17,0 17,0 16,0 4,0 
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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4. Obligātās un brīvas izvēles studiju priekšmeti – izpilde 10,0 KP. 
             4.1. Obligātās izvēles studiju priekšmeti – izpilde ne mazāk par 4,0 KP. 

1.  Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 2,0     2,0-k.pr.    
2.  Pneimotransports kokapstrādē 1,5     1,5-k.d.    
3.  Līmētu materiālu ražošana 2,0      2,0-k.pr.   
4.  Koksnes materiālu apdare 1,5       1,5-k.d.  
5.  Kokapstrādes procesu modelēšana 1,5       1,5-k.d.  
6.  Kokapstrādes ražotņu projektēšana 1,0        1,0-k.d. 

4.2. Brīvās izvēles studiju priekšmeti  
1. KOKA 404 Taras un ēvelēto materiālu ražošana 1,0     1,0-iesk.    
2. KOKA 414 Datorizētā projektēšana 1,0     1,0-iesk.    
4. EKON Panākumu algoritms 1,0     1,0-iesk.    
5. KOKA 415 Iekārtas uzturēšanas organizācija 1,0      1,0-iesk.   
6. KOKA 403 Instrumentu saimniecība 1,0      1,0-iesk.   
7. EKON Mārketings 1,0      1,0-iesk.   
8. SOCI Vadzinību pamati 3,0      3,0-iesk.   
9. PEDA Lietišķā psiholoģija 1,0       1,0-iesk.  

10. KOKA 402 Koksnes aizsardzība un konservēšana 1,0       1,0-iesk.  
11. KOKA 407 Latvijas meža nozares problēmas 1,0       1,0-iesk.  
12. MIZM Mežizstrādes pamati 1,5       1,5-iesk.  

  5.  Mācību prakses 
1. KOKA 003 Kokapstrādes pamati 4,0 2,0-iesk. 2,0-iesk.       
2. KOKA 004 Koksnes mehāniskā apstrāde 2,0  2,0-iesk.       
3. MIZM 312 Koksnes mācība  2,0  2,0-iesk.       
4. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 2,0    2,0-iesk.     
5. KOKA 321 Zāģmateriālu ražošana 2,0    2,0-iesk.     
6. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 2,0      2,0-iesk.   
7. KOKA 322 Līmēto materiālu ražošana 2,0      2,0-iesk.   
8. KOKA 324 Koka izstrādājumu ražošana 2,0      2,0-iesk.   

Kopā mācību prakses 18,0 2,0 6,0  4,0  6,0   
  6.  Ražošanas prakses 

1. KOKA 008 Uzņēmējdarbība nozarē 8,0        8,0-iesk. 
Kopā ražošanas prakses 8,0        8,0 

  7.  Diplomdarbs vai diplomprojekts 12,0        12,0 
  8.  Pētnieciskais (zinātniskais) darbs ( 10,0 )       ( 10,0 )  

Kopā  160 18,0 22,0 17,5 22,5 17,0 23,0 16,0 24,0 
 

 



Profesijas standarts PS 0236 (skat.pielikums) nosaka arī nepieciešamo zināšanu 
līmeni. Salīdzinot studiju plānu (3.tabula) ar profesijas standartā izvirzītām prasībām, 
pašnovērtēšanas procesā noteikts, ka LLU augstākās profesionālās izglītības studiju 
programma “Kokapstrāde” nodrošina nepieciešamo zināšanu ieguvi šādās jomās:  

 
 vispārizglītojošās zināšanas kokapstrādes jautājumu risināšanā; 
 kokapstrādes nozares teorētiskās zināšanas inženiertehnisko jautājumu risināšanā 

(informātika un datorgrafika, mašīnmācība, enerģētika); 
 kokapstrādes nozares profesionālās zināšanas (koksnes mācība, koksnes mehāniskā 

apstrāde un iekārtas, kokapstrādes un koksnes pārstrādes tehnoloģijas, projektēšana, 
ekonomika un uzņēmējdarbība, vides un cilvēku aizsardzība).  

 
Studiju plānā ir iekļauti atbilstoši studiju priekšmeti, kuru apgūšanas procesā tiek 

apgūtas visas iepriekš uzskaitītas zināšanas. 
  
Augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” (klasifikācijas 

kods – 4254301), pēc pārskata periodā veiktām korekcijām, pilnībā atbilst MK noteikumiem 
Nr.485 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”: 

- kopējais programmas apjoms 160 KP; 
- vispārizglītojošie studiju priekšmeti – 20 KP; 
- nozares teorētiskie pamatkursi – 36 KP; 
- nozares profesionālās specializācijas kursi – 60 KP, ieskaitot obligātos izvēles 

priekšmetus 4 KP apjomā; 
- izvēles priekšmeti – 6 KP; 
- prakses – 26 KP; 
- diplomprojekta vai diplomdarba izstrāde – 12 KP. 

             
c) izmaiņas studiju programmas realizācijā: 

 
4.tabulā dots otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 

“Kokapstrāde” studiju laika sadalījuma grafiks. Pārskata periodā studijas saskaņā ar 
pārstrādātu studiju plānu uzsāka 1. un 2. kursu studenti; 3. kursa studentiem izstrādāts pārejas 
plāns, kas nodrošina 2004./2005. studiju gada laikā pilnīgu pāreju uz jaunu studiju plānu, kas 
atbilst MK noteikumiem Nr.485 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu”.  
 

Kokapstrādes katedra, kura atbild par šo prakšu realizāciju, veica nepieciešamo 
sagatavošanas darbu, ieskaitot materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, un prakses tika veiktas 
saskaņā ar programmām pilnā apjomā. Studentu atsauksmes par praksēm bija pozitīvas.  

 
Pārskata periodā turpinājās arī studentu pieteikšanās jaunajā studiju plānā 

paredzētajiem obligātās izvēles studiju priekšmetiem (izvēles kursa darbiem un projektiem), 
kuri jāizpilda vismaz 4,0 KP apjomā. 
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4.tabula 
 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” 
(izglītības klasifikācijas kods – 4254301) 

Studiju laika sadalījums  
 

Nedēļu skaits  
Kurss 

Studiju  
darba  
veidi 

Rudens 
semestris 

Pavasara 
semestris 

Vasaras 
semestris 

Kopā 

Teorētiskās mācības + prakse 14 + 2 14 + 2 - 28+4 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 2 3 -   5 
Prakse - - 4   4 

 
I kurss 

Brīvlaiks 2 1 8  11 
Teorētiskās mācības 16 16 - 32 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 2 3 -   5 
Prakse - - 4   4 

 
II kurss 

Brīvlaiks 2 1 8  11 
Teorētiskās mācības 16 16 - 32 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 2 3 -   5 
Prakse - - 6   6 

 
III kurss 

Brīvlaiks 2 1 6   9 
Teorētiskās mācības 16 4 - 20 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 2 1 -   3 
Prakse - 8 -   8 
Diplomdarba izstrāde - 8 -  8 
VEK - 1 -   1 

 
IV kurss 

Brīvlaiks 2 1 -   3 
Teorētiskās mācība 62 50 - 112 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 8 10 -   18 
Prakse 2 10 14   26 
Diplomdarba izstrāde -   8 -    8 
VEK -   1 -    1 

 
Kopā 

Brīvlaiks 8   4 22 34 
 
Kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo studiju programmā 97,5 KP apjomā (81,3 

% no studiju programmas kopapjoma) ir paredzēti profila speciālo studiju un uzņēmējdarbības 
studiju priekšmeti, kas liecina par studiju programmas praktisko orientāciju. Akadēmiskie 
priekšmeti, kas atbilst inženierzinātņu bakalaura studiju programmai, ir studiju programmā 
iekļauti 37,0 KP apjomā (30,8 % no kopapjoma). Kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo 
studiju absolventiem ir tiesības turpināt studijas Meža fakultātes eksternatūrā, papildus 
apgūstot kokapstrādes augstāko profesionālo studiju programmas standartizēto daļu un iegūt 
tiesības turpināt studijas maģistrantūrā. Šajā nolūkā kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa 
augstākās profesionālās izglītības studiju programma ir 108 KP apjomā (90 % no kopapjoma) 
unificēta ar kokapstrādes augstāko profesionālo studiju programmu.              
 
a) izmaiņas studiju programmā un studiju plānā: 

Pārskata periodā analizētas studiju priekšmetu programmas un pilnveidots to saturs, kā arī 
veikta studiju priekšmetu programmu saskaņošana radnieciskos priekšmetos, lai novērstu 
dublēšanos; izstrādātas jauno mācību prakšu programmas. Saskaņā ar Latvijas Republikas 
Ministra Kabinetā 2001.gada 20.martā apstiprinātiem  noteikumiem Nr.141 “Noteikumi 
par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”, studiju programma 
tika pārskatīta un koriģēta 2001./2002. studiju gadā, par ko ziņots iepriekšējā kokapstrādes 
specialitātes akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumā. Pirmā līmeņa 
augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrādes tehnoloģija” ir dota 
šī ziņojuma 5. tabulā. 
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b) studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības 
standartam: 

 
2004.gada 27.februārī ar IZM rīkojumu Nr.116 apstiprināts kokapstrādes tehnologa 

profesijas standarts PS 0234 (4.kvalifikācijas līmenis). Standarts nosaka kokapstrādes 
tehnologa pienākumus: 

 
 strādāt ar nozares tehnisko dokumentāciju; 
 vadīt kokzāģēšanas uzņēmumu ražošanas iecirkņus; 
 vadīt kokmateriālu žāvēšanas iecirkņa darbu; 
 vadīt koka izstrādājumu izgatavošanas iecirkņa darbu; 
 vadīt finieru un saplākšņu izgatavošanas iecirkņu darbu; 
 veikt ražotās produkcijas kvalitātes kontroli; 
 organizēt darba un vides aizsardzības darbu kokapstrādes uzņēmumā (iecirknī). 

 
Pašnovērtējuma gaitā noteikts, ka pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

studiju programma “Kokapstrādes tehnoloģija” nodrošina zināšanu un prasmju apguvi, kas 
rada priekšnosacījumus kokapstrādes tehnologa pienākumu sekmīgai izpildīšanai. 

 
Profesijas standarts PS 0234 (skat.pielikums) nosaka arī nepieciešamo zināšanu 

līmeni. Salīdzinot studiju plānu (5.tabula) ar profesijas standartā izvirzītām prasībām, 
pašnovērtēšanas procesā noteikts, ka LLU pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 
studiju programma “Kokapstrādes tehnoloģija” nodrošina nepieciešamo zināšanu ieguvi šādās 
jomās: 

 
 informātika un datorgrafika, polimērmateriālu ķīmija, psiholoģija, tehniskā grafika; 
 mašīnmācība, enerģētika; 
 koksnes mācība, koka pamatkonstrukcijas un būvkonstrukcijas; 
 koksnes mehāniskā apstrāde un iekārtas; 
 koksnes hiodrotermiskā apstrāde; 
 kokapstrādes tehnoloģijas; 
 ļikumdošana, ekonomika, organizācija un uzņēmējdarbība; 
 ekoloģija un vides aizsardzība; 
 darba vide. 

 
Studiju plānā ir iekļauti atbilstoši studiju priekšmeti, kuru apgūšanas procesā tiek 

apgūtas visas iepriekš uzskaitītās zināšanas. 
 

Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrādes 
tehnoloģija” (klasifikācijas kods – 4154300), pēc veiktām korekcijām,  pilnībā atbilst MK 
noteikumiem Nr.141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
standartu”: 

 
- kopējais programmas apjoms 120 KP; 
- mācību kursu kopējais apjoms 90 KP (75 % no programmas kopējā apjoma); 
- vizpārizglītojošie mācību kursi – 26 KP (pēc standarta ne mazāk par 20 KP); 
- nozares mācību kursi – 64 KP (pēc standarta ne mazāk par 36 KP); 
- prakse 20 KP (pēc standarta ne mazāk kā 16 KP); 
- kvalifikācijas darbs – 10 KP (pēc standarta ne mazāk kā 8 KP). 

          
 



 
5.tabula 

 
Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma 

 
Studiju plāns  

 
    

Nr.   Priekšm. 1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss 
p.k. Kods Studiju priekšmets apjoms 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 

   KP kontroles veids kontroles veids kontroles veids kontroles veids kontroles veids 

 
Obligātie studiju priekšmeti - A daļa 
 

    

 1. INFO 101 Informātika (datormācība) 4 2,5 1,5-iesk.       

2. KIMI 110 Polimēru ķīmija 1,5    1,5-iesk.   

3. IZMA 201 Psiholoģija 1 1,0-iesk.     

4. IZMA 301 Lietišķā psiholoģija 2  2,0-iesk.    

5. MEHA 104 Tehniskā grafika 2 1,5 0,5-iesk.   

6. SPEK 112 Konstrukciju materiāli 2 1,5 0,5-eks.   

7. MEHA 114 Mašīnu elementi 2,5  2 0,5–iesk.    

8. MEHA 126 Hidraulika un hidropiedziņa 2,5 2 0,5-eks.   

9. LENI 108 Elektrotehnika un rūpn.elektronikas pam. 2,5 1,5 1,0-eks.    

10. PART 305 Siltumtehnika un siltumapgāde 2,5 2 0,5-eks.   

11. MEZK 314 Mežsaimniecības pamati 2  2,0-iesk.    

12. KOKA 102 Tehniskā mērīšana kokapstrādē 1 1,0-iesk.    

13. MIZM 312 Koksnes mācība 2 1,5 0,5-eks.   

14. MIZM 313 Meža prečzinība 2 1,5 0,5-iesk.   

15. KOKA 301 Koksnes griešanas procesi 1,5 1 0,5-eks.   
16. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 4,5   3,0-iesk. 1,5-eks.     
17. KOKA 305 Iekārtu ekspluatācija 1,5   1,5-iesk.   

18. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 1,0   1,0-iesk.    

19. KOKA 311 Koka izstrādājumu konstruēšanaas pamati 2,0  1,5 0,5-iesk.   
20. KOKA 312 Koka būvkonstrukcijas 2  2,0-iesk.    

21. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 3,5  3,0-iesk. 0,5-eks.    
22. KOKA 321 Zāģmateriālu ražošana 3,5  2,5-iesk. 1,0- eks.     

23. KOKA 329 Līmes un koksnes līmēšana 1  1,0-iesk.   
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24. KOKA 322 Saplākšņu ražošana 1,5   1,5-eks.    

25. KOKA 324 Koka izstrādājumu ražošana 3,5  3,0-iesk. 0,5-eks.   
26. KOKA 325 Koksnes materiālu apdare 2,5  2 0,5-eks.   

27. KOKA 328 Kokapstrādes ražotņu projektēšana 1,0  1,0-iesk.    

28. EKON 103 Ekonomikas teorija 1,5  1,5-eks.    

29. MIZM 319 Kokapstrādes ekonomika 1,5  1,5-eks.   

30. EKON 104 Tiesību pamati 1 1,0-iesk.    

31. MIZM 317 Meža likumi 1 1,0-iesk.   

32. UZND 124 Uzņēmējdarbības likumi 1  1,0-iesk.   

33. MIZM 320 Uzņēmējdarb. organizācija kokapstr.uzņ. 2,5 + 1,5  1,5-iesk. 1,0+1,5    
   eks.,k.d.   

34. GRAM 306 Grāmatvedība un uzskaite 1,5  1,5-iesk.   

35. GRAM 402 Nodokļi un kredīts 1,5   1,5-iesk.   

36. MIZM 322 Koktirdzniecība 1,5  1,5-eks.   

37. VIDE 101 Ekoloģija un vides aizsardzība 2  1 1,0-eks.   

38. DVID 305 Cilvēku aizsardzība 2  1 1,0-eks.   

39. DVID 306 Ergonomika 1  1,0-iesk.   
 A daļas apjoms KP 78,0 14,5 13,0 10,5 9,0 13,5 9,5 6,5 1,5   

 
Obligātās izvēles studiju priekšmeti - B daļa 

   

B1 daļa – izvēles mācību kursi – izpilde vismaz 4,0 KP
 

1. KOKA 404 Taras un ēvelēto materiālu ražošana 1  1,0-iesk.   

2. KOKA 323 Koksnes plātņu ražošana 2  2,0-iesk.    

3. KOKA 409 Iekšējais transports kokapstrādē 1,5  1,5-iesk.   

4. KOKA 341 Jaunākais nozarē 1,5  1,5-iesk.   

5. LENI 403 Elektroiekārtu ekspluatācija un remonts 1  1,0-iesk .   

6. EKON 206 Panākumu algoritms  1  1,0-iesk.   

7. KOKA 407 Latvijas meža nozares problēmas 1  1,0-iesk.   

8. MIZM 417 Kokmateriālu ārējā tirdzniecība 1,5  1,5-iesk.   

9. MIZM 418 Uzņēmējdarbības ekonomiskā projektēšana 1,5  1,5-iesk.   

10. DVID 401 Darba aizsasrdzība 1  1,0-iesk.   

B2 daļa – kursa darbi un kursa projekti – izpilde vismaz 8,0 KP

 

1. MEHA 114 Mašīnu elementi 2,0   2,0-iesk.        
2. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 2,0    2,0-iesk.       
3. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 1,5      1,5-iesk.     
4. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 2,0     2,0-iesk.      
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5. KOKA 311 Koka pamatkonstrukcijas 1,5   1,5-iesk.        
6. KOKA 321 Zāģmateriālu ražošana 2,0    2,0-iesk.       
7. KOKA 322 Saplākšņu ražošana 2,0      2,0-iesk.     
8. KOKA 324 Koka izstrādājumu ražošana 2,0       2,0 – iesk.    
9. KOKA 325 Koksnes materiālu apdare 1,5        1,5-iesk.   

10. KOKA 328 Kokapstrādes ražotņu projektēšana 1,5        1,5-iesk.   
 B daļas apjoms KP Kopā ne mazāk par 12,0 KP   

Brīvās izvēles studiju priekšmeti - C daļa    

1. INFO 211 Visual Basic 1,5  1,5-iesk.   

2. FILO 205 Mūsdienu retorika 1  1,0-iesk.   

3. MEZK 401 Medību saimniecība 1,5  1,5-iesk.   

4. INFO 209 INTERNET lappušu veidošana 2  2,0-iesk.   

5. MIZM 410 Mežizstrādes pamati 1,5  1,5-iesk.   

6. MIZM 409 Tehniskās jaunrades pamati 1  1,0-iesk.   

7. MIZM 411 Meža ienesība 1  1,0-iesk.   

8. DVID 402 Cilvēks ārkārtējās situācijās 1  1,0-iesk.   

 C daļas apjoms KP Apjoms netiek 
reglamentēts 

  

Kopā teorētiskais kurss (A+B+C) 90     

Prakses 
1. KOKA 311 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati 2 2,0-iesk          

2. MEHA 114 Mašīnu elementi 2  2,0-iesk.         

3. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 2  2,0-iesk.    

4. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 2  2,0-iesk.    

5. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 2  2,0-iesk.    

6. KOKA 007 Kokapstrādes tehnoloģija 8  2,0-iesk. 4,0-iesk. 2,0-iesk.   

7. KOKA 008 Uzņēmējdarbība nozarē 2  2,0-iesk.     

 Kopā prakses 20 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0    

                                   Kvalifikācijas darbs 10        10,0-VEK   
                          Pavisam kopā 120    



   
c) izmaiņas studiju programmas realizācijā: 

 
Lai rastu iespējas palielināt, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.141, prakšu kopapjomu 

līdz 20 KP, nepalielinot studiju programmas kopapjomu (120 KP), studiju programmā 10 
kursa projekti un kursa darbi, kuriem līdz MK noteikumu izdošanai bija obligāts statuss, 
iekļauti obligātās izvēles priekšmetu B2 daļā un studiju programma paredz šīs daļas izpildi 
vismaz 8 KP apjomā. Šāda pieeja ļauj studentiem dziļāk specializēties konkrētā kokapstrādes 
tehnoloģijas virzienā (skat. šī ziņojuma 7.lpp.).  

 
Studiju programmā iekļautas prakses ir specializētas: 
 

• 1.kursā – “Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati” un “Mašīnu elementi”; 
• 2.kursā – “Kokapstrādes mašīnas un instrumenti” un “Zāģmateriālu ražošana”; 
• 3.kursā – “Pneimotransports”, “Koksnes hidrotermiskā apstrāde”, “Līmēto materiālu 

ražošana” un “Koka izstrādājumu ražošana”. 
• 4.kursā – “Koksnes un koksnes materiālu apdare” un “Uzņēmējdarbība nozarē”. 

 
Pārskata periodā notika pāreja uz jauno studiju plānu 1., 2., 3. un 4. kursu studentiem; 

2004./2005. studiju gadā pēc jauna plāna mācīsies visi nepilna laika studenti. 4.kursa studenti, 
kuri absolvēja studiju programmu 2004.gadā, bija pēdējie, kuri mācījušies saskaņā ar 
iepriekšējo studiju plānu. 

 
Pārskata periodā, saskaņā ar speciālām programmām, kas piemērotas nepilna laika 

studijām, tika realizētas šādas prakses: 
 

• “Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati” (2,0 KP, 1.kurss); 
• “Mašīnu elementi” (2,0 KP, 1.kurss); 
• “Kokapstrādes mašīnas un instrumenti” (2,0 KP, 2.kurss); 
• “Zāģmateriālu ražošana” (2,0 KP, 2.kurss); 
• “Koksnes hidrotermiskā apstrāde” (2,0 KP, 2. un 3.kursos); 
• “Pneimotransports kokapstrādē” (2,0 KP, 3.kurss); 
• “Līmēto materiālu ražošana” (2,0 KP, 3.kurss); 
• “Koka izstrādājumu ražošana” (2,0 KP, 3.kurss). 

 
Kokapstrādes katedra, kura atbild par šo prakšu realizāciju, veica nepieciešamo 

sagatavošanas darbu, ieskaitot materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, un prakses tika veiktas 
saskaņā ar programmām pilnā apjomā. Studentu atsauksmes par praksēm bija pozitīvas. 

 
4.kursā studiju plānā paredzēto specializēto prakšu (“Koksnes un koksnes materiālu 

apdare” un “Uzņēmējdarbība nozarē”) programmas izstrādās līdz 2004.gada 1.oktobrim, jo šīs 
prakses tiks pirmo reizi realizētas 2004./2005.studiju gada ziemas semestrī.    
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1.3. Studiju programmu praktiskā realizācija 
 
 

1.3.1. Pasniegšanas metodes 
 

 Lekciju, praktisko darbu un laboratorijas darbu realizācijā tiek turpināts iepriekšējos 
gados uzsākts virziens uz studentu patstāvīgā darba palielināšanu studiju procesā. Šajā 
nolūkā: 
• tiek papildināta LLU Fundamentālās bibliotēkas filiāle ar jaunāko periodiku un mācību 

literatūru, izmantojot dažādus finansēšanas avotus (papildus LLU centralizētajiem 
līdzekļiem arī nozares uzņēmumu dāvinājumus, kā arī mācībspēki nodod personisko 
kontaktu ceļā iegūto literatūru bibliotēkā); 

• plašāka izdales materiālu sagatavošana un izplatīšana studentiem, lai intensificētu 
nodarbības (atkrīt nepieciešamība tērēt laiku faktu materiāla pierakstīšanai); 

• studentiem tiek uzdoti patstāvīgo darbu uzdevumi (grafiskie vai analītiskie), kuru izpilde 
ir konkrētā priekšmeta obligāts nosacījums  un veicina mācību prasmju apgūšanu; 

• tiek praktizēta referātu rakstīšana un to publiska apspriešana speciālo studiju priekšmetu 
apgūšanas ietvaros. Tas attīsta studentu iemaņas pareizi sastādīt referātus, patstāvīgi 
strādāt ar literatūru un aizstāvēt publiski savu viedokli, atbildot uz kolēģu un mācībspēku 
jautājumiem, kā arī sagatavo studentus efektīvākai diplomdarba uzrakstīšanai un 
aizstāvēšanai Valsts Eksāmenu komisijā; 

• kursa darbu un kursa projektu uzdevumi tiek veidoti individuāli katram studentam un ir ar 
praktisku orientāciju; 

• diplomdarbu uzdevumi ir saistīti ar konkrētu ražotni un tiek izpildīti galvenokārt pēc 
ražošanas uzņēmumu pieprasījumiem. 

 
Lai pieradinātu studentus pie komandas darba, laboratorijas darbi tiek izpildīti 3...5 

cilvēku grupās. 
 
 

1.3.2. Programmas realizācijas resursi 
 

LLU Meža fakultāte ir izvietota Jelgavā, Akadēmijas ielā 11, kur atrodas fakultātes 
galvenais mācību korpuss. Atsevišķā ēkā Dobeles ielā 41 atrodas Kokapstrādes katedras 
auditorijas un laboratorijas, kur notiek kokapstrādes studiju programmās iekļauto speciālo 
studiju priekšmetu apguve. Šajās telpās studenti apgūst gan praktiskās iemaņas koksnes 
pirmapstrādē, kā arī izpilda laboratorijas darbus visos studiju programmā iekļautajos studiju 
priekšmetos un veic zinātniskos pētījumus. Laboratorijas darbu vietu skaits visās laboratorijās 
atbilst studentu skaitam laboratorijas darbu grupās (12...15 studenti). Katedrā studentu rīcībā 
ir 9 datori, kuri pieslēgti INTERNETa tīklam. 

 
Kokapstrādes studiju programmu visi studiju priekšmeti ir nodrošināti ar programmām 

un nepieciešamo studiju literatūru. Pārskata periodā pārstrādātas 4 studiju priekšmetu 
programmas un izdoti 6 nosaukumu metodiska literatūra. Laboratoriju iekārtu nodrošinājums 
ir apmierinošs. Pārskata periodā laboratoriju bāzes attīstīšanas nolūkā veikts: 
• rekonstruēta kokzāģēšanas laboratorija uz esošās laboratorijas iekārtas bāzes, veidota 

kokzāģēšanas tehnoloģiskā plūsma; 
• ar A/S “Latvijas Finieris” un A/S “Lindeks” finansiālo atbalstu izveidota LLU Koksnes un 

koksnes materiālu zinātniskā laboratorija, kurā uzstādīta moderna Eiropas standartiem 
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atbilstoša pārbaudes mašīna ZWICK Z/100, kas nodrošina plašas iespējas veikt pārbaudes 
saskaņā ar EN un ISO prasībām, kā arī Klima Systems klimatizācijas kamera TypDec500 
un iegādātas mūsdienu mēraparatūra un mērierīces. Laboratorija ir sagatavota akreditācijai 
Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā; 

• rekonstruētas laboratorijas darbu vietas zāģmateriālu šķirošanai un apgādātas ar 
nepieciešamo metodisko literatūru un mērinstrumentiem. 

 
Pārskata periodā Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), sadarbībā ar Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes (LLU) Meža fakultāti, un kopā ar Jēkabpils un Ventspils 
pašvaldībām ir sākusi īstenot apjomīgāko projektu Latvijas meža nozares vēsturē. Tā 
oficiālais nosaukums ir “Jēkabpils meža industriālais biznesa parks”, bet projekta 
īstenošana notiks arī Rīgā, Jelgavā un Ventspilī. LLU līdzdalība šajā projektā ir saistīta Meža 
nozares informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centru. Ideja par šāda centra veidošanu radās, 
strādājot pie meža un ar to saistīto nozaru klastera projekta; tas veicinās cilvēku, informācijas 
un zināšanu kapacitātes un infrastruktūras attīstību. 

 
Meža nozares informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centrs tiek veidots kā atsevišķa 

LKF institūcija. Tās sastāvā ir trīs saistītas struktūras: 
– Informācijas centrs (IC), 
– Zināšanu centrs (ZC),  
– Tehnoloģiju centrs (TC). 

 
Zināšanu un Tehnoloģijas centri atradīsies Jelgavā, LLU Meža fakultātē, kas dod 

iespēju iekļaut projekta īstenošanā LLU akadēmisko potenciālu. Šo centru atdeve izpaudīsies 
vairākos virzienos: 

• studiju un tālākizglītības programmu kvalitatīvā realizācija, 
• zinātnisko pētījumu veikšana ar ES atzītām metodēm, 
• jaunāko zinātnes un tehnoloģijas atziņu propagandēšana un ieviešana ražošanā, 
• tirgū esošo produktu kvalitātes noteikšana un atbilstības apliecināšana, 
• jaunu produktu radīšana un pielietojuma izpēte, u.c.  
 

LLU Meža fakultātes Kokapstrādes katedrā par projekta līdzekļiem tiks aprīkotas 
vairākas laboratorijas, kuras izmantojamas arī studiju procesā un Latvijas mežzinātnes 
attīstībā. Tuvojoties iestājai Eiropas Savienībā, būs jāapliecina atbilstība harmonizētiem ES 
standartiem, kuru ieviešana Latvijai būs obligāta.  

 
Tehnoloģiju centrā paredzēts izveidot: 

• Koksnes materiālu laboratoriju, kur varēs pārbaudīt masīvo koksni, kā arī koksnes 
plātņu materiālus un to konstrukcijas. 

• Koksnes zinātnes laboratoriju. 
• Koka izstrādājumu laboratoriju līmētu materiālu testēšanai. 
• Laboratoriju mēbeļu kvalitātes testēšanai. 
• Tehnoloģisko procesu kontroles laboratoriju procesu testēšanai un diagnosticēšanai. 
• Hidrotermiskās apstrādes laboratoriju. 
• Apdares laboratoriju virsmu nodiluma, izturības un nolietojuma testēšanai. 
 

Tā kā testēšanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums bieži nav atšķirīgs, 
nākotnē būtu iespēja akreditēties pārbaudēm, papildus Eiropas tirgum, arī pēc citu tirgu, 
piemēram, ASV un Japānas, standartiem.  
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Jēkabpils Domes un projekta partneru, tai skaitā Latvijas Kokrūpniecības federācijas 
(LKF) un LLU, iesniegtais projekta "Jēkabpils meža industriālais biznesa parks" pieteikums ir 
apstiprināts un tam piešķirts finansējums. ES PHARE 2001 Ekonomiskās un sociālās 
kohēzijas programmas LE 01.05.01. "Uzņēmējdarbības vides attīstība Latvijā" finansējums 
paredzēts projekta ieviešanai un realizācijai laika periodā no 2003. gada 15. jūlija līdz 2004. 
gada 21. septembrim. 
 

Viena no trim šī projekta sadaļām tiks realizēta ciešā sadarbībā ar Latvijas 
Lauksaimniecības universitāti (LLU). Kā jau iepriekš minēts, LLU Meža fakultātes 
Kokapstrādes katedrā paredzēts izvietot Zināšanu un Tehnoloģiju centri. Šim nolūkam ir 
paredzēts projekta finansējums, lai veiktu nepieciešamos rekonstrukcijas un remontdarbus, kā 
arī aprīkojuma iegādes. Veicot projekta priekšizpētes un sagatavošanas darbus konstatēts, ka 
realizējot projektu, būtu iespējams optimizēt arī studiju procesu LLU Meža fakultātes 
Kokapstrādes katedrā. Saskaņā ar panākto vienošanos starp LLU un LKF, projekta mērķu 
sasniegšanai tiks izīrētas telpas Dobeles ielā 41, kur 1. stāva līmenī paredzēts izvietot  
Tehnoloģiju centra laboratorijas, bet bēniņstāvā, izbūvējot to par 4. stāvu, izvietot Zināšanu 
centra telpas. Tā kā pašlaik 1. stāvā ir izvietota mācību darbnīca, tad ir nepieciešams to 
pārvietot citās tam piemērotās telpās.  

 
Apsekojot katedras teritoriju un esošās ēkas, LLU komisija nāca pie slēdziena, ka 

vislabākais risinājums būtu jauna, speciāli šim nolūkam projektēta un aprīkota angāra 
celtniecība. Līdz ar to tādi mācību un laboratoriju nelabvēlīgi ietekmējošie faktori kā, 
darbmašīnu un cita tehnoloģiskā aprīkojuma izraisītais troksnis, putekļi un skaidas, tiek 
pārvietoti no galvenā mācību un laboratoriju korpusa. Bez tam praktiskā apmācība tiek 
pacelta kvalitatīvi augstākā līmenī nekā līdz šim. Tā kā projektā nav paredzēti līdzekļi 
praktiskās apmācības bāzes pārvietošanai, bet tas ir būtiski gan projekta sekmīgai realizācijai 
noteiktajā termiņā, gan apmācību procesa kvalitātes nodrošināšanai, tad tiek meklēts 
finansējums no nozares mērķdotācijām. Projekta partnerorganizācija LKF ir ieinteresēta šādā 
problēmas risinājumā un principā atbalsta to. Praktiskās apmācības bāzes pārvietošana notika 
2004. gada vasarā. 
 
 

1.3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 
 

 Lai gan kokapstrādes studiju programmas ir profesionālas, studentiem ir plašās 
iespējas nodarboties ar zinātnisko pētniecību, ko viņi arī aktīvi izmanto. Pētniecības darba 
pamatus studenti apgūst obligātajā studiju priekšmetā “Pētījumu metodoloģija” 5.semestra 
laikā. Šajā semestrī studenti, kuri vēlās iegūt inženiera diplomu ar tiesībām turpināt studijas 
maģistrantūrā, izvēlas sava zinātniska darba tematu, bet Kokapstrādes katedras sēdē nozīmē 
viņiem zinātniskā darba vadītājus. Trešā kursa laikā tiek izstrādāta pētnieciskā darba metodika 
un veikta situācijas analīze, t.sk. literatūras studijas par pētāmo problēmu. Eksperimentālā 
darba izpilde notiek gan Kokapstrādes un citu LLU katedru laboratorijās, gan arī ražošanas 
uzņēmumos ražošanas prakses laikā. Jāatzīmē, ka vairāki studenti, kuriem ir interese veikt 
padziļinātos zinātniskos pētījumus, iesaistās pētnieciskajā darbā jau jaunākajos kursos, 
strādājot pētījumu grupās kopā ar Meža fakultātes mācībspēkiem un vecāko kursu studentiem, 
tādējādi apgūstot komandas darba pieredzi. Šāda pēctecība ar studiju programmām saistītā 
radošā un zinātniski-pētnieciskā darba organizācijā garantē sekmīgu zinātniskā darba rezultātu 
ieguvi un veiksmīgu zinātniskā darba aizstāvēšanu Valsts Eksāmenu komisijā, absolvējot 
fakultāti. 
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 Ar kokapstrādes studiju programmām saistītais radošais un zinātniski-pētnieciskais 
darbs aptver ļoti plašu tematu loku, kas iekļaujami Materiālzinātnes nozares Koksnes 
materiālu un tehnoloģijas apakšnozarē. Jāatzīmē, ka visveiksmīgāk zinātniski-pētniecisko 
darbu veic studenti, kuri iesaistīti Kokapstrādes katedras komplekso pētniecisko projektu 
izpildes darba grupās, jo šo projektu resursi dod iespējas veikt pētījumus ar mūsdienu 
laboratorijas iekārtām un izmantot datortehniku rezultātu statistiskai apstrādei, procesu 
modelēšanai un analīzei. Patreiz Kokapstrādes katedrā tiek izpildīti šādi pētnieciskie projekti, 
kuru izpildē saistīti kopumā 12 studenti: 
• LZP sadarbības projekts Nr.02.0014 “Meža izpētes teorētiskie un tehnoloģiskie modeļi”; 
• LZP sadarbības projekts Nr.02.0007 “Koksnes pārstrādes produktu inovatīvas 

tehnoloģijas”; 
• IZM un A/S “Latvijas Finieris” finansētais TOP 02.30 “Augstvērtīgu bērza sortimentu 

audzēšana un izvērtēšana, bērza koksnes un bērza saplākšņu fizikāli mehānisko īpašību 
pētījumi”. 

 
2002./2003.studiju gadā VEK savus zinātniskos darbus aizstāvēja un ieguva tiesības 

turpināt studijas maģistrantūrā 17 kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmas absolvents (52 % no absolventu kopskaita), 2003./2004. studiju gadā – 13 
absolventi (57 % no absolventu kopskaita), bet 2004./2005. studiju  gadā – 10 absolventiem 
(53 % no absolventu kopskaita). 

 
 

1.3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 
 

Līdzīgas studiju programmas Latvijā netiek realizētas. Sadarbība notiek ar Lietuvas un 
Igaunijas augstskolām (Kauņas Tehnoloģiskā universitāte, Tallinas Tehniskā universitāte un 
Igaunijas Lauksaimniecības universitāte), kurās notiek studijas kokapstrādes jomā. Savstarpēji 
analizētas studiju un atsevišķu studiju priekšmetu programmas, notiek metodiskās literatūras 
apmaiņa un tiek atjaunoti mācībspēku kontakti. Prof. H.Tuherms piedalījās kā eksperts 
kokapstrādes studiju programmas starptautiskajā akreditācijā Tallinas Tehniskajā universitātē 
un Igaunijas Lauksaimniecības universitātē, un iepazīstināja ar iegūtām atziņām un kolēģu 
pieredzi Meža fakultātes mācībspēkus. 

 
Dibināti kontakti (galvenokārt pētniecības jomā) ar Helsinku Tehnoloģijas universitāti, 

Kymmenlaakso Tehnisko koledžu, Stokholmas Karalisko tehnoloģijas universitāti, notiek 
studiju programmu savstarpējā analīze, kā arī metodiskās literatūras un pētījumu rezultātu 
savstarpējā apmaiņa. 
 
 

1.3.5. Sadarbība ar darba devējiem 
 

 Studiju programmas ietvaros dibināti labi kontakti ar darba devējiem, kurus pārstāv 
Latvijas Kokrūpniecības federācija un citas tajā iekļautās profesionālās organizācijas. 
 
 Katru studiju gadu studiju priekšmeta “Jaunākais nozarē” ietvaros tiek pieaicināti 
vadošie nozares speciālisti, nolasīt lekcijas par aktuālām problēmām meža nozarē. Radošā 
sadarbība studentiem ar ražošanas darbiniekiem, galvenokārt bijušajiem attiecīgās studiju 
programmas absolventiem, notiek mācību un ražošanas prakšu laikā, kad studenti apgūst 
prakšu programmās iekļautos jautājumos un iepazīstas ar jaunāko tehniku un tehnoloģiju, 
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pieredzi ražošanas organizācijā un uzzina arī problēmas, kas jārisina ražotājiem. Ražošanas 
pārstāvju – darba devēju attieksme pret studentiem prakšu laikā ir pozitīva. 
 
 Cieša sadarbība ar darba devējiem notiek diplomdarbu izstrādes procesā. Lielāka daļa 
diplomdarbu tiek izstrādāti par jautājumiem, kas aktuāli konkrētajiem ražošanas uzņēmumiem 
(pēc ražošanas uzņēmumu pieprasījuma). Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības studiju programmas absolventi izstrādā kvalifikācijas darbus tikai pēc 
šo uzņēmumu pieprasījumiem, kur viņi strādā. Visus diplomdarbus un kvalifikācijas darbus 
recenzē attiecīgo ražošanas uzņēmumu speciālisti, kas ļauj iegūt profesionālo vērtējumu 
darbiem un projektiem tieši no darba devēju viedokļa. Arī Valsts Eksāmenu komisijas sastāvā 
ir iekļauti katru gadu 3 vai 4 darba devēju pārstāvji, bet VEK darbu pēdējos gados vada 
Latvijas Kokrūpniecības federācijas prezidents J.Biķis. 
 
 Darba devēju aptauja pārskata periodā nav veikta. Studiju programmas aktualizēšanai 
katru gadu tiek veikta bijušo studentu aptauja.        

      
 
 

1.4. Vērtēšanas sistēma 
 

 Iegūstamās izglītības vērtēšanas kritēriju pamatā ir studenta spējas lietot 
fundamentālo, humanitāro un ekonomisko studiju priekšmetos iegūtas zināšanas kokapstrādes 
tehnoloģisko procesu analīzē un pilnveidošanā, kā arī izprast meža nozares attīstības 
tendences Latvijā un pasaulē. Profesionāli vērtējot studentu zināšanas dažādos 
tehnoloģiskajos un organizatoriskajos jautājumos, uzsvars tiek likts uz prasmes saistīt 
ekonomiskos, sociālos, enerģētiskos un vides saglabāšanas aspektus ar rūpniecisko 
tehnoloģiju pilnveidošanu. 
 
 LLU tiek realizēta 10 ballu zināšanu vērtēšanas sistēma atbilstoši LLU Senātā 
apstiprinātajiem kritērijiem (10 – izcili, 9 – teicami, 8 – ļoti labi, 7 – labi, 6 – gandrīz labi, 5 – 
viduvēji, 4 – gandrīz viduvēji; 3 – vāji; 2 – ļoti vāji; 1 – ļoti, ļoti vāji). Apgūstot atsevišķus 
studiju priekšmetus, vērtējums “4” ir zemāka pozitīva atzīme; diplomdarbu un kvalifikācijas 
darbu aizstāvēšanā zemākais pozitīvais vērtējums ir “5”. Pašnovērtējuma gaitā ir atzīts, ka 
zināšanu novērtējumā maz lietots vērtējums izcili (10 balles), kas liecina par lielākas studentu 
daļas nespēju (vai nevēlēšanām) studiju laikā apgūt zināšanas virs programmas prasību 
līmeņa, bet no otras puses par pasniedzēju dažādām prasībām augsta līmeņa zināšanu 
vērtēšanā. 
 
  Katra studiju priekšmeta izvērstā programmā ir aprakstīta zināšanu vērtēšanas sistēma 
konkrētā priekšmetā. Vispārējā gadījumā tas iekļauj: 
• laboratorijas un praktisko darbu izpildes pārbaudi; 
• studentu atbilžu un referātu vērtēšanu semināros; 
• regulāro kontroldarbu pārbaudi un vērtēšanu (2...4 kontroldarbi katrā studiju priekšmetā, 

kas vienmērīgi sadalīti studiju priekšmeta apgūšanas periodā); 
• patstāvīgo mājas darbu izpildes kontroli un vērtēšanu;  
• kursa darbu un kursa projektu pārbaudi un vērtēšanu. 

 
Lielāka daļa (85 %) no eksāmeniem tiek kārtoti rakstiski. Atsevišķi pasniedzēji 

praktizē akumulējošo ieskaišu un eksāmenu kārtošanu, kompleksi vērtējot visus studentu 
darba vērtēšanas kritērijus semestra laikā. Studenti pozitīvi vērtē iespēju kārtot akumulējošo 
eksāmenu, jo tā veicina regulāru darbu visā semestra laikā. 
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1.5. Studenti 

 
 

1.5.1. Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programma 
 
 

Pēc šīs programmas līdz 2004./2005. studiju gada beigām sagatavoja kopumā 1615 
kokapstrādes inženierus, no kuriem laika periodā no 1994.gada līdz 1998.gadam 97 absolventi 
papildus inženiera kvalifikācijai ieguva arī bakalaura akadēmisko grādu; šim nolūkam bija 
nepieciešams noklausīties papildus kursus 5 KP apjomā, izstrādāt un aizstāvēt bakalaura 
zinātnisko darbu. 2004.gadā 13 absolventi un 2005.gadā 10 absolventi ieguva inženiera 
diplomu ar tiesībām turpināt studijas maģistrantūrā, aizstāvot Valsts eksāmenu komisijā 
papildus kvalifikācijas darbam arī zinātnisko darbu. 1995.gadā studijas beidza divi kursi – 
pēdējais izlaidums pēc 5 gadu apmācības programmas un pirmais izlaidums pēc 4 gadu 
apmācības programmas (augstākās profesionālās izglītības studiju programma). 

 
Uzņemto studentu un absolventu skaits pa gadiem dots 6.tabulā. 

 
6.tabula. 

 
Uzņemto studentu un absolventu skaits 

kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programmā 
 

Uzņemto studentu skaits  Absolventu skaits 
tajā skaitā tajā skaitā 

 
 

Studiju 
Gads 

 
kopā par 

valsts fi-
nansējumu 

par 
daļēju 
maksu 

 
konkursa 

koeficients 

 
kopā 

 
baka- 
lauri 

ar tiesībām 
studēt ma-
ģistrantūrā 

Absol-
ventu % 
no uz-
ņemto  
skaita 

1995./1996. 59 50 9 2,88 35 29 - 59,3 % 
1996./1997. 58 50 8 1,96 26 14 - 44,9 % 
1997./1998. 59 50 9 2,38 30 12 - 50,9 % 
1998./1999. 58 50 8 1,86 34 - 8 58,6 % 
1999./2000. 55 50 5 1,92 35 - 19 63,6 % 
2000./2001. 55 50 5 1,82 28 - 11 + 3 50,9 % 
2001./2002. 50 50 - 1,56 34 - 17 + 4 68,0 % 
2002./2003. 62 50 12 1,78 33 - 10 + 7 53,2 % 
2003./2004. 62 51 11 1,74 23 - 13 + 2 37,1 % 
2004./2005. 41 41 - 1,14 19 - 10 46,3 % 

  
 Neskatoties uz salīdzinoši augstu konkursa koeficientu, studiju programmu vidēji 
absolvē tikai nedaudz vairāk par 50% no uzņemtajiem studentiem. Tam par iemeslu 
galvenokārt ir vidusskolās un citās vidējās izglītības mācību iestādēs iegūtās nepietiekošās 
zināšanas matemātikā, fizikā un rasēšanā, kas apgrūtina fundamentālo studiju priekšmetu 
apguvi augstāko profesionālo studiju līmenī. Sevišķi tas izpaužas pēdējos gados, kad 
vidusskolās iepriekšminēto priekšmetu speckursi varēja būt izvēles statusā 

 
Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programmas absolventu 

kvalifikācijas aizstāvēšanas rezultāti laika periodā no 1996. līdz 2004.gadam ir apkopoti  
7.tabulā. Tabulas dati liecina, ka studentu sagatavošanas līmenis ir pietiekoši labs, jo deviņu 
gadu laikā tikai 18 darbi (5,9 % no kopskaita) ir novērtēti ar atzīmi, kas zemāka par 
novērtējumu “labi”.   
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7.tabula. 
         

Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 
absolventu kvalifikācijas, zinātnisko un bakalaura darbu aizstāvēšanas rezultāti 

 
Darbu aizstāvēšanas vērtējums Studiju 

gads 
Darbu 
skaits 5 (teicami) 4 (labi) 3 (apmierinoši) 

Vid. 
vērt. 

1995./1996. 35 27  (77,1 %) 8 (22,9 %) - 4,77 
1996./1997. 26 14 (53,8 %) 11 (42,3 %) 1 (3,9 %) 4,54 
1997./1998. 30 15 (50 %) 14 (46,7 %) 1 (3,3 %) 4,47 

Darbu aizstāvēšanas vērtējums    
10 

(izcili) 
9 

(teicami) 
8 

(ļoti labi) 
7 

(labi) 
6 

(gandr.labi) 
5 

(viduvēji) 
 

1998./1999. 34 - 6 (18 %) 25 (73 %)  3 (9 %) - - 8,09 
1999./2000. 35 - 4 (11 %) 18 (52 %) 6 (17%) 7 (20 %) - 7,54 
2000./2001. 28 - 6 (21 %) 15 (54 %) 7 (25%) - - 7,96 
2001./2002. 34 - 7 (21 %) 18 (52 %) 7 (21%) 1 (3 %) 1 (3 %) 7,85 
2002./2003. 33 - 5 (16 %) 12 (36%) 12 (36%) 4 (12%) - 7,55 
2003./2004. 23 - 3 (13 %) 14 (61 %) 4 (17 %) 2 ( 9 %) - 7,78 
2004./2005. 19 - 5 (26 %) 7 (37 %) 6 (32 %) 1 (5 %) - 7,84 

 
 
 
 
 

1.5.2. Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa  
augstākās profesionālās izglītības studiju programma 

 
 
 

1997.gadā, pēc nozares profesionālo organizāciju lūguma, LLU Meža fakultātē 
atjaunotas nepilna laika (neklātienes) studijas, kas notiek saskaņā ar pirmā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības studiju programmu “Kokapstrādes tehnoloģija”. Nepieciešamība 
atjaunot nepilna laika studijas kokapstrādē saistīta ar koksnes mehāniskās apstrādes straujo 
attīstību Latvijas Republikā pēc neatkarības atjaunošanas, un daudzu personu, kuru 
iepriekšējā izglītība nebija saistīta ar kokapstrādi, iesaistīšanos šajā uzņēmējdarbības jomā. 
Uzņemto studentu un absolventu skaits pa gadiem dots 8.tabulā. Nepilna laika studijas 
kokapstrādes tehnoloģijā notiek tikai par daļēju maksu. 

  
8.tabula 

 
Uzņemto studentu un absolventu skaits kokapstrādes tehnoloģijas  

pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmā 
 
 

Studiju 
gads 

Uzņemto studentu  
skaits  

Absolventu  
skaits 

Absolventu % 
no uzņemto skaita 

1997./1998. 54 - - 
1998./1999. 76 - - 
1999./2000. 81 - - 
2000./2001. 91 17 31,5 % 
2001./2002. 102 11 14,5 % 
2002./2003. 57 17 21.0 % 
2003./2004. 40 16 40,0 % 
2004./2005. 52 24 46,1 % 
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 Pagaidām studiju programmu absolvē tikai neliels skaits no uzņemtajiem studentiem, 
bet daudzi turpina vēl studijas. Tam par iemeslu ir gan studējošo liels vecums (ilgs 
pārtraukums izglītības procesā), gan arī grūtības savienot darbu ar studijām, neprasme strādāt 
patstāvīgi, studējot nepilna laika studiju režīmā, kā arī vidusskolās un citās vidējās izglītības 
mācību iestādēs iegūtas nepietiekošās zināšanas matemātikā, fizikā un rasēšanā, kas apgrūtina 
fundamentālo studiju priekšmetu apguvi augstāko profesionālo studiju līmenī. Arī 
nepietiekams mācību literatūras nodrošinājums reģionālās bibliotēkās neveicina nepilna laika 
studentu patstāvīgo darbu. Lai palīdzētu nepilna laika studentiem apgūt studiju programmu, 
Kokapstrādes katedra ir sagatavojuši speciāli viņiem piemērotus izdales materiālus, bet katra 
mēneša pirmajā sestdienā tiek organizētas konsultācijas katedras telpās visos speciālos studiju 
priekšmetos.  

 
Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas absolventu kvalifikācijas aizstāvēšanas rezultāti 9.tabulā. Tabulas dati liecina, 
ka studentu sagatavošanas līmenis ir pietiekoši labs, jo tikai 5 darbi (5,9 % no kopskaita) ir 
novērtēti ar atzīmi, kas zemāka par novērtējumu “labi”.   

 
 

9.tabula. 
         

Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības  
studiju programmas absolventu kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti 

 
 

Darbu aizstāvēšanas vērtējums    
Studiju 
Gads 

 
Darbu 
skaits 

10 
(izcili) 

9 
(teicami) 

8 
(ļoti labi) 

7 
(labi) 

6 
(gandr.labi) 

5 
(viduvēji) 

Vid. 
Vērt. 

2000./2001. 17 - 6 (35 %) 9 (53 %) 2 (12%) - - 8,24 
2001./2002. 11 - - 5 (46 %) 4 (36%) 1 (9 %) 1 (9 %) 7,85 
2002./2003. 17 - 3 (18 %) 8 (47 %) 5 (29%)  1 (6 %) - 7,76 
2003./2004. 16 - 4 (18 %) 6 (47 %) 5 (29 %) 1 (6 %) - 7,81 
2004./2005. 24 - 5 (21 %) 10 (42 %) 8 (33 %) 1 (4 %) - 7,79 
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1.6. Akadēmiskais personāls 
 
 
 Kokapstrādes studiju programmu nodrošināšanai ir iesaistīti 71 mācībspēks, no kuriem 
9 ir habilitētie zinātņu doktori (12,7 %) un 25 – zinātņu doktori (35,2 % no iesaistīto 
mācībspēku kopskaita); 78 % no visiem studiju priekšmetiem vada habilitētie doktori un 
doktori. Kokapstrādes studiju programmu realizācijā iesaistīta akadēmiskā personāla saraksts 
ir dots 12.tabulā. Šajā tabulā izcelti mācībspēki, kuri pārskata periodā paaugstinājuši savu 
kvalifikāciju vai no jauna iesaistīti studiju programmas realizācijā ar mērķi atjaunot 
akadēmiskā personālu. Šim sastāvam ir raksturīga liela zinātniski pedagoģiskā darba pieredze, 
tomēr vēl pagaidām vidējais vecums ir virs 55 gadiem. 
 

10.tabula 
Kokapstrādes specialitātes studiju programmu realizācijā 

iesaistīto mācībspēku kvalifikācija 
 

Skaits Skaits Zinātniskie un 
akadēmiskie grādi kopā % 

Ieņemamie 
amati Kopā % 

Habilitētie doktori 9 12,7 % Profesori 13 18,3 % 
Zinātņu doktori 25 35,2 % Asociētie profesori 6   8,4 % 

Maģistri 21 29,6 % Docenti 19 26,8 % 
Bakalauri 10 14,1 % Lektori 22 29,6 %  

Profesionālā kvalifikācija 6 8,4 % Asistenti 11 16,9 % 
Kopā 71 100 % Kopā 71 100 % 

 
 

 No kokapstrādes studiju programmu realizācijā iesaistītājiem mācībspēkiem viens 
profesors ir LZA īstenais loceklis, divi – LZA korespondētājlocekļi; Latvijas 
Lauksaimniecības un mežzinātņu akadēmijas locekļi ir 8 studiju programmas mācībspēki. 
Viens mācībspēks ir Zviedrijas Karaliskās Inženierzinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, viens 
– Zviedrijas Karaliskās Lauksaimniecības un mežsaimniecības akadēmijas ārzemju loceklis 
un Igaunijas Lauksaimniecības universitātes Goda doktors Dr.h.c.silv. Kokapstrādes studiju 
programmu realizācijā ir iesaistīti arī 4 LZP mežzinātņu eksperti, tajā skaitā arī Mežzinātņu 
ekspertu komisijas priekšsēdētājs. Mācībspēku vidū ir arī Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un 
eksportētāju asociācijas prezidents, Latvijas Amatniecības kameras prezidents, Kokapstrādes 
tehnoloģiskā centra direktors un Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors. Šāda 
kokapstrādes studiju programmā iesaistīto mācībspēku – zinātnieku profesionālā darbība ļauj 
studiju procesā aktualizēt visu nozares jaunāko informāciju, kā arī nodrošina teicamo 
atgriezenisko saiti. Visi mācībspēki regulāri stažējas ārzemēs vai paaugstina savu 
kvalifikāciju dažādos kursos un semināros Latvijā. 
 
 Kokapstrādes specialitātes studiju programmu realizācijā iesaistītas struktūrvienības 
un to uzdevumi ir doti 11.tabulā. 
  
 Pašnovērtēšanas gaitā atzīts, ka īpaša vērība ir jāvelta mācībspēku sastāva 
atjaunošanai. Zināms uzlabojums bija jau 2000./2001.studiju gadā, kad visās fakultātes 
katedrās studiju procesā tiks iesaistīti asistenti vai asistenti - stažieri paaudžu maiņai 
perspektīvā. Ir pamats prognozei, ka virkne jauno mācībspēku cels savu zinātnisko 
kvalifikāciju, aizstāvot inženierzinātņu maģistra vai doktora grādus. Ir jāturpina darbs pie 
vadošās profesūras nodrošinājuma specialitātē.  
 
 Kokapstrādes studiju programmu akadēmiskā personāla galvenā problēma ir analoga 
ar problēmām visās augstskolās – nelabvēlīga vecuma struktūra. Tas saistīts galvenokārt ar 
relatīvi zemo akadēmiskā personāla atalgojumu. Ja tuvāko 3...5 gadu laikā stāvoklis 
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neuzlabosies, būs apdraudētas iespējas garantēt kvalitatīvu studiju procesa norisi. Patreiz vēl 
iespējams iesaistīt studiju procesā augstas kvalifikācijas speciālistus, kuru vecums ir lielāks 
par 63...65 gadiem (arī strādājot daļējā slodzē), jo atcelti ierobežojumi saņemt pilnā apjomā 
vecuma pensiju strādājošiem pensionāriem. Diemžēl neizdodas piesaistīt akadēmiskajam 
darbam labākos jaunos speciālistus, jo nozarē vidējā darba alga ir ievērojami augstāka un 
darba vietu piedāvājums pēdējos gados pārsniedz absolventu skaitu pat 2 reizes.    

 
11.tabula 

Kokapstrādes specialitātes studiju programmu 
realizācijā iesaistītas struktūrvienības 

 

Nr.
p.k 

Struktūrvienība Fakul-
tāte 

Uzdevumi 

Vadošā struktūrvienība 
1. Kokapstrādes katedra MF Nodrošināt studiju programmas pilnīgu 

realizāciju, speciālo priekšmetu apguvi, 
kvalifikācijas un zinātnisko (bakalaura) darbu 
izstrādi 

Profilējošs (specialitātes) struktūrvienība 
1. Meža izmantošanas 

katedra 
MF Nodrošināt studiju programmas realizāciju 

koksnes zinātnes un nozares organizācijas un 
uzņēmējdarbības jomā 

Pārējās struktūrvienības 
1. Informātikas institūts 

(Matemātikas un 
Informātikas katedras) 

II Pamatzināšanu nodrošināšana matemātikā un 
informātikā inženierzinātņu fundamentālo un 
programmas speciālo priekšmetu apguvei 

2. Humanitārais institūts 
(Filozofijas, Sociālo 
zinātņu un Valodu 
katedras) 

HI Humanitārā bloka realizācija visās studiju 
pakāpēs 

3. Mehānikas institūts, 
Spēkratu institūts, 
Lauksaimniecības 
enerģētikas institūts,  
Izglītības un mājsaimnie- 
Cības institūts 

TF Nodrošināt inženierzinātņu un psiholoģijas 
studiju priekšmeta apguvi 

4. Ekonomikas katedra, 
Grāmatvedības un finansu 
katedra, Uzņēmējdarbības 
katedra 

EF Nodrošināt ekonomisko un uzņēmējdarbības 
priekšmetu apguvi 

5. Arhitektūras un 
būvniecības katedra, Vides 
un ūdenssaimniecības 
katedra, Fizikas katedra 

LIF Atbilstoši katedru profilam nodrošināt 
būvniecības pamatu, ekoloģijas un vides 
aizsardzības, fizikas studiju priekšmetu apguvi 

6. Ķīmijas katedra PTF Nodrošināt ķīmijas kursa apguvi 
7. Mežkopības katedra MF Nodrošināt mežsaimniecības pamatu apguvi 
8. Darba vides katedra MF Cilvēka aizsardzības un ergonomikas bloka 

studiju priekšmetu apguves nodrošināšana 
 



12.tabula 
Kokapstrādes specialitātes studiju programmu akadēmiskais personāls 

 
 

Nr. 
p.k. 

 
Uzvārds, vārds 

 
Fakultāte, 

katedra 

 
Amats, 

zinātniskais grāds 

 
Studiju priekšmets 

Ap-
joms 
KP 

 
Pienākumi 

studiju procesā 
1. GRĪNFELDS Alfons MF, MIZM Prof., Dr.sc.ing. Meža ienesība 1,0 Lekcijas 
2. HROLS Jurijs MF, KOKA Prof., Dr.habil.chem. - - Nobeiguma darbi 
3. LIEPA Imants MF, MEZK Prof., Dr.habil.biol. Pētījumu metodoloģija 2,0 Lekcijas, prakt.darbi  
4. MOSKVINS Genādijs TF, LENI Prof., Dr.habil.sc.ing. Kokapstrādes procesu automatizācija 2,0 Laboratorijas darbi 
5. OZOLIŅŠ Rūdolfs II, MATE Prof., Dr.habil.silv. Matemātika 5,0 Lekcijas 
6. ROCĒNS Kārlis MF, KOKA Prof., Dr.habil.sc.ing. Koka būvkonstrukcijas 2,0 Lekcijas, prakt.darbi, 

Nobeiguma darbi 
7. ŠNĪDERS Andris TF, LENI Prof., Dr.sc.ing. Kokapstrādes procesu automatizācija 2,0 Lekcijas 
8. TREIMANIS Arnis MF, KOKA Prof., Dr.habil.sc.ing. Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas 2,0 Lekcijas, lab.darbi, 

nobeiguma darbi 
9. TUHERMS Henns MF, KOKA Prof., Dr.habil.sc.ing. Koksnes griešanas procesi 

Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 
Kokapstrādes procesu modelēšana 
Meža nozares aktuālās problēmas 

1,5 
6,5 
2,5 
1,0 

Lekcijas, lab.darbi 
Lekcijas, pr.d.,k.pr. 
Lekcijas, pr.d., k.d. 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 

10. ZĀLĪTIS Pēteris MF, MEZK Prof., Dr.habil.silv. Mežsaimniecības pamati 2,0 Lekcijas, lab.d. 
11. DREIMANIS Andrejs MF, MEZK Prof., Dr.silv. Medību saimniecība 1,5 Lekcijas, lab.d. 
12. DRĒSKA Andris MF, MIZM Ass.prof., Dr.sc.ing. Pētījumu metodoloģija 2,0 Lekcijas, pr.d. 
13. LĪPIŅŠ Leonards MF, MIZM Prof., Dr.sc.ing. Koksnes mācība 

Meža prečzinība 
2,0 
2,0 

Lekcijas 
Lekcijas 

14. PURVGALIS Aivars MF, MIZM Ass.prof., Dr.silv. Kokapstrādes ekonomika 
Uzņēmējd.org. kokapstr. uzņēmumos 
Grāmatvedības pamati 
Koktirdzniecība 
Uzņēmējd. ekonomikas projektēšana 

1,5 
4,0 
1,5 
1,5 
1,5 

Lekcijas, pr.d. 
Lekcijas, pr.d., k.d. 
Lekcijas, pr.d. 
Lekcijas, pr.d. 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 
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15. PUŠINSKIS Valentīns TF, MEHA 
MF, KOKA 

Ass.prof., Dr.sc.ing. Mašīnu elementi 
Pneimotransports kokapstrādē 
Taras un ēvelēto materiālu ražošana 
Iekšējais transports kokapstrādē 

4,5 
2,5 
1,0 
1,5 

 

Lekcijas, lab.d., k.pr. 
Lekcijas, lab.d., k.d. 
Lekcijas 
Lekcijas, lab.d. 
Nobeiguma darbi 

16.  VĒRDIŅŠ Gunārs TF, SPEK 
MF, KOKA 

Ass.prof., Dr.sc.ing. Konstrukciju materiāli 2,0 Lekcijas, lab.d. 
Nobeiguma darbi 

17. VILCIŅA Anastasija EF, EKON Prof., Dr.oec. Ekonomikas teorija 1,5 Lekcijas 
18. ZIEMELIS Imants TF, MEHA Ass.prof., Dr.sc.ing. Materiālu pretestība 3,0 Lekcijas, pr.d. 
19. ANDERSONE Zinaīda HI, FILO Doc., Dr.thil. Filozofija 1,5 Lekcijas, semināri 
20. AUMALE Minjona TF, MEHA Docente Tehniskā grafika 4,0 Lekcijas, pr.d. 
21. BEĶERIS Zigurds  MF, DVID Docents, Dr.biol. Cilvēks ārkārtas situācijās 1,0 Lekcijas 
22. BŪMANIS Kārlis MF, KOKA Docents, Mgr.ing. Tehniskā mērīšana kokapstrādē 

Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 
Jaunākais nozarē 
Datorizētā projektēšana 
Iekārtas uzturēšanas organizācija 
Uzņēmējdarbība nozarē 

1,0 
6,5 
1,5 
1,0 
1,0 
4,0 

Lekcijas, lab.d. 
Laboratorijas darbi 
Lekcijas 
Lekcijas 
Lekcijas 
Ražošanas prakse 
Nobeiguma darbi 

23. ČAKSTE Ilze PTF, KIMI Doc., Dr.chem. Ķīmija 3,0 Lekcijas, lab.d. 
24. ČUKURS Jānis TF, MEHA Doc., Dr.sc.ing. Tehniskā grafika 4,0 Praktiskie darbi 
25. DREIMANIS Ēvalds LIF, VIDE Doc., Dr.biol. Ekoloģija un vides aizsardzība 2,0 Lekcijas, lab.d. 
26. DOMKINS Andrejs MF, KOKA Ass.prof., Mgr.ing. Koka izstrādājumu ražošana 5,5 Lekcijas, k.pr. 

Nobeiguma darbi 
27. KAZĀKS Vilnis MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Koka pamatkonstrukcijas 3,0 Lekcijas, k.d. 

Nobeiguma darbi 
28. 

KLEĢERIS Ilmārs 

TF, LENI Doc., Dr.sc.ing. Elektrotehn. un rūpn.elektron.pamati 2,5 Lekcijas, lab.d. 
29. KOZULIŅŠ Voldemārs MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Zāģmateriālu ražošana 

Kokapstrādes tehnoloģija 
5,5 
3,0 

Lekcijas, k.pr. 
Ražošanas prakse 
Nobeiguma darbi 

30. KRONBERGS Ēriks TF, MEHA Doc., Dr.sc.ing. Hidraulika 2,5 Lekcijas, lab.d. 
31. OZOLA Lilita LIF, BUVK Doc., Mgr.ing. Koka būvkonstrukcijas 1,0 Lekcijas 
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32. SARMULIS Ziedonis MF, MIZM Doc., Mgr.ing. Koksnes mācība 
Meža prečzinība 

2,0 
2,0 

Laboratorijas darbi 
Laboratorijas darbi 

33. SKRUPSKIS Voldemārs MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Saplākšņu ražošana 
Koksnes plātņu ražošana 
Drāzto finieru ražošana 

3,0 
2,0 
1,0 

Lekcijas, k.pr. 
Lekcijas 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 

34. STAŠA Jānis MF, DVID Doc., Mgr.ing. Cilvēku aizsardzība 
Ergonomika 
Darba aizsardzība 

2,0 
1,0 
1,0 

Lekcijas, lab.d. 
Lekcijas, lab.d. 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 

35. STURMOVIČA Elīna PTF, PRT Doc., Dr.sc.ing. Siltumtehnika un siltumapgāde 2,5 Lekcijas, lab.d. 
36. ŠMITS Jānis MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Koksnes  materiālu apdare 4,0 Lekcijas, lab.d. 

Nobeiguma darbi 
37. VASIĻEVSKIS Antons MF, MIZM Doc., Dr.sc.ing. Mežizstrādes pamati 

Tehniskās jaunrades pamati 
1,5 
1,0 

Lekcijas 
Lekcijas 

38. ZEIDMANE  Anda LIF, FIZI Doc., Dr.paed. Fizika 3,0 Lekcijas 
39. AKERFELDS Ivars MF, KOKA Doc, Mgr.ing. Koksnes hidrotermiskā apstrāde 

Koksnes aizsardzība un konservēšana 
Kokapstrādes tehnoloģija 
 

5,5 
1,0 
3,0 

Lekc.,pr.d., lab.d.,k.pr. 
Lekcijas, lab.d. 
Mācību prakse 
Nobeiguma darbi 

39. BIŠOFA Aina EF, EKON Lektore Mārketings (Tirgvedības pamati) 1,0 Lekcijas 
40. BITE Ligita EF, UZND Lektore Uzņēmējdarbības likumi 1,0 Lekcijas, semināri 
41. BLUSANOVIČA Ilze HI, VALO Lektore, Mgr.psih. Vācu valoda 6,0 Praktiskie darbi 
42. GRUNDE Uldis II, INFO Lektors Visual basic 1,5 Praktiskie darbi 
43. KAZAINE Ilze II, INFO Lektore Informātika 4,0 Lekcijas, lab.d. 
44. KAZAINIS Ģirts II, INFO Lektors Internet lappušu veidošana 2,0 Lekcijas, pr.d. 
45. KIVLENIEKS Arnis TF, MEHA Lektors Tehniskā grafika 4,0 Laboratorijas darbi 
46. KŪLIŅŠ Laimonis MF, KOKA Lektors, Mgr.ing. Ievads specialitātē 

Saplākšņu ražošana 
Koksnes plātņu ražošana 
Koka izstrādājumu ražošana 
Līmes un koksnes līmēšana 

1,0 
3,0 
2,0 
5,5 
1,0 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi 
Laboratorijas darbi 
Lekcijas, lab.d. 
Nobeiguma darbi 
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47. PAURA Andrejs II, INFO Lektors Grafiskais redaktors 1,5 Lekcijas, lab.d. 
48. PUTNIŅA Maruta HI, SOCI Lektore, Mgr.paed. Socioloģija 1,5 Lekcijas, semināri 
49. PŪCE Alla EF, EKON Lektore Tiesību pamati 1,0 Lekcijas, pr.d. 
50. RUŠKO Akvelīna MF, KOKA Lektore Kokapstrādes ražotņu projektēšana 2,0 Lekcijas, k.d. 
51. RUŽA Ingūna II, INFO Lektore Informātika 4,0 Lekcijas, lab. d. 
52. SILAMIĶELE Ilze MF, MIZM Lektore, Mgr.silv. Meža likumi 1,0 Lekcijas 
53. SVIKA Mārtiņš HI, VALO Lektors Angļu valoda 6,0 Praktiskie darbi 
54. TREPŠS Ignats HI, FILO Lektors Ētika, estētika 1,5 Lekcijas, semināri 
55. VANOVSKA Vizma TF, IZMA Lektore Lietišķā psiholoģija 1,0 Lekcijas 
56. VEIDEMANE Anna HI, VALO Lektore Vācu valoda 6,0  Praktiskie darbi 
57. VIZBULIS Jānis TF, MEHA Lektors Teorētiskā mehānika 2,5 Lekcijas, pr.d. 
58. ŽODZIŅA Maija LIF, ARBU Lektore, Mgr.ing. Rūpniecības būvniecības pamati 2,5 Lekcijas, lab.d., k.d. 
59. BLUKA Aldona PTF, KIMI Asistente Ķīmija 3,0 Laboratorijas darbi 
60. ČERŅĀJEVA Sarmīte II, MATE Asistente Matemātika 5,0 Praktiskie darbi 
61. DUBROVSKIS Dagnis MF, MIZM Asistents Meža resursu ekonomika 2,0 Lekcijas 
62. HOFMANE Sandra HI, SOCI Asistente, Mgr.paed. Vadzinību pamati 3,0 Lekcijas, semināri 
63. KAMOLIŅA Elva II, INFO Asistente Informātika 4,0 Laboratorijas darbi 
64. KIZIKA Baiba EF, EKON Asistente Ekonomikas teorija 1,5 Praktiskie darbi 
65. LIEPIŅA Ilze TF, IZMA Asistente, Mgr.paed. Psiholoģija 1,5 Lekcijas, pr.d. 
66. PELĒCE Ilze LIF, FIZI Asistente Fizika 3,0 Laboratorijas darbi 
68. PRIEDKALNS Gints MF, KOKA Lektors, Mgr.sc.ing. Koka pamatkonstrukcijas 

Zāģmateriālu ražošana 
3,5 
5,5 

Lab.d, k.d. 
Pr.d., lab.d., k.pr. 

69. RUKS Uldis MF, KOKA Asistents Kokapstrādes tehnoloģijas pamati 
Kokapstrādes pamati 

4,0 
3,0 

Laboratorijas darbi 
Mācību prakse 

70. SKRINDA Ilze  II, MATE Asistente Matemātika 5,0 Praktiskie darbi 
71. ARBIDĀNS Mareks MF, KOKA Asistents Pneimotransports kokapstrādē 2,5 Lekc., lab.d., k.d. 



1.7. Pašnovērtējums 
 

Izvērtējot kokapstrādes specialitātes augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmas kopumā, ir jāatzīst, ka patreizējās studiju programmas nodrošina vispusīgu 
zināšanu ieguves iespēju koksnes mehāniskajā apstrādē, dod iespēju studentiem specializēties 
izvēlētajā virzienā, un atbilst izvirzītiem mērķiem. Studentiem ir iespējas līdztekus speciālo 
kursu apguvei iegūt zināšanas inženierzinātņu akadēmiskajos studiju priekšmetos, ekonomikā 
un uzņēmējdarbībā, kā arī pilnveidot sevi kā personību, apgūstot fundamentālos un 
humanitāros studiju priekšmetus. Studentiem ir radītas plašas iespējas piedalīties zinātniskajos 
pētījumos, un šīs iespējas tiek arī aktīvi izmantotas. Pakāpeniski tiek pilnveidota laboratorijas 
un metodiskā bāze. Pozitīvi tika novērtēta pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 
studiju programmas “Kokapstrādes tehnoloģija” saturs un šīs programmas absolventu 
tālākizglītošanās iespējas; minētā studiju programma atbilst pilnībā darba tirgus prasībām un 
nodrošina tās absolventiem iespējas sekmīgi darboties dažāda profila kokapstrādes ražotnēs. 

 
Kokapstrādes specialitāšu studiju programmu pašnovērtēšanas komisija uzskata, ka ir 

nepieciešama tālāka studiju programmu pilnveidošana, veidojot izvēles priekšmetu blokus un 
samazinot lielo maza apjoma studiju priekšmetu skaitu. Jāveic nepieciešamie sagatavošanas 
darbi pārejai uz nodarbību plānošanu pēc priekšmetu apguves principa un jāizskata iespējas  
paaugstināt studentu patstāvīgā darba efektivitāti. Jāmeklē iespējas iesaistīt akadēmiskajā 
darbībā jaunos, perspektīvos mācībspēkus.     

 
 
 
 

1.8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
 

Pamatojoties uz pašnovērtējuma rezultātiem, izvirzīti šādi galvenie uzdevumi 
kokapstrādes studiju programmu kvalitātes uzlabošanai: 
• jāturpina laboratorijas bāzes pilnveidošana un apgāde ar mūsdienu laboratorijas un 

tehnoloģisko iekārtu. 2005. gadā pabeigt Kokapstrādes katedras praktiskās apmācības 
bāze rekonstrukciju, uzbūvējot jaunu praktiskās apmācība (mācību laboratorijas korpusu); 

• piedalīties ES PHARE 2001 Ekonomiskās un sociālās kohēzijas programmas LE 01.05.01 
ietvaros projekta “Jēkabpils meža industriālais biznesa parks” realizācijā, izveidojot LLU 
Kokapstrādes katedras telpās biznesa parka Zināšanu un Tehnoloģiju centrus, kas 
izmantojami studiju un tālākizglītības programmu kvalitatīvākai realizācijai, kā arī 
zinātnisko pētījumu veikšanai ar ES atzītām metodēm;  

• jāturpina uzsāktais darbs akadēmiskā personāla vecuma sastāva optimizācijai; 
• jāturpina uzsākta studiju priekšmetu pilnveidošana un saskaņošana ar profesijas standarta 

prasībām, samazinot maza apjoma studiju priekšmetu skaitu un radīt priekšnosacījumus 
pārejai uz priekšmetu plānošanu un apgūšanu blokos; 

• aktīvāk sagatavot mācību un metodisko literatūru, sevišķi nepilna laika studentu studiju 
procesa aktivizēšanai; 

• pēc nozares profesiju standartu apstiprināšanas izvērtēt studiju programmas atbilstību 
standarta prasībām un veikt atbilstošas izmaiņas studiju programmā; 

• katru otro gadu veikt darba devēju aptauju par studiju procesa rezultātiem.    
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2. Maģistrantūras studiju programma 
 
 
 

2.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 
 

 
 
 LLU Meža fakultātes maģistrantūras mērķis ir gatavot vispusīgi izglītotus jaunos 
zinātniekus, pedagogus un uzņēmējus, kas būtu apveltīti ar radošu, patstāvīgu lemtspēju un 
veicinātu Latvijas meža nozares tālāku attīstību. 
 
 Maģistrantūras akadēmiskās studiju programmas mērķis ir nodrošināt: 
• akadēmiski izglītotus inženierzinātņu maģistrus zinātniskajam darbam LLU vai citās 

augstskolās; 
• akadēmiski izglītotus pedagogus darbam LLU vai vidējās speciālās mācību iestādēs; 
• maģistrus tālākām studijām doktorantūrā; 
• augstas kvalifikācijas speciālistus darbam valsts, pašvaldību institūcijās, saimnieciskās 

pašpārvaldes struktūrās un ar meža nozari saistītos valsts vai privātajos uzņēmumos un 
konsultatīvajā dienestā. 

 
Maģistrantūras akadēmiskās studijas paredz specializāciju kādā no kokapstrādes 

nozarēm studiju programmas kokapstrāde (koksnes materiāli un tehnoloģijas) ietvaros –
programmas vadītājs V. Kozuliņš, doc., Dr.sc.ing. 
  
 Studiju programmā  paredzētās teorētiskās studijas (lekcijas un patstāvīgais darbs), 
praktisko iemaņu attīstība (laboratorijas darbos, semināros, praksēs), pedagoģiskā darbība 
(laboratorijas darbu un semināru vadīšana), kā arī patstāvīga kursa darbu izstrāde un 
zinātnisko pētījumu veikšana nodrošina maģistra spēju: 
• pārzināt izvēlētās zinātnes nozares vēsturisko attīstību, pašreizējo situāciju un prasmi 

izvēlēties aktuālākos turpmākās darbības virzienus; 
• orientēties izvēlētā studiju virziena zinātnes un prakses jautājumos; 

• veikt patstāvīgus pētījumus doktorantūrā;  
• izvērtēt nozares attiecīgo zinātnisko pētījumu metodes tehnoloģiju materiāli 

tehnisko un ekonomisko atbilstību izvirzītajam mērķim; 
• izmantot informātikas sfēras pakalpojumus un pielieto gūtās atziņas savas nozares 

pētījumu izvērtēšanā; 
• patstāvīgi izvērtēt iegūtos zinātniskās pētniecības darba rezultātus, pamatojot to 

būtiskumu un nozīmi attiecīgajā ražošanas tehnoloģijas pilnveidošanā; 
• patstāvīgi turpināt pašizglītošanos, apgūstot jaunas praktiskā un pedagoģiskā darba 

metodes izvēlētajā nozarē. 
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2.2. Studiju programmas attīstība 
 
 

LLU ir vienīgā  Latvijas augstskola, kurā iespējams iegūt akadēmisko izglītību meža 
nozarē. Maģistrantūra ir akadēmisko studiju otrais līmenis, kurš seko pēc bakalaura zinātniskā 
grāda vai augstākas profesionālās izglītības ieguves. Pēc akadēmiskā kursa apguves un 
zinātniskā darba izstrādes iegūst inženierzinātņu maģistra grādu. Maģistra grāda ieguvējam ir 
tiesības turpināt studijas doktorantūrā kā Latvijā, tā arī ārzemju universitātēs.  

 
 Nepieciešamība pēc augsti izglītotiem meža nozares speciālistiem ir liela. Studiju 
programma maģistrantūrā veidota tā, lai pēc absolvēšanas speciālists sekmīgi varētu darboties 
visdažādākajās ar meža nozari saistītās sfērās. Maģistranti sekmīgi iekļaujas darbā dažādās 
tautsaimniecības struktūrās vai organizē privāto biznesu. Latvijai nepieciešamo maģistru 
sagatavošana ārzemēs izmaksātu dārgāk un absolventi nebūtu pietiekoši kompetenti Latvijas 
specifisko apstākļu izpratnē. Latvijai ir savs zinātniskais potenciāls un pieredze meža nozarē, 
vienīgi jāturpina materiālās bāzes modernizācija. Latvijai svarīgi ir saglabāt zinātnisko 
darbinieku un speciālistu pēctecību, kas panākama attīstot pētniecisko darbu jau uzsāktajos 
virzienos kā arī turpinot studiju programmu pilnveidošanu. 
 
 Inženierzinātņu (materiālzinātņu nozares koksnes materiālu un tehnoloģijas 
apakšnozares) maģistra studiju programma izstrādāta, izmantojot gan Latvijas mežzinātnes 
līdzšinējo pieredzi, gan ārvalstu universitāšu maģistrantūras studiju programmu veidošanas 
principus, kā arī ņemta vērā Latvijas republikas tautsaimniecības vajadzība pēc augsti 
kvalificētiem speciālistiem. Tā veidota, lai līdz ar padziļinātu akadēmisko izglītību maģistra 
grāda pretendenti realizētu zinātniskos pētījumus mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošā 
līmenī. Lai to sasniegtu, maģistra studiju programmas ir saskaņotas arī ar LZP apstiprināto 
zinātnes nozaru klasifikatoru, kas veido pamatu maģistrantūras perspektīvai attīstībai.   
 

Pētnieciskais darbs koksnes materiālu un tehnoloģijas maģistrantūrā ir saistīts ar 
koksnes materiāliem un pārstrādes tehnoloģiju, ar koksnes un uz koksnes bāzes veidoto 
materiālu un konstrukciju struktūru, pamatīpašībām un ekspluatācijas procesiem: 
• koksnes kvalitātes kompleksa un perspektīva izvērtēšana un optimālo izmantošanas veidu 

noteikšana; 
• koksnes dabisko un ekspluatācijas īpašību uzlabošana un koksnes materiālu tālākas 

izmantošanas stratēģija; 
• koksnes mehāniskās apstrādes procesi, kokapstrādes iekārtas un instrumenti; 
• koka konstrukcijas, līmētie materiāli un līmētas koka konstrukcijas. Koksnes izstrādājumu 

projektēšana; 
• zāģmateriālu, līmēto materiālu un koka izstrādājumu (arī mēbeļu) ražošana un kvalitātes 

vadība; 
• koksnes kompleksās izmantošanas problēmas, koksnes izmantošana enerģētikā u.c. 
 
 Atšķirībā no bakalaura studijām, maģistrantūras studijas ir vairāk specializētas, tiek 
piedāvāts lielāks izvēles priekšmetu skaits un patstāvīgā darba īpatsvars. Visu studiju virzienu 
maģistrantiem vienādi obligāti ir humanitārie un vispārizglītojošie studiju kursi. 
Specializēšanās sākas ar specialitātes vispārējo un speciālā kursa izvēli. Teorētiskais kurss 
sastāda 51,3 % (41 KP) no studiju programmas kopapjoma, pārējais ir pētniecības prakse,  
maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana. Studijas iespējams veikt kā pilna laika (ilgums 2 
gadi) vai nepilna laika (ilgums 3...4 gadi) studijas. 
  



 

 36

LLU Meža fakultātes maģistra studiju programma (13.tabula) un ar šo programmu 
saskaņots nepilna laika maģistra studiju plāns (14.tabula) atbilst LLU Senāta 2002.gada 
12.jūnija lēmumamu Nr.4-106 “Par LLU maģistra akadēmisko studiju programmu standartu”, 

 
 
 

13.tabula 
 

Maģistra studiju programma LLU Meža fakultātē 
 
 
 

 Priekšmeta Nodarbību stundu skaits kopā 
Studiju priekšmeti Apjoms I kurss II kurss 

 h KP rudens sem. 
14 ned. 

ziemas sem. 
3+8 ned. 

rudens sem. 
12 ned. 

ziemas sem. 
8 ned. 

1. Obligātie studiju priekšmeti (A daļa) – kopā ne mazāk par 25 KP:   
1.1. Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP:  
- Meža politika 32 2,0 32 -  eks. - - - 
- Meža ekoloģija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Meža ģeogrāfija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 24 -  iesk. - - - 
- Meža vērtība 32 2,0 32 – iesk. - - - 
- Pētījumu metodoloģ. padziļ.kurss 32 2,0 - 32 -  eks. - - 
- ES Meža nozares stratēģija 24 1,5 - - - 24 - iesk. 
 1.2.Speciālais kurss – kopā ne mazāk par 12 KP: 
Apgūstamo priekšmetu sarakstu  un 
to apgūšanas plānu nosaka  katedra, 
pie kuras maģistrants specializējas. 

Kopā 
ne mazāk par 

12 KP  

Gadā 
vismaz 4 KP, eks. 

Gadā 
vismaz 8 KP, eks. 

2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daļa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daļa – kopā 20 KP: 
- Svešvalodas speckurss  32 2,0 20 12, eks.  - - 
- Zinātnes filozofija 32 2,0 32, eks. - - - 
- Matemātikas metožu pielietošana 32 2,0 32, eks. - - - 
- Pētniecības prakse - 14,0 Gadā vismaz 8 KP, iesk. Gadā līdz 6 KP, iesk. 
1.3. Izvēles daļa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP:  
- Informātikas speckursi 48 3,0 - blokā 3 ned. - - 
- Socioloģiskie pētījumi 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - 48, iesk. - 
3. Brīvā izvēle (C daļa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
- Psiholoģija 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Retorika 32 2,0 - - - 32, iesk. 
- Tautsaimn. aktuālās problēmas 16 1,0 - - - 16, iesk. 
- Starptautiskie ekonomiskie sakari 32 2,0 - - 32, iesk. - 
4. Maģistra darba izstrādāša- 
    na un aizstāvēšana  

25 KP 5 … 10 KP, iesk. 15 … 20 KP, iesk. 

K o p ā : 80 KP ne mazāk par 40 KP līdz 40 KP 
 
 

 
 
 
 
 



 
14.tabula 

LLU Meža fakultātes nepilna laika maģistra studiju plāns 
 

 Priekšmeta Klātienes nodarbību  stundu skaits 
Studiju priekšmeti apjoms 1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 

 h KP 1.ses. 2.ses. 3.ses. 1.ses. 2.ses. 3.ses. 1.ses. 2.ses. 3.ses. 1.ses. 2.ses. 3.ses. 
1. Obligātie studiju priekšmti (A daļa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
1.1. Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP: 
1.1.1. Meža politika 32 2,0 - - 12 4, eks. - - - - - - - - 
1.1.2. Meža ekoloģija 32 2,0 - - - - - - - 12 4,iesk. - - - 
1.1.3. Meža ģeogrāfija 32  2,0 - - - 12 4,iesk. - - - - - - - 
1.1.4. Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 - - - - 8 4,iesk. - - - - - - 
1.1.5. Meža vērtība 32 2,0 - - - - - - 12 4,iesk. - - - - 
1.1.6. Pētījumu metodoloģ.padziļ.kurss 32 2,0 10 6,eks. - - - - - - - - - - 
1.1.7. ES meža nozares stratēģija 24 1,5 - - - - - - - 8 4,iesk. - - - 
1.2. Speciālais kurss (apgūstamo priekšmetu 
    sarakstu un to apgūšanas plānu nosaka katedra, 
    pie kuras maģistrants specializējas) 

Kopā ne 
mazāk par 

12 KP 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Gadā 
vismaz 4 KP, 

eksāmens 

Gadā 
vismaz 8 KP, 

eksāmens 
2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daļa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daļa – kopā 20 KP: 
2.1.1. Svešvalodas speckurss 32 2,0 8 8 8, eks. - - - - - - - - - 
2.1.2. Zinātnes filozofija 32 2,0 8 8, eks. - - - - - - - - - - 
2.1.3. Matemāt. metožu pielietošana 32 2,0 8 6 6, eks. - - - - - - - - - 
2.1.4. Pētniecības prakse Kopā 14,0 KP Gadā vismaz 3 KP, iesk. Gadā vismaz 3 KP, iesk. Gadā vismaz 4 KP, iesk. Gadā vismaz 4 KP, iesk. 
2.2. Izvēles daļa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP: 
2.2.1. Informātikas speckursi 48 3,0 - - 8,iesk. - 8,iesk. - 8,iesk. - - - - - 
2.2.2. Socioloģiskie pētījumi 32 2,0 - - - 10 6,iesk. - - - - - - - 
2.2.3. Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - - - - - - 12 12,iesk - - - 
3. Brīvā izvēle (C daļa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
3.1. Psiholoģija 32 2,0 - - - - 10 6,iesk. - - - - - - 
3.5. Retorika 32 2,0 - - - 10 6, iesk - - - - - - - 
3.6. Tautsaimn. aktuālās problēmas  16 1,0 - - - - - - 8, iesk - - - - - 
3.7. Starptautiskie ekonomiskie sakari  32 2,0 - - - - 8 8, iesk - - - - - - 
4. Maģistra darba izstrādāšana un 
    aizstāvēšana 

25 KP Gadā vismaz 5 KP, 
iesk. 

Gadā vismaz 5 KP, 
iesk. 

Gadā vismaz 6 KP, 
iesk. 

Gadā vismaz 9 KP, 
iesk. 

 
 
 
    



2.3.Studiju programmas praktiskā realizācija 
 
 
 Visiem studiju priekšmetiem ir izstrādātas atbilstošas programmas, tās akceptētas LLU 
noteiktā kārtībā. Studiju informatīvo materiālu sniedz LLU Fundamentālā bibliotēka, mācību 
spēku rīcībā esošā literatūra, kā arī iespēja izmantot Internetu. Studiju priekšmetu vadītājiem 
LLU Fundamentālajā bibliotēkā ir iespēja pasūtīt jaunāko speciālo ārzemju un Latvijā izdoto 
literatūru. Turpmāk maģistrantiem būs plašākas iespējas izmantot elektroniskos informācijas 
ieguves avotus zinātnisko darbu izstrādei. Maģistranti var izmantot visu atsevišķās 
struktūrvienībās esošo materiāli tehnisko informatīvo un intelektuālo potenciālu. Diemžēl 
jāatzīmē, ka maģistrantūras sekmīga zinātniskā darba izstrādei bieži pietrūkst izmēģinājumam 
vajadzīgās tehnikas, aprīkojuma un laboratorijas iekārtu, kas piespiež vienkāršot pētījumu 
programmas. Aptaujas rezultāti liecina, ka tikai 46,4% aptaujāto maģistrantu uzskata, ka 
Meža fakultātes nodrošinājums ar mācību tehniskajiem līdzekļiem ir pietiekams. Līdzīgi 
rezultāti iegūti, atbildot arī uz jautājumu par studiju procesa nodrošinājumu ar mācību 
literatūru un metodiskajiem materiāliem. Speciāls budžets maģistrantu pētījumu veikšanai 
netiek izdalīts, bet eksperimenti meža nozarē saistīti ar augstām izmaksām.  
 

Pašlaik pētnieciskā darba līmenis ir saistīts ar zinātniskā vadītāja spējām iesaistīties 
līgumdarbos un iekļaut arī maģistrantu. Kokapstrādes katedrā tiek izpildīti šādi pētnieciskie 
projekti, kuru izpildē saistīti kopumā 6 maģistranti: 
• LZP sadarbības projekts Nr.02.0014 “Meža izpētes teorētiskie un tehnoloģiskie modeļi”; 
• LZP sadarbības projekts Nr.02.0007 “Koksnes pārstrādes produktu inovatīvas 

tehnoloģijas”; 
• IZM un A/S “Latvijas Finieris” finansētais TOP 02.30 “Augstvērtīgu bērza sortimentu 

audzēšana un izvērtēšana. 
 

Pārskata periodā laboratoriju bāzes attīstīšanas nolūkā veikts: 
• rekonstruēta kokzāģēšanas laboratorija uz esošās laboratorijas iekārtas bāzes, veidota 

kokzāģēšanas tehnoloģiskā plūsma; 
• ar A/S “Latvijas Finieris” un A/S “Lindeks” finansiālo atbalstu izveidota LLU Koksnes un 

koksnes materiālu zinātniskā laboratorija, kurā uzstādīta moderna Eiropas standartiem 
atbilstoša pārbaudes mašīna ZWICK Z/100, kas nodrošina plašas iespējas veikt pārbaudes 
saskaņā ar EN un ISO prasībām, kā arī Klima Systems klimatizācijas kamera TypDec500 
un iegādātas mūsdienu mēraparatūra un mērierīces. Laboratorija ir sagatavota akreditācijai 
Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā; 

• Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes (LLU) Meža fakultāti, un kopā ar Jēkabpils un Ventspils pašvaldībām ir 
sākusi īstenot apjomīgāko projektu Latvijas meža nozares vēsturē. Tā oficiālais 
nosaukums ir “Jēkabpils meža industriālais biznesa parks”, bet projekta īstenošana 
notiks arī Rīgā, Jelgavā un Ventspilī. LLU līdzdalība šajā projektā ir saistīta Meža nozares 
informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centru. Ideja par šāda centra veidošanu radās, 
strādājot pie meža un ar to saistīto nozaru klastera projekta; tas veicinās cilvēku, 
informācijas un zināšanu kapacitātes un infrastruktūras attīstību. 

 
Meža nozares informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centrs tiek veidots kā atsevišķa 

LKF institūcija. Tās sastāvā ir trīs saistītas struktūras: 
– Informācijas centrs (IC), 
– Zināšanu centrs (ZC),  
– Tehnoloģiju centrs (TC). 
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Zināšanu un Tehnoloģijas centri atradīsies Jelgavā, LLU Meža fakultātē, kas dod 
iespēju iekļaut projekta īstenošanā LLU akadēmisko potenciālu. Šo centru atdeve izpaudīsies 
vairākos virzienos: 

• studiju un tālākizglītības programmu kvalitatīvā realizācija, 
• zinātnisko pētījumu veikšana ar ES atzītām metodēm, 
• jaunāko zinātnes un tehnoloģijas atziņu propagandēšana un ieviešana ražošanā, 
• tirgū esošo produktu kvalitātes noteikšana un atbilstības apliecināšana, 
• jaunu produktu radīšana un pielietojuma izpēte, u.c.  
 

LLU Meža fakultātes Kokapstrādes katedrā par projekta līdzekļiem tiks aprīkotas 
vairākas laboratorijas, kuras izmantojamas arī studiju procesā un Latvijas mežzinātnes 
attīstībā. Tuvojoties iestājai Eiropas Savienībā, būs jāapliecina atbilstība harmonizētiem ES 
standartiem, kuru ieviešana Latvijai būs obligāta.  

 
Tehnoloģiju centrā paredzēts izveidot laboratorijas, kurās maģistrantūras studentiem 

būs pieejama mūsdienu pētniecības iekārta, kas ļaus veikt pētījumus ES prasību līmenī: 
 

• Koksnes materiālu laboratoriju, kur varēs pārbaudīt masīvo koksni, kā arī koksnes 
plātņu materiālus un to konstrukcijas. 

• Koksnes zinātnes laboratoriju. 
• Koka izstrādājumu laboratoriju līmētu materiālu testēšanai. 
• Laboratoriju mēbeļu kvalitātes testēšanai. 
• Tehnoloģisko procesu kontroles laboratoriju procesu testēšanai un diagnosticēšanai. 
• Hidrotermiskās apstrādes laboratoriju. 
• Apdares laboratoriju virsmu nodiluma, izturības un nolietojuma testēšanai. 
 

Tā kā testēšanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums bieži nav atšķirīgs, 
nākotnē būtu iespēja akreditēties pārbaudēm, papildus Eiropas tirgum, arī pēc citu tirgu, 
piemēram, ASV un Japānas, standartiem.  

 
 Maģistrantiem ir pieejama datortehnika un laboratoriju iekārtas analīžu veikšanai. 
Maģistranti saņem stipendijas un viņu rīcībā ir dienesta viesnīcas. 
 
 LLU MF maģistrantūras studiju programmu pārstrukturēšana un realizācija notiek 
ciešā sadarbībā ar Somijas, Zviedrijas, Vācijas, Igaunijas un Lietuvas lauksaimniecības un 
meža nozares universitātēm. Sadarbība dod iespēju pilnveidot Meža fakultātes maģistrantūras 
studiju programmas, paaugstināt mācībspēku kvalifikāciju, papildināt speciālās literatūras 
krājumu, nodrošināt maģistrantu stažēšanos. Tā palīdz maģistrantiem paplašināt profesionālo 
redzes loku, nostiprināt svešvalodu prasmi, veicināt profesionālo izaugsmi, kā arī jaunas 
informācijas apguvi un kontaktu nostiprināšanu. Visvairāk maģistranti izmanto stažēšanās 
iespējas, kas nostiprina profesionālās zināšanas. Daži maģistranti daļu no sava maģistra darba 
izstrādājuši ārvalstu universitātēs un pēc tam ļoti sekmīgi aizstāvējuši savus darbus LLU 
Meža fakultātes Maģistra eksāmenu komisijā, piemērām: 
 
• Ivars AKERFELDS – stažējās Hamburgas universitātē, Vācijā; 
• Arnis ZVIŅĢELIS – stažējās Norvēģijas Lauksaimniecības universitātē; 
• Ziedonis MIKLAŠĒVIČS – stažējās Helsinku universitātē; 
• Spodris BĒRZIŅŠ – stažējās Helsinku universitātē un Somijas Mežu un parku dienestā, 

u.c. 
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Ļoti pozitīvi vērtējama Meža fakultātes maģistrantu iespējas piedalīties NOVABA 
(Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Lauksaimniecības, meža un veterinārmedicīnas universitāšu 
sadarbības programma) ietvaros organizētajos speciālajos, maģistrantiem paredzētajos kursos, 
kuros kā mācībspēki piedalās Ziemeļvalstu un Viduseiropas valstu, kā arī Baltijas valstu 
universitāšu meža nozares vadošie profesori.  

 
 

2.4. Vērtēšanas sistēma  
 

 Katram studiju kursam sagatavotajās programmās ir ietvertas ne vien kursā apskatāmo 
lekciju, semināru tēmas, bet arī norādītas maģistrantu pārbaudes formas un kārtība. Studiju 
rezultātu vērtē pēc diviem rādītājiem: kvalitātes un kvantitātes (KP).   
 

Maģistrantūras eksāmenus vispārizglītojošā kursa un specialitātes vispārējos 
priekšmetos pieņem mācību spēks, kurš vada studijas dotajā priekšmetā. Eksāmenu 
speciālajos priekšmetos, kā arī pedagoģisko un ražošanas praksi maģistrants kārto fakultātes 
dekāna norīkotas komisijas klātbūtnē. 
 
 Parastās pārbaudes formas ir rakstiskā, mutiskā, akumulējošā u.c. Pētījumu izstrādi 
atbilstoši metodikai kontrolē maģistranta zinātniskā darba vadītājs.  Uzskatām, ka vērtēšanas 
kritēriji, pārbaudes formas un kārtība atbilst citu valstu universitātes pieņemtajiem. 
 
 

 
2.5. Studenti (maģistranti) 

 
LLU Meža fakultātes koksnes materiālu un tehnoloģiju maģistrantūrā var iestāties 

personas ar augstāko izglītību, kuriem ir inženierzinātņu bakalaura grāds vai augstākā 
profesionālā izglītība kokapstrādē, mežizstrādē vai radniecīgajā specialitātē, kas dod tiesības 
turpināt studijas maģistrantūrā. 2001./2002. studiju gadā koksnes materiālu un tehnoloģiju 
maģistrantūrā uzņēma pilna laika studijām 8 maģistrantus, bet nepilna laika studijām – 7 
maģistrantus; 2002./2003.studiju gadā – attiecīgi 7 un 4 maģistrantus, 2003./2004. studiju 
gadā – 14 maģistrantus pilna laika studijās, bet 2004./2005.studiju gadā – 4 maģistrantus pilna 
laika studijās un 4 – nepilna laika studijās. 2001./2002.studiju gadā maģistrantūru absolvēja 3, 
2002./2003. studiju gadā – 3 personas,  2003./2004. studiju gadā – 2 personas, bet 2004./2005. 
studiju gadā arī 2 personas, iegūstot inženierzinātņu maģistra grādu. Pašnovērtēšanas komisija 
atzīst, ka maģistrantūras studiju zemais lietderības koeficients ir saistīts galvenokārt ar to, ka 
materiālo apsvērumu dēļ maģistranti apvieno studijas ar darbu ražošanā, kas rada 
sarežģījumus paredzētajā laikā izstrādāt maģistra darbu (maģistrantūras teorētisko kursu 
vairums maģistrantu nokārto termiņā).      

 
Maģistrantu izraudzītās darba tēmas ir aktuālas, saistītas ar meža nozari un 

kokapstrādes ražošanu un pētījumu programmām. Tās ir cieši saistītas ar darba zinātniskā 
vadītāja pētījumu virzieniem. Tādējādi maģistrantiem ir nodrošināta kvalificēta vadība. 
Maģistranti ik gadu piedalās MF studentu zinātnisko konferenču darbā un par saviem 
pētījumiem sniedz ziņojumu. Nozīmīgākos pētījumu rezultātus maģistranti publicē Latvijas 
specializētos meža nozares periodiskos un zinātniskos rakstos. Maģistrantiem ir iespējas 
nopietni iesaistīties zinātniskā darbā, lai pārbaudītu izvirzīto teorētisko jautājumu atbilstību 
praksei. 
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Visi aizstāvētie darbi pilnībā atbilst: 
• augstskolu likumam un Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumiem; 
• fakultātes padomes apstiprinātajiem norādījumiem; 
• LLU Senāta lēmumiem par maģistrantūras jautājumiem. 
 
 Tomēr maģistru darbos atrodamas atsevišķas nepilnības un trūkumi: 
• vairākos darbos nepietiekamā apjomā un līmenī izstrādāts darba teorētiskais pamatojums un 
   literatūras analīze par izvēlēto tēmu; 
• ne visos darbos ir precīzi noformētas atsauces uz izmantoto literatūru; 
• pieļautas nepilnības darba metodikas izvēlē; 
• izmantotais literatūras apjoms dažos darbos nepietiekošs, lai pilnībā gūtu priekšstatu par 
   pētījumu apjomu rezultātiem attiecīgajā zinātnes nozarē; 
• secinājumu formulējums dažos darbos pārāk vispārīgs. 

 
 

2.6. Akadēmiskais personāls 
 
 
 LLU ir apvienots augsts zinātniskais un pedagoģiskais potenciāls kā priekšnoteikums 
augstas kvalitātes studiju programmu realizācijai. Meža fakultātes maģistrantūras studiju 
programmas realizēšanā iesaistīti 47 mācību spēki, no kuriem 25,5 % ir habilitētie doktori, bet 
55,3 % zinātņu doktori (skat.15.tabulu). 

15.tabula 
 

Maģistrantūras studiju programmas studiju priekšmetu atbildīgo mācībspēku 
kvalifikācija 

          
Zinātniskie un akadēmiskie grādi Skaits % 
Dr.habil. 12 25,5 
Dr. 26 55,3 
Mgr. 6 12,8 
Profesionālā kvalifikācija 3 6,4 
Kopā 47 100 
 
 Meža fakultātes zinātnes maģistrantūras programmu izveides un funkcionēšanas 
pamatā ir zinātniskie pētījumi, ko veic studiju programmu un maģistra darbu vadītāji. 
Maģistru darbu vadītāji veic Latvijas meža nozarei aktuālus zinātniskos pētījumus, iesaistot 
tajos maģistrantus. Profesoru  un docentu galvenie pētījumu virzieni ir Latvijas galveno koku 
sugu koksnes kompleksā un perspektīvā izvērtēšana, apaļo kokmateriālu standartizācija un 
tilpuma noteikšana, zāģmateriālu kvalitātes noteikšana un standartizācija, koksnes 
modifikācijas problēmu pētījumi, kokapstrādes darbmašīnu un instrumentu konstrukciju 
pilnveidošana, koksnes hidrotermiskās apstrādes procesu optimizācija, tehnoloģisko procesu 
analīze, zemās kvalitātes koksnes pārstrāde, biodegvielas iegūšana un izmantošana u.c. 
Maģistranti augstu novērtē labās attiecības un sadarbību ar mācību spēkiem – 77 % no 
aptaujātajiem dod pozitīvu novērtējumu un tikai 1 respondents uzskata, ka attiecības krasi 
jāuzlabo. 
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Mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšana uzskatāma par visnozīmīgāko ieguldījumu 
maģistrantūras studiju programmu realizācijas kvalitātes celšanā. Maģistrantūras studiju 
programmu vadītāji ilgāku vai īsāku laiku ir stažējušies Ziemeļvalstu vai Rietumeiropas 
valstu universitātēs. Mācībspēku stažēšanos kavē tas, ka daudzi no viņiem nepārvalda 
svešvalodas tādā līmenī, lai varētu patstāvīgi ilgāku vai īsāku laiku darboties ārvalstu 
universitātēs.    
 

 
2.7. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 

 
Materiālzinātnes maģistrantūras studiju attīstību nākotnē ir paredzēts veidot pēc 

sekojošiem nosacījumiem: 
• vienlaicīgi ar plaša profila akadēmiskām studijām LLU MF, akceptēt jaunu zinātnieku un 

augsti kvalificētu speciālistu profesionālās sagatavošanas aspektus, ievērojot Latvijas 
tautsaimniecības vajadzības; 

• pilnveidot studiju programmas, palielinot speciālā kursa īpatsvaru, kā arī vairāk laika 
atvēlēt patstāvīgām studijām; 

• tuvināt Meža fakultātes maģistrantūras studiju programmas Eiropas Savienības valstu 
universitāšu studiju programmām; 

• paplašināt sadarbību ar citām augstskolām un zinātniskiem institūtiem ārzemēs un Latvijā, 
iesaistoties starptautiskos projektos; 

• veicinot starptautisko sadarbību ar Eiropas valstu un ASV universitātēm, nodrošinot 
maģistrantu apmaiņu, vieslektoru zinātniskā potenciāla izmantošanu un sadarbību 
zinātnisko pētījumu realizācijā. 

 
Priekšlikumi maģistrantūras attīstībai: 

1. Samazināt teorētisko kursu, paplašināt maģistrantiem iespēju dziļāk apgūt pētnieciskā 
darba metodoloģiju. 

2. Veicināt maģistrantu nobeiguma darbu tēmu daudzveidību, pietuvinot tās aktuālāko meža 
problēmu risināšanai. 

3. Iesaistīt vairāk vieslektorus teorētiskā kursa apguves procesā. 
4. Paplašināt stažēšanās iespēju ārzemēs un studiju iespējas citu valstu augstskolās. 
5. Paplašināt speciālās literatūras klāstu. 
6. Papildināt laboratorijas ar modernām iekārtām un nodrošināt iespēju izmantot tās 

maģistrantiem zinātnisko pētījumu veikšanai. 
 

Programmu satura un formas maiņa notiks, ņemot vērā maģistrantu vēlmes pēc  
priekšmetu klāsta ar lielāku izvēles iespēju. Uzlabojot sadarbību ar Eiropas Savienības valstu 
universitātēm, būs iespēja ne vien stažēties, bet veikt pētījumus viņu laboratorijās. Paplašinās 
speciālā kursa jaunākās literatūras klāstu, praktizēs vieslektoru lekciju kursu organizēšanu, 
finansu nodrošinājuma ietvaros uzlabos laboratoriju materiāli tehnisko nodrošinājumu. 
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3. Doktora studiju programma  

 
 

3.1. Doktora studiju mērķis un uzdevumi 
  
 
 

Doktora studiju mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas zinātniekus 
Materiālzinātņu nozares apakšnozarē: Koksnes materiāli un tehnoloģijas. 

  
 Doktora studiju pamatuzdevums ir nodrošināt studiju mērķa sasniegšanu, tādējādi 
veicinot zinātnieku paaudžu maiņu  Materiālzinātņu nozarē un LLU Meža fakultātes 
akadēmiskā personāla sastāvā. Doktora studijās jāpanāk, lai jaunie zinātnieki: 
• prastu izvirzīt, formulēt, vadīt un patstāvīgi pētīt attiecīgajā zinātnes apakšnozarē aktuālas 

un nozīmīgas problēmas; 
• būtu radoši un kompetenti vispārīgajā un konkrētajā izziņas metodoloģijā; 
• spētu iekļauties nacionāla un starptautiska līmeņa zinātnisku projektu risināšanā; 
• iegūtu vispusīgas zināšanas izvēlētajā zinātnes un ar to saistītajā ražošanas nozarē; 
• apgūtu pedagoģiskā darba iemaņas un pieredzi, kas nepieciešamas jaunākajam 

akadēmiskajam personālam universitātē un zinātniskās sabiedrības iepazīstināšanai ar 
pētnieciskā darba rezultātiem savas valsts un starptautiskā auditorijā; 

• izstrādātu un iesniegtu aizstāvēšanai promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai. 
 
 Iegūstamais zinātniskais grāds - inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.). 
  

 

 

3.2. Doktora studiju programmas attīstība 

 

 Doktora studiju programma Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģiju 
apakšnozarē pārstrādāta saskaņā ar LLU Senātā 2002.gada 10.aprīlī apstiprinātu “LLU 
doktora studiju programmu standartu” (lēmums Nr.4-88). Promocijas darba izstrāde 
pamatojas uz patstāvīgām teorētiskām studijām un eksperimentāli pētniecisko darbu. LLU 
Meža fakultātes doktora studiju darbu vada un pārzina Zinātņu prorektors un LLU 
Mežzinātņu un Materiālzinātnes promocijas padomes priekšsēdētājs, to organizē universitātes 
Doktorantūras daļa, doktora studiju programmas vadītājs un katedras. Doktorantūras studijas 
ir organizētas, lai paātrināti un mērķtiecīgi sagatavotu jaunu zinātnieku  un  akadēmiskā 
personāla paaudzi. LLU organizētas klātienes un neklātienes doktora studijas. Doktora studiju 
ilgums: klātienē 3 gadi (48 nedēļas), neklātienē 4 gadi (36 nedēļas). Doktora studiju 
programmu var apgūt eksterna studiju veidā. 

 
LLU doktora studijās uzņem atklāta konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījumu 

nokārtošanas svešvalodā un izvēlētajā zinātnes apakšnozarē. 
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Valsts budžeta finansētā klātienes doktora studiju programmā uzņem personu: 
• kura ir Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs; 
• kura iepriekš nav mācījusies doktorantūrā; 
• kuras vecums, iestājoties doktorantūrā, nepārsniedz 35 gadus; 
• kura ir ieguvusi izglītību, atbilstošu maģistra akadēmiskā grāda prasībām. 
  

LLU Valsts budžeta finansēts doktorants saņem Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteikto stipendiju.  

 
Fizisku  un  juridisku personu finansētās klātienes un neklātienes doktora studiju 

programmās var uzņemt pretendentus,  kuri  nav  Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, kuri iepriekš 
mācījusies doktorantūrā  un kuru vecums, iestājoties doktorantūrā, pārsniedz 35 gadus. 
Ārvalstu pretendentiem nepieciešama Latvijas maģistra grādam pielīdzināta izglītība (diploma 
atbilstību nosaka Akadēmiskās informācijas centra ekspertīze). Šajā gadījumā studiju ilgums 
nav ierobežots. LLU fizisko un juridisko personu finansēto doktora studiju maksu nosaka 
LLU Senāta lēmumi. 
  

Pretendenti tiek uzņemti LLU doktorantūrā ar rektora rīkojumu, pamatojoties uz LLU 
Zinātnes padomes lēmumu, ar kuru apstiprina arī doktoranta zinātnisko vadītāju. 
  

Doktora studijas notiek saskaņā ar individuālo darba plānu, kuru divu mēnešu laikā 
pēc uzņemšanas doktorantūrā sastāda doktorants kopā ar savu zinātnisko vadītāju un iesniedz 
doktora studiju programmas vadītāja norādītajā katedrā. Katedras un doktora studiju 
programmas vadītāja akceptētu un Mežzinātņu un Matreiālzinātņu promocijas padomes 
apstiprinātu darba plānu doktorants iesniedz LLU Doktorantūras daļā. Doktoranta darba 
rezultātus reizi gada ceturksnī apspriež katedras akadēmiskajā sēdē. Doktoranta atskaite (pēc 
LLU Zinātnes padomes apstiprinātas formas) un katedras pārskats par doktora studiju plāna 
izpildes gaitu jāiesniedz Doktorantūras daļā. Atestācija turpmākām studijām doktorantūrā 
notiek katra studiju gada beigās katedras paplašinātā sēdē, piedaloties promocijas padomes 
pārstāvim.  
  

Atbilstoši Augstākās izglītības padomes lēmumam Nr. 62 “Noteikumi par 
doktorantūras studiju izveidi un realizēšanu”, kas pieņemts 1999. g. 18. jūnijā, par promocijas 
darba zinātnisko vadītāju var būt zinātņu doktors vai habilitētais zinātņu doktors, kas veic 
pētījumus izvēlētajā zinātnes nozarē (apakšnozarē), kuram ir zinātniskas publikācijas par 
pētījumiem šajā zinātnes nozarē Latvijas vai starptautiskos zinātniskajos žurnālos un kas ar 
referātiem piedalās starptautiskās konferencēs. 
 
 LLU Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktora studiju programmas kopapjoms ir 
noteikts 144 KP, no tiem teorētiskās studijas 40 KP apjomā un zinātniskais darbs 104 KP 
apjomā. Doktorantūras teorētiskajā kursā ir iekļauti: 
 
1. Obligāta daļa   -  28 KP apjomā: 

1.1. Materiālzinātnes nozares Koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozares  
                                    speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu)  -  10 KP. 
1.2. Pētījumu virziena speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu)  -    8 KP. 
1.3. Profesionālās svešvalodas speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu) -    4 KP. 
1.4. Pētījumu metodoloģijas kurss      -    6 KP.  

2. Izvēles daļa    - 12 KP apjomā. 
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Doktoranta teorētisko studiju saturu piedāvā viņa zinātniskais vadītājs, saskaņojot ar 
doktorantu, akceptē attiecīgās katedras akadēmiskā personāla sēdē un apstiprina LLU 
Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozares promocijas padome. 
Doktora studiju izvēles kursu saturu noteiktajā apjomā nosaka individuāli katram doktorantam 
studiju programmas ietvaros, ņemot vērā izvēlēto pētījumu virzienu un LLU (vai citās 
universitātēs) centralizēti piedāvāto kursu sarakstu.      
  

Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktorantūras zinātniskajā darbā ir iekļauti: 
 
1.    Pētniecība un promocijas darba sagatavošana un noformēšana        -    88...94 KP. 
2.    Pētījumu rezultātu publicēšana             -      6...10 KP. 
3.    Pētījumu rezultātu prezentēšana zinātniskās konferencēs         -      4...  6 KP. 
 

Studiju laikā doktorants iesaistās katedras un ārpuskatedras zinātniskajās aktivitātēs: 
sagatavo vismaz 5 zinātniskās publikācijas; ar referātiem piedalās vismaz 2 nacionāla  vai  
starptautiska līmeņa zinātniskajos forumos;  vismaz  vienreiz stažējas citā universitātē  (ar 
sertifikāta apliecinājumu vai iegūto rezultātu publicēšanu); piedalās valsts nozīmes zinātniski 
pētnieciskajā darbā (saņemot LZP doktorantūras  atbalsta grantu, iesaistoties starptautisku 
projektu, LZP grantu vai valsts institūciju pasūtījumu tēmu risināšanā). Doktoranta 
zinātniskās aktivitātes novērtē katedras akadēmiskajā sēdē. 

 
 

 
3.3. Studiju programmas praktiskā realizācija 

 
 

LLU studiju potenciāls nodrošina doktora studiju teorētiskā kursa un pedagoģiskā 
darba iemaņu apgūšanu, promocijas darba izstrādi un aktīvu doktoranta zinātnisko aktivitāšu 
realizāciju. LLU Fundamentālā bibliotēka, Universitātes Informātikas institūta un Meža 
fakultātes datoru klases un katedru datori ir brīvi pieejami un bez maksas katram LLU 
klātienes vai neklātienes doktorantam. Doktorantiem pastāv iespēja izmantot starptautiskos 
katalogus  caur  elektroniskās informācijas nesējiem. Vienotais bibliotēku datu tīkls nodrošina 
informācijas ieguvi internetā un ar starpbibliotēku abonementa starpniecību. Doktorantiem ir 
pieejami starptautiski citējamo žurnālu raksti par interesējošām tēmām.  Vispusīga zinātniskā 
informācija pieejama Valsts meža pētniecības institūtā Silava, LV Koksnes ķīmijas institūtā  
un meža apakšnozaru ražošanas struktūrās.  

 
 LLU Meža fakultāte ir izvietota Jelgavā, Akadēmijas ielā 11, kur atrodas fakultātes 
galvenais mācību korpuss. Atsevišķā ēkā Dobeles ielā 41 atrodas Kokapstrādes katedras 
auditorijas un laboratorijas, kur notiek kokapstrādes studiju programmās iekļauto speciālo 
studiju priekšmetu apguve un pētnieciskais darbs koksnes materiālu un tehnoloģiju jomā. 
Katedrā studentu rīcībā ir 9 datori, kuri pieslēgti INTERNETa tīklam. 

 
Zinātniskos pētījumus doktoranti veic galvenokārt Kokapstrādes katedras 

laboratorijās, LV Koksnes ķīmijas institūtā un kokapstrādes ražošanas uzņēmumos. 
Doktorantiem pastāv iespēja teorētiskā kursa un zinātnisko pētījumu daļu veikt ārzemēs. 
Jāuzsver, ka pašmāju apstākļos empīrisko novērojumu un eksperimentu izpildi nereti kavē un 
ierobežo moderno mērinstrumentu, aparātu un iekārtu trūkums, kas pagaidām katedru 
spēkiem nav novēršams. Pārskata periodā laboratoriju bāzes attīstīšanas nolūkā veikts: 

 



 

 46

• ar A/S “Latvijas Finieris” un A/S “Lindeks” finansiālo atbalstu izveidota LLU Koksnes un 
koksnes materiālu zinātniskā laboratorija, kurā uzstādīta moderna Eiropas standartiem 
atbilstoša pārbaudes mašīna ZWICK Z/100, kas nodrošina plašas iespējas veikt pārbaudes 
saskaņā ar EN un ISO prasībām, kā arī Klima Systems klimatizācijas kamera TypDec500 
un iegādātas mūsdienu mēraparatūra un mērierīces. Laboratorija ir sagatavota akreditācijai 
Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā;  

• Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes (LLU) Meža fakultāti, un kopā ar Jēkabpils un Ventspils pašvaldībām ir 
sākusi īstenot apjomīgāko projektu Latvijas meža nozares vēsturē. Tā oficiālais 
nosaukums ir “Jēkabpils meža industriālais biznesa parks”, bet projekta īstenošana 
notiks arī Rīgā, Jelgavā un Ventspilī. LLU līdzdalība šajā projektā ir saistīta Meža nozares 
informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centru. Ideja par šāda centra veidošanu radās, 
strādājot pie meža un ar to saistīto nozaru klastera projekta; tas veicinās cilvēku, 
informācijas un zināšanu kapacitātes un infrastruktūras attīstību. 

 
Meža nozares informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centrs tiek veidots kā atsevišķa 

LKF institūcija. Tās sastāvā ir trīs saistītas struktūras: 
 

– Informācijas centrs (IC), 
– Zināšanu centrs (ZC),  
– Tehnoloģiju centrs (TC). 

 
Zināšanu un Tehnoloģijas centri atradīsies Jelgavā, LLU Meža fakultātē, kas dod 

iespēju iekļaut projekta īstenošanā LLU akadēmisko potenciālu. Šo centru atdeve izpaudīsies 
vairākos virzienos: 

• studiju un tālākizglītības programmu kvalitatīvā realizācija, 
• zinātnisko pētījumu veikšana ar ES atzītām metodēm, 
• jaunāko zinātnes un tehnoloģijas atziņu propagandēšana un ieviešana ražošanā, 
• tirgū esošo produktu kvalitātes noteikšana un atbilstības apliecināšana, 
• jaunu produktu radīšana un pielietojuma izpēte, u.c.  
 

LLU Meža fakultātes Kokapstrādes katedrā par projekta līdzekļiem tiks aprīkotas 
vairākas laboratorijas, kuras izmantojamas arī studiju procesā un Latvijas mežzinātnes 
attīstībā. Tuvojoties iestājai Eiropas Savienībā, būs jāapliecina atbilstība harmonizētiem ES 
standartiem, kuru ieviešana Latvijai būs obligāta.  

 
Tehnoloģiju centrā paredzēts izveidot: 
 

• Koksnes materiālu laboratoriju, kur varēs pārbaudīt masīvo koksni, kā arī koksnes 
plātņu materiālus un to konstrukcijas. 

• Koksnes zinātnes laboratoriju. 
• Koka izstrādājumu laboratoriju līmētu materiālu testēšanai. 
• Laboratoriju mēbeļu kvalitātes testēšanai. 
• Tehnoloģisko procesu kontroles laboratoriju procesu testēšanai un diagnosticēšanai. 
• Hidrotermiskās apstrādes laboratoriju. 
• Apdares laboratoriju virsmu nodiluma, izturības un nolietojuma testēšanai. 
 

  Pašlaik pētnieciskā darba līmenis ir saistīts ar zinātniskā vadītāja spējām iesaistīties 
līgumdarbos un iekļaut arī doktorantu. Kokapstrādes katedrā tiek izpildīti šādi pētnieciskie 
projekti, kuru izpildē saistīti kopumā 6 doktoranti: 
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• LZP sadarbības projekts Nr.02.0014 “Meža izpētes teorētiskie un tehnoloģiskie modeļi”; 
• LZP sadarbības projekts Nr.02.0007 “Koksnes pārstrādes produktu inovatīvas 

tehnoloģijas”; 
• IZM un A/S “Latvijas Finieris” finansētais TOP 02.30 “Augstvērtīgu bērza sortimentu 

audzēšana un izvērtēšana. 
 

Zinātniskā darba veikšanai konkursa kārtībā ir pieejami LZP doktorantūras atbalsta 
granti. Līdzšinējā pieredze apliecina, ka Meža fakultātes doktoranti šo atbalsta iespēju 
sekmīgi izmanto (doktoranti I.Akerfelds, V.Balode, U.Grīnfelds). Doktorantu  papildus 
finansējums iespējams, iesaistoties apmaksāto starptautisko projektu un LR valsts nozīmes 
pētījumu izpildē.  
 
 Patreiz koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozares doktorantūrā studē 6 
doktoranti: 1. kursā – 2, 2.kursā – 3, 3.kursā – 1.  
 

Pārskata periodā materiāzinātņu nozares “Koksnes materiāli un tehnoloģijas” 
apakšnozares doktorants Ziedonis Miklaševičs aizstāvēja savu  promocijas darbu 
“Elektrolīniju un sakaru līniju balstu ražošanas tehnoloģiskie pētījumi un ekoloģiskais 
novērtējums”.  
 
 
 
 

3.4. Vērtēšanas sistēma 
 
 

Promocijas eksāmenu programmas apakšnozarē izstrādā attiecīgā katedra, bet 
pētījumu virzienā - zinātniskais vadītājs. Abas šīs programmas apstiprina LLU Mežzinātņu un 
Materiālzinātņu promocijas padome. Promocijas eksāmeni ir atklāti un tos pieņem LLU 
Zinātņu prorektora apstiprināta eksaminācijas komisija 3 zinātņu doktoru sastāvā. 
Apakšnozares eksāmenā doktorants apliecina savu vispārējo sagatavotības līmeni un 
zināšanas konkrētajā zinātnes apakšnozarē. Pētījumu virziena eksāmens ir pierādījums par 
doktora studiju pētījumu virziena kursa sekmīgu apguvi. Šī kursa struktūru un atsevišķu 
studiju priekšmetu apjomu nosaka katedra atbilstoši promocijas darba  tematikai. Pētījumu 
virziena eksāmens notiek publiska referāta veidā ar vismaz 2 Mežzinātņu un Materiālzinātņu 
promocijas padomes pastāvīgo locekļu piedalīšanos, no kuriem viens ir attiecīgās 
apakšnozares eksperts. 

 
Promocijas procedūru nosaka LR Ministru kabinetā 1999.gada 6.aprīlī izdots 

“Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem” (Noteikumi Nr.134) un LLU Senātā 
2000.gada 14.jūnijā apstiprinātais “LLU promocijas padomju darbības nolikums”. 
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3.5. Akadēmiskais personāls 

 
 

LLU ir apvienots augsts zinātniskais un pedagoģiskais potenciāls kā priekšnoteikums 
augstas kvalitātes studiju programmu realizācijai. Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktora 
studiju programmas realizēšanā iesaistīti 18 mācību spēki, no kuriem 38,9 % ir habilitētie 
doktori (skat. 16.tabulu). 

 
Doktorantūras programmas izveides un funkcionēšanas pamatā ir zinātniskie pētījumi, 

ko veic promocijas darbu vadītāji (patreiz 3 habilitēti doktori un 2 zinātņu doktori). 
Promocijas darbu vadītāji veic Latvijas meža nozarei aktuālus zinātniskos pētījumus, iesaistot 
tajos doktorantus. Profesoru  un asociēto profesoru – promocijas darbu vadītāju galvenie 
pētījumu virzieni ir Latvijas galveno koku sugu koksnes kompleksā un perspektīvā 
izvērtēšana, apaļo kokmateriālu standartizācija un tilpuma noteikšana, zāģmateriālu kvalitātes 
noteikšana un standartizācija, koksnes modifikācijas problēmu pētījumi, kokapstrādes 
darbmašīnu un instrumentu konstrukciju pilnveidošana, koksnes hidrotermiskās apstrādes 
procesu optimizācija, tehnoloģisko procesu analīze, zemās kvalitātes koksnes pārstrāde, 
biodegvielas iegūšana un izmantošana u.c.  

 
16.tabula 

Koksnes materiālu un tehnoloģiju doktora studiju programmas 
akadēmiskais personāls 

          
Zinātniskie grādi Skaits % 
Dr.habil. 7 38,9 
Dr. 11 61,1 
Kopā 18 100 
 
  

 
3.6. Pēcakreditācijas aktivitātes 

 
 

 Pēc LLU Meža fakultātes doktora studiju programmas pirmās akreditācijas 2001.gadā 
veikti tās pilnveidošanas pasākumi zemāk minētās jomās. 
 

1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi. 
Precizēti studiju programmas mērķi un uzdevumi, kas doti šajā pašnovērtējuma 
ziņojumā. 
 

2. Studiju programmas attīstība. 
• noteikti doktora studiju prioritārie virzieni materiālzinātņu nozares apakšnozarē 

“Koksnes materiāli un tehnoloģijas”; 
• studiju programma pārstrādāta saskaņā ar LLU Senātā 2002.gada 10.aprīlī 

apstiprinātu “LLU doktora studiju standartu”; 
• izstrādāts un ieviests Pētījumu metodoloģijas obligātais doktora studiju priekšmets 

ar apjomu 6 KP; 
• precizēts doktora teorētisko studiju saturs, izstrādātas programmas apakšnozares 

speckursiem, kuros jānokārto promocijas eksāmeni; 
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• doktora studiju programmas zinātniskā darba sadaļā iekļautas, papildus pētniecībai 
un promocijas darba sagatavošanai, arī pētījumu rezultātu publicēšana un to 
prezentācija zinātniskās konferencēs. 

   
3. Studiju programmas praktiskā realizācija. 

• aprobācijā atrodas trīs bijušo doktorantu promocijas darbi Materālzinātņu nozares 
koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozarē, viens no kuriem atrodas promocijas 
procesā; 

• 2003./2004.studiju gadā Materiālzinātņu nozares koksnes materiālu un tehnoloģiju 
apakšnozares doktorantūrā sekmīgi studē 6 doktoranti; 

• izveidota LLU Koksnes un koksnes materiālu zinātniskā laboratorija, kurā 
iespējams veikt koksnes un koksnes materiālu īpašību pārbaudes, saskaņā ar EN 
un ISO prasībām. Turpinās laboratorijas apgāde ar mūsdienu pētniecības iekārtām, 
kas ļauj paātrināt pētījumu veikšanu un garantē rezultātu ticamību; 

• papildināts un atjaunots katedras datornodrošinājums; 
• saskaņotas ar LV Koksnes ķīmijas institūtu doktorantu iespējas izmantot pētījumu 

veikšanai institūta un katedras laboratorijas. 
   
4. Vērtēšanas sistēma. 

Doktorantu darba vērtēšana nav mainīta, notiek saskaņā ar  LLU Senātā 2002.gada 
10.aprīlī apstiprinātu “LLU doktora studiju standartu”, bet promocijas procedūra – 
saskaņā ar LR Ministru kabinetā 1999.gada 6.aprīlī izdotu “Nolikumu par promocijas 
kārtību un kritērijiem”. 

5. Problēmas. 
• nepietiekams studēt gribētāju skaits doktora studiju programmā; 
• doktoranti ir spiesti, materiālu apsvērumu dēļ, paralēli studijām strādāt algotu 

darbu; 
• doktora studiju ilgums ir pa īsu, lai varētu savlaicīgi veikt eksperimentālos 

pētījumus, publicēt pētījumu rezultātus LZP atzītajos izdevumos un prezentēt 
pētījumu rezultātus starptautiskajās konferencēs, kā arī kvalitatīvi uzrakstīt un 
noformēt promocijas darbu; 

• nepietiekama potenciālo doktora studiju (promocijas darbu) vadītāju interese un 
iesaistīšanās doktora studiju aktivitātēs. 

   
 

3.7. Pašnovērtējums un priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
 
 

Pašnovērtējuma gaitā atzīts, ka LLU Meža fakultātē ir visi priekšnosacījumi, lai 
realizētu doktora studiju programmu Materiālzinātņu nozares apakšnozarē “Koksnes materiāli 
un tehnoloģijas”.  

 
Koksnes materiālu un tehnoloģiju doktora studiju attīstību nākotnē ir paredzēts veidot 

pēc sekojošiem nosacījumiem: 
 

• vienlaicīgi ar plaša profila akadēmiskām studijām, akceptēt jaunu zinātnieku un augsti 
kvalificētu speciālistu zinātniskās un profesionālās sagatavošanas aspektus, ievērojot 
Latvijas tautsaimniecības vajadzības; 
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• pilnveidot studiju programmas, piedāvājot speciāli doktorantiem piemērotus studiju 
priekšmetus, apvienojot Latvijas dažādu universitāšu intelektuālo potenciālu; 

• tuvināt Meža fakultātes doktorantūras studiju programmas Eiropas Savienības valstu 
universitāšu studiju programmām; 

• paplašināt sadarbību ar citām augstskolām un zinātniskiem institūtiem ārzemēs un Latvijā, 
iesaistoties starptautiskos projektos; 

• veicinot starptautisko sadarbību ar Eiropas valstu un ASV universitātēm, nodrošinot 
doktorantu apmaiņu, vieslektoru zinātniskā potenciāla izmantošanu un sadarbību 
zinātnisko pētījumu realizācijā; 

• radīt priekšnosacījumus doktorantiem promocijas darbu savlaicīgai izstrādei;  
• papildināt laboratorijas ar modernām iekārtām un nodrošināt iespēju izmantot tās 

maģistrantiem zinātnisko pētījumu veikšanai. 
• jāturpina laboratorijas bāzes pilnveidošana un apgāde ar mūsdienu laboratorijas un 

tehnoloģisko iekārtu. 2004./2005. studiju gadā realizēt Kokapstrādes katedras praktiskās 
apmācības bāze rekonstrukciju, uzbūvējot jaunu praktiskās apmācības (mācību 
laboratorijas) korpusu. 

 
Programmu satura un formas maiņa notiks, ņemot vērā doktorantu vēlmes pēc  

priekšmetu klāsta ar lielāku izvēles iespēju. Uzlabojot sadarbību ar Eiropas Savienības valstu 
universitātēm, būs iespēja ne vien stažēties, bet veikt pētījumus viņu laboratorijās. Paplašinās 
speciālā kursa jaunākās literatūras klāstu, praktizēs vieslektoru lekciju kursu organizēšanu, 
finansu nodrošinājuma ietvaros uzlabos laboratoriju materiāli tehnisko nodrošinājumu. 
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I e v a d s 

 
 
 Pamatstudijas LLU Meža fakultātē kokapstrādes specialitātē notiek pēc divu veidu 
augstāko profesionālo studiju programmām. 
 
 Augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” (izglītības 
klasifikācijas kods – 4254301, akreditēta līdz 31.12.2007.g.) ir četrgadīga un tai ir 
profesionāls raksturs ar akadēmiskās izglītības elementiem, kas dod kokapstrādes 
profesionālo studiju programmas absolventiem iespējas iegūt arī tiesības turpināt studijas 
maģistrantūrā (studiju programma 48,8 % apjomā – 78,0 KP – atbilst inženierzinātņu 
bakalaura studiju programmai). Studiju programmas uzdevums ir dot studentiem programmā 
paredzētās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, lai absolventi varētu sekmīgi 
darboties koksnes mehāniskās apstrādes dažāda veida un apjoma uzņēmumos. Šajā 
programmā ir iekļautas ražošanas un mācību prakses, kas ļauj praktiski apgūt zināšanas un 
pieredzi koksnes mehāniskās apstrādes dažādos virzienos un kokapstrādes uzņēmumu 
darbinieku vadīšanā, ražošanas procesa organizēšanā. Programmas ietvaros ar izvēles 
priekšmetu un prakšu, kā arī ar diplomprojekta palīdzību studenti var specializēties 
zāģmateriālu, finieru, saplākšņu un plātņu, koka izstrādājumu un mēbeļu ražošanā, kā arī koka 
izstrādājumu projektēšanā, koktirdzniecībā un kokapstrādes ekonomikā. 
 
 Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Kokapstrāde” absolventi 
iegūst kokapstrādes inženiera kvalifikāciju (Latvijas profesiju katalogs, kods 2149.46). 
 

1.tabula 
Studiju priekšmetu apjoms augstākās profesionālās izglītības studiju programmā 

“Kokapstrāde” 
 

Studiju priekšmetu grupas Kredītpunkti, KP % no kopapjoma 
1.  Vispārizglītojošie studiju priekšmeti 20,0 12,5 % 
2.  Nozares teorētiskie pamatkursi 36,0 22,5 % 
3.  Nozares profesionālās specializācijas 
     kursi 

 
60,0 

 
37,5 % 

4.  Izvēles priekšmeti   6,0   3,8 % 
5.  Prakses 26,0  16,2 % 
6.  Diplomprojekta vai diplomdarba 
     izstrāde 

 
12,0 

   
  7,5 % 

                                        K  o  p  ā : 160,0 100 % 
 

Lai iegūtu tiesības turpināt  studijas maģistrantūrā, papildus diplomprojektam vēl 
jāizstrādā zinātniskais darbs (10 KP), kurā tiek apkopoti studiju gadu laikā veikto pētījumu 
rezultāti. 

 
Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrādes 

tehnoloģija” (izglītības klasifikācijas kods – 4154300, akreditēta līdz 31.12.2001.g.) ir 
paredzēta nepilna laika studijām. Kokapstrādes tehnoloģijas profesionālās izglītības 
pamatuzdevums ir sagatavot personas patstāvīgam augsti kvalificētam darbam koksnes 
mehāniskās apstrādes jomā. Kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo studiju apjoms ir 120 KP, 
no tiem 97,5 KP (81,3 %) ir profila speciālie studiju un uzņēmējdarbības studiju priekšmeti, 
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ieskaitot mācību prakses (10 KP apjomā) un ražošanas prakses (10 KP apjomā), kas liecina 
par studiju programmas praktisko orientāciju. Programmas ietvaros ar izvēles priekšmetu un 
prakšu un ar kvalifikācijas darba palīdzību studenti var specializēties zāģmateriālu, finieru, 
saplākšņu un plātņu, koka izstrādājumu un mēbeļu ražošanā, koka izstrādājumu projektēšanā, 
koktirdzniecībā un kokapstrādes ekonomikā. 

  
2.tabula 

 
Studiju priekšmetu apjoms pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmā “Kokapstrādes tehnoloģija” 
 

Studiju priekšmetu grupas Kredītpunkti, KP % no kopapjoma 
1.  Fundamentālie studiju priekšmeti   7,5    6,3 % 
2.  Humanitārie studiju priekšmeti   3,0    2,5 % 
3.  Profila akadēmiskie studiju priekšmeti 15,5  12,9 % 
Vispārizglītojošie studiju priekšmeti kopā 26,0  21,7 % 
4.  Profila speciālie studiju priekšmeti 32,5  27,1 % 
5.  Uzņēmējdarbības studiju priekšmeti 19,5  16,2 % 
6.  Izvēles priekšmeti  12,0   10,0 % 

Nozares studiju priekšmeti kopā  64,0  53.3 % 
7.  Mācību un ražošanas prakses  20,0   16,7 % 
8.  Kvalifikācijas darba izstrāde  10,0    8,3 % 
                                        K  o  p  ā : 120  100 % 

       
 Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Kokapstrādes 

tehnoloģija” absolventi iegūst kokapstrādes tehnologa kvalifikāciju (Latvijas profesiju 
katalogs,  kods 2149.20).  Kokapstrādes tehnoloģijas studiju programma ir 108 KP apjomā 
(90 % no studiju programmas kopapjoma) unificēta ar kokapstrādes augstāko profesionālo 
studiju programmu. Līdz ar to kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo studiju absolventiem ir 
iespējams turpināt studijas LLU Meža fakultātē, papildus apgūstot kokapstrādes studiju 
programmas standartizēto daļu un iegūt kokapstrādes inženiera kvalifikāciju. 

 
Maģistrantūras studiju programma kokapstrādē (koksnes materiāli un tehnoloģijas – 

izglītības klasifikācijas kods – 4554302, akreditēta līdz 31.12.2007.g.) atbilst akadēmisko 
studiju otrajam līmenim, kas seko augstākām profesionālām studijām. Kokapstrādes studiju 
programmas absolventiem ir iespējas turpināt studijas arī citās maģistrantūras studiju 
programmās, tajā skaitā Meža fakultātē mežinženieru (meža darbi un tehnika) un meža 
ekonomikas un politikas studiju programmās. Studiju programmu apgūst divos gados, bet 
nepilna laika studijās – četros gados. Maģistrantūras studiju programmu kopējais apjoms ir 80 
KP: teorētiskais kurss vismaz 44 KP, prakses – 11 KP un maģistra darba izstrādāšana un 
aizstāvēšana – 25 KP. 

 
Koksnes materiālu un tehnoloģiju doktorantūras studiju (izglītības klasifikācijas 

kods – 5154302, akreditēta līdz 31.12.2010.) uzdevums ir pedagoģiskās un zinātniskās 
kvalifikācijas paaugstināšana pēc maģistra grāda ieguves. Doktorantūras studiju kopējais 
apjoms ir 144 KP, tajā skaitā zinātniskais darbs 104 KP apjomā un teorētiskais kurss 40 KP 
apjomā. Doktorantūras studiju ilgums klātienē ir 3 gadi, bet nepilna laika (neklātienes) 
studijās – 4 gadi. Pēc teorētiskā kursa ieguves un promocijas darba izstrādāšanas un 
aizstāvēšanas doktorantūras studiju absolventi iegūst augstāko zinātnisko kvalifikāciju – 
inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) grādu. 
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1. Pamatstudiju programmas 
 
 

1.1. Studiju programmu mērķi un uzdevumi 
 

LLU kokapstrādes profesionālās studijas atbilst profesionālo studiju augstākai 
pakāpei. Profesionālai studiju programmai atšķirībā no akadēmiskās ir raksturīgs lielāks 
speciālo priekšmetu īpatsvars un iespēja specializēties noteiktā studentu interešu virzienā. 
Kokapstrādes profesionālo studiju apjoms ir 160 KP, no tiem 78 KP (48,8 %) ir studiju 
programmas standartizētā daļa, kas atbilst inženierzinātņu bakalaura studiju programmai. Tas 
dod kokapstrādes profesionālās studiju programmas absolventiem tiesības turpināt studijas 
maģistrantūrā. 
 

LLU kokapstrādes tehnoloģijas studijas atbilst pirmā līmeņa augstāko profesionālo 
studiju pakāpei. Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studijas kokapstrādes 
tehnoloģijā tiek realizētas kā nepilna laika studijas. Kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo 
studiju minimālais apjoms ir 120 KP, no tiem 97,5 KP (81,3 %) ir profila speciālie studiju un 
uzņēmējdarbības studiju priekšmeti, kas liecina par studiju programmas praktisko orientāciju. 
Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma kokapstrādes tehnoloģijā 
ir 108 KP apjomā (90 % no studiju programmas kopapjoma) unificēta ar kokapstrādes 
profesionālo studiju programmu, tāpēc šo abu studiju programmu pašnovērtēšanas vadības 
komitejas ziņojums ir kopīgs.   
 
 

1.1.1. Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programma. 
 
 Studiju programmas mērķis ir sagatavot savā izvēlētajā nozarē vispusīgi izglītotus 
kokapstrādes speciālistus, kuri ir spējīgi: 

• novērtēt nozares attiecīgo ražošanas tehnoloģiju materiāli tehnisko un ekonomisko 
stāvokli, izprast iegūtās produkcijas kvalitātes sabiedrisko un ekoloģisko nozīmi un 
prast noteikt šos rādītājus; 
• lietot mūsdienu zinātnes atziņas nozares ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanai;  
• patstāvīgi izstrādāt pasākumus ražošanas efektivitātes paaugstināšanai un darba 
organizācijas pilnveidošanai koksnes mehāniskās apstrādes jomās, nodrošināt to 
ieviešanu; 
• veikt tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar koka izstrādājumu projektēšanu un 
izgatavošanu; 
• organizēt iekārtu un mehānisko ierīču lietošanu, uzraudzību un remontu; 
• vadīt darbinieku kolektīvus, risinot darba procesā radušās problēmas, īstenot 
drošības prasības darbu uzraudzībā; 
• izprast ražošanas procesu un apkārtējās vides vienotību ilgtspējīgā meža nozares 
ciklā; 
• veikt pētniecisko darbību – pētīt materiālus, izstrādājumus un tehnoloģiskos 
procesus, kā arī ražošanas un darba organizācijas efektivitāti un sniegt konsultācijas; 
• prast izmantot informātikas sfēras pakalpojumus un lietot mūsdienu zinātnes atziņas 
nozares ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanai; 
• turpināt pašizglītošanos un patstāvīgi apgūt praktiskās iemaņas specializējoties kādā 
ar koksnes apstrādi saistītā nozarē. 
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Studiju programmas uzdevums ir dot studentiem programmā paredzētās teorētiskās 
zināšanas un praktiskās iemaņas, lai absolventi spētu sekmīgi darboties sekojošos virzienos: 
 • koksnes mehāniskās apstrādes dažāda veida un apjoma uzņēmumos; 

• konsultatīvā dienesta dažādos līmeņos un struktūrās, kā arī pedagoģiskajā un 
zinātniskajā darbā; 

 • vides aizsardzības, kā arī produkcijas kvalitātes novērtēšanas institūcijās; 
 • valsts pašpārvaldē un pārvaldē, sabiedriskajā un politiskajā darbībā. 
  
 Iespējamie specializācijas virzieni: 

- zāģmateriālu ražošana; 
- koka izstrādājumu ražošana; 
- mēbeļu ražošana; 
- koka izstrādājumu projektēšana; 
- finieru, saplākšņu un plātņu  ražošana; 
- koktirdzniecība un kokapstrādes ekonomika. 

 
Pēc augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Kokapstrāde” 

apgūšanas absolventi iegūst kokapstrādes inženiera kvalifikāciju (Latvijas profesiju katalogs, 
kods 2149.46) ar tiesībām studēt maģistrantūrā. 
 
Kvalifikācijas pamatprasības: 

- jāzina: kokapstrādes tehnoloģisko procesu teorētiskie un praktiskie aspekti, 
problēmu analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko 
līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba 
tehnoloģija un organizācija, ar tiem saistītie normatīvie materiāli; produkcijas, 
pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās; 

- jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; 
- jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša 

pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par 
citu savā darbībā skarto cilvēku drošību. 

 
 

1.1.2.   Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 
studiju programma 

 
 LLU kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 
pamatmērķis ir sagatavot personas patstāvīgam augsti kvalificētam darbam koksnes 
mehāniskās apstrādes jomā. Iegūstamā tehnologa kvalifikācija nedod tiesības turpināt studijas 
maģistrantūrā. Personām, kas apguvušas pirmā līmeņa profesionālo studiju programmu, ir 
iespējas turpināt studijas inženiera kvalifikācijas (ar tiesībām turpināt studijas maģistrantūrā) 
iegūšanai, papildus apgūstot kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmas priekšmetus, kas nav iekļauti kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības studiju programmā. 
 
Profesionālās darbības pamatuzdevumi: 

Kokapstrādes tehnologi veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar ražošanas 
efektivitātes paaugstināšanu un darbu organizācijas pilnveidošanu koksnes mehāniskās 
apstrādes jomā, koka izstrādājumu projektēšanu un izgatavošanu, kā arī iekārtu un mehānisko 
ierīču lietošanu, uzraudzību un remontu, pēc spēkā esošajām instrukcijām veic vispusīgas 
materiāla un darba patēriņa aprēķinus, lieto tehniskās ierīces un mehāniskos principus, kā arī 
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tehniskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas, īsteno drošības prasības darbu 
uzraudzībā, veic citus līdzīga satura uzdevumus, vada citus darbiniekus. 
 
   Iespējamie specializācijas virzieni: 

- zāģmateriālu ražošana; 
- koka izstrādājumu ražošana; 
- mēbeļu ražošana; 
- koka izstrādājumu projektēšana; 
- finieru, saplākšņu un plātņu  ražošana; 
- koktirdzniecība un kokapstrādes ekonomika. 

    
Pēc pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 

“Kokapstrādes tehnoloģija” apgūšanas absolventi iegūst kokapstrādes tehnologa 
kvalifikāciju (Latvijas profesiju katalogs, kods 2149.20). 

 
 

Kvalifikācijas pamatprasības: 
- jāzina: kokapstrādes tehnoloģisko procesu teorētiskie un praktiskie aspekti,  

analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu 
uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu 
izpildes secība, to racionāla plānošana un organizācija, darba režīmi; produkcijas, 
pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās; 

- jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; 
- jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; 

par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto 
cilvēku drošību. 

 
 
 
 

1.2. Studiju programmu attīstība 
 
 
Profesionālās studiju programmas lielā mērā ir vērstas uz speciālo zināšanu ieguvi 

iepriekš minētajā specialitātē. Vispārējo priekšmetu apjoms ir vidēji par 30 KP mazāks kā 
bakalaura studiju programmā. Fundamentālie, humanitārie un ekonomikas studiju priekšmeti 
nodrošina pietiekami augstu vispārējās izglītības līmeni un nodrošina tehniskās 
pamatzināšanas speciālo priekšmetu apguvei. Pietiekoši augstu, darba tirgum atbilstošu 
elastīgu sagatavotības līmeni nodrošina obligātie un izvēles speciālie studiju priekšmeti. 
Kursa darbos tiek risināti Latvijas kokrūpniecībā aktuāli jautājumi, to izstrādes pamatā ir 
literatūras pētījumi, aprēķini un praktiski veikti izmēģinājumi. Kompleksās mācību prakses  
nodrošina studiju teorētiskās daļas saistību ar praksi. Studentiem studiju gaitā ir dota iespēja 
stažēties ārzemēs. 
  
 Augstākās profesionālās izglītības studiju programmai “Kokapstrāde” ir 
profesionāls raksturs ar akadēmiskās izglītības elementiem. Kopējais studiju programmas 
apjoms ir 160 KP (ieskaitot fizkultūru – 163 KP), no kuriem akadēmiskie priekšmeti, kas 
atbilst inženierzinātņu bakalaura studiju programmai, ir 78 KP jeb 48,8 %. Vispārizglītojošie 
studiju priekšmeti un nozares teorētiskie pamatkursi, kuru kopējais apjoms ir 56 KP jeb 35 % 
no kopapjoma, nodrošina pietiekami augstu vispārējās izglītības līmeni un sniedz 
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pamatzināšanas nozares profesionālās specializācijas kursu apguvei. Pietiekoši augstu, darba 
tirgum atbilstošu elastīgu sagatavotības līmeni nodrošina obligātie un izvēles speciālie studiju 
priekšmeti; izvēles studiju priekšmetu kopapjoms ir 10 KP. Lai nostiprinātu iegūtās 
teorētiskās zināšanas, tiek izstrādāti 4 obligātie kursa projekti un kursa darbi (5,0 KP 
kopapjomā), kā arī obligātās izvēles kursa projekti un kursa darbi 4,0 KP kopapjomā. Kursa 
darbos un projektos tiek risināti Latvijas kokrūpniecībā aktuāli jautājumi, to izstrādes pamatā 
ir literatūras pētījumi, aprēķini un praktiski veiktie izmēģinājumi. Mācību prakses (kopā 18 
nedēļas) nodrošina studiju teorētiskās daļas saistību ar praksi. Savukārt ražošanas prakses  
(kopā 8 nedēļas) dod iespēju iepazīties ar darba organizācijas jautājumiem kokapstrādes 
uzņēmumos un ievākt izejas datus diplomprojekta izstrādāšanai. Diplomprojekta uzdevums ir 
parādīt absolventa spējas analizēt tehnoloģiskos procesus kokapstrādē, atklāt to nepilnības un 
izstrādāt priekšlikumus darba tehnoloģijas un organizācijas pilnveidošanai, pamatojot tos ar 
tehniski-ekonomiskiem aprēķiniem; atsevišķos gadījumos diplomprojektā tiek izstrādāta 
tehnoloģija jaunās produkcijas ražošanai. Absolventi, kuri pretendē uz diplomu, kas dod 
tiesības turpināt studijas maģistrantūrā, izstrādā papildus diplomprojektam vēl zinātnisko 
darbu (10 KP), kurā tiek apkopoti studiju gadu laikā veikto pētījumu rezultāti (zinātniskā 
darba izstrāde jāuzsāk vēlākais trešā kursā).  
 
a) izmaiņas studiju programmā un studiju plānā: 
 

2003.gada 18.jūnijā Meža fakultātes Dome savā sēdē apstiprināja pārstrādāto 
augstākās (otrā līmeņa) profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Kokapstrāde”, 
kas ir dota šī ziņojuma 3.tabulā. Jaunajā studiju plānā panākts vienmērīgs studentu 
noslogojums – izpildāmais studiju programmas apjoms katrā kursā ir 40 KP (kopējais 
programmas apjoms 160 KP). Jaunais studiju plāns ieviests 2003./2004.studiju gadā. Pārskata 
periodā analizētas arī studiju priekšmetu programmas un pilnveidots to saturs, kā arī veikta 
studiju priekšmetu programmu saskaņošana radnieciskos priekšmetos, lai novērstu 
dublēšanos.  

 
 

b) studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības 
standartam: 
 

2004.gada 27.februārī ar IZM rīkojumu Nr.116 apstiprināts kokapstrādes inženiera 
profesijas standarts PS 0236 (5.kvalifikācijas līmenis). Standarts nosaka kokapstrādes 
inženiera pienākumus: 

 vadīt kokapstrādes tehnoloģiskos procesus; 
 plānot un organizēt kokapstrādes uzņēmumu, vai tā struktūrvienību, darbu; 
 iegūt un analizēt informāciju; 
 pilnveidot kvalifikāciju; 
 pārzināt lietojamās mašīnas, instrumentus, darba rīkus; 
 organizēt un kontrolēt vidi saudzējošu ražošanas procesu; 
 nodrošināt ugunsdrošību uzņēmumā. 

 
Pašnovērtējuma gaitā noteikts, ka augstākās profesionālās izglītības studiju 

programma “Kokapstrāde” nodrošina zināšanu un prasmju apguvi, kas rada 
priekšnosacījumus kokapstrādes inženiera pienākumu sekmīgai izpildīšanai.
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Augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” 
Izglītības klasifikācijas kods - 4254301 

Studiju plāns 
 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 
1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 

Nr. 
p. 
k. 

 
Kods 

 
Studiju priekšmets 

Priekšmeta 
apjoms 

KP kontroles veids  kontroles veids kontroles veids kontroles veids 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  1. Vispārizglītojošie studiju priekšmeti 
1. FILO 101 Ētika, estētika 1,5 1,5-iesk.        
2. IZMA 201 Psiholoģija, pedagoģija 1,5  1,5-iesk.       
3. SOCI 105 Socioloģija 1,5   1,5-iesk.      
4. FILO 102 Filozofija 1,5    1,5-iesk.     
5. VALO 101/102 Profesionālā svešvaloda 3,0 1,5-iesk. 1,5-iesk.       
6. MATE 109 Matemātika 5,0 2,0-iesk. 3,0-eks.       
7. FIZI 105 Fizika 3,0  3,0-eks.       
8. KIMI 114 Ķīmija 3,0  3,0-eks.       
9. FIZK Fiziskā audzināšana  (3,0) (0,75) (0,75) (0,75) (0,75)     

Vispārizglītojošie studiju priekšmeti kopā 20,0 5,0 12,0 1,5 1,5 - - - - 
  2. Nozares teorētiskie pamatkursi 

10. INFO 101 Informātika (datormācība) 4,0 3,0-iesk. 1,0-iesk.       
11. MEHA 104 Tehniskā grafika 4,0 2,0-eks. 2,0-iesk.       
12. MEHA 119 Teorētiskā mehānika 2,5   2,5-eks.      
13. MEHA 123 Materiālu pretestība 3,0   3,0-eks.      
14. SPEK 112 Konstrukciju materiāli 2,0 2,0-eks.        
15. MEHA 114 Mašīnu elementi 2,5   2,5-eks.      
16. MEHA 126 Hidraulika un hidropiedziņa 2,5   2,5-iesk.      
17. LENI 108 Elektrotehnika un rūpnieciskā elektronika 2,5   2,5-eks.      
18. PART 305 Siltumtehnika un siltumapgāde 2,5    2,5-eks.     
19. MEZK 313 Pētījumu metodoloģija 2,0     2,0-iesk.    
20. KOKA 101 Kokapstrādes procesu modelēšana 2,0       2,0-iesk.  
21. EKON 103 Ekonomikas teorija 1,5    1,5-eks.     
22. MIZM 312 Koksnes mācība 2,0 2,0-eks.        
23. EKON 104 Tiesību pamati 1,0     1,0-iesk.    
24. VIDE 101 Ekoloģija un vides aizsardzība 2,0     2,0-eks.    

Nozares teorētiskie pamatkursi kopā 36,0 9,0 3,0 13,0 4,0 5,0 - 2,0 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  3. Nozares profesionālās specializācijas kursi 
25. KOKA 001 Ievads specialitātē 1,0 1,0-iesk.        
26. VALO 101/102 Profesionālās svešvalodas speckurss 3,0   1,5-iesk. 1,5-iesk.     
27. KOKA 102 Tehniskā mērīšana kokapstrādē 1,0 1,0-iesk.        
28. MEZK 314 Mežsaimniecības pamati 2,0    2,0-iesk.     
29. MIZM 313 Meža prečzinība 2,0    2,0-iesk.     
30. KOKA 301 Koksnes griešanas procesi 1,5   1,5-iesk      
31. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 4,0    4,0-eks.     
32. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 1,5    1,5-iesk.     
33. KOKA 311 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati 1,0  1,0-iesk.       
34. KOKA 312 Koka būvkonstrukcijas 2,0      2,0-iesk.   
35. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 3,0 + 1,0     1,5-iesk. 1,5+1,0 

eks.,k.pr. 
  

36. KOKA 321 Zāģmateriālu ražošana 3,0 + 1,0    2,0-iesk. 1,0+1,0 
eks.,k.pr. 

   

37. KOKA 322 Līmes un koksnes plātņu ražošana 3,5     2,0-iesk. 1,5-eks.   
38. KOKA 324 Koka izstrādājumu ražošana 3,0 + 1,5      1,5-iesk. 1,5+1,5 

eks.,k.pr. 
 

39. KOKA 325 Koksnes materiālu apdare 2,0       2,0-eks.  
40. KOKA 326 Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas 1,5       1,5-iesk.  
41. LENI 377 Kokapstrādes procesu automatizācija 2,0      2,0-eks.   
42. ARBU 115 Rūpniecības būvniecības pamati 1,5      1,5-iesk.   
43. KOKA 328 Kokapstrādes ražotņu projektēšana 1,5        1,5-iesk. 
44. MIZM 319 Kokapstrādes ekonomika 1,5     1,5-iesk.    
45. UZND 124 Uzņēmējdarbības likumi 1,0      1,0-iesk.   
46. MIZM  Uzņēmējdarbība kokapstrādes uzņēmumos 2,5 + 1,5      2,0-iesk. 0,5+1,5 

eks.,k.d. 
 

47. GRAM 306 Grāmatvedība un uzskaite  1,5       1,5-iesk.  
48. MIZM 322 Koktirdzniecība 1,5        1,5-eks. 
49. DVID 305 Cilvēka aizsardzība  2,0     2,0-eks.    
50. DVID 306 Ergonomika 1,0        1,0-iesk. 
51. Obligātās un brīvās izvēles studiju priekšmeti kopā 10,0     3,0 3,0 4,0  

Nozares profesionālās specializācijas kursi kopā 66,0 2,0 1,0 3,0 13,0 12,0 17,0 14,0 4,0 
Teorētiskais kurss kopā 122,0 16,0 16,0 17,5 18,5 17,0 17,0 16,0 4,0 
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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4. Obligātās un brīvas izvēles studiju priekšmeti – izpilde 10,0 KP. 
             4.1. Obligātās izvēles studiju priekšmeti – izpilde ne mazāk par 4,0 KP. 

1.  Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 2,0     2,0-k.pr.    
2.  Pneimotransports kokapstrādē 1,5     1,5-k.d.    
3.  Līmētu materiālu ražošana 2,0      2,0-k.pr.   
4.  Koksnes materiālu apdare 1,5       1,5-k.d.  
5.  Kokapstrādes procesu modelēšana 1,5       1,5-k.d.  
6.  Kokapstrādes ražotņu projektēšana 1,0        1,0-k.d. 

4.2. Brīvās izvēles studiju priekšmeti  
1. KOKA 404 Taras un ēvelēto materiālu ražošana 1,0     1,0-iesk.    
2. KOKA 414 Datorizētā projektēšana 1,0     1,0-iesk.    
4. EKON Panākumu algoritms 1,0     1,0-iesk.    
5. KOKA 415 Iekārtas uzturēšanas organizācija 1,0      1,0-iesk.   
6. KOKA 403 Instrumentu saimniecība 1,0      1,0-iesk.   
7. EKON Mārketings 1,0      1,0-iesk.   
8. SOCI Vadzinību pamati 3,0      3,0-iesk.   
9. PEDA Lietišķā psiholoģija 1,0       1,0-iesk.  

10. KOKA 402 Koksnes aizsardzība un konservēšana 1,0       1,0-iesk.  
11. KOKA 407 Latvijas meža nozares problēmas 1,0       1,0-iesk.  
12. MIZM Mežizstrādes pamati 1,5       1,5-iesk.  

  5.  Mācību prakses 
1. KOKA 003 Kokapstrādes pamati 4,0 2,0-iesk. 2,0-iesk.       
2. KOKA 004 Koksnes mehāniskā apstrāde 2,0  2,0-iesk.       
3. MIZM 312 Koksnes mācība  2,0  2,0-iesk.       
4. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 2,0    2,0-iesk.     
5. KOKA 321 Zāģmateriālu ražošana 2,0    2,0-iesk.     
6. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 2,0      2,0-iesk.   
7. KOKA 322 Līmēto materiālu ražošana 2,0      2,0-iesk.   
8. KOKA 324 Koka izstrādājumu ražošana 2,0      2,0-iesk.   

Kopā mācību prakses 18,0 2,0 6,0  4,0  6,0   
  6.  Ražošanas prakses 

1. KOKA 008 Uzņēmējdarbība nozarē 8,0        8,0-iesk. 
Kopā ražošanas prakses 8,0        8,0 

  7.  Diplomdarbs vai diplomprojekts 12,0        12,0 
  8.  Pētnieciskais (zinātniskais) darbs ( 10,0 )       ( 10,0 )  

Kopā  160 18,0 22,0 17,5 22,5 17,0 23,0 16,0 24,0 
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Profesijas standarts PS 0236 nosaka arī nepieciešamo zināšanu līmeni. Salīdzinot 
studiju plānu (3.tabula) ar profesijas standartā izvirzītām prasībām, pašnovērtēšanas procesā 
noteikts, ka LLU augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” 
nodrošina nepieciešamo zināšanu ieguvi šādās jomās:  

 
 vispārizglītojošās zināšanas kokapstrādes jautājumu risināšanā; 
 kokapstrādes nozares teorētiskās zināšanas inženiertehnisko jautājumu risināšanā 

(informātika un datorgrafika, mašīnmācība, enerģētika); 
 kokapstrādes nozares profesionālās zināšanas (koksnes mācība, koksnes mehāniskā 

apstrāde un iekārtas, kokapstrādes un koksnes pārstrādes tehnoloģijas, projektēšana, 
ekonomika un uzņēmējdarbība, vides un cilvēku aizsardzība).  

 
Studiju plānā ir iekļauti atbilstoši studiju priekšmeti, kuru apgūšanas procesā tiek 

apgūtas visas iepriekš uzskaitītās zināšanas. 
  
Augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” (klasifikācijas 

kods – 4254301) pilnībā atbilst MK noteikumiem Nr.485 “Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”: 

- kopējais programmas apjoms 160 KP; 
- vispārizglītojošie studiju priekšmeti – 20 KP; 
- nozares teorētiskie pamatkursi – 36 KP; 
- nozares profesionālās specializācijas kursi – 60 KP, ieskaitot obligātos izvēles 

priekšmetus 4 KP apjomā; 
- izvēles priekšmeti – 6 KP; 
- prakses – 26 KP; 
- diplomprojekta vai diplomdarba izstrāde – 12 KP. 

             
c) izmaiņas studiju programmas realizācijā: 

 
4.tabulā dots otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 

“Kokapstrāde” studiju laika sadalījuma grafiks. Pārskata periodā tika pabeigta pilnīga pāreja 
uz jaunu studiju plānu, kas atbilst MK noteikumiem Nr.485 “Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. Pārskata periodā turpinājās arī studentu 
pieteikšanās jaunajā studiju plānā paredzētajiem obligātās izvēles studiju priekšmetiem 
(izvēles kursa darbiem un projektiem), kuri jāizpilda vismaz 4,0 KP apjomā. 

 
Kokapstrādes katedra, kura atbild par prakšu realizāciju, veica nepieciešamo 

sagatavošanas darbu, ieskaitot materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, un prakses tika veiktas 
saskaņā ar programmām pilnā apjomā. 2005./2006. studiju gadā tika atjaunotas arī ārzemju 
mācību prakses, un studentu atsauksmes par praksēm bija ļoti pozitīvas. Ārzemju prakšu 
organizēšana bija iespējama, pateicoties Meža attīstības fonda piešķirtajam finansējumam 
projekta “Atbalsts LLU Meža fakultātes studiju programmu mācību prakšu norisei un 
pilnveidošanai”. Kokapstrādes studiju programmas studentiem tika īstenotas šādas prakses: 
• 2.kursa studentiem Somijas kokapstrādes uzņēmumos, prakses specializācija – 

kokzāģēšanas, finierrūpniecības un koksnes hidrotermiskās apstrādes tehnoloģijas un 
iekārtu apgūšana, sadarbības partneris – Kymenlaakso profesionālā augstskola, Kotkas 
pilsēta; 

• 3.kursa studentiem Polijas kokapstrādes uzņēmumos, prakses specializācija – plātņu un 
koka izstrādājumu (arī mēbeļu) ražošanas tehnoloģijas un lietojamo iekārtu apgūšana, 
sadarbības partneris – Poznaņas Lauksaimniecības universitāte. 
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4.tabula 
 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Kokapstrāde” 
(izglītības klasifikācijas kods – 4254301) 

Studiju laika sadalījums  
 

Nedēļu skaits  
Kurss 

Studiju  
darba  
veidi 

Rudens 
semestris 

Pavasara 
semestris 

Vasaras 
semestris 

Kopā 

Teorētiskās mācības + prakse 14 + 2 14 + 2 - 28+4 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 2 3 -   5 
Prakse - - 4   4 

 
I kurss 

Brīvlaiks 2 1 8  11 
Teorētiskās mācības 16 16 - 32 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 2 3 -   5 
Prakse - - 4   4 

 
II kurss 

Brīvlaiks 2 1 8  11 
Teorētiskās mācības 16 16 - 32 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 2 3 -   5 
Prakse - - 6   6 

 
III kurss 

Brīvlaiks 2 1 6   9 
Teorētiskās mācības 16 4 - 20 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 2 1 -   3 
Prakse - 8 -   8 
Diplomdarba izstrāde - 8 -  8 
VEK - 1 -   1 

 
IV kurss 

Brīvlaiks 2 1 -   3 
Teorētiskās mācība 62 50 - 112 
Indiv. studijas un pārbaudījumi 8 10 -   18 
Prakse 2 10 14   26 
Diplomdarba izstrāde -   8 -    8 
VEK -   1 -    1 

 
Kopā 

Brīvlaiks 8   4 22 34 
 
 
Kokapstrādes tehnoloģijas profesionālo studiju programmā  97,5 KP apjomā 

(81,3 % no studiju programmas kopapjoma) ir paredzēti profila speciālo studiju un 
uzņēmējdarbības studiju priekšmeti, kas liecina par studiju programmas praktisko orientāciju. 
Akadēmiskie priekšmeti, kas atbilst inženierzinātņu bakalaura studiju programmai, ir studiju 
programmā iekļauti 37,0 KP apjomā (30,8 % no kopapjoma). Kokapstrādes tehnoloģijas 
profesionālo studiju absolventiem ir tiesības turpināt studijas Meža fakultātes eksternatūrā, 
papildus apgūstot kokapstrādes augstāko profesionālo studiju programmas standartizēto daļu 
un iegūt tiesības turpināt studijas maģistrantūrā. Šajā nolūkā kokapstrādes tehnoloģijas pirmā 
līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma ir 108 KP apjomā (90 % no 
kopapjoma) unificēta ar kokapstrādes augstāko profesionālo studiju programmu.              
 
a) izmaiņas studiju programmā un studiju plānā: 

Pārskata periodā analizētas studiju priekšmetu programmas un pilnveidots to saturs, kā arī 
veikta studiju priekšmetu programmu saskaņošana radnieciskos priekšmetos, lai novērstu 
dublēšanos; izstrādātas jauno mācību prakšu programmas. Saskaņā ar Latvijas Republikas 
Ministra Kabinetā 2001.gada 20.martā apstiprinātiem  noteikumiem Nr.141 “Noteikumi 
par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”, studiju programma 
tika pārskatīta un koriģēta 2001./2002. studiju gadā, par ko ziņots iepriekšējā kokapstrādes 
specialitātes akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumā. Pirmā līmeņa 
augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrādes tehnoloģija” ir dota 
šī ziņojuma 5. tabulā. 
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b) studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības 
standartam: 

 
2004.gada 27.februārī ar IZM rīkojumu Nr.116 apstiprināts kokapstrādes tehnologa 

profesijas standarts PS 0234 (4.kvalifikācijas līmenis). Standarts nosaka kokapstrādes 
tehnologa pienākumus: 

 
 strādāt ar nozares tehnisko dokumentāciju; 
 vadīt kokzāģēšanas uzņēmumu ražošanas iecirkņus; 
 vadīt kokmateriālu žāvēšanas iecirkņa darbu; 
 vadīt koka izstrādājumu izgatavošanas iecirkņa darbu; 
 vadīt finieru un saplākšņu izgatavošanas iecirkņu darbu; 
 veikt ražotās produkcijas kvalitātes kontroli; 
 organizēt darba un vides aizsardzības darbu kokapstrādes uzņēmumā (iecirknī). 

 
Pašnovērtējuma gaitā noteikts, ka pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

studiju programma “Kokapstrādes tehnoloģija” nodrošina zināšanu un prasmju apguvi, kas 
rada priekšnosacījumus kokapstrādes tehnologa pienākumu sekmīgai izpildīšanai. 

 
Profesijas standarts PS 0234 nosaka arī nepieciešamo zināšanu līmeni. Salīdzinot 

studiju plānu (5.tabula) ar profesijas standartā izvirzītām prasībām, pašnovērtēšanas procesā 
noteikts, ka LLU pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma 
“Kokapstrādes tehnoloģija” nodrošina nepieciešamo zināšanu ieguvi šādās jomās: 

 
 informātika un datorgrafika, polimērmateriālu ķīmija, psiholoģija, tehniskā grafika; 
 mašīnmācība, enerģētika; 
 koksnes mācība, koka pamatkonstrukcijas un būvkonstrukcijas; 
 koksnes mehāniskā apstrāde un iekārtas; 
 koksnes hiodrotermiskā apstrāde; 
 kokapstrādes tehnoloģijas; 
 likumdošana, ekonomika, organizācija un uzņēmējdarbība; 
 ekoloģija un vides aizsardzība; 
 darba vide. 

 
Studiju plānā ir iekļauti atbilstoši studiju priekšmeti, kuru apgūšanas procesā tiek 

apgūtas visas iepriekš uzskaitītās zināšanas. 
 

Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Kokapstrādes 
tehnoloģija” (klasifikācijas kods – 4154300), pēc veiktām korekcijām,  pilnībā atbilst MK 
noteikumiem Nr.141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
standartu”: 

 
- kopējais programmas apjoms 120 KP; 
- mācību kursu kopējais apjoms 90 KP (75 % no programmas kopējā apjoma); 
- vizpārizglītojošie mācību kursi – 26 KP (pēc standarta ne mazāk par 20 KP); 
- nozares mācību kursi – 64 KP (pēc standarta ne mazāk par 36 KP); 
- prakse 20 KP (pēc standarta ne mazāk kā 16 KP); 
- kvalifikācijas darbs – 10 KP (pēc standarta ne mazāk kā 8 KP). 
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5.tabula 

 
Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma 

 
Studiju plāns  

 
    

Nr.   Priekšm. 1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss 
p.k. Kods Studiju priekšmets apjoms 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 

   KP kontroles veids kontroles veids kontroles veids kontroles veids kontroles veids 

 
Obligātie studiju priekšmeti - A daļa 
 

    

 1. INFO 101 Informātika (datormācība) 4 2,5 1,5-iesk.       

2. KIMI 110 Polimēru ķīmija 1,5    1,5-iesk.   

3. IZMA 201 Psiholoģija 1 1,0-iesk.     

4. IZMA 301 Lietišķā psiholoģija 2  2,0-iesk.    

5. MEHA 104 Tehniskā grafika 2 1,5 0,5-iesk.   

6. SPEK 112 Konstrukciju materiāli 2 1,5 0,5-eks.   

7. MEHA 114 Mašīnu elementi 2,5  2 0,5–iesk.    

8. MEHA 126 Hidraulika un hidropiedziņa 2,5 2 0,5-eks.   

9. LENI 108 Elektrotehnika un rūpn.elektronikas pam. 2,5 1,5 1,0-eks.    

10. PART 305 Siltumtehnika un siltumapgāde 2,5 2 0,5-eks.   

11. MEZK 314 Mežsaimniecības pamati 2  2,0-iesk.    

12. KOKA 102 Tehniskā mērīšana kokapstrādē 1 1,0-iesk.    

13. MIZM 312 Koksnes mācība 2 1,5 0,5-eks.   

14. MIZM 313 Meža prečzinība 2 1,5 0,5-iesk.   

15. KOKA 301 Koksnes griešanas procesi 1,5 1 0,5-eks.   
16. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 4,5   3,0-iesk. 1,5-eks.     
17. KOKA 305 Iekārtu ekspluatācija 1,5   1,5-iesk.   

18. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 1,0   1,0-iesk.    

19. KOKA 311 Koka izstrādājumu konstruēšanaas pamati 2,0  1,5 0,5-iesk.   
20. KOKA 312 Koka būvkonstrukcijas 2  2,0-iesk.    

21. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 3,5  3,0-iesk. 0,5-eks.    



 

 16

22. KOKA 321 Zāģmateriālu ražošana 3,5  2,5-iesk. 1,0- eks.     

23. KOKA 329 Līmes un koksnes līmēšana 1  1,0-iesk.   

24. KOKA 322 Saplākšņu ražošana 1,5   1,5-eks.    

25. KOKA 324 Koka izstrādājumu ražošana 3,5  3,0-iesk. 0,5-eks.   
26. KOKA 325 Koksnes materiālu apdare 2,5  2 0,5-eks.   

27. KOKA 328 Kokapstrādes ražotņu projektēšana 1,0  1,0-iesk.    

28. EKON 103 Ekonomikas teorija 1,5  1,5-eks.    

29. MIZM 319 Kokapstrādes ekonomika 1,5  1,5-eks.   

30. EKON 104 Tiesību pamati 1 1,0-iesk.    

31. MIZM 317 Meža likumi 1 1,0-iesk.   

32. UZND 124 Uzņēmējdarbības likumi 1  1,0-iesk.   

33. MIZM 320 Uzņēmējdarb. organizācija kokapstr.uzņ. 2,5 + 1,5  1,5-iesk. 1,0+1,5    
   eks.,k.d.   

34. GRAM 306 Grāmatvedība un uzskaite 1,5  1,5-iesk.   

35. GRAM 402 Nodokļi un kredīts 1,5   1,5-iesk.   

36. MIZM 322 Koktirdzniecība 1,5  1,5-eks.   

37. VIDE 101 Ekoloģija un vides aizsardzība 2  1 1,0-eks.   

38. DVID 305 Cilvēku aizsardzība 2  1 1,0-eks.   

39. DVID 306 Ergonomika 1  1,0-iesk.   
 A daļas apjoms KP 78,0 14,5 13,0 10,5 9,0 13,5 9,5 6,5 1,5   

 
Obligātās izvēles studiju priekšmeti - B daļa 

   

B1 daļa – izvēles mācību kursi – izpilde vismaz 4,0 KP
 

1. KOKA 404 Taras un ēvelēto materiālu ražošana 1  1,0-iesk.   

2. KOKA 323 Koksnes plātņu ražošana 2  2,0-iesk.    

3. KOKA 409 Iekšējais transports kokapstrādē 1,5  1,5-iesk.   

4. KOKA 341 Jaunākais nozarē 1,5  1,5-iesk.   

5. LENI 403 Elektroiekārtu ekspluatācija un remonts 1  1,0-iesk .   

6. EKON 206 Panākumu algoritms  1  1,0-iesk.   

7. KOKA 407 Latvijas meža nozares problēmas 1  1,0-iesk.   

8. MIZM 417 Kokmateriālu ārējā tirdzniecība 1,5  1,5-iesk.   

9. MIZM 418 Uzņēmējdarbības ekonomiskā projektēšana 1,5  1,5-iesk.   

10. DVID 401 Darba aizsasrdzība 1  1,0-iesk.   
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B2 daļa – kursa darbi un kursa projekti – izpilde vismaz 8,0 KP

 

1. MEHA 114 Mašīnu elementi 2,0   2,0-iesk.        
2. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 2,0    2,0-iesk.       
3. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 1,5      1,5-iesk.     
4. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 2,0     2,0-iesk.      
5. KOKA 311 Koka pamatkonstrukcijas 1,5   1,5-iesk.        
6. KOKA 321 Zāģmateriālu ražošana 2,0    2,0-iesk.       
7. KOKA 322 Saplākšņu ražošana 2,0      2,0-iesk.     
8. KOKA 324 Koka izstrādājumu ražošana 2,0       2,0 – iesk.    
9. KOKA 325 Koksnes materiālu apdare 1,5        1,5-iesk.   

10. KOKA 328 Kokapstrādes ražotņu projektēšana 1,5        1,5-iesk.   
 B daļas apjoms KP Kopā ne mazāk par 12,0 KP   

Brīvās izvēles studiju priekšmeti - C daļa    

1. INFO 211 Visual Basic 1,5  1,5-iesk.   

2. FILO 205 Mūsdienu retorika 1  1,0-iesk.   

3. MEZK 401 Medību saimniecība 1,5  1,5-iesk.   

4. INFO 209 INTERNET lappušu veidošana 2  2,0-iesk.   

5. MIZM 410 Mežizstrādes pamati 1,5  1,5-iesk.   

6. MIZM 409 Tehniskās jaunrades pamati 1  1,0-iesk.   

7. MIZM 411 Meža ienesība 1  1,0-iesk.   

8. DVID 402 Cilvēks ārkārtējās situācijās 1  1,0-iesk.   

 C daļas apjoms KP Apjoms netiek 
reglamentēts 

  

Kopā teorētiskais kurss (A+B+C) 90     

Prakses 
1. KOKA 311 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati 2 2,0-iesk          

2. MEHA 114 Mašīnu elementi 2  2,0-iesk.         

3. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 2  2,0-iesk.    

4. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 2  2,0-iesk.    

5. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 2  2,0-iesk.    

6. KOKA 007 Kokapstrādes tehnoloģija 8  2,0-iesk. 4,0-iesk. 2,0-iesk.   

7. KOKA 008 Uzņēmējdarbība nozarē 2  2,0-iesk.     

 Kopā prakses 20 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0    

                                   Kvalifikācijas darbs 10        10,0-VEK   
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                          Pavisam kopā 120    
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c) izmaiņas studiju programmas realizācijā: 

 
Lai rastu iespējas palielināt, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.141, prakšu kopapjomu 

līdz 20 KP, nepalielinot studiju programmas kopapjomu (120 KP), studiju programmā 10 
kursa projekti un kursa darbi, kuriem līdz MK noteikumu izdošanai bija obligāts statuss, 
iekļauti obligātās izvēles priekšmetu B2 daļā un studiju programma paredz šīs daļas izpildi 
vismaz 8 KP apjomā. Šāda pieeja ļauj studentiem dziļāk specializēties konkrētā kokapstrādes 
tehnoloģijas virzienā (skat. šī ziņojuma 7.lpp.).  

 
Studiju programmā iekļautas prakses ir specializētas: 
 

• 1.kursā – “Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati” un “Mašīnu elementi”; 
• 2.kursā – “Kokapstrādes mašīnas un instrumenti” un “Zāģmateriālu ražošana”; 
• 3.kursā – “Pneimotransports”, “Koksnes hidrotermiskā apstrāde”, “Līmēto materiālu 

ražošana” un “Koka izstrādājumu ražošana”. 
• 4.kursā – “Koksnes un koksnes materiālu apdare” un “Uzņēmējdarbība nozarē”. 

 
Pārskata periodā tika pilnīgi pabeigta pāreja uz jauno studiju plānu. Saskaņā ar 

speciālām programmām, kas piemērotas nepilna laika studijām, tika realizētas šādas prakses: 
 

• “Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati” (2,0 KP, 1.kurss); 
• “Mašīnu elementi” (2,0 KP, 1.kurss); 
• “Kokapstrādes mašīnas un instrumenti” (2,0 KP, 2.kurss); 
• “Zāģmateriālu ražošana” (2,0 KP, 2.kurss); 
• “Koksnes hidrotermiskā apstrāde” (2,0 KP, 2. un 3.kursos); 
• “Pneimotransports kokapstrādē” (2,0 KP, 3.kurss); 
• “Līmēto materiālu ražošana” (2,0 KP, 3.kurss); 
• “Koka izstrādājumu ražošana” (2,0 KP, 3.kurss). 

 
Kokapstrādes katedra, kura atbild par šo prakšu realizāciju, veica nepieciešamo 

sagatavošanas darbu, ieskaitot materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, un prakses tika veiktas 
saskaņā ar programmām pilnā apjomā. Studentu atsauksmes par praksēm bija pozitīvas. 

 
Pašnovērtējuma 4.lpp. ir minēts, ka kokapstrādes tehnoloģijas studiju programma ir 

108 KP apjomā (90 % no studiju programmas kopapjoma) unificēta ar kokapstrādes augstāko 
profesionālo studiju programmu un šīs studiju absolventiem ir iespējams turpināt studijas 
LLU Meža fakultātes, papildus apgūstot kokapstrādes studiju programmas standartizēto daļu 
un iegūt kokapstrādes inženiera kvalifikāciju ar tiesībām turpināt studijas maģistrantūrā.  

 
Pārskata periodā tika izstrādāta un Meža fakultātes domes sēdē apstiprināta pārejas 

programma no 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Kokapstrādes 
tehnoloģija” (izglītības klasifikācijas kods – 4154300) uz 2.līmeņa augstākās profesionālās 
izglītības studiju programmu “Kokapstrāde” (izglītības klasifikācijas kods – 4254301), kura 
dota 6.tabulā. 
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6.tabula 

Pārejas programma 
no 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 

“Kokapstrādes tehnoloģija” (izglītības klasifikācijas kods – 4154300) 
uz 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmu 

“Kokapstrāde” (izglītības klasifikācijas kods – 4254301)  
 
 

 Studiju priekšmeti Apjoms 
KP 

Pārbaudes 
forma 

Standartizētā 
daļa 

Programmas A daļa    
1. Ētika, estētika 1,5 Iesk. + 
2. Socioloģija 1,5 Iesk. + 
3. Filozofija 1,0 Iesk. + 
4. Profesionālā svešvaloda 3,0 Eks. + 
5. Matemātika 5,0 Eks. + 
6. Fizika 3,0 Eks. + 
7. Neorganiskā ķīmija 1,5 Iesk. + 
8. Tēlotāja ģeometrija 2,0 Eks. + 
9. Materiālu pretestība 3,0 Eks. + 

 Kopā A daļa 21,5   
Programmas B daļa    

1. Pētījumu metodoloģija 2,0 Iesk. + 
2. Kokapstrādes procesu modelēšana 2,0 Iesk. + 
3. Kokapstrādes procesu automatizācija 2,0 Eks. + 
4. Kokapstrādes tehnoloģijas zinātniskie pamati 2,5 Eks.  
5. Diplomdarbs / diplomprojekts 10,0 VEK  

 Kopā B daļa 18,5   
 Pavisam kopā  40,0   

 
 
Pārejas programmas apjoms ir 40 KP, un šo programmu paredzēts apgūt nepilna laika 

studijās pusotra gada laikā. Pārejas programmas kalendārais plāns paredz organizēt 4 
klātienes sesijas (3 pirmajā studiju gadā un 1 otrajā studiju gadā, katras sesijas ilgums 2 
nedēļas), bet diplomdarbu vai diplomprojektu aizstāvēšana notiks otrā studiju gada ziemas 
semestrī (janvāra mēnesī).  

 
Pēc pārejas programmas no 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas “Kokapstrādes tehnoloģija” uz 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības 
studiju programmu “Kokapstrāde”  2005.gada septembrī uzsāka 38 studenti, sekmīgi apgūstot 
studiju priekšmetus, kas paredzēti pārejas programmā pirmajam studiju gadam. Pārejas 
programmas absolventu pirmais izlaidums paredzēts 2007.gada janvāra mēnesī.   
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1.3. Studiju programmu praktiskā realizācija 

 
 

1.3.1. Pasniegšanas metodes 
 
 

 Lekciju, praktisko darbu un laboratorijas darbu realizācijā tiek turpināts iepriekšējos 
gados uzsākts virziens uz studentu patstāvīgā darba palielināšanu studiju procesā. Šajā 
nolūkā: 
• tiek papildināta LLU Fundamentālās bibliotēkas filiāle ar jaunāko periodiku un mācību 

literatūru, izmantojot dažādus finansēšanas avotus (papildus LLU centralizētajiem 
līdzekļiem arī nozares uzņēmumu dāvinājumus, kā arī mācībspēki nodod personisko 
kontaktu ceļā iegūto literatūru bibliotēkā); 

• plašāka izdales materiālu sagatavošana un izplatīšana studentiem, lai intensificētu 
nodarbības (atkrīt nepieciešamība tērēt laiku faktu materiāla pierakstīšanai); 

• studentiem tiek uzdoti patstāvīgo darbu uzdevumi (grafiskie vai analītiskie), kuru izpilde 
ir konkrētā priekšmeta obligāts nosacījums  un veicina mācību prasmju apgūšanu; 

• tiek praktizēta referātu rakstīšana un to publiska apspriešana speciālo studiju priekšmetu 
apgūšanas ietvaros. Tas attīsta studentu iemaņas pareizi sastādīt referātus, patstāvīgi 
strādāt ar literatūru un aizstāvēt publiski savu viedokli, atbildot uz kolēģu un mācībspēku 
jautājumiem, kā arī sagatavo studentus efektīvākai diplomdarba uzrakstīšanai un 
aizstāvēšanai Valsts Eksāmenu komisijā; 

• kursa darbu un kursa projektu uzdevumi tiek veidoti individuāli katram studentam un ir ar 
praktisku orientāciju; 

• diplomdarbu uzdevumi ir saistīti ar konkrētu ražotni un tiek izpildīti galvenokārt pēc 
ražošanas uzņēmumu pieprasījumiem. 

 
Lai pieradinātu studentus pie komandas darba, laboratorijas darbi tiek izpildīti 3...5 

cilvēku grupās. 
 
 
 

1.3.2. Programmas realizācijas resursi 
 

LLU Meža fakultāte ir izvietota Jelgavā, Akadēmijas ielā 11, kur atrodas fakultātes 
galvenais mācību korpuss. Atsevišķā ēkā Dobeles ielā 41 atrodas Kokapstrādes katedras 
auditorijas un laboratorijas, kur notiek kokapstrādes studiju programmās iekļauto speciālo 
studiju priekšmetu apguve. Šajās telpās studenti apgūst gan praktiskās iemaņas koksnes 
pirmapstrādē, kā arī izpilda laboratorijas darbus visos studiju programmā iekļautajos studiju 
priekšmetos un veic zinātniskos pētījumus. Laboratorijas darbu vietu skaits visās laboratorijās 
atbilst studentu skaitam laboratorijas darbu grupās (12...15 studenti). Katedrā studentu rīcībā 
ir 22 datori, kuri pieslēgti INTERNETa tīklam. 

 
Kokapstrādes studiju programmu visi studiju priekšmeti ir nodrošināti ar programmām 

un nepieciešamo studiju literatūru. Pārskata periodā pārstrādātas 6 studiju priekšmetu 
programmas un izdoti 3 nosaukumu metodiskā literatūra. Laboratoriju iekārtu nodrošinājums 
ir atbilstošs mūsdienu prasībām. 
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Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes (LLU) Meža fakultāti, un kopā ar Jēkabpils un Ventspils                   
pašvaldībām 2003.-2004. gadā īstenoja PHARE 2001 ES līdzfinansētu projektu, kura 
oficiālais nosaukums bija “Jēkabpils kokapstrādes uzņēmējdarbības parks”, bet projekta 
īstenošana notika arī Rīgā, Jelgavā un Ventspilī. LLU līdzdalība šajā projektā bija saistīta ar 
Meža nozares informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centru izveidošanu. Ideja par šāda centru 
veidošanu radās, strādājot pie meža un ar to saistīto nozaru klastera projekta; tas veicinās 
cilvēku, informācijas un zināšanu kapacitātes un infrastruktūras attīstību. 

 
Lai sasniegtu projekta mērķus un veidotu priekšnosacījumus meža nozares 

informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centra efektīvai darbībai, 2005.gadā tika parakstīts 
līgums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Meža un koksnes produktu pētniecības un 
attīstības institūts” (saīsināti – MeKA) izveidošanu, kuru dibināja SO “Latvijas 
Kokrūpniecības federācija”, VAS “Latvijas Valsts meži” un Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Sabiedrība veic šādas darbības: 

• izglītošanu; 
• pētījumu un eksperimentālo izstāžu veikšanu; 
• tirgus un sabiedriskās domas izpēte; 
• konsultēšanu komercdarbībā un vadibzinībās; 
• ar mežsaimniecību un kokmateriālu sagatavošanu saistītie pakalpojumi. 

 
Šajā pašā gadā tika noslēgts Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), VAS “Latvijas 

Valsts meži” (LVM) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) noslēdza līgumu par 
zinātniski tehnisko un konsultatīvo sadarbību. Līgumslēdzējas puses vienojas sadarboties: 

• pētījumu un inovāciju jomā; 
• izglītības pilnveidošanas jomā; 
• tālākizglītības programmu realizācijas jomā; 
• projektu un pētījumu zinātniskās ekspertīzes jomā; 
• cilvēkresursu un materiāli tehniskās bāzes attīstības jomā. 

 
Latvijas Kokrūpniecības federācija un VAS “Latvijas Valsts meži”, noslēdzot 

sadarbības līgumu ar LLU, ņēma vērā, ka LLU un tās Meža fakultāte nodrošina meža nozari 
ar augstākās kvalifikācijas speciālistiem, realizējot atbilstošās augstākās profesionālās un 
akadēmiskās augstākās izglītības studiju programmas, kā arī izmantojot savu zinātnisko 
potenciālu nozares nozīmīgo problēmu risināšanā. LKF un LVM mērķis, attīstot Latvijas 
Meža kompleksa konkurētspēju, ir veicināt un atbalstīt līdzsvarotu LLU attīstību, veidojot to 
par aktīvu, vitālu un mūsdienīgu izglītības un pētniecības centru ar atbilstošu metodisko un 
tehnisko nodrošinājumu, saglabājot tās darbības akadēmisko raksturu un tradīcijas. 
Līgumslēdzējas puses konstatēja, ka LKF un LVM ir ieinteresētas veicināt zinātnes un 
ražošanas integrāciju, pētniecisko rezultātu ieviešanu, kokapstrādes procesu un produktu 
kvalitātes atbilstības sistēmas veidošanu, kvalificētu darbinieku apmācības uzlabošanu un uz 
zināšanām bāzētu nozares attīstību, savukārt LLU ir ieinteresēta pilnveidot zinātnisko 
potenciālu un studiju programmu kvalitāti, lai ar savu zinātniski tehnisko, potenciālu veicinātu 
meža nozares konkurētspējas paaugstināšanu. Ar šo līgumu saistītie darbi un pakalpojami tiek 
realizēti konkrētu projektu formā, tajā skaitā PHARE 2001 ES līdzfinansētais projekts 
“Jēkabpils kokapstrādes uzņēmējdarbības parks”.  
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Meža nozares informācijas, izglītības un tehnoloģiju centrs ir  veidots kā atsevišķa 
LKF institūcija. Tās sastāvā ir trīs saistītas struktūras: 

– Informācijas centrs, 
– Izglītības centrs,  
– Tehnoloģiju centrs. 

 
Tehnoloģijas un Izglītības centri atrodas Jelgavā, LLU Meža fakultātes Kokapstrādes 

katedras pārbūvētajās telpās (Jelgavā, Dobeles ielā 41), kas dod iespēju iekļaut projekta 
īstenošanā LLU akadēmisko potenciālu. Šo centru atdeve izpaudīsies vairākos virzienos: 

• studiju un tālākizglītības programmu kvalitatīvā realizācija, 
• zinātnisko pētījumu veikšana ar ES atzītām metodēm, 
• jaunāko zinātnes un tehnoloģijas atziņu propagandēšana un ieviešana ražošanā, 
• tirgū esošo produktu kvalitātes noteikšana un atbilstības apliecināšana, 
• jaunu produktu radīšana un pielietojuma izpēte, u.c.  
 

Tehnoloģiju centrā ir izveidotas šādas laboratorijas, kas izmantojamas arī 
kokapstrādes visu līmeņu studentu (pamatstudiju, maģistrantūras un doktorantūras studiju) 
apmācības un pētnieciskajā darbā: 

• koksnes zinātnes laboratorija. 
• materiālu mehānisko raksturlielumu testēšanas laboratorija. 
• materiālu ugunsizturības testēšanas laboratorija.  
• līmēto koksnes materiālu un izstrādājumu laboratorija. 
• koksnes hidrotermiskās apstrādes laboratorija. 
• mēbeļu un virsmas apdares testēšanas laboratorija. 
• mehatronikas mācību laboratorija. 

 
Ar mērķi veicināt nozares darbinieku profesionālās izaugsmes iespējas, kā arī lai 

piesaistītu nozarei citu specialitāšu studentus, projekta ietvaros izveidots Izglītības centrs. 
Izglītības centra uzdevumi: 

•   profesionālās un augstākās izglītības pilnveidošana – kokapstrādes ekonomika, 
koksnes tirgi, loģistika, dizains un inženierzinātnes, informācijas tehnoloģijas 
kokapstrādē; 

•   pieaugušo tālākizglitība – ekonomika, tirgzinība, kvalitātes vadība, CNC 
apmācība, mehatronika, darba drošība, tālākapstrādes tehnoloģijas. 

 
Izglītības centrs darbojas ciešā kontaktā ar Kokapstrādes katedru, realizējot 

tālākizglitības programmas. Viens no Izglītības centra uzdevumiem ir arī piesaistīt institūta 
MeKA darbiniekus un nozares vadošos speciālistus augstākās profesionālās izglītības 
programmu realizēšanai.         
 
 

1.3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 
 

 Lai gan kokapstrādes studiju programmas ir profesionālas, studentiem ir plašas 
iespējas nodarboties ar zinātnisko pētniecību, ko viņi arī aktīvi izmanto. Pētniecības darba 
pamatus studenti apgūst obligātajā studiju priekšmetā “Pētījumu metodoloģija” 5.semestra 
laikā. Šajā semestrī studenti, kuri vēlās iegūt inženiera diplomu ar tiesībām turpināt studijas 
maģistrantūrā, izvēlas sava zinātniskā darba tematu, bet Kokapstrādes katedras sēdē nozīmē 
viņiem zinātniskā darba vadītājus. Trešā kursa laikā tiek izstrādāta pētnieciskā darba metodika 
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un veikta situācijas analīze, t.sk. literatūras studijas par pētāmo problēmu. Eksperimentālā 
darba izpilde notiek gan Kokapstrādes un citu LLU katedru laboratorijās, gan arī ražošanas 
uzņēmumos ražošanas prakses laikā. Jāatzīmē, ka vairāki studenti, kuriem ir interese veikt 
padziļinātu zinātniskos pētījumus, iesaistās pētnieciskajā darbā jau jaunākajos kursos, 
strādājot pētījumu grupās kopā ar Meža fakultātes mācībspēkiem un vecāko kursu studentiem, 
tādējādi apgūstot komandas darba pieredzi. Šāda pēctecība ar studiju programmām saistītā 
radošā un zinātniski-pētnieciskā darba organizācijā garantē sekmīgu zinātniskā darba rezultātu 
ieguvi un veiksmīgu zinātniskā darba aizstāvēšanu Valsts Eksāmenu komisijā, absolvējot 
fakultāti. 
 
 Ar kokapstrādes studiju programmām saistītais radošais un zinātniski-pētnieciskais 
darbs aptver ļoti plašu tematu loku, kas iekļaujami Materiālzinātnes nozares Koksnes 
materiālu un tehnoloģijas apakšnozarē. Jāatzīmē, ka visveiksmīgāk zinātniski-pētniecisko 
darbu veic studenti, kuri iesaistīti Kokapstrādes katedras komplekso pētniecisko projektu 
izpildes darba grupās, jo šo projektu resursi dod iespējas veikt pētījumus ar mūsdienu 
laboratorijas iekārtām un izmantot datortehniku rezultātu statistiskai apstrādei, procesu 
modelēšanai un analīzei. Patreiz Kokapstrādes katedrā tiek izpildīti šādi pētnieciskie projekti, 
kuru izpildē saistīti kopumā 23 studenti: 
 
- LZP zinātniskais projekts 02.0007.3.1 ‘‘Koksnes pārstrādes produktu inovatīvās 

tehnoloģijas’’ (vad.H.Tuherms);. 
- LZP zinātniskais projekts 02.0014.3.1 “Meža izpētes teorētiskie un tehnoloģiskie modeļi” 

(vad.H.Tuherms); 
- Valsts pētījumu programma “Lapu koku audzēšanas un racionālās izmantošanas 

pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas”, projekts Nr.2, līguma uzskaites Nr.1-23/64 
“Lapu koku koksnes izmantošana mehāniskajā apstrādē jaunas produkcijas ieguvei” (vad. 
H.Tuherms); 

- Izglītības un zinātnes ministrijas finansētais Zinātņietilpīgs projekts TOP 04-64 “Bērza 
koksnes un bērza saplākšņu ekspluatācijas īpašības atkarībā no koku augšanas apstākļiem 
un saplākšņu ražošanas tehnoloģijas” (trešā puse – A/S “Latvijas Finieris”, 
vad.H.Tuherms); 

- Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Zāģmateriālu žāvēšanas kvalitāte Latvijas 
kokapstrādes uzņēmumos, tās atbilstība standartu prasībām un uzlabošanas iespējas” (vad. 
H.Tuherms); 

- Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Termiski modificētas koksnes ražošanas iespējas 
Latvijā: koksnes īpašības, pielietojums un tirgus vērtējums”  (vad. I.Akerfelds); 

- Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Koksnes iepakojamo materiālu termiskās 
apstrādes procesa pētījumi” (vad. I.Akerfelds); 

- Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Pētījumi par jaunu koksnes produktu izmantošanu 
būvniecībā un priekšlikumu sagatavošana to izmantošanas tehnisko un normatīvo barjeru 
novēršanai” (vad. A.Domkins); 

- Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “ Koksnes pārstrādes blakusproduktu kvalitātes un 
to izmantošanas alternatīvu izpēte Latvijas uzņēmumos”  (vad. K.Būmanis) – Ls 12.750.  

 
2002./2003.studiju gadā VEK savus zinātniskos darbus aizstāvēja un ieguva tiesības 

turpināt studijas maģistrantūrā 17 kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmas  absolventi  (52 % no absolventu kopskaita),  2003./2004.  studiju  gadā  – 13 
absolventi (57 % no absolventu kopskaita),  2004./2005. studiju  gadā  –  10  absolventiem 
(53 % no absolventu kopskaita), bet 2005./2006.studiju gadā – 20 studentiem (62,5 % no 
absolventu kopskaita) . 
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1.3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 

 
Līdzīgas studiju programmas Latvijā netiek realizētas. Sadarbība notiek ar Lietuvas un 

Igaunijas augstskolām (Kauņas Tehnoloģiskā universitāte, Tallinas Tehniskā universitāte un 
Igaunijas Lauksaimniecības universitāte), kurās notiek studijas kokapstrādes jomā. Savstarpēji 
analizētas studiju un atsevišķu studiju priekšmetu programmas, notiek metodiskās literatūras 
apmaiņa un tiek atjaunoti mācībspēku kontakti. Prof. H.Tuherms piedalījās kā eksperts 
kokapstrādes studiju programmas starptautiskajā akreditācijā Tallinas Tehniskajā universitātē 
un Igaunijas Lauksaimniecības universitātē, un iepazīstināja ar iegūtām atziņām un kolēģu 
pieredzi Meža fakultātes mācībspēkus. 

 
Dibināti kontakti (galvenokārt pētniecības jomā) ar Helsinku Universitāti, Helsinku 

Tehnoloģijas universitāti, Kymenlaakso profesionālo augstskolu, Stokholmas Karalisko 
tehnoloģijas universitāti, notiek studiju programmu savstarpējā analīze, kā arī metodiskās 
literatūras un pētījumu rezultātu savstarpējā apmaiņa. Studentu ārzemju prakšu organizācijā 
noslēgti sadarbības līgumi ar Poznaņas Lauksaimniecības universitāti un Kymenlaakso 
profesionālo augstskolu.    
 
 
 

1.3.5. Sadarbība ar darba devējiem 
 
 
 Studiju programmas ietvaros dibināti labi kontakti ar darba devējiem, kurus pārstāv 
Latvijas Kokrūpniecības federācija un citas tajā iekļautās profesionālās organizācijas. Ar AS 
“Latvijas Finieris” ir noslēgts sadarbības līgums, kas arī ietver prakšu organizēšanu un 
diplomdarbu un diplomprojektu izstrādi par tēmām, kuras interesē Akciju sabiedrību. 
 
 Katru studiju gadu speciālo studiju priekšmetu ietvaros tiek pieaicināti vadošie 
nozares speciālisti un institūta MeKA darbinieki, nolasīt lekcijas par aktuālām problēmām 
meža nozarē. Radošā sadarbība studentiem ar ražošanas darbiniekiem, galvenokārt bijušajiem 
attiecīgās studiju programmas absolventiem, notiek mācību un ražošanas prakšu laikā, kad 
studenti apgūst prakšu programmās iekļautos jautājumos un iepazīstas ar jaunāko tehniku un 
tehnoloģiju, pieredzi ražošanas organizācijā un uzzina arī problēmas, kas jārisina ražotājiem. 
Ražošanas pārstāvju – darba devēju attieksme pret studentiem prakšu laikā ir pozitīva. 
 
 Cieša sadarbība ar darba devējiem notiek diplomdarbu izstrādes procesā. Lielāka daļa 
diplomdarbu tiek izstrādāti par jautājumiem, kas aktuāli konkrētajiem ražošanas uzņēmumiem 
(pēc ražošanas uzņēmumu pieprasījuma). Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības studiju programmas absolventi izstrādā kvalifikācijas darbus tikai pēc 
šo uzņēmumu pieprasījumiem, kur viņi strādā. Visus diplomdarbus un kvalifikācijas darbus 
recenzē attiecīgo ražošanas uzņēmumu speciālisti, kas ļauj iegūt profesionālo vērtējumu 
darbiem un projektiem tieši no darba devēju viedokļa. Arī Valsts Eksāmenu komisijas sastāvā 
ir iekļauti katru gadu 3 vai 4 darba devēju pārstāvji, bet VEK darbu pēdējos gados vadīja 
Latvijas Kokrūpniecības federācijas prezidents J.Biķis, bet no 2005.gada – Latvijas 
Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācijas izpilddirektors Dr.sc.ing. J.Mārciņš.  
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1.4. Vērtēšanas sistēma 
 

 Iegūstamās izglītības vērtēšanas kritēriju pamatā ir studenta spējas lietot 
fundamentālo, humanitāro un ekonomisko studiju priekšmetos iegūtas zināšanas kokapstrādes 
tehnoloģisko procesu analīzē un pilnveidošanā, kā arī izprast meža nozares attīstības 
tendences Latvijā un pasaulē. Profesionāli vērtējot studentu zināšanas dažādos 
tehnoloģiskajos un organizatoriskajos jautājumos, uzsvars tiek likts uz prasmes saistīt 
ekonomiskos, sociālos, enerģētiskos un vides saglabāšanas aspektus ar rūpniecisko 
tehnoloģiju pilnveidošanu. 
 
 LLU tiek realizēta 10 ballu zināšanu vērtēšanas sistēma atbilstoši LLU Senātā 
apstiprinātajiem kritērijiem (10 – izcili, 9 – teicami, 8 – ļoti labi, 7 – labi, 6 – gandrīz labi, 5 – 
viduvēji, 4 – gandrīz viduvēji; 3 – vāji; 2 – ļoti vāji; 1 – ļoti, ļoti vāji). Apgūstot atsevišķus 
studiju priekšmetus, vērtējums “4” ir zemāka pozitīva atzīme; diplomdarbu un kvalifikācijas 
darbu aizstāvēšanā zemākais pozitīvais vērtējums ir “5”. Pašnovērtējuma gaitā ir atzīts, ka 
zināšanu novērtējumā maz lietots vērtējums izcili (10 balles), kas liecina par lielākas studentu 
daļas nespēju (vai nevēlēšanām) studiju laikā apgūt zināšanas virs programmas prasību 
līmeņa, bet no otras puses par pasniedzēju dažādām prasībām augsta līmeņa zināšanu 
vērtēšanā. 
 
  Katra studiju priekšmeta izvērstā programmā ir aprakstīta zināšanu vērtēšanas sistēma 
konkrētā priekšmetā. Vispārējā gadījumā tas iekļauj: 
• laboratorijas un praktisko darbu izpildes pārbaudi; 
• studentu atbilžu un referātu vērtēšanu semināros; 
• regulāro kontroldarbu pārbaudi un vērtēšanu (2...4 kontroldarbi katrā studiju priekšmetā, 

kas vienmērīgi sadalīti studiju priekšmeta apgūšanas periodā); 
• patstāvīgo mājas darbu izpildes kontroli un vērtēšanu;  
• kursa darbu un kursa projektu pārbaudi un vērtēšanu. 

 
Lielāka daļa (85 %) no eksāmeniem tiek kārtoti rakstiski. Atsevišķi pasniedzēji 

praktizē akumulējošo ieskaišu un eksāmenu kārtošanu, kompleksi vērtējot visus studentu 
darba vērtēšanas kritērijus semestra laikā. Studenti pozitīvi vērtē iespēju kārtot akumulējošo 
eksāmenu, jo tā veicina regulāru darbu visā semestra laikā. 

    
 

1.5. Studenti 
 

1.5.1. Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programma 
 
 

Pēc šīs programmas līdz 2005./2006. studiju gada beigām sagatavoja kopumā 1647 
kokapstrādes inženierus, no kuriem laika periodā no 1994.gada līdz 1998.gadam 97 absolventi 
papildus inženiera kvalifikācijai ieguva arī bakalaura akadēmisko grādu; šim nolūkam bija 
nepieciešams noklausīties papildus kursus 5 KP apjomā, izstrādāt un aizstāvēt bakalaura 
zinātnisko darbu. 2005.gadā 10 absolventi un 2006.gadā 20 absolventi ieguva inženiera 
diplomu ar tiesībām turpināt studijas maģistrantūrā, aizstāvot Valsts eksāmenu komisijā 
papildus kvalifikācijas darbam arī zinātnisko darbu. 1995.gadā studijas beidza divi kursi – 
pēdējais izlaidums pēc 5 gadu apmācības programmas un pirmais izlaidums pēc 4 gadu 
apmācības programmas (augstākās profesionālās izglītības studiju programma). 
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Uzņemto studentu un absolventu skaits pa gadiem dots 6.tabulā. 

6.tabula. 
 

Uzņemto studentu un absolventu skaits 
kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programmā 

 
Uzņemto studentu skaits  Absolventu skaits 

tajā skaitā tajā skaitā 
 
 

Studiju 
Gads 

 
kopā par 

valsts fi-
nansējumu 

par 
daļēju 
maksu 

 
konkursa 

koeficients 

 
kopā 

 
baka- 
lauri 

ar tiesībām 
studēt ma-
ģistrantūrā 

Absol-
ventu % 
no uz-
ņemto  
skaita 

1995./1996. 59 50 9 2,88 35 29 - 59,3 % 
1996./1997. 58 50 8 1,96 26 14 - 44,9 % 
1997./1998. 59 50 9 2,38 30 12 - 50,9 % 
1998./1999. 58 50 8 1,86 34 - 8 58,6 % 
1999./2000. 55 50 5 1,92 35 - 19 63,6 % 
2000./2001. 55 50 5 1,82 28 - 11 + 3 50,9 % 
2001./2002. 50 50 - 1,56 34 - 17 + 4 68,0 % 
2002./2003. 62 50 12 1,78 33 - 10 + 7 53,2 % 
2003./2004. 62 51 11 1,74 23 - 13 + 2 37,1 % 
2004./2005. 41 41 - 1,14 19 - 10 46,3 % 
2005./2006. 59 52 7 1,65 32 - 20 54,2 % 
2006./2007. 56 50 6 1,78     

  
 

 Neskatoties uz salīdzinoši augstu konkursa koeficientu, studiju programmu vidēji 
absolvē tikai nedaudz vairāk par 50 % no uzņemtajiem studentiem. Tam par iemeslu 
galvenokārt ir vidusskolās un citās vidējās izglītības mācību iestādēs iegūtās nepietiekošās 
zināšanas matemātikā, fizikā un rasēšanā, kas apgrūtina fundamentālo studiju priekšmetu 
apguvi augstāko profesionālo studiju līmenī. Sevišķi tas izpaužas pēdējos gados, kad 
vidusskolās iepriekšminēto priekšmetu speckursi varēja būt izvēles statusā 

 
 

7.tabula. 
         

Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 
absolventu kvalifikācijas, zinātnisko un bakalaura darbu aizstāvēšanas rezultāti 

 
Darbu aizstāvēšanas vērtējums Studiju 

gads 
Darbu 
skaits 5 (teicami) 4 (labi) 3 (apmierinoši) 

Vid. 
vērt. 

1995./1996. 35 27  (77,1 %) 8 (22,9 %) - 4,77 
1996./1997. 26 14 (53,8 %) 11 (42,3 %) 1 (3,9 %) 4,54 
1997./1998. 30 15 (50 %) 14 (46,7 %) 1 (3,3 %) 4,47 

Darbu aizstāvēšanas vērtējums    
10 

(izcili) 
9 

(teicami) 
8 

(ļoti labi) 
7 

(labi) 
6 

(gandr.labi) 
5 

(viduvēji) 
 

1998./1999. 34 - 6 (18 %) 25 (73 %)  3 (9 %) - - 8,09 
1999./2000. 35 - 4 (11 %) 18 (52 %) 6 (17%) 7 (20 %) - 7,54 
2000./2001. 28 - 6 (21 %) 15 (54 %) 7 (25%) - - 7,96 
2001./2002. 34 - 7 (21 %) 18 (52 %) 7 (21%) 1 (3 %) 1 (3 %) 7,85 
2002./2003. 33 - 5 (16 %) 12 (36%) 12 (36%) 4 (12%) - 7,55 
2003./2004. 23 - 3 (13 %) 14 (61 %) 4 (17 %) 2 ( 9 %) - 7,78 
2004./2005. 19 - 5 (26 %) 7 (37 %) 6 (32 %) 1 (5 %) - 7,84 
2005./2006. 32 - 7 (22 %) 11 (34 %) 9 (28 %) 5 (16 %) - 7,63 
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Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programmas absolventu 
kvalifikācijas aizstāvēšanas rezultāti laika periodā no 1996. līdz 2006.gadam ir apkopoti  
7.tabulā. Tabulas dati liecina, ka studentu sagatavošanas līmenis ir pietiekoši labs, jo deviņu 
gadu laikā tikai 21 darbs (6 % no kopskaita) ir novērtēti ar atzīmi, kas zemāka par 
novērtējumu “labi”. 

 
 

 
1.5.2. Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa  

augstākās profesionālās izglītības studiju programma 
 
 
 

1997.gadā, pēc nozares profesionālo organizāciju lūguma, LLU Meža fakultātē 
atjaunotas nepilna laika (neklātienes) studijas, kas notiek saskaņā ar pirmā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības studiju programmu “Kokapstrādes tehnoloģija”. Nepieciešamība 
atjaunot nepilna laika studijas kokapstrādē saistīta ar koksnes mehāniskās apstrādes straujo 
attīstību Latvijas Republikā pēc neatkarības atjaunošanas, un daudzu personu, kuru 
iepriekšējā izglītība nebija saistīta ar kokapstrādi, iesaistīšanos šajā uzņēmējdarbības jomā. 
Uzņemto studentu un absolventu skaits pa gadiem dots 8.tabulā. Nepilna laika studijas 
kokapstrādes tehnoloģijā notiek tikai par daļēju maksu. 

  
8.tabula 

 

Uzņemto studentu un absolventu skaits kokapstrādes tehnoloģijas  
pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmā 

 
 

Studiju 
gads 

Uzņemto studentu  
skaits  

Absolventu  
skaits 

Absolventu % 
no uzņemto skaita 

1997./1998. 54 - - 
1998./1999. 76 - - 
1999./2000. 81 - - 
2000./2001. 91 17 31,5 % 
2001./2002. 102 11 14,5 % 
2002./2003. 57 17 21.0 % 
2003./2004. 40 16 40,0 % 
2004./2005. 52 24 46,1 % 
2005./2006. 50 5 10,0 % 
2006./2007. 35   

 
 

 Pagaidām studiju programmu absolvē tikai neliels skaits no uzņemtajiem studentiem, 
bet daudzi turpina vēl studijas. Tam par iemeslu ir gan studējošo liels vecums (ilgs 
pārtraukums izglītības procesā), gan arī grūtības savienot darbu ar studijām, neprasme strādāt 
patstāvīgi, studējot nepilna laika studiju režīmā, kā arī vidusskolās un citās vidējās izglītības 
mācību iestādēs iegūtas nepietiekošās zināšanas matemātikā, fizikā un rasēšanā, kas apgrūtina 
fundamentālo studiju priekšmetu apguvi augstāko profesionālo studiju līmenī. Arī 
nepietiekams mācību literatūras nodrošinājums reģionālās bibliotēkās neveicina nepilna laika 
studentu patstāvīgo darbu. Lai palīdzētu nepilna laika studentiem apgūt studiju programmu, 
Kokapstrādes katedra ir sagatavojuši speciāli viņiem piemērotus izdales materiālus, bet katra 
mēneša pirmajā sestdienā tiek organizētas konsultācijas katedras telpās visos speciālos studiju 
priekšmetos.  
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Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmas absolventu kvalifikācijas aizstāvēšanas rezultāti 9.tabulā. Tabulas dati liecina, 
ka studentu sagatavošanas līmenis ir pietiekoši labs, jo tikai 6 darbi (6 % no kopskaita) ir 
novērtēti ar atzīmi, kas zemāka par novērtējumu “labi”.   

9.tabula. 
         

Kokapstrādes tehnoloģijas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības  
studiju programmas absolventu kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti 

 
Darbu aizstāvēšanas vērtējums    

Studiju 
Gads 

 
Darbu 
skaits 

10 
(izcili) 

9 
(teicami) 

8 
(ļoti labi) 

7 
(labi) 

6 
(gandr.labi) 

5 
(viduvēji) 

Vid. 
Vērt. 

2000./2001. 17 - 6 (35 %) 9 (53 %) 2 (12%) - - 8,24 
2001./2002. 11 - - 5 (46 %) 4 (36%) 1 (9 %) 1 (9 %) 7,85 
2002./2003. 17 - 3 (18 %) 8 (47 %) 5 (29%)  1 (6 %) - 7,76 
2003./2004. 16 - 4 (18 %) 6 (47 %) 5 (29 %) 1 (6 %) - 7,81 
2004./2005. 24 - 5 (21 %) 10 (42 %) 8 (33 %) 1 (4 %) - 7,79 
2005./2006. 5 - 1 (20 %) 3 (60 %) - 1 (20 %) - 7,80 

 
 
1.6. Akadēmiskais personāls 

 
 
 Kokapstrādes studiju programmu nodrošināšanai ir iesaistīti 71 mācībspēks, no kuriem 
9 ir habilitētie zinātņu doktori (12,7 %) un 25 – zinātņu doktori (35,2 % no iesaistīto 
mācībspēku kopskaita); 78 % no visiem studiju priekšmetiem vada habilitētie doktori un 
doktori. Kokapstrādes studiju programmu realizācijā iesaistīta akadēmiskā personāla saraksts 
ir dots 12.tabulā. Šajā tabulā izcelti mācībspēki, kuri pārskata periodā paaugstinājuši savu 
kvalifikāciju vai no jauna iesaistīti studiju programmas realizācijā ar mērķi atjaunot 
akadēmisko personālu. Šim sastāvam ir raksturīga liela zinātniski pedagoģiskā darba pieredze, 
tomēr vēl pagaidām vidējais vecums ir virs 55 gadiem. 
 

10.tabula 
Kokapstrādes specialitātes studiju programmu realizācijā 

iesaistīto mācībspēku kvalifikācija 
 

Skaits Skaits Zinātniskie un 
akadēmiskie grādi kopā % 

Ieņemamie 
amati Kopā % 

Habilitētie doktori 9 12,7 % Profesori 13 18,3 % 
Zinātņu doktori 25 35,2 % Asociētie profesori 6   8,4 % 

Maģistri 21 29,6 % Docenti 19 26,8 % 
Bakalauri 10 14,1 % Lektori 22 29,6 %  

Profesionālā kvalifikācija 6 8,4 % Asistenti 11 16,9 % 
Kopā 71 100 % Kopā 71 100 % 

 
 

 No kokapstrādes studiju programmu realizācijā iesaistītājiem mācībspēkiem viens 
profesors ir LZA īstenais loceklis, divi – LZA korespondētājlocekļi; Latvijas 
Lauksaimniecības un mežzinātņu akadēmijas locekļi ir 8 studiju programmas mācībspēki. 
Viens mācībspēks ir Zviedrijas Karaliskās Inženierzinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, viens 
– Zviedrijas Karaliskās Lauksaimniecības un mežsaimniecības akadēmijas ārzemju loceklis 
un Igaunijas Lauksaimniecības universitātes Goda doktors Dr.h.c.silv. Kokapstrādes studiju 
programmu realizācijā ir iesaistīti arī 4 LZP mežzinātņu eksperti, tajā skaitā arī Mežzinātņu 
ekspertu komisijas priekšsēdētājs. Mācībspēku vidū ir arī Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un 
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eksportētāju asociācijas prezidents, Latvijas Amatniecības kameras prezidents, Kokapstrādes 
tehnoloģiskā centra direktors un Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors. Šāda 
kokapstrādes studiju programmā iesaistīto mācībspēku – zinātnieku profesionālā darbība ļauj 
studiju procesā aktualizēt visu nozares jaunāko informāciju, kā arī nodrošina teicamu 
atgriezenisko saiti. Visi mācībspēki regulāri stažējas ārzemēs vai paaugstina savu 
kvalifikāciju dažādos kursos un semināros Latvijā. Kokapstrādes specialitātes studiju 
programmu realizācijā iesaistītās struktūrvienības un to uzdevumi ir doti 11.tabulā. 
 

11.tabula 
Kokapstrādes specialitātes studiju programmu 

realizācijā iesaistītas struktūrvienības 
 

Nr.
p.k 

Struktūrvienība Fakul-
tāte 

Uzdevumi 

Vadošā struktūrvienība 
1. Kokapstrādes katedra MF Nodrošināt studiju programmas pilnīgu 

realizāciju, speciālo priekšmetu apguvi, 
kvalifikācijas un zinātnisko (bakalaura) darbu 
izstrādi 

Profilējošs (specialitātes) struktūrvienība 
1. Meža izmantošanas 

katedra 
MF Nodrošināt studiju programmas realizāciju 

koksnes zinātnes un nozares organizācijas un 
uzņēmējdarbības jomā 

Pārējās struktūrvienības 
1. Informātikas institūts 

(Matemātikas un 
Informātikas katedras) 

II Pamatzināšanu nodrošināšana matemātikā un 
informātikā inženierzinātņu fundamentālo un 
programmas speciālo priekšmetu apguvei 

2. Humanitārais institūts 
(Filozofijas, Sociālo 
zinātņu un Valodu 
katedras) 

HI Humanitārā bloka realizācija visās studiju 
pakāpēs 

3. Mehānikas institūts, 
Spēkratu institūts, 
Lauksaimniecības 
enerģētikas institūts,  
Izglītības un mājsaimnie- 
Cības institūts 

TF Nodrošināt inženierzinātņu un psiholoģijas 
studiju priekšmeta apguvi 

4. Ekonomikas katedra, 
Grāmatvedības un finansu 
katedra, Uzņēmējdarbības 
katedra 

EF Nodrošināt ekonomisko un uzņēmējdarbības 
priekšmetu apguvi 

5. Arhitektūras un 
būvniecības katedra, Vides 
un ūdenssaimniecības 
katedra, Fizikas katedra 

LIF Atbilstoši katedru profilam nodrošināt 
būvniecības pamatu, ekoloģijas un vides 
aizsardzības, fizikas studiju priekšmetu apguvi 

6. Ķīmijas katedra PTF Nodrošināt ķīmijas kursa apguvi 
7. Mežkopības katedra MF Nodrošināt mežsaimniecības pamatu apguvi 
8. Darba vides katedra MF Cilvēka aizsardzības un ergonomikas bloka 

studiju priekšmetu apguves nodrošināšana 
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12.tabula 

Kokapstrādes specialitātes studiju programmu akadēmiskais personāls 
 

 
Nr. 
p.k. 

 
Uzvārds, vārds 

 
Fakultāte, 

katedra 

 
Amats, 

zinātniskais grāds 

 
Studiju priekšmets 

Ap-
joms 
KP 

 
Pienākumi 

studiju procesā 
1. GRĪNFELDS Alfons MF, MIZM Prof., Dr.sc.ing. Meža ienesība 1,0 Lekcijas 
2. HROLS Jurijs MF, KOKA Prof., Dr.habil.chem. - - Nobeiguma darbi 
3. LIEPA Imants MF, MEZK Prof., Dr.habil.biol. Pētījumu metodoloģija 2,0 Lekcijas, prakt.darbi  
4. MOSKVINS Genādijs TF, LENI Prof., Dr.habil.sc.ing. Kokapstrādes procesu automatizācija 2,0 Laboratorijas darbi 
5. OZOLIŅŠ Rūdolfs II, MATE Prof., Dr.habil.silv. Matemātika 5,0 Lekcijas 
6. ROCĒNS Kārlis MF, KOKA Prof., Dr.habil.sc.ing. Koka būvkonstrukcijas 2,0 Lekcijas, prakt.darbi, 

Nobeiguma darbi 
7. ŠNĪDERS Andris TF, LENI Prof., Dr.sc.ing. Kokapstrādes procesu automatizācija 2,0 Lekcijas 
8. TREIMANIS Arnis MF, KOKA Prof., Dr.habil.sc.ing. Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas 2,0 Lekcijas, lab.darbi, 

nobeiguma darbi 
9. TUHERMS Henns MF, KOKA Prof., Dr.habil.sc.ing. Koksnes griešanas procesi 

Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 
Kokapstrādes procesu modelēšana 
Meža nozares aktuālās problēmas 

1,5 
6,5 
2,5 
1,0 

Lekcijas, lab.darbi 
Lekcijas, pr.d.,k.pr. 
Lekcijas, pr.d., k.d. 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 

10. ZĀLĪTIS Pēteris MF, MEZK Prof., Dr.habil.silv. Mežsaimniecības pamati 2,0 Lekcijas, lab.d. 
11. DREIMANIS Andrejs MF, MEZK Prof., Dr.silv. Medību saimniecība 1,5 Lekcijas, lab.d. 
12. DRĒSKA Andris MF, MIZM Ass.prof., Dr.sc.ing. Pētījumu metodoloģija 2,0 Lekcijas, pr.d. 
13. LĪPIŅŠ Leonards MF, MIZM Prof., Dr.sc.ing. Koksnes mācība 

Meža prečzinība 
2,0 
2,0 

Lekcijas 
Lekcijas 
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14. PURVGALIS Aivars MF, MIZM Ass.prof., Dr.silv. Kokapstrādes ekonomika 
Uzņēmējd.org. kokapstr. uzņēmumos 
Grāmatvedības pamati 
Koktirdzniecība 
Uzņēmējd. ekonomikas projektēšana 

1,5 
4,0 
1,5 
1,5 
1,5 

Lekcijas, pr.d. 
Lekcijas, pr.d., k.d. 
Lekcijas, pr.d. 
Lekcijas, pr.d. 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 

15. PUŠINSKIS Valentīns TF, MEHA 
MF, KOKA 

Ass.prof., Dr.sc.ing. Mašīnu elementi 
Pneimotransports kokapstrādē 
Taras un ēvelēto materiālu ražošana 
Iekšējais transports kokapstrādē 

4,5 
2,5 
1,0 
1,5 

 

Lekcijas, lab.d., k.pr. 
Lekcijas, lab.d., k.d. 
Lekcijas 
Lekcijas, lab.d. 
Nobeiguma darbi 

16.  VĒRDIŅŠ Gunārs TF, SPEK 
MF, KOKA 

Ass.prof., Dr.sc.ing. Konstrukciju materiāli 2,0 Lekcijas, lab.d. 
Nobeiguma darbi 

17. VILCIŅA Anastasija EF, EKON Prof., Dr.oec. Ekonomikas teorija 1,5 Lekcijas 
18. ZIEMELIS Imants TF, MEHA Ass.prof., Dr.sc.ing. Materiālu pretestība 3,0 Lekcijas, pr.d. 
19. ANDERSONE Zinaīda HI, FILO Doc., Dr.thil. Filozofija 1,5 Lekcijas, semināri 
20. AUMALE Minjona TF, MEHA Docente Tehniskā grafika 4,0 Lekcijas, pr.d. 
21. BEĶERIS Zigurds  MF, DVID Docents, Dr.biol. Cilvēks ārkārtas situācijās 1,0 Lekcijas 
22. BŪMANIS Kārlis MF, KOKA Docents, Mgr.ing. Tehniskā mērīšana kokapstrādē 

Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 
Jaunākais nozarē 
Datorizētā projektēšana 
Iekārtas uzturēšanas organizācija 
Uzņēmējdarbība nozarē 

1,0 
6,5 
1,5 
1,0 
1,0 
4,0 

Lekcijas, lab.d. 
Laboratorijas darbi 
Lekcijas 
Lekcijas 
Lekcijas 
Ražošanas prakse 
Nobeiguma darbi 

23. ČAKSTE Ilze PTF, KIMI Doc., Dr.chem. Ķīmija 3,0 Lekcijas, lab.d. 
24. ČUKURS Jānis TF, MEHA Doc., Dr.sc.ing. Tehniskā grafika 4,0 Praktiskie darbi 
25. DREIMANIS Ēvalds LIF, VIDE Doc., Dr.biol. Ekoloģija un vides aizsardzība 2,0 Lekcijas, lab.d. 
26. DOMKINS Andrejs MF, KOKA Ass.prof., Mgr.ing. Koka izstrādājumu ražošana 5,5 Lekcijas, k.pr. 

Nobeiguma darbi 
27. KAZĀKS Vilnis MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Koka pamatkonstrukcijas 3,0 Lekcijas, k.d. 

Nobeiguma darbi 
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28. KLEĢERIS Ilmārs TF, LENI Doc., Dr.sc.ing. Elektrotehn. un rūpn.elektron.pamati 2,5 Lekcijas, lab.d. 
29. KOZULIŅŠ Voldemārs MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Zāģmateriālu ražošana 

Kokapstrādes tehnoloģija 
5,5 
3,0 

Lekcijas, k.pr. 
Ražošanas prakse 
Nobeiguma darbi 

30. KRONBERGS Ēriks TF, MEHA Doc., Dr.sc.ing. Hidraulika 2,5 Lekcijas, lab.d. 
31. OZOLA Lilita LIF, BUVK Doc., Mgr.ing. Koka būvkonstrukcijas 1,0 Lekcijas 
32. SARMULIS Ziedonis MF, MIZM Doc., Mgr.ing. Koksnes mācība 

Meža prečzinība 
2,0 
2,0 

Laboratorijas darbi 
Laboratorijas darbi 

33. SKRUPSKIS Voldemārs MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Saplākšņu ražošana 
Koksnes plātņu ražošana 
Drāzto finieru ražošana 

3,0 
2,0 
1,0 

Lekcijas, k.pr. 
Lekcijas 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 

34. STAŠA Jānis MF, DVID Doc., Mgr.ing. Cilvēku aizsardzība 
Ergonomika 
Darba aizsardzība 

2,0 
1,0 
1,0 

Lekcijas, lab.d. 
Lekcijas, lab.d. 
Lekcijas 
Nobeiguma darbi 

35. STURMOVIČA Elīna PTF, PRT Doc., Dr.sc.ing. Siltumtehnika un siltumapgāde 2,5 Lekcijas, lab.d. 
36. ŠMITS Jānis MF, KOKA Doc., Dr.sc.ing. Koksnes  materiālu apdare 4,0 Lekcijas, lab.d. 

Nobeiguma darbi 
37. VASIĻEVSKIS Antons MF, MIZM Doc., Dr.sc.ing. Mežizstrādes pamati 

Tehniskās jaunrades pamati 
1,5 
1,0 

Lekcijas 
Lekcijas 

38. ZEIDMANE  Anda LIF, FIZI Doc., Dr.paed. Fizika 3,0 Lekcijas 
39. AKERFELDS Ivars MF, KOKA Doc, Mgr.ing. Koksnes hidrotermiskā apstrāde 

Koksnes aizsardzība un konservēšana 
Kokapstrādes tehnoloģija 
 

5,5 
1,0 
3,0 

Lekc.,pr.d., lab.d.,k.pr. 
Lekcijas, lab.d. 
Mācību prakse 
Nobeiguma darbi 

39. BIŠOFA Aina EF, EKON Lektore Mārketings (Tirgvedības pamati) 1,0 Lekcijas 
40. BITE Ligita EF, UZND Lektore Uzņēmējdarbības likumi 1,0 Lekcijas, semināri 
41. BLUSANOVIČA Ilze HI, VALO Lektore, Mgr.psih. Vācu valoda 6,0 Praktiskie darbi 
42. GRUNDE Uldis II, INFO Lektors Visual basic 1,5 Praktiskie darbi 
43. KAZAINE Ilze II, INFO Lektore Informātika 4,0 Lekcijas, lab.d. 
44. KAZAINIS Ģirts II, INFO Lektors Internet lappušu veidošana 2,0 Lekcijas, pr.d. 
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45. KIVLENIEKS Arnis TF, MEHA Lektors Tehniskā grafika 4,0 Laboratorijas darbi 
46. KŪLIŅŠ Laimonis MF, KOKA Lektors, Mgr.ing. Ievads specialitātē 

Saplākšņu ražošana 
Koksnes plātņu ražošana 
Līmes un koksnes līmēšana 

1,0 
3,0 
2,0 
1,0 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi 
Laboratorijas darbi 
Nobeiguma darbi 

47. PAURA Andrejs II, INFO Lektors Grafiskais redaktors 1,5 Lekcijas, lab.d. 
48. PUTNIŅA Maruta HI, SOCI Lektore, Mgr.paed. Socioloģija 1,5 Lekcijas, semināri 
49. PŪCE Alla EF, EKON Lektore Tiesību pamati 1,0 Lekcijas, pr.d. 
50. RUŠKO Akvelīna MF, KOKA Lektore Kokapstrādes ražotņu projektēšana 2,0 Lekcijas, k.d. 
51. RUŽA Ingūna II, INFO Lektore Informātika 4,0 Lekcijas, lab. d. 
52. SILAMIĶELE Ilze MF, MIZM Lektore, Mgr.silv. Meža likumi 1,0 Lekcijas 
53. SVIKA Mārtiņš HI, VALO Lektors Angļu valoda 6,0 Praktiskie darbi 
54. TREPŠS Ignats HI, FILO Lektors Ētika, estētika 1,5 Lekcijas, semināri 
55. VANOVSKA Vizma TF, IZMA Lektore Lietišķā psiholoģija 1,0 Lekcijas 
56. VEIDEMANE Anna HI, VALO Lektore Vācu valoda 6,0  Praktiskie darbi 
57. VIZBULIS Jānis TF, MEHA Lektors Teorētiskā mehānika 2,5 Lekcijas, pr.d. 
58. ŽODZIŅA Maija LIF, ARBU Lektore, Mgr.ing. Rūpniecības būvniecības pamati 2,5 Lekcijas, lab.d., k.d. 
59. BLUKA Aldona PTF, KIMI Asistente Ķīmija 3,0 Laboratorijas darbi 
60. ČERŅĀJEVA Sarmīte II, MATE Asistente Matemātika 5,0 Praktiskie darbi 
61. DUBROVSKIS Dagnis MF, MIZM Asistents Meža resursu ekonomika 2,0 Lekcijas 
62. HOFMANE Sandra HI, SOCI Asistente, Mgr.paed. Vadzinību pamati 3,0 Lekcijas, semināri 
63. KAMOLIŅA Elva II, INFO Asistente Informātika 4,0 Laboratorijas darbi 
64. KIZIKA Baiba EF, EKON Asistente Ekonomikas teorija 1,5 Praktiskie darbi 
65. LIEPIŅA Ilze TF, IZMA Asistente, Mgr.paed. Psiholoģija 1,5 Lekcijas, pr.d. 
66. PELĒCE Ilze LIF, FIZI Asistente Fizika 3,0 Laboratorijas darbi 
68. PRIEDKALNS Gints MF, KOKA Lektors, Mgr.sc.ing. Koka pamatkonstrukcijas 

Zāģmateriālu ražošana 
3,5 
5,5 

Lab.d, k.d. 
Pr.d., lab.d., k.pr. 

69. RUKS Uldis MF, KOKA Asistents Kokapstrādes tehnoloģijas pamati 
Kokapstrādes pamati 

4,0 
3,0 

Laboratorijas darbi 
Mācību prakse 

70. SKRINDA Ilze  II, MATE Asistente Matemātika 5,0 Praktiskie darbi 
71. ARBIDĀNS Mareks MF, KOKA Asistents Pneimotransports kokapstrādē 2,5 Lekc., lab.d., k.d. 
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 Pašnovērtēšanas gaitā atzīts, ka īpaša vērība ir jāvelta mācībspēku sastāva 
atjaunošanai. Zināms uzlabojums bija jau 2000./2001.studiju gadā, kad visās fakultātes 
katedrās studiju procesā tiks iesaistīti asistenti vai asistenti - stažieri paaudžu maiņai 
perspektīvā. Ir pamats prognozei, ka virkne jauno mācībspēku cels savu zinātnisko 
kvalifikāciju, aizstāvot inženierzinātņu maģistra vai doktora grādus. Ir jāturpina darbs pie 
vadošās profesūras nodrošinājuma specialitātē.  
 
 Kokapstrādes studiju programmu akadēmiskā personāla galvenā problēma ir analoga 
ar problēmām visās augstskolās – nelabvēlīga vecuma struktūra. Tas saistīts galvenokārt ar 
relatīvi zemo akadēmiskā personāla atalgojumu. Ja tuvāko 3...5 gadu laikā stāvoklis 
neuzlabosies, būs apdraudētas iespējas garantēt kvalitatīvu studiju procesa norisi. Patreiz vēl 
iespējams iesaistīt studiju procesā augstas kvalifikācijas speciālistus, kuru vecums ir lielāks 
par 63...65 gadiem (arī strādājot daļējā slodzē), jo atcelti ierobežojumi saņemt pilnā apjomā 
vecuma pensiju strādājošiem pensionāriem. Diemžēl neizdodas piesaistīt akadēmiskajam 
darbam labākos jaunos speciālistus, jo nozarē vidējā darba alga ir ievērojami augstāka un 
darba vietu piedāvājums pēdējos gados pārsniedz absolventu skaitu pat 2 reizes.    

 
 
 
 
 

1.7. Pašnovērtējums 
 
 
Izvērtējot kokapstrādes specialitātes augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas kopumā, ir jāatzīst, ka patreizējās studiju programmas nodrošina vispusīgu 
zināšanu ieguves iespēju koksnes mehāniskajā apstrādē, dod iespēju studentiem specializēties 
izvēlētajā virzienā, un atbilst izvirzītiem mērķiem. Studentiem ir iespējas līdztekus speciālo 
kursu apguvei iegūt zināšanas inženierzinātņu akadēmiskajos studiju priekšmetos, ekonomikā 
un uzņēmējdarbībā, kā arī pilnveidot sevi kā personību, apgūstot fundamentālos un 
humanitāros studiju priekšmetus. Studentiem ir radītas plašas iespējas piedalīties zinātniskajos 
pētījumos, un šīs iespējas tiek arī aktīvi izmantotas. Pakāpeniski tiek pilnveidota laboratorijas 
un metodiskā bāze. Pozitīvi tika novērtēta pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 
studiju programmas “Kokapstrādes tehnoloģija” saturs un šīs programmas absolventu 
tālākizglītošanās iespējas; minētā studiju programma atbilst pilnībā darba tirgus prasībām un 
nodrošina tās absolventiem iespējas sekmīgi darboties dažāda profila kokapstrādes ražotnēs. 

 
Kokapstrādes specialitāšu studiju programmu pašnovērtēšanas komisija uzskata, ka ir 

nepieciešama tālāka studiju programmu pilnveidošana, veidojot izvēles priekšmetu blokus un 
samazinot lielo maza apjoma studiju priekšmetu skaitu. Jāveic nepieciešamie sagatavošanas 
darbi pārejai uz nodarbību plānošanu pēc priekšmetu apguves principa un jāizskata iespējas  
paaugstināt studentu patstāvīgā darba efektivitāti, kā arī ieviešot vecākajos kursos nodarbību 
plānošanu pēc bloku sistēmas. Jāturpina meklēt iespējas studentiem organizēt ārzemju 
prakses. Jāmeklē iespējas iesaistīt akadēmiskajā darbībā jaunos, perspektīvos mācībspēkus.     
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1.8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
 
 

Pamatojoties uz pašnovērtējuma rezultātiem, izvirzīti šādi galvenie uzdevumi 
kokapstrādes studiju programmu kvalitātes uzlabošanai: 
• jāturpina laboratorijas bāzes pilnveidošana un apgāde ar mūsdienu laboratorijas un 

tehnoloģisko iekārtu. 2005. gadā pabeigt Kokapstrādes katedras praktiskās apmācības 
bāze rekonstrukciju, uzbūvējot jaunu praktiskās apmācība (mācību laboratorijas) 
korpusu); 

• piedalīties ES PHARE 2001 Ekonomiskās un sociālās kohēzijas programmas LE 01.05.01 
ietvaros projekta “Jēkabpils meža industriālais biznesa parks” realizācijā; 

• jāturpina sadarbība ar institūtu MeKA un LLU Kokapstrādes katedras telpās izveidotā 
biznesa parka Zināšanu un Tehnoloģiju centriem, kas izmantojami studiju un 
tālākizglītības programmu kvalitatīvākai realizācijai, kā arī zinātnisko pētījumu veikšanai 
ar ES atzītām metodēm;  

• jāturpina uzsāktais darbs akadēmiskā personāla vecuma sastāva optimizācijai; 
• jāturpina uzsāktā studiju priekšmetu pilnveidošana un saskaņošana ar profesijas standarta 

prasībām, samazinot maza apjoma studiju priekšmetu skaitu un radīt priekšnosacījumus 
pārejai uz priekšmetu plānošanu un apgūšanu blokos; 

• aktīvāk sagatavot mācību un metodisko literatūru, sevišķi nepilna laika studentu studiju 
procesa aktivizēšanai; 

• jāsagatavo metodiskie materiāli pārejai uz nodarbību organizēšanai pēc bloku sistēmas; 
• jāturpina ārzemju prakšu organizācija; 
• izvērtēt studiju programmas atbilstību profesiju standarta prasībām un veikt atbilstošas 

izmaiņas studiju programmā; 
• katru otro gadu veikt darba devēju aptauju par studiju procesa rezultātiem.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 37

 
 

2. Maģistrantūras studiju programma 
 
 
 

2.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 
 

 
 
 LLU Meža fakultātes maģistrantūras mērķis ir gatavot vispusīgi izglītotus jaunos 
zinātniekus, pedagogus un uzņēmējus, kas būtu apveltīti ar radošu, patstāvīgu lemtspēju un 
veicinātu Latvijas meža nozares tālāku attīstību. 
 
 Maģistrantūras akadēmiskās studiju programmas mērķis ir nodrošināt: 
• akadēmiski izglītotus inženierzinātņu maģistrus zinātniskajam darbam LLU vai citās 

augstskolās; 
• akadēmiski izglītotus pedagogus darbam LLU vai vidējās speciālās mācību iestādēs; 
• maģistrus tālākām studijām doktorantūrā; 
• augstas kvalifikācijas speciālistus darbam valsts, pašvaldību institūcijās, saimnieciskās 

pašpārvaldes struktūrās un ar meža nozari saistītos valsts vai privātajos uzņēmumos un 
konsultatīvajā dienestā. 

 
Maģistrantūras akadēmiskās studijas paredz specializāciju kādā no kokapstrādes 

nozarēm studiju programmas kokapstrāde (koksnes materiāli un tehnoloģijas) ietvaros –
programmas vadītājs V. Kozuliņš, doc., Dr.sc.ing. 
  
 Studiju programmā  paredzētās teorētiskās studijas (lekcijas un patstāvīgais darbs), 
praktisko iemaņu attīstība (laboratorijas darbos, semināros, praksēs), pedagoģiskā darbība 
(laboratorijas darbu un semināru vadīšana), kā arī patstāvīga kursa darbu izstrāde un 
zinātnisko pētījumu veikšana nodrošina maģistra spēju: 
• pārzināt izvēlētās zinātnes nozares vēsturisko attīstību, pašreizējo situāciju un prasmi 

izvēlēties aktuālākos turpmākās darbības virzienus; 
• orientēties izvēlētā studiju virziena zinātnes un prakses jautājumos; 

• veikt patstāvīgus pētījumus doktorantūrā;  
• izvērtēt nozares attiecīgo zinātnisko pētījumu metodes tehnoloģiju materiāli 

tehnisko un ekonomisko atbilstību izvirzītajam mērķim; 
• izmantot informātikas sfēras pakalpojumus un pielietot gūtās atziņas savas nozares 

pētījumu izvērtēšanā; 
• patstāvīgi izvērtēt iegūtos zinātniskās pētniecības darba rezultātus, pamatojot to 

būtiskumu un nozīmi attiecīgajā ražošanas tehnoloģijas pilnveidošanā; 
• patstāvīgi turpināt pašizglītošanos, apgūstot jaunas praktiskā un pedagoģiskā darba 

metodes izvēlētajā nozarē. 
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2.2. Studiju programmas attīstība 
 
 

LLU ir vienīgā  Latvijas augstskola, kurā iespējams iegūt akadēmisko izglītību meža 
nozarē. Maģistrantūra ir akadēmisko studiju otrais līmenis, kurš seko pēc bakalaura zinātniskā 
grāda vai augstākas profesionālās izglītības ieguves. Pēc akadēmiskā kursa apguves un 
zinātniskā darba izstrādes iegūst inženierzinātņu maģistra grādu. Maģistra grāda ieguvējam ir 
tiesības turpināt studijas doktorantūrā kā Latvijā, tā arī ārzemju universitātēs.  

 
 Nepieciešamība pēc augsti izglītotiem meža nozares speciālistiem ir liela. Studiju 
programma maģistrantūrā veidota tā, lai pēc absolvēšanas speciālists sekmīgi varētu darboties 
visdažādākajās ar meža nozari saistītās sfērās. Maģistranti sekmīgi iekļaujas darbā dažādās 
tautsaimniecības struktūrās vai organizē privāto biznesu. Latvijai nepieciešamo maģistru 
sagatavošana ārzemēs izmaksātu dārgāk un absolventi nebūtu pietiekoši kompetenti Latvijas 
specifisko apstākļu izpratnē. Latvijai ir savs zinātniskais potenciāls un pieredze meža nozarē, 
vienīgi jāturpina materiālās bāzes modernizācija. Latvijai svarīgi ir saglabāt zinātnisko 
darbinieku un speciālistu pēctecību, kas panākama attīstot pētniecisko darbu jau uzsāktajos 
virzienos kā arī turpinot studiju programmu pilnveidošanu. 
 
 Inženierzinātņu (materiālzinātņu nozares koksnes materiālu un tehnoloģijas 
apakšnozares) maģistra studiju programma izstrādāta, izmantojot gan Latvijas mežzinātnes 
līdzšinējo pieredzi, gan ārvalstu universitāšu maģistrantūras studiju programmu veidošanas 
principus, kā arī ņemta vērā Latvijas republikas tautsaimniecības vajadzība pēc augsti 
kvalificētiem speciālistiem. Tā veidota, lai līdz ar padziļinātu akadēmisko izglītību maģistra 
grāda pretendenti realizētu zinātniskos pētījumus mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošā 
līmenī. Lai to sasniegtu, maģistra studiju programmas ir saskaņotas arī ar LZP apstiprināto 
zinātnes nozaru klasifikatoru, kas veido pamatu maģistrantūras perspektīvai attīstībai.   
 

Pētnieciskais darbs koksnes materiālu un tehnoloģijas maģistrantūrā ir saistīts ar 
koksnes materiāliem un pārstrādes tehnoloģiju, ar koksnes un uz koksnes bāzes veidoto 
materiālu un konstrukciju struktūru, pamatīpašībām un ekspluatācijas procesiem: 
• koksnes kvalitātes kompleksa un perspektīva izvērtēšana un optimālo izmantošanas veidu 

noteikšana; 
• koksnes dabisko un ekspluatācijas īpašību uzlabošana un koksnes materiālu tālākas 

izmantošanas stratēģija; 
• koksnes mehāniskās apstrādes procesi, kokapstrādes iekārtas un instrumenti; 
• koka konstrukcijas, līmētie materiāli un līmētas koka konstrukcijas. Koksnes izstrādājumu 

projektēšana; 
• zāģmateriālu, līmēto materiālu un koka izstrādājumu (arī mēbeļu) ražošana un kvalitātes 

vadība; 
• koksnes kompleksās izmantošanas problēmas, koksnes izmantošana enerģētikā u.c. 
 
 Atšķirībā no bakalaura studijām, maģistrantūras studijas ir vairāk specializētas, tiek 
piedāvāts lielāks izvēles priekšmetu skaits un patstāvīgā darba īpatsvars. Visu studiju virzienu 
maģistrantiem vienādi obligāti ir humanitārie un vispārizglītojošie studiju kursi. 
Specializēšanās sākas ar specialitātes vispārējo un speciālā kursa izvēli. Teorētiskais kurss 
sastāda 55 % (44 KP) no studiju programmas kopapjoma, pārējais ir pētniecības prakse,  
maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana. Studijas iespējams veikt kā pilna laika (ilgums 2 
gadi) vai nepilna laika (ilgums 3...4 gadi) studijas. 
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LLU Meža fakultātes maģistra studiju programma (13.tabula) un ar šo programmu 
saskaņots nepilna laika maģistra studiju plāns (14.tabula) atbilst LLU Senāta 2002.gada 
12.jūnija lēmumam Nr.4-106 “Par LLU maģistra akadēmisko studiju programmu standartu”, 

 
 
 
 

13.tabula 
 

 
 

Maģistra studiju programma LLU Meža fakultātē 
 
 
 

 Priekšmeta Nodarbību stundu skaits kopā 
Studiju priekšmeti Apjoms I kurss II kurss 

 h KP rudens sem. 
14 ned. 

ziemas sem. 
3+8 ned. 

rudens sem. 
12 ned. 

ziemas sem. 
8 ned. 

1. Obligātie studiju priekšmeti (A daļa) – kopā ne mazāk par 28 KP:   
1.1. Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP:  
- Meža politika 32 2,0 32 -  eks. - - - 
- Meža ekoloģija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Meža ģeogrāfija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 24 -  iesk. - - - 
- Meža vērtība 32 2,0 32 – iesk. - - - 
- Pētījumu metodoloģ. padziļ.kurss 32 2,0 - 32 -  eks. - - 
- ES Meža nozares stratēģija 24 1,5 - - - 24 - iesk. 
 1.2.Speciālais kurss – kopā ne mazāk par 15 KP: 
Apgūstamo priekšmetu sarakstu  un 
to apgūšanas plānu nosaka  katedra, 
pie kuras maģistrants specializējas. 

Kopā 
ne mazāk par 

15 KP  

Gadā 
vismaz 5 KP, eks. 

Gadā 
vismaz 10 KP, eks. 

2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daļa) – kopā par 17 KP: 
- Svešvalodas speckurss  32 2,0 32, eks. - - - 
- Zinātnes filozofija 32 2,0 32, eks. - - - 
- Matemātikas metožu pielietošana 32 2,0 32, eks. - - - 
- Pētniecības prakse - 11,0 Gadā vismaz 6 KP, iesk. Gadā līdz 5 KP, iesk. 
3. Brīvā izvēle – izpilde kopā līdz 10 KP (ne mazāk par 5 KP), tajā skaitā:  
- Informātikas speckursi 
Statistisko datu analīzes metodes 
Anketu datorizētā apstrāde 
Datorizētā projektu vadīšana 
 Uzņēmējdarbības resursu plānošana 

48 3,0 - 48, iesk.. - - 

- Socioloģiskie pētījumi 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - 48, iesk. - 
- Lietišķā psiholoģija 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Retorika 32 2,0 - - 32, iesk. - 
- Starptautiskie ekonomiskie sakari 32 2,0 - - 32, iesk. - 
4. Maģistra darba izstrādāša- 
    na un aizstāvēšana  

25 KP 5 … 10 KP, iesk. 15 … 20 KP, iesk. 

K o p ā : 80 KP ne mazāk par 40 KP līdz 40 KP 
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14.tabula 

LLU Meža fakultātes nepilna laika maģistra studiju plāns 
 

 Priekšmeta Klātienes nodarbību  stundu skaits 
Studiju priekšmeti apjoms 1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 

 h KP 1.ses. 2.ses. 3.ses. 1.ses. 2.ses. 3.ses. 1.ses. 2.ses. 3.ses. 1.ses. 2.ses. 3.ses. 
1. Obligātie studiju priekšmti (A daļa) – kopā ne mazāk par 28 KP: 
1.1. Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP: 
1.1.1. Meža politika 32 2,0 - - 12 4, eks. - - - - - - - - 
1.1.2. Meža ekoloģija 32 2,0 - - - - - - - 12 4,iesk. - - - 
1.1.3. Meža ģeogrāfija 32  2,0 - - - 12 4,iesk. - - - - - - - 
1.1.4. Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 - - - - 8 4,iesk. - - - - - - 
1.1.5. Meža vērtība 32 2,0 - - - - - - 12 4,iesk. - - - - 
1.1.6. Pētījumu metodoloģ.padziļ.kurss 32 2,0 10 6,eks. - - - - - - - - - - 
1.1.7. ES meža nozares stratēģija 24 1,5 - - - - - - - 8 4,iesk. - - - 
1.2. Speciālais kurss (apgūstamo priekšmetu 
    sarakstu un to apgūšanas plānu nosaka katedra, 
    pie kuras maģistrants specializējas) 

Kopā ne 
mazāk par 

15 KP 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Gadā 
vismaz 5 KP, 

eksāmens 

Gadā 
vismaz 10 KP, 

eksāmens 
2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daļa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Svešvalodas speckurss 32 2,0 8 8 8, eks. - - - - - - - - - 
2.2. Zinātnes filozofija 32 2,0 8 8, eks. - - - - - - - - - - 
2.3. Matemāt. metožu pielietošana 32 2,0 8 6 6, eks. - - - - - - - - - 
2.4. Pētniecības prakse Kopā 11,0 KP - Gadā vismaz 3 KP, iesk. Gadā vismaz 4 KP, iesk. Gadā vismaz 4 KP, iesk. 
3. Brīvā izvēle (C daļa) - kopā līdz 10 KP (ne mazāk par 5 KP), tajā skaitā: 
3.1. Informātikas speckursi 
  Statistisko datu analīzes metodes 
  Anketu datorizētā apstrāde 
  Datorizētā projektu vadīšana 
  Uzņēmējdarbības resursu plānošana 

48 3,0 - - 8,iesk. - 8,iesk. - 8,iesk. - - - - - 

3.2. Socioloģiskie pētījumi 32 2,0 - - - 10 6,iesk. - - - - - - - 
3.3. Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - - - - - - 12 12,iesk - - - 
3.4. Lietišķā psiholoģija 32 2,0 - - - - 10 6,iesk. - - - - - - 
3.5. Retorika 32 2,0 - - - 10 6, iesk - - - - - - - 
3.6. Starptautiskie ekonomiskie sakari  32 2,0 - - - - 8 8, iesk - - - - - - 
4. Maģistra darba izstrādāšana un 
    aizstāvēšana 

25 KP Gadā vismaz 5 KP, 
iesk. 

Gadā vismaz 5 KP, 
iesk. 

Gadā vismaz 6 KP, 
iesk. 

Gadā vismaz 9 KP, 
iesk. 
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2.3.Studiju programmas praktiskā realizācija 
 
 
 Visiem studiju priekšmetiem ir izstrādātas atbilstošas programmas, tās akceptētas LLU 
noteiktā kārtībā. Studiju informatīvo materiālu sniedz LLU Fundamentālā bibliotēka, mācību 
spēku rīcībā esošā literatūra, kā arī iespēja izmantot Internetu. Studiju priekšmetu vadītājiem 
LLU Fundamentālajā bibliotēkā ir iespēja pasūtīt jaunāko speciālo ārzemju un Latvijā izdoto 
literatūru. Turpmāk maģistrantiem būs plašākas iespējas izmantot elektroniskos informācijas 
ieguves avotus zinātnisko darbu izstrādei. Maģistranti var izmantot visu atsevišķās 
struktūrvienībās esošo materiāli tehnisko informatīvo un intelektuālo potenciālu. Diemžēl 
jāatzīmē, ka maģistrantūras sekmīga zinātniskā darba izstrādei bieži pietrūkst izmēģinājumam 
vajadzīgās tehnikas, aprīkojuma un laboratorijas iekārtu, kas piespiež vienkāršot pētījumu 
programmas. Aptaujas rezultāti liecina, ka 83 % aptaujāto maģistrantu uzskata, ka Meža 
fakultātes nodrošinājums ar mācību tehniskajiem līdzekļiem ir pietiekams. Līdzīgi rezultāti 
iegūti, atbildot arī uz jautājumu par studiju procesa nodrošinājumu ar mācību literatūru un 
metodiskajiem materiāliem. Speciāls budžets maģistrantu pētījumu veikšanai netiek izdalīts, 
bet eksperimenti meža nozarē saistīti ar augstām izmaksām.  
 

Pašlaik pētnieciskā darba līmenis ir saistīts ar zinātniskā vadītāja spējām iesaistīties 
līgumdarbos un iekļaut arī maģistrantu. Kokapstrādes katedrā tiek izpildīti šādi pētnieciskie 
projekti, kuru izpildē iesaistīti kopumā 8 maģistranti: 

 
- LZP zinātniskais projekts 02.0007.3.1 ‘‘Koksnes pārstrādes produktu inovatīvās 

tehnoloģijas’’ (vad.H.Tuherms);. 
- Valsts pētījumu programma “Lapu koku audzēšanas un racionālās izmantošanas 

pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas”, projekts Nr.2, līguma uzskaites Nr.1-23/64 
“Lapu koku koksnes izmantošana mehāniskajā apstrādē jaunas produkcijas ieguvei” (vad. 
H.Tuherms); 

- Izglītības un zinātnes ministrijas finansētais Zinātņietilpīgs projekts TOP 04-64 “Bērza 
koksnes un bērza saplākšņu ekspluatācijas īpašības atkarībā no koku augšanas apstākļiem 
un saplākšņu ražošanas tehnoloģijas” (trešā puse – A/S “Latvijas Finieris”, 
vad.H.Tuherms); 

- Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Zāģmateriālu žāvēšanas kvalitāte Latvijas 
kokapstrādes uzņēmumos, tās atbilstība standartu prasībām un uzlabošanas iespējas” (vad. 
H.Tuherms); 

- Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Termiski modificētas koksnes ražošanas iespējas 
Latvijā: koksnes īpašības, pielietojums un tirgus vērtējums”  (vad. I.Akerfelds); 

- Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Koksnes iepakojamo materiālu termiskās 
apstrādes procesa pētījumi” (vad. I.Akerfelds). 

 
Pārskata periodā Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), sadarbībā ar Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes (LLU) Meža fakultāti, un kopā ar Jēkabpils un Ventspils                   
pašvaldībām 2003.-2004. gadā īstenoja PHARE 2001 ES līdzfinansētu projektu, kura 
oficiālais nosaukums bija “Jēkabpils kokapstrādes uzņēmējdarbības parks”, bet projekta 
īstenošana notika arī Rīgā, Jelgavā un Ventspilī. LLU līdzdalība šajā projektā bija saistīta ar 
Meža nozares informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centra izveidošanu. Ideja par šāda centru 
veidošanu radās, strādājot pie meža un ar to saistīto nozaru klastera projekta; tas veicinās 
cilvēku, informācijas un zināšanu kapacitātes un infrastruktūras attīstību. 
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Lai sasniegtu projekta mērķus un veidotu priekšnosacījumus meža nozares 
informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centra efektīvai darbībai, 2005.gadā tika parakstīts 
līgums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Meža un koksnes produktu pētniecības un 
attīstības institūts” (saīsināti – MeKA) izveidošanu, kuru dibināja SO “Latvijas 
Kokrūpniecības federācija”, VAS “Latvijas Valsts meži” un Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Šajā pašā gadā tika noslēgts Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), VAS 
“Latvijas Valsts meži” (LVM) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) noslēdza 
līgumu par zinātniski tehnisko un konsultatīvo sadarbību. Līgumslēdzējas puses vienojas 
sadarboties: 

 
• pētījumu un inovāciju jomā; 
• izglītības pilnveidošanas jomā; 
• tālākizglītības programmu realizācijas jomā; 
• projektu un pētījumu zinātniskās ekspertīzes jomā; 
• cilvēkresursu un materiāli tehniskās bāzes attīstības jomā. 

 
Latvijas Kokrūpniecības federācija un VAS “Latvijas Valsts meži”, noslēdzot 

sadarbības līgumu ar LLU, ņēma vērā, ka LLU un tās Meža fakultāte nodrošina meža nozari 
ar augstākās kvalifikācijas speciālistiem, realizējot atbilstošās augstākās profesionālās un 
akadēmiskās augstākās izglītības studiju programmas, kā arī izmantojot savu zinātnisko 
potenciālu nozares nozīmīgo problēmu risināšanā. LKF un LVM mērķis, attīstot Latvijas 
Meža kompleksa konkurētspēju, ir veicināt un atbalstīt līdzsvarotu LLU attīstību, veidojot to 
par aktīvu, vitālu un mūsdienīgu izglītības un pētniecības centru ar atbilstošu metodisko un 
tehnisko nodrošinājumu, saglabājot tās darbības akadēmisko raksturu un tradīcijas. 
Līgumslēdzējas puses konstatēja, ka LKF un LVM ir ieinteresētas veicināt zinātnes un 
ražošanas integrāciju, pētniecisko rezultātu ieviešanu, kokapstrādes procesu un produktu 
kvalitātes atbilstības sistēmas veidošanu, kvalificētu darbinieku apmācības uzlabošanu un uz 
zināšanām bāzētu nozares attīstību, savukārt LLU ir ieinteresēta pilnveidot zinātnisko 
potenciālu un studiju programmu kvalitāti, lai ar savu zinātniski tehnisko, potenciālu 
veicinātu meža nozares konkurētspējas paaugstināšanu. Ar šo līgumu saistītie darbi un 
pakalpojami tiek realizēti konkrētu projektu formā, tajā skaitā PHARE 2001 ES 
līdzfinansētais projekts “Jēkabpils kokapstrādes uzņēmējdarbības parks”.  
 

Meža nozares informācijas, izglītības un tehnoloģiju centrs ir  veidots kā atsevišķa 
LKF institūcija. Tās sastāvā ir trīs saistītas struktūras: 

– Informācijas centrs, 
– Izglītības centrs,  
– Tehnoloģiju centrs. 

 
Tehnoloģiju centrā ir izveidotas šādas laboratorijas, kas izmantojamas arī 

kokapstrādes visu līmeņu studentu (pamatstudiju, maģistrantūras un doktorantūras studiju) 
apmācības un pētnieciskajā darbā: 

• koksnes zinātnes laboratorija. 
• materiālu mehānisko raksturlielumu testēšanas laboratorija. 
• materiālu ugunsizturības testēšanas laboratorija.  
• līmēto koksnes materiālu un izstrādājumu laboratorija. 
• koksnes hidrotermiskās apstrādes laboratorija. 
• mēbeļu un virsmas apdares testēšanas laboratorija. 
• mehatronikas mācību laboratorija. 
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Tā kā testēšanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums bieži nav atšķirīgs, 
nākotnē būtu iespēja akreditēties pārbaudēm, papildus Eiropas tirgum, arī pēc citu tirgu, 
piemēram, ASV un Japānas, standartiem.  

 
 Maģistrantiem ir pieejama datortehnika un laboratoriju iekārtas analīžu veikšanai. 
Maģistranti saņem stipendijas un viņu rīcībā ir dienesta viesnīcas. 
 
 LLU MF maģistrantūras studiju programmu pārstrukturēšana un realizācija notiek 
ciešā sadarbībā ar Somijas, Zviedrijas, Vācijas, Igaunijas un Lietuvas lauksaimniecības un 
meža nozares universitātēm. Sadarbība dod iespēju pilnveidot Meža fakultātes maģistrantūras 
studiju programmas, paaugstināt mācībspēku kvalifikāciju, papildināt speciālās literatūras 
krājumu, nodrošināt maģistrantu stažēšanos. Tā palīdz maģistrantiem paplašināt profesionālo 
redzes loku, nostiprināt svešvalodu prasmi, veicināt profesionālo izaugsmi, kā arī jaunas 
informācijas apguvi un kontaktu nostiprināšanu. Visvairāk maģistranti izmanto stažēšanās 
iespējas, kas nostiprina profesionālās zināšanas. Daži maģistranti daļu no sava maģistra darba 
izstrādājuši ārvalstu universitātēs un pēc tam ļoti sekmīgi aizstāvējuši savus darbus LLU 
Meža fakultātes Maģistra eksāmenu komisijā, piemērām: 
 
• Ivars AKERFELDS – stažējās Hamburgas universitātē, Vācijā; 
• Arnis ZVIŅĢELIS – stažējās Norvēģijas Lauksaimniecības universitātē; 
• Ziedonis MIKLAŠĒVIČS – stažējās Helsinku universitātē; 
• Spodris BĒRZIŅŠ – stažējās Helsinku universitātē un Somijas Mežu un parku dienestā, 

u.c. 
 

Ļoti pozitīvi vērtējama Meža fakultātes maģistrantu iespējas piedalīties NOVABA 
(Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Lauksaimniecības, meža un veterinārmedicīnas universitāšu 
sadarbības programma) ietvaros organizētajos speciālajos, maģistrantiem paredzētajos kursos, 
kuros kā mācībspēki piedalās Ziemeļvalstu un Viduseiropas valstu, kā arī Baltijas valstu 
universitāšu meža nozares vadošie profesori.  

 
 
 

2.4. Vērtēšanas sistēma  
 

 Katram studiju kursam sagatavotajās programmās ir ietvertas ne vien kursā apskatāmo 
lekciju, semināru tēmas, bet arī norādītas maģistrantu pārbaudes formas un kārtība. Studiju 
rezultātu vērtē pēc diviem rādītājiem: kvalitātes un kvantitātes (KP).   
 

Maģistrantūras eksāmenus vispārizglītojošā kursa un specialitātes vispārējos 
priekšmetos pieņem mācību spēks, kurš vada studijas dotajā priekšmetā. Eksāmenu 
speciālajos priekšmetos, kā arī pedagoģisko un ražošanas praksi maģistrants kārto fakultātes 
dekāna norīkotas komisijas klātbūtnē. 
 
 Parastās pārbaudes formas ir rakstiskā, mutiskā, akumulējošā u.c. Pētījumu izstrādi 
atbilstoši metodikai kontrolē maģistranta zinātniskā darba vadītājs.  Uzskatām, ka vērtēšanas 
kritēriji, pārbaudes formas un kārtība atbilst citu valstu universitātes pieņemtajiem. 
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2.5. Studenti (maģistranti) 

 
 
 

LLU Meža fakultātes koksnes materiālu un tehnoloģiju maģistrantūrā var iestāties 
personas ar augstāko izglītību, kuriem ir inženierzinātņu bakalaura grāds vai augstākā 
profesionālā izglītība kokapstrādē, mežizstrādē vai radniecīgajā specialitātē, kas dod tiesības 
turpināt studijas maģistrantūrā. 2001./2002. studiju gadā koksnes materiālu un tehnoloģiju 
maģistrantūrā uzņēma pilna laika studijām 8 maģistrantus, bet nepilna laika studijām – 7 
maģistrantus; 2002./2003.studiju gadā – attiecīgi 7 un 4 maģistrantus, 2003./2004. studiju 
gadā – 14 maģistrantus pilna laika studijās, 2004./2005.studiju gadā – 4 maģistrantus pilna 
laika studijās un 4 – nepilna laika studijās, 2005./2006.studiju gadā – 6 maģistrantus pilnā 
laikā studijās un 1 – nepilna laikā studijās, bet 2006.gadā – 10 maģistrantus pilnā laikā 
studijās.  

 
2001./2002.studiju gadā maģistrantūru absolvēja 3, 2002./2003. studiju gadā – 3 

personas,  2003./2004. studiju gadā – 2 personas, 2004./2005. studiju gadā arī 2 personas, bet 
2005./2006.studiju gadā – tikai 1 persona, iegūstot inženierzinātņu maģistra grādu. 
Pašnovērtēšanas komisija atzīst, ka maģistrantūras studiju zemais lietderības koeficients ir 
saistīts galvenokārt ar to, ka materiālo apsvērumu dēļ maģistranti apvieno studijas ar darbu 
ražošanā, kas rada sarežģījumus paredzētajā laikā izstrādāt maģistra darbu (maģistrantūras 
teorētisko kursu vairums maģistrantu nokārto termiņā).      

 
Maģistrantu izraudzītās darba tēmas ir aktuālas, saistītas ar meža nozari un 

kokapstrādes ražošanu un pētījumu programmām. Tās ir cieši saistītas ar darba zinātniskā 
vadītāja pētījumu virzieniem. Tādējādi maģistrantiem ir nodrošināta kvalificēta vadība. 
Maģistranti ik gadu piedalās MF studentu zinātnisko konferenču darbā un par saviem 
pētījumiem sniedz ziņojumu. Nozīmīgākos pētījumu rezultātus maģistranti publicē Latvijas 
specializētos meža nozares periodiskos un zinātniskos rakstos. Maģistrantiem ir iespējas 
nopietni iesaistīties zinātniskā darbā, lai pārbaudītu izvirzīto teorētisko jautājumu atbilstību 
praksei. 

 
Visi aizstāvētie darbi pilnībā atbilst: 

• augstskolu likumam un Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumiem; 
• fakultātes padomes apstiprinātajiem norādījumiem; 
• LLU Senāta lēmumiem par maģistrantūras jautājumiem. 
 
 Tomēr maģistru darbos atrodamas atsevišķas nepilnības un trūkumi: 
• vairākos darbos nepietiekamā apjomā un līmenī izstrādāts darba teorētiskais pamatojums un 
   literatūras analīze par izvēlēto tēmu; 
• ne visos darbos ir precīzi noformētas atsauces uz izmantoto literatūru; 
• pieļautas nepilnības darba metodikas izvēlē; 
• izmantotais literatūras apjoms dažos darbos nepietiekošs, lai pilnībā gūtu priekšstatu par 
   pētījumu apjomu rezultātiem attiecīgajā zinātnes nozarē; 
• secinājumu formulējums dažos darbos pārāk vispārīgs. 
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2.6. Akadēmiskais personāls 

 
 
 
 LLU ir apvienots augsts zinātniskais un pedagoģiskais potenciāls kā priekšnoteikums 
augstas kvalitātes studiju programmu realizācijai. Meža fakultātes maģistrantūras studiju 
programmas realizēšanā iesaistīti 47 mācību spēki, no kuriem 25,5 % ir habilitētie doktori, bet 
55,3 % zinātņu doktori (skat.15.tabulu). 

 
 

15.tabula 
 

Maģistrantūras studiju programmas studiju priekšmetu atbildīgo mācībspēku 
kvalifikācija 

          
Zinātniskie un akadēmiskie grādi Skaits % 
Dr.habil. 12 25,5 
Dr. 26 55,3 
Mgr. 6 12,8 
Profesionālā kvalifikācija 3 6,4 
Kopā 47 100 
 
 
 
 Meža fakultātes zinātnes maģistrantūras programmu izveides un funkcionēšanas 
pamatā ir zinātniskie pētījumi, ko veic studiju programmu un maģistra darbu vadītāji. 
Maģistru darbu vadītāji veic Latvijas meža nozarei aktuālus zinātniskos pētījumus, iesaistot 
tajos maģistrantus. Profesoru  un docentu galvenie pētījumu virzieni ir Latvijas galveno koku 
sugu koksnes kompleksā un perspektīvā izvērtēšana, apaļo kokmateriālu standartizācija un 
tilpuma noteikšana, zāģmateriālu kvalitātes noteikšana un standartizācija, koksnes 
modifikācijas problēmu pētījumi, kokapstrādes darbmašīnu un instrumentu konstrukciju 
pilnveidošana, koksnes hidrotermiskās apstrādes procesu optimizācija, tehnoloģisko procesu 
analīze, zemās kvalitātes koksnes pārstrāde, biodegvielas iegūšana un izmantošana u.c. 
Maģistranti augstu novērtē labās attiecības un sadarbību ar mācību spēkiem – 77 % no 
aptaujātajiem dod pozitīvu novērtējumu un tikai 1 respondents uzskata, ka attiecības krasi 
jāuzlabo. 

 
Mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšana uzskatāma par visnozīmīgāko ieguldījumu 

maģistrantūras studiju programmu realizācijas kvalitātes celšanā. Maģistrantūras studiju 
programmu vadītāji ilgāku vai īsāku laiku ir stažējušies Ziemeļvalstu vai Rietumeiropas 
valstu universitātēs. Mācībspēku stažēšanos kavē tas, ka daudzi no viņiem nepārvalda 
svešvalodas tādā līmenī, lai varētu patstāvīgi ilgāku vai īsāku laiku darboties ārvalstu 
universitātēs.    
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2.7. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
 

 
 
Materiālzinātnes maģistrantūras studiju attīstību nākotnē ir paredzēts veidot pēc 

sekojošiem nosacījumiem: 
 

• vienlaicīgi ar plaša profila akadēmiskām studijām LLU MF, akceptēt jaunu zinātnieku un 
augsti kvalificētu speciālistu profesionālās sagatavošanas aspektus, ievērojot Latvijas 
tautsaimniecības vajadzības; 

• pilnveidot studiju programmas, palielinot speciālā kursa īpatsvaru, kā arī vairāk laika 
atvēlēt patstāvīgām studijām; 

• tuvināt Meža fakultātes maģistrantūras studiju programmas Eiropas Savienības valstu 
universitāšu studiju programmām; 

• paplašināt sadarbību ar citām augstskolām un zinātniskiem institūtiem ārzemēs un Latvijā, 
iesaistoties starptautiskos projektos; 

• veicinot starptautisko sadarbību ar Eiropas valstu un ASV universitātēm, nodrošinot 
maģistrantu apmaiņu, vieslektoru zinātniskā potenciāla izmantošanu un sadarbību 
zinātnisko pētījumu realizācijā. 

 
Priekšlikumi maģistrantūras attīstībai: 
 

1. Samazināt teorētisko kursu, paplašināt maģistrantiem iespēju dziļāk apgūt pētnieciskā 
darba metodoloģiju. 

2. Veicināt maģistrantu nobeiguma darbu tēmu daudzveidību, pietuvinot tās aktuālāko meža 
problēmu risināšanai. 

3. Iesaistīt vairāk vieslektorus teorētiskā kursa apguves procesā. 
4. Paplašināt stažēšanās iespēju ārzemēs un studiju iespējas citu valstu augstskolās. 
5. Paplašināt speciālās literatūras klāstu. 
6. Papildināt laboratorijas ar modernām iekārtām un nodrošināt iespēju izmantot tās 

maģistrantiem zinātnisko pētījumu veikšanai. 
 

Programmu satura un formas maiņa notiks, ņemot vērā maģistrantu vēlmes pēc  
priekšmetu klāsta ar lielāku izvēles iespēju. Uzlabojot sadarbību ar Eiropas Savienības valstu 
universitātēm, būs iespēja ne vien stažēties, bet veikt pētījumus viņu laboratorijās. Paplašinās 
speciālā kursa jaunākās literatūras klāstu, praktizēs vieslektoru lekciju kursu organizēšanu, 
finansu nodrošinājuma ietvaros uzlabos laboratoriju materiāli tehnisko nodrošinājumu. 
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3. Doktora studiju programma  
 

 
 

3.1. Doktora studiju mērķis un uzdevumi 
  
 
 

Doktora studiju mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas zinātniekus 
Materiālzinātņu nozares apakšnozarē: Koksnes materiāli un tehnoloģijas. 

  
 Doktora studiju pamatuzdevums ir nodrošināt studiju mērķa sasniegšanu, tādējādi 
veicinot zinātnieku paaudžu maiņu  Materiālzinātņu nozarē un LLU Meža fakultātes 
akadēmiskā personāla sastāvā. Doktora studijās jāpanāk, lai jaunie zinātnieki: 
• prastu izvirzīt, formulēt, vadīt un patstāvīgi pētīt attiecīgajā zinātnes apakšnozarē aktuālas 

un nozīmīgas problēmas; 
• būtu radoši un kompetenti vispārīgajā un konkrētajā izziņas metodoloģijā; 
• spētu iekļauties nacionāla un starptautiska līmeņa zinātnisku projektu risināšanā; 
• iegūtu vispusīgas zināšanas izvēlētajā zinātnes un ar to saistītajā ražošanas nozarē; 
• apgūtu pedagoģiskā darba iemaņas un pieredzi, kas nepieciešamas jaunākajam 

akadēmiskajam personālam universitātē un zinātniskās sabiedrības iepazīstināšanai ar 
pētnieciskā darba rezultātiem savas valsts un starptautiskā auditorijā; 

• izstrādātu un iesniegtu aizstāvēšanai promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai. 
 
 Iegūstamais zinātniskais grāds - inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.). 
  

 

 

3.2. Doktora studiju programmas attīstība 

 

 Doktora studiju programma Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģiju 
apakšnozarē pārstrādāta saskaņā ar LLU Senātā 2002.gada 10.aprīlī apstiprinātu “LLU 
doktora studiju programmu standartu” (lēmums Nr.4-88). Promocijas darba izstrāde 
pamatojas uz patstāvīgām teorētiskām studijām un eksperimentāli pētniecisko darbu. LLU 
Meža fakultātes doktora studiju darbu vada un pārzina Zinātņu prorektors un LLU 
Mežzinātņu un Materiālzinātnes promocijas padomes priekšsēdētājs, to organizē universitātes 
Doktorantūras daļa, doktora studiju programmas vadītājs un katedras. Doktorantūras studijas 
ir organizētas, lai paātrināti un mērķtiecīgi sagatavotu jaunu zinātnieku  un  akadēmiskā 
personāla paaudzi. LLU organizētas klātienes un neklātienes doktora studijas. Doktora studiju 
ilgums: klātienē 3 gadi (48 nedēļas), neklātienē 4 gadi (36 nedēļas).  

 
LLU doktora studijās uzņem atklāta konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījumu 

nokārtošanas svešvalodā un izvēlētajā zinātnes apakšnozarē. 
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Valsts budžeta finansētā klātienes doktora studiju programmā uzņem personu: 
 

• kura ir Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs; 
• kura iepriekš nav mācījusies doktorantūrā; 
• kuras vecums, iestājoties doktorantūrā, nepārsniedz 35 gadus; 
• kura ir ieguvusi izglītību, atbilstošu maģistra akadēmiskā grāda prasībām. 
  

LLU Valsts budžeta finansēts doktorants saņem Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteikto stipendiju.  

 
Fizisku  un  juridisku personu finansētās klātienes un neklātienes doktora studiju 

programmās var uzņemt pretendentus,  kuri  nav  Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, kuri iepriekš 
mācījusies doktorantūrā  un kuru vecums, iestājoties doktorantūrā, pārsniedz 35 gadus. 
Ārvalstu pretendentiem nepieciešama Latvijas maģistra grādam pielīdzināta izglītība (diploma 
atbilstību nosaka Akadēmiskās informācijas centra ekspertīze). Šajā gadījumā studiju ilgums 
nav ierobežots. LLU fizisko un juridisko personu finansēto doktora studiju maksu nosaka 
LLU Senāta lēmumi. 
  

Pretendenti tiek uzņemti LLU doktorantūrā ar rektora rīkojumu, pamatojoties uz LLU 
Zinātnes padomes lēmumu, ar kuru apstiprina arī doktoranta zinātnisko vadītāju. 
  

Doktora studijas notiek saskaņā ar individuālo darba plānu, kuru divu mēnešu laikā 
pēc uzņemšanas doktorantūrā sastāda doktorants kopā ar savu zinātnisko vadītāju un iesniedz 
doktora studiju programmas vadītāja norādītajā katedrā. Katedras un doktora studiju 
programmas vadītāja akceptētu un Mežzinātņu un Matreiālzinātņu promocijas padomes 
apstiprinātu darba plānu doktorants iesniedz LLU Doktorantūras daļā. Doktoranta darba 
rezultātus reizi gada ceturksnī apspriež katedras akadēmiskajā sēdē. Doktoranta atskaite (pēc 
LLU Zinātnes padomes apstiprinātas formas) un katedras pārskats par doktora studiju plāna 
izpildes gaitu jāiesniedz Doktorantūras daļā. Atestācija turpmākām studijām doktorantūrā 
notiek katra studiju gada beigās katedras paplašinātā sēdē, piedaloties promocijas padomes 
pārstāvim.  
  

Atbilstoši Augstākās izglītības padomes lēmumam Nr. 62 “Noteikumi par 
doktorantūras studiju izveidi un realizēšanu”, kas pieņemts 1999. g. 18. jūnijā, par promocijas 
darba zinātnisko vadītāju var būt zinātņu doktors vai habilitētais zinātņu doktors, kas veic 
pētījumus izvēlētajā zinātnes nozarē (apakšnozarē), kuram ir zinātniskās publikācijas par 
pētījumiem šajā zinātnes nozarē Latvijas vai starptautiskos zinātniskajos žurnālos un kas ar 
referātiem piedalās starptautiskās konferencēs. 
 
 LLU Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktora studiju programmas kopapjoms ir 
noteikts 144 KP, no tiem teorētiskās studijas 40 KP apjomā un zinātniskais darbs 104 KP 
apjomā. Doktorantūras teorētiskajā kursā ir iekļauti: 
 
1. Obligāta daļa   -  28 KP apjomā: 

1.1. Materiālzinātnes nozares Koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozares  
                                    speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu)  -  10 KP. 
1.2. Pētījumu virziena speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu)  -    8 KP. 
1.3. Profesionālās svešvalodas speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu) -    4 KP. 
1.4. Pētījumu metodoloģijas kurss      -    6 KP.  

2. Izvēles daļa    - 12 KP apjomā. 
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Doktoranta teorētisko studiju saturu piedāvā viņa zinātniskais vadītājs, saskaņojot ar 
doktorantu, akceptē attiecīgās katedras akadēmiskā personāla sēdē un apstiprina LLU 
Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozares promocijas padome. 
Doktora studiju izvēles kursu saturu noteiktajā apjomā nosaka individuāli katram doktorantam 
studiju programmas ietvaros, ņemot vērā izvēlēto pētījumu virzienu un LLU (vai citās 
universitātēs) centralizēti piedāvāto kursu sarakstu.      
  

Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktorantūras zinātniskajā darbā ir iekļauti: 
 
1.    Pētniecība un promocijas darba sagatavošana un noformēšana        -    88...94 KP. 
2.    Pētījumu rezultātu publicēšana             -      6...10 KP. 
3.    Pētījumu rezultātu prezentēšana zinātniskās konferencēs         -      4...  6 KP. 
 

Studiju laikā doktorants iesaistās katedras un ārpuskatedras zinātniskajās aktivitātēs: 
sagatavo vismaz 5 zinātniskās publikācijas; ar referātiem piedalās vismaz 2 nacionāla  vai  
starptautiska līmeņa zinātniskajos forumos;  vismaz  vienreiz stažējas citā universitātē  (ar 
sertifikāta apliecinājumu vai iegūto rezultātu publicēšanu); piedalās valsts nozīmes zinātniski 
pētnieciskajā darbā (saņemot LZP doktorantūras  atbalsta grantu, iesaistoties starptautisku 
projektu, LZP grantu vai valsts institūciju pasūtījumu tēmu risināšanā). Doktoranta 
zinātniskās aktivitātes novērtē katedras akadēmiskajā sēdē. 

 
 

 
3.3. Studiju programmas praktiskā realizācija 

 
 

LLU studiju potenciāls nodrošina doktora studiju teorētiskā kursa un pedagoģiskā 
darba iemaņu apgūšanu, promocijas darba izstrādi un aktīvu doktoranta zinātnisko aktivitāšu 
realizāciju. LLU Fundamentālā bibliotēka, Universitātes Informātikas institūta un Meža 
fakultātes datoru klases un katedru datori ir brīvi pieejami un bez maksas katram LLU 
klātienes vai neklātienes doktorantam. Doktorantiem pastāv iespēja izmantot starptautiskos 
katalogus  caur  elektroniskās informācijas nesējiem. Vienotais bibliotēku datu tīkls nodrošina 
informācijas ieguvi internetā un ar starpbibliotēku abonementa starpniecību. Doktorantiem ir 
pieejami starptautiski citējamo žurnālu raksti par interesējošām tēmām.  Vispusīga zinātniskā 
informācija pieejama Valsts meža pētniecības institūtā Silava, LV Koksnes ķīmijas institūtā  
un meža apakšnozaru ražošanas struktūrās.  

 
 LLU Meža fakultāte ir izvietota Jelgavā, Akadēmijas ielā 11, kur atrodas fakultātes 
galvenais mācību korpuss. Atsevišķā ēkā Dobeles ielā 41 atrodas Kokapstrādes katedras 
auditorijas un laboratorijas, kur notiek kokapstrādes studiju programmās iekļauto speciālo 
studiju priekšmetu apguve un pētnieciskais darbs koksnes materiālu un tehnoloģiju jomā. 
Katedrā studentu rīcībā ir 22 datori, kuri pieslēgti INTERNETa tīklam. 

 
Zinātniskos pētījumus doktoranti veic galvenokārt Kokapstrādes katedras un institūta 

MeKA laboratorijās, LV Koksnes ķīmijas institūtā un kokapstrādes ražošanas uzņēmumos. 
Doktorantiem pastāv iespēja teorētiskā kursa un zinātnisko pētījumu daļu veikt ārzemēs. 
Jāuzsver, ka pašmāju apstākļos empīrisko novērojumu un eksperimentu izpildi nereti kavē un 
ierobežo moderno mērinstrumentu, aparātu un iekārtu trūkums, kas pagaidām katedru 
spēkiem nav novēršams.  
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Pārskata periodā Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), sadarbībā ar Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes (LLU) Meža fakultāti, un kopā ar Jēkabpils un Ventspils                   
pašvaldībām 2003.-2004. gadā īstenoja PHARE 2001 ES līdzfinansētu projektu, kura 
oficiālais nosaukums bija “Jēkabpils kokapstrādes uzņēmējdarbības parks”, bet projekta 
īstenošana notika arī Rīgā, Jelgavā un Ventspilī. LLU līdzdalība šajā projektā bija saistīta ar 
Meža nozares informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centru izveidošanu. Ideja par šāda centru 
veidošanu radās, strādājot pie meža un ar to saistīto nozaru klastera projekta; tas veicinās 
cilvēku, informācijas un zināšanu kapacitātes un infrastruktūras attīstību. 

 
Lai sasniegtu projekta mērķus un veidotu priekšnosacījumus meža nozares 

informācijas, zināšanu un tehnoloģiju centra efektīvai darbībai, 2005.gadā tika parakstīts 
līgums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Meža un koksnes produktu pētniecības un 
attīstības institūts” (saīsināti – MeKA) izveidošanu, kuru dibināja SO “Latvijas 
Kokrūpniecības federācija”, VAS “Latvijas Valsts meži” un Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Šajā pašā gadā tika noslēgts Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF), VAS 
“Latvijas Valsts meži” (LVM) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) noslēdza 
līgumu par zinātniski tehnisko un konsultatīvo sadarbību. Līgumslēdzējas puses vienojas 
sadarboties: 

 
• pētījumu un inovāciju jomā; 
• izglītības pilnveidošanas jomā; 
• tālākizglītības programmu realizācijas jomā; 
• projektu un pētījumu zinātniskās ekspertīzes jomā; 
• cilvēkresursu un materiāli tehniskās bāzes attīstības jomā. 

 
Latvijas Kokrūpniecības federācija un VAS “Latvijas Valsts meži”, noslēdzot 

sadarbības līgumu ar LLU, ņēma vērā, ka LLU un tās Meža fakultāte nodrošina meža nozari 
ar augstākās kvalifikācijas speciālistiem, realizējot atbilstošās augstākās profesionālās un 
akadēmiskās augstākās izglītības studiju programmas, kā arī izmantojot savu zinātnisko 
potenciālu nozares nozīmīgo problēmu risināšanā. LKF un LVM mērķis, attīstot Latvijas 
Meža kompleksa konkurētspēju, ir veicināt un atbalstīt līdzsvarotu LLU attīstību, veidojot to 
par aktīvu, vitālu un mūsdienīgu izglītības un pētniecības centru ar atbilstošu metodisko un 
tehnisko nodrošinājumu, saglabājot tās darbības akadēmisko raksturu un tradīcijas. 
Līgumslēdzējas puses konstatēja, ka LKF un LVM ir ieinteresētas veicināt zinātnes un 
ražošanas integrāciju, pētniecisko rezultātu ieviešanu, kokapstrādes procesu un produktu 
kvalitātes atbilstības sistēmas veidošanu, kvalificētu darbinieku apmācības uzlabošanu un uz 
zināšanām bāzētu nozares attīstību, savukārt LLU ir ieinteresēta pilnveidot zinātnisko 
potenciālu un studiju programmu kvalitāti, lai ar savu zinātniski tehnisko, potenciālu 
veicinātu meža nozares konkurētspējas paaugstināšanu. Ar šo līgumu saistītie darbi un 
pakalpojami tiek realizēti konkrētu projektu formā, tajā skaitā PHARE 2001 ES 
līdzfinansētais projekts “Jēkabpils kokapstrādes uzņēmējdarbības parks”.  
 

Meža nozares informācijas, izglītības un tehnoloģiju centrs ir  veidots kā atsevišķa 
LKF institūcija. Tās sastāvā ir trīs saistītas struktūras: 

– Informācijas centrs, 
– Izglītības centrs,  
– Tehnoloģiju centrs. 

 
Tehnoloģiju centrā ir izveidotas šādas laboratorijas, ko izmanto arī Koksnes 

materiālu un tehnoloģijas doktorantūras studenti savā pētnieciskajā darbā: 
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• koksnes zinātnes laboratorija. 
• materiālu mehānisko raksturlielumu testēšanas laboratorija. 
• materiālu ugunsizturības testēšanas laboratorija.  
• līmēto koksnes materiālu un izstrādājumu laboratorija. 
• koksnes hidrotermiskās apstrādes laboratorija. 
• mēbeļu un virsmas apdares testēšanas laboratorija. 
• mehatronikas mācību laboratorija. 
 

  Pašlaik pētnieciskā darba līmenis ir saistīts ar zinātniskā vadītāja spējām iesaistīties 
līgumdarbos un iekļaut arī doktorantu. Kokapstrādes katedrā tiek izpildīti šādi pētnieciskie 
projekti, kuru izpildē iesaistīti visi katedras 8 doktoranti: 

 
- LZP zinātniskais projekts 02.0007.3.1 ‘‘Koksnes pārstrādes produktu inovatīvās 

tehnoloģijas’’ (vad.H.Tuherms);. 
- Valsts pētījumu programma “Lapu koku audzēšanas un racionālās izmantošanas 

pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas”, projekts Nr.2, līguma uzskaites Nr.1-23/64 
“Lapu koku koksnes izmantošana mehāniskajā apstrādē jaunas produkcijas ieguvei” (vad. 
H.Tuherms); 

- Izglītības un zinātnes ministrijas finansētais Zinātņietilpīgs projekts TOP 04-64 “Bērza 
koksnes un bērza saplākšņu ekspluatācijas īpašības atkarībā no koku augšanas apstākļiem 
un saplākšņu ražošanas tehnoloģijas” (trešā puse – A/S “Latvijas Finieris”, 
vad.H.Tuherms); 

- Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Zāģmateriālu žāvēšanas kvalitāte Latvijas 
kokapstrādes uzņēmumos, tās atbilstība standartu prasībām un uzlabošanas iespējas” (vad. 
H.Tuherms); 

- Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Koksnes resursu plūsmas modeļa izstrāde un 
aprobācija” (vad. P.Rivža). 

 
Zinātniskā darba veikšanai konkursa kārtībā ir pieejami LZP doktorantūras atbalsta 

granti. Līdzšinējā pieredze apliecina, ka Meža fakultātes doktoranti šo atbalsta iespēju 
sekmīgi izmanto (doktoranti I.Akerfelds, V.Balode, U.Grīnfelds). Doktorantu  papildus 
finansējums iespējams, iesaistoties apmaksāto starptautisko projektu un LR valsts nozīmes 
pētījumu izpildē.  

 
LLU Kokapstrādes katedras doktoranti aktīvi izmanto arī ESF Nacionālās 

programmas “Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras 
pētījumiem” piedāvātas atbalsta iespējas doktorantūras studijām inženierzinātnēs. Šī projekta 
ietvaros granti ir piešķirti doktorantiem U.Spullem, E.Bukšānam un K.Zudragam. 
 
 Patreiz koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozares doktorantūrā studē 8 
doktoranti: 1. kursā – 2, 2.kursā – 4, 3.kursā – 2.  
 

Pārskata periodā materiāzinātņu nozares “Koksnes materiāli un tehnoloģijas” 
apakšnozares doktorants Ziedonis Miklaševičs aizstāvēja savu  promocijas darbu 
“Elektrolīniju un sakaru līniju balstu ražošanas tehnoloģiskie pētījumi un ekoloģiskais 
novērtējums”.  
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3.4. Vērtēšanas sistēma 

 
 

Promocijas eksāmenu programmas apakšnozarē izstrādā attiecīgā katedra, bet 
pētījumu virzienā - zinātniskais vadītājs. Abas šīs programmas apstiprina LLU Mežzinātņu un 
Materiālzinātņu promocijas padome. Promocijas eksāmeni ir atklāti un tos pieņem LLU 
Zinātņu prorektora apstiprināta eksaminācijas komisija 3 zinātņu doktoru sastāvā. 
Apakšnozares eksāmenā doktorants apliecina savu vispārējo sagatavotības līmeni un 
zināšanas konkrētajā zinātnes apakšnozarē. Pētījumu virziena eksāmens ir pierādījums par 
doktora studiju pētījumu virziena kursa sekmīgu apguvi. Šī kursa struktūru un atsevišķu 
studiju priekšmetu apjomu nosaka katedra atbilstoši promocijas darba  tematikai. Pētījumu 
virziena eksāmens notiek publiska referāta veidā ar vismaz 2 Mežzinātņu un Materiālzinātņu 
promocijas padomes pastāvīgo locekļu piedalīšanos, no kuriem viens ir attiecīgās 
apakšnozares eksperts. 

 
Promocijas procedūru nosaka LR Ministru kabinetā 1999.gada 6.aprīlī izdots 

“Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem” (Noteikumi Nr.134) un LLU Senātā 
2000.gada 14.jūnijā apstiprinātais “LLU promocijas padomju darbības nolikums”. 

 
 

3.5. Akadēmiskais personāls 

 
 

LLU ir apvienots augsts zinātniskais un pedagoģiskais potenciāls kā priekšnoteikums 
augstas kvalitātes studiju programmu realizācijai. Koksnes materiālu un tehnoloģijas doktora 
studiju programmas realizēšanā iesaistīti 18 mācību spēki, no kuriem 38,9 % ir habilitētie 
doktori (skat. 16.tabulu). 

 
Doktorantūras programmas izveides un funkcionēšanas pamatā ir zinātniskie pētījumi, 

ko veic promocijas darbu vadītāji (patreiz 3 habilitēti doktori un 2 zinātņu doktori). 
Promocijas darbu vadītāji veic Latvijas meža nozarei aktuālus zinātniskos pētījumus, iesaistot 
tajos doktorantus. Profesoru  un asociēto profesoru – promocijas darbu vadītāju galvenie 
pētījumu virzieni ir Latvijas galveno koku sugu koksnes kompleksā un perspektīvā 
izvērtēšana, apaļo kokmateriālu standartizācija un tilpuma noteikšana, zāģmateriālu kvalitātes 
noteikšana un standartizācija, koksnes modifikācijas problēmu pētījumi, kokapstrādes 
darbmašīnu un instrumentu konstrukciju pilnveidošana, koksnes hidrotermiskās apstrādes 
procesu optimizācija, tehnoloģisko procesu analīze, zemas kvalitātes koksnes pārstrāde, 
biodegvielas iegūšana un izmantošana u.c.  

 
16.tabula 

Koksnes materiālu un tehnoloģiju doktora studiju programmas 
akadēmiskais personāls 

          
Zinātniskie grādi Skaits % 
Dr.habil. 7 38,9 
Dr. 11 61,1 
Kopā 18 100 
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3.6. Pēcakreditācijas aktivitātes 

 
 

 Pēc LLU Meža fakultātes doktora studiju programmas pirmās akreditācijas 2001.gadā 
veikti tās pilnveidošanas pasākumi zemāk minētās jomās. 
 

1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi. 
Precizēti studiju programmas mērķi un uzdevumi, kas doti šajā pašnovērtējuma 
ziņojumā. 
 

2. Studiju programmas attīstība. 
• noteikti doktora studiju prioritārie virzieni materiālzinātņu nozares apakšnozarē 

“Koksnes materiāli un tehnoloģijas”; 
• studiju programma pārstrādāta saskaņā ar LLU Senātā 2002.gada 10.aprīlī 

apstiprinātu “LLU doktora studiju standartu”; 
• izstrādāts un ieviests Pētījumu metodoloģijas obligātais doktora studiju priekšmets 

ar apjomu 6 KP; 
• precizēts doktora teorētisko studiju saturs, izstrādātas programmas apakšnozares 

speckursiem, kurās jānokārto promocijas eksāmeni; 
• doktora studiju programmas zinātniskā darba sadaļā iekļautas, papildus pētniecībai 

un promocijas darba sagatavošanai, arī pētījumu rezultātu publicēšana un to 
prezentācija zinātniskās konferencēs. 

   
3. Studiju programmas praktiskā realizācija. 

• aprobācijā atrodas trīs bijušo doktorantu promocijas darbi Materālzinātņu nozares 
koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozarē, viens no kuriem atrodas promocijas 
procesā; 

• 2005./2006.studiju gadā Materiālzinātņu nozares koksnes materiālu un tehnoloģiju 
apakšnozares doktorantūrā sekmīgi studē 8 doktoranti; 

• izveidota LLU Koksnes un koksnes materiālu zinātniskā laboratorija, kurā 
iespējams veikt koksnes un koksnes materiālu īpašību pārbaudes, saskaņā ar EN 
un ISO prasībām. Turpinās laboratorijas apgāde ar mūsdienu pētniecības iekārtām, 
kas ļauj paātrināt pētījumu veikšanu un garantē rezultātu ticamību; 

• papildināts un atjaunots katedras datornodrošinājums; 
• saskaņotas ar LV Koksnes ķīmijas institūtu doktorantu iespējas izmantot pētījumu 

veikšanai institūta un katedras laboratorijas. 
   
4. Vērtēšanas sistēma. 

Doktorantu darba vērtēšana nav mainīta, notiek saskaņā ar  LLU Senātā 2002.gada 
10.aprīlī apstiprinātu “LLU doktora studiju standartu”, bet promocijas procedūra – 
saskaņā ar LR Ministru kabinetā 1999.gada 6.aprīlī izdotu “Nolikumu par promocijas 
kārtību un kritērijiem”. 
 

5. Problēmas. 
• nepietiekams studēt gribētāju skaits doktora studiju programmā; 
• doktoranti ir spiesti, materiālu apsvērumu dēļ, paralēli studijām strādāt algotu 

darbu; 
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• doktora studiju ilgums ir pa īsu, lai varētu savlaicīgi veikt eksperimentālos 
pētījumus, publicēt pētījumu rezultātus LZP atzītajos izdevumos un prezentēt 
pētījumu rezultātus starptautiskajās konferencēs, kā arī kvalitatīvi uzrakstīt un 
noformēt promocijas darbu; 

• nepietiekama potenciālo doktora studiju (promocijas darbu) vadītāju interese un 
iesaistīšanās doktora studiju aktivitātēs. 

   
 

3.7. Pašnovērtējums un priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
 
 

Pašnovērtējuma gaitā atzīts, ka LLU Meža fakultātē ir visi priekšnosacījumi, lai 
realizētu doktora studiju programmu Materiālzinātņu nozares apakšnozarē “Koksnes materiāli 
un tehnoloģijas”.  

 
Koksnes materiālu un tehnoloģiju doktora studiju attīstību nākotnē ir paredzēts veidot 

pēc sekojošiem nosacījumiem: 
 

• vienlaicīgi ar plaša profila akadēmiskām studijām, akceptēt jaunu zinātnieku un augsti 
kvalificētu speciālistu zinātniskās un profesionālās sagatavošanas aspektus, ievērojot 
Latvijas tautsaimniecības vajadzības; 

• pilnveidot studiju programmas, piedāvājot speciāli doktorantiem piemērotus studiju 
priekšmetus, apvienojot Latvijas dažādu universitāšu intelektuālo potenciālu; 

• tuvināt Meža fakultātes doktorantūras studiju programmas Eiropas Savienības valstu 
universitāšu studiju programmām; 

• paplašināt sadarbību ar citām augstskolām un zinātniskiem institūtiem ārzemēs un Latvijā, 
iesaistoties starptautiskos projektos; 

• veicinot starptautisko sadarbību ar Eiropas valstu un ASV universitātēm, nodrošinot 
doktorantu apmaiņu, vieslektoru zinātniskā potenciāla izmantošanu un sadarbību 
zinātnisko pētījumu realizācijā; 

• radīt priekšnosacījumus doktorantiem promocijas darbu savlaicīgai izstrādei;  
• papildināt laboratorijas ar modernām iekārtām un nodrošināt iespēju izmantot tās 

maģistrantiem zinātnisko pētījumu veikšanai. 
• jāturpina laboratorijas bāzes pilnveidošana un apgāde ar mūsdienu laboratorijas un 

tehnoloģisko iekārtu.  
 

Programmu satura un formas maiņa notiks, ņemot vērā doktorantu vēlmes pēc  
priekšmetu klāsta ar lielāku izvēles iespēju. Uzlabojot sadarbību ar Eiropas Savienības valstu 
universitātēm, būs iespēja ne vien stažēties, bet veikt pētījumus viņu laboratorijās. Paplašinās 
speciālā kursa jaunākās literatūras klāstu, praktizēs vieslektoru lekciju kursu organizēšanu, 
finansu nodrošinājuma ietvaros uzlabos laboratoriju materiāli tehnisko nodrošinājumu. 
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6.pielikums 
 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma  
“Kokapstrāde” un tās salīdzinājums  

 
 

1. Studiju plāns 
 
 

1.1. Humanitārie studiju priekšmeti  
 

Priekšmeta apjoms, KP  Nr. 
p.k. 

 
Kods 

 
Studiju priekšmets 

Kurss, 
semestris Kopā Teor.nod Prakse K.proj. 

1. Obligātie studiju priekšmeti 
1. FILO 101 Ētika, estētika 1.k.,  1.sem. 1,5 1,5 - - 
2. IZMA 201 Psiholoģija, pedagoģija 1.k.,  2.sem. 1,5 1,5 -  - 
3. SOCI 105 Socioloģija 2.k.,  1,.sem. 1,5 1,5 - - 
4. FILO 102 Filozofija 2.k.,  2..3m. 1,5 1,5 - - 
5. VALO 

101/102 
Profesionālā svešvaloda 1., 2. kursi 6,0 6,0 -  - 

6. FIZK Fiziskā audzināšana 1., 2. kursi (3,0) 3,0   
Kopā obligātie studiju priekšmeti 12,0 + 3,0    

 

2. Izvēles studiju priekšmeti 
1. PEDA Lietišķā psiholoģija  4.k., 1.sem. 1,0 1,0 - -  

 
 

1.2. Vispārizglītojošie studiju priekšmeti  
 

Priekšmeta apjoms, KP  Nr. 
p.k. 

 
Kods 

 
Studiju priekšmets 

Kurss, 
semestris Kopā Teor.nod Prakse K.proj.  

1. Obligātie studiju priekšmeti 
1. MATE 109 Matemātika 1.kurss 5,0 5,0 - - 
2. INFO 101 Informātika (datormācība) 1.kurss 4,0 4,0 - - 
3. FIZI 105 Fizika 1.k., 2.sem. 3,0 3,0 - - 
4. KIMI 114 Ķīmija 1.k., 2.sem. 3,0 3,0 - - 
5. VIDE 101 Ekoloģija un vides aizsardzība 3.k., 1.sem. 2,0 2,0 - - 
6. MEZK 313 Pētījumu metodoloģija 3.k., 1.sem. 2,0 2,0 - - 
7. DVID 305 Cilvēka aizsardzība un ergonomika 3.k., 2.sem. 3,0 3,0 -  

Kopā obligātie studiju priekšmeti 22,0    

 

2. Izvēles studiju priekšmeti 
1. KOKA 414 Datorizētā projektēšana 3.k., 1.sem. 1,0 1,0 - -  

 
 

1.3. Nozares teorētiskie pamatkursi  
 

Priekšmeta apjoms, KP  Nr. 
p.k. 

 
Kods 

 
Studiju priekšmets 

Kurss, 
semestris Kopā Teor.nod Prakse K.proj.  

1. Obligātie studiju priekšmeti 
1.  SPEK 112 Konstrukciju materiāli 1.k., 1.sem. 2,0 2,0 - - 
2. MEHA 104 Tehniskā grafika 1.kurss 4,0 4,0 - - 
3. MEHA 119 Teorētiskā mehānika 2.k., 1.sem. 2,5 2,5 - - 
4. MEHA 123 Materiālu pretestība 2.k., 1.sem. 3,0 3,0 - - 
5. MEHA 114 Mašīnu elementi 2.k., 1.sem. 2,5 2,5 - - 
6. MEHA 126 Hidraulika un hidropiedziņa 2.k., 1.sem. 2,5 2,5 - - 
7. LENI 108 Elektrotehnika un rūpnieciskā 

elektronika 
2.k., 1.sem. 2,5 2,5 - - 

8. PART 305 Siltumtehnika un siltumapgāde 2.k., 2.sem. 2,5 2,5 - - 
Kopā obligātie studiju priekšmeti 21,5    

 



 2

 
 
 

 
1.4. Kokapstrādes pamati, materiāli un konstrukcijas 

 
Priekšmeta apjoms, KP  Nr. 

p.k. 
 

Kods 
 

Studiju priekšmets 
Kurss, 

semestris Kopā Teor.nod Prakse K.proj. 
 

1. Obligātie studiju priekšmeti 
1. KOKA 001 Ievads specialitātē 1.k., 1.sem. 1,0 1,0 - - 
2. MIZM 312 Koksnes mācība 1.k., 1.sem. 4,0 2,0 2,0 - 
3. KOKA 003 Kokapstrādes pamati  1.kurss 3,0 - 3,0 - 
4. KOKA 311 Koka izstrādājumu konstruēšanas 

pamati  
1.k., 2.sem. 2,0 1,0 1,0 - 

5. KOKA 004 Koksnes mehāniskā apstrāde 1.k., 2.sem. 2,0 - 2,0 - 
6. MIZM 313 Meža prečzinība 2.k., 2.sem. 2,0 2,0 - - 
7. KOKA 312 Koka būvkonstrukcijas 3.k., 2.sem. 2,0 2,0 - - 
8. ARBU 115 Rūpniecības būvniecības pamati 3.k., 2.sem. 1,5 1,5 - - 

Kopā obligātie studiju priekšmeti 17,5    

 

2. Izvēles studiju priekšmeti 
1. KOKA 416 Kokgriešana 2.k., 1.sem. 2,0 2,0 - - 
2. KOKA 419 Mēbeļu ražošana atbilstoši ES 

prasībām 
3.k., 2.sem. 1,0 1,0 - - 

3. KOKA 420 Guļbūvju ražošana 4.k., 1.sem. 2,0 2,0 - - 

 

 
 
 
 

1.5. Kokapstrādes uzņēmumu iekārtas un to ekspluatācija 
 

Priekšmeta apjoms, KP  Nr. 
p.k. 

 
Kods 

 
Studiju priekšmets 

Kurss, 
semestris Kopā Teor.nod Prakse K.proj. 

 

1. Obligātie studiju priekšmeti 
1. KOKA 102 Tehniskā mērīšana kokapstrādē 1.k., 1.sem. 1,0 1,0 - - 
2. KOKA 301 Koksnes griešanas procesi 2.k., 1.sem. 1,5 1,5 - - 
3. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un 

instrumenti 
2.k., 2.sem. 6,0 4,0 2,0 - 

4. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 2.k., 2.sem. 1,5 1,5 - - 
5. LENI 377 Automatizācijas pamati 3.k., 2.sem. 2,0 2,0 - - 

Kopā obligātie studiju priekšmeti 12,0    

 

2. Izvēles studiju priekšmeti  
1. KOKA 415 Iekārtas uzturēšanas organizācija 3.k., 2.sem. 1,0 1,0 - - 
2. KOKA 403 Instrumentu saimniecība 3.k., 2.sem. 1,0 1,0 - - 
3. KOKA 417 CNC kokapstrādē 2.k., 2.sem. 1,0 1,0 - - 

 

4. KOKA 302 Kokapstrādes mašīnas un 
instrumenti 

3.k., 1.sem. 2,0 - - 2,0  

5. KOKA 303 Pneimotransports kokapstrādē 3.k., 1.sem. 1,5 - - 1,5  
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1.6. Tehnoloģiskie studiju priekšmeti 
 

Priekšmeta apjoms, KP  Nr. 
p.k. 

 
Kods 

 
Studiju priekšmets 

Kurss, 
semestris Kopā Teor.nod Prakse K.proj. 

 

1. Obligātie studiju priekšmeti 
1. KOKA 321 Zāģmateriālu ražošana 2.k., 2.sem. 6,0 3,0 2,0 1,0 
2. MEZK 314 Mežsaimniecības pamati 3.k., 1.sem. 2,0 2,o - - 
3. KOKA 327 Koksnes hidrotermiskā apstrāde 3.k., 1.sem. 6,0 3,0 2,0 1,0 
4. KOKA 322 Līmēto materiālu ražošana 3.k., 2.sem. 5,5 3,5 2,0 - 
5. KOKA 324 Koka izstrādājumu ražošana 3.k., 2.sem. 6,5 3,0 2,0 1,5 
6. KOKA 325 Koksnes materiālu apdare 4.k., 1.sem. 2,0 2,0 - - 
7. KOKA 101 Kokapstrādes procesu modelēšana 4.k., 1.sem. 2,0 2,0 - - 
8. KOKA 326 Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas 4.k., 2.sem. 1,5 1,5 - - 
9. KOKA 328 Kokapstrādes ražotņu projektēšana 4.k., 2.sem. 1,5 1,5 - - 

Kopā obligātie studiju priekšmeti 33,0    

 

2. Izvēles studiju priekšmeti 
1. KOKA 404 Taras un ēvelēto materiālu ražošana 3.k., 1.sem. 1,0 1,0 - - 
2. KOKA 402 Koksnes aizsardzība un 

konservēšana 
4.k., 1.sem. 1,0 1,0 - - 

3. MIZM Mežizstrādes pamati 4.k., 1.sem. 1,5 1,5 - - 

 

4. KOKA 322 Līmēto materiālu ražošana 3.k., 2.sem. 2,0 - - 2,0  
5. KOKA 325 Koksnes materiālu apdare 4.k., 1.sem. 1,5 - - 1,5  
6. KOKA 328 Kokapstrādes ražotņu projektēšana 4.k., 2.sem. 1,0 - - 1,0  
7. KOKA 101 Kokapstrādes procesu modelēšana 4.k., 1.sem. 1,5 - - 1,5  

 
 
 
 

1.7. Ekonomiskie un organizatoriskie studiju priekšmeti  
 

Priekšmeta apjoms, KP  Nr. 
p.k. 

 
Kods 

 
Studiju priekšmets 

Kurss, 
semestris Kopā Teor.nod Prakse K.proj. 

 

1. Obligātie studiju priekšmeti 
1. EKON 103 Ekonomikas teorija 2.k., 2.sem. 1,5 1,5 - - 
2. EKON 104 Tiesību pamati 3.k., 1.sem. 1,0 1,0 - - 
3. MIZM 319 Kokapstrādes ekonomika 3.k., 1.sem. 1,5 1,5 - - 
4. UZND 124 Uzņēmējdarbības likumi 3.k., 2.sem. 1,0 1,0 - - 
5. MIZM Uzņēmējdarbība kokapstrādes 

uzņēmumos 
3.,4.kursi  12,0 2,5 8,0 1,5 

6. GRAM 306 Grāmatvedība un uzskaite 4.k., 1.sem. 1,5 1,5 - - 
7. MIZM 322 Koktirdzniecība 4.k., 2.sem. 1,5 1,5 - - 

Kopā obligātie studiju priekšmeti 20,0    

 

2. Izvēles studiju priekšmeti 
1. EKON Panākumu algoritms 3.k., 1.sem. 1,0 1,0 - - 
2. EKON Mārketings 3.k., 2.sem. 1,0 1,0 - - 
3. SOCI Vadzinības pamati 3.k., 2.sem. 3,0 3,0 - - 
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2. Studiju programmas salīdzinājums 
 
 

2.1. Kokapstrādes studiju programmas kopapjoma sadalījums pa priekšmetu grupām 
un salīdzinājums ar ārvalstu augstskolu studiju programmām 

 
Studiju priekšmetu grupas apjoms, KP, un īpatsvars, %, no kopapjoma   

 
Studiju 

priekšmetu  
grupas 

Helsinku  
Tehnoloģijas 
universitāte 
(koksnes me-

hāniskā 
tehnoloģija) 

Stokholmas 
Karaliskā 

Tehnoloģijas 
universitāte 

(koksnes 
tehnoloģija) 

Latvijas 
Lauksaim-

niecības 
universitāte 
(kokapstrāde) 

Kauņas 
Tehnoloģiskā 
universitāte 

(kokapstrādes 
tehnoloģija) 

Vispārizglītojošie (funda-
mentālie, humanitārie un  
profila akadēmiskie) 

 
62 KP 
34,4 % 

 
80 KP 
44,4 % 

 
56 KP 
35,0 % 

 
86 KP 
43,0 % 

Speciālie (profila speciālie  
un uzņēmējdarbības) 

80 KP 
44,5 % 

68 KP 
37,8 % 

56+4 KP 
37,5 % 

70 KP 
35,0 % 

Brīvās izvēles 10 KP 
5,6 % 

20 KP 
11,1 % 

6 KP 
3,8 % 

8 KP 
4,0 % 

Prakses 8 KP 
4,4 % 

- 
(17 nedēļas) 

26 KP 
16,2 % 

16 KP 
8,0 % 

Nobeiguma darbs (maģistra 
darbs – MD, diplomdarbs – 
DD, diplomprojekts  – DP) 

 
20 (MD) 
11,1% 

 
12 (MD) 

6,7 % 

 
12 DP (DD) 

7,5 % 

 
20 DP (MD) 

10,0 % 
K  o  p  ā 180 KP 

100 % 
180 KP 
100 % 

160 KP 
100 % 

200 KP 
100 % 

 
 

2.2. Kokapstrādes studiju programmas dažu speciālo priekšmetu apjoma salīdzinājums 
ar ārvalstu augstskolu studiju programmām 

 
Helsinku Tehnoloģijas 

universitāte 
(koksnes mehāniskā tehnoloģija) 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 
(kokapstrāde) 

Tallinas Tehniskā 
universitāte 
(kokapstrāde 

Studiju priekšmets KP Studiju priekšmets KP Studiju priekšmets KP 
Koksne kā izejmateriāls 3,0 Koksnes mācība 

Meža prečzinība  
2,0 
2,0 

Koksnes zinātne un prečzinība 3,0 

Kokapstrādes tehnika un 
tehnoloģija 

5,0 Kokapstrādes mašīnas un 
instrumenti, griešanas 
procesi 

5,5 Kokapstrādes iekārtas 4,0 

Kokzāģēšanas rūpniecība 4,0 Zāģmateriālu ražošana 4,0 Zāģmateriālu tehnoloģija 4,5 
Koksnes plātņu rūpniecība 3,0 Līmēto materiālu ražošana 3,5 Koksnes plātņu tehnoloģija 4,0 
Mēbeļrūpniecība 3,0 Koka izstrādājumu ražošana 4,5 Koka izstrādājumu tehnoloģija 5,0 
Celulozes un papīr-
rūpniecības pamati 

 
2,0 

Koksnes ķīmiskās 
tehnoloģijas 

 
1,5 

Koksnes ķīmiskās 
tehnoloģijas 

 
1,5 

Meža nozares ekonomika 2,0 Kokapstrādes ekonomika 1,5 Uzņēmumu ekonomika 2,0 
Uzņēmējdarbība 3,0 Uzņēmējdarbības organizā-

cija kokapstr. uzņēmumos 
4,0 Uzņēmējdarbība 3,0 

Pārklājumu tehnoloģija 3,0 Koksnes materiālu apdare 2,0 Apdares tehnoloģija 4,0  
Koktirdzniecība 3,0 Koktirdzniecība 1,5 Uzņēmumu saimnieciskā 

darbība  
1,5 
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7.pielikums 
 

Studiju priekšmetu anotācijas 
  
 
 

1. Kokapstrādes augstākās profesionālās izglītības studiju programmu  
studiju priekšmetu anotācijas 

 
1. Fundamentālie studiju priekšmeti. 

 
1.1.  FIZI 105. Fizika. 3,0 KP. Eksāmens 2.sem.  

Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Doc. A.Zeidemane 
Fizika ir pamats visu dabas un inženierzinātņu apguvei. Fizikā atklātās likumsakarības 

veido bāzi jaunām inovācijām tautsaimniecībā. Risinot problēmas fizikā, veidojas analītiskā 
domāšana, kas ļauj apzināties cēloņsakarības, induktīvi un deduktīvi spriest. Mūsdienu 
speciālistam jāzina fizikas pamati, lai veidotu pareizu pasaules uzskatu un radoši izmantotu 
fizikālās likumsakarības praksē. 

 
1.2.  INFO 101. Informātika (datorapmācība). 4,0 KP. Ieskaites 1., 2. semestrī. 

Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Lekt. I Kazaine 
Studenti iegūst teorētiskas zināšanas par informātiskiem procesiem, datorsistēmas 

aparatūru un programmatūru, informācijas tehnoloģijas nozares attīstību Latvijā un pasaulē, 
kā arī praktiski apgūst iemaņas darbā ar teksta redaktora Microsoft Word un elektronisko 
tabulu Microsoft Excel. 

 
1.3.  KIMI 114. Ķīmija. 3,0 KP. Eksāmens 2.semestrī. 

 Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Doc. I.Čakste 
Ķīmija ir zinātne par vielu uzbūvi, īpašībām un pārvērtībām. Inženierzinātņu studiju 

viena no nepieciešamībām ir orientēties dažādu materiālu īpašībās. Ķīmijas zināšanas ir 
pamatota prasība ne tikai speciālo priekšmetu izpratnei, bet ikvienam noderīgas arī sadzīvē. 

 
1.4.  MATE 109. Matemātika. 5,0 KP. Ieskaite 1.semestrī, eksāmens 2.semestrī.  

Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Prof. R.Ozoliņš 
Matemātika kā starptautiska simbolu valoda. Skaitļa jēdziena evolūcija. Koordinātu 

metode ģeometrijas uzdevumu risināšanā. Līniju vienādojumi, uzdevumi par taisni plaknē. 
Koordinātu sistēmas translācija. Vektoru algebras pamati. Taisne un plakne telpā. Otrās 
kārtas virsmas. Funkcija un tās robeža. Funkcijas atvasinājums un diferenciālis. Primitīvā 
funkcija un nenoteiktais integrālis, tā īpašības. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšanas 
paņēmieni. Noteiktais integrālis, Ņutona-Leibnica teorēma. Laukumu un tilpumu 
aprēķināšana. Vairākargumentu funkcijas, to ekstrēmi. Vismazāko kvadrātu metode. Parastie 
diferenciālvienādojumi, to sastādīšana un atrisināšana. 

 
1.5.  KOKA  101. Kokapstrādes procesu modelēšana.  2,0 KP. Ieskaite 7 semestrī.      

 Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Prof. H.Tuherms 
 Modelēšanas un optimizācijas galvenie jēdzieni. Ekonomiski matemātiskās 
modelēšanas pamati. Optimalitātes kritērija izvēles problēmas. Ekspertaptauja. Kokapstrādes 
tehnoloģisko procesu ierobežojumi.  Tipveida optimizācijas modeļi lineārās programmēšanas 
uzdevumu formā. Nelineārās programmēšanas  uzdevumi.  
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1.6.  MEHA 119. Teorētiskā mehānika. 2,5 KP. Eksāmens 3.semestrī.  
  Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Lekt. J.Vizbulis 
 Statika. Klasiskās mehānikas pamatlikumi. Spēki un spēku sistēmas. Spēka 
moments pret punktu un asi. Spēkpāri. Vienkāršākās spēku sistēmas. Līdzsvara nosacījumi. 
Slīdes un rites berze. Smagumcentrs. Kinemātika. Punkta kinemātika. Trajektorija, ātrums un 
paātrinājums. Ķermeņa virze, rotācija un plakanparalēla kustība. Punkta salikta kustība. 
Dinamika. Punkta dinamika. Mehāniskās sistēmas dinamika.    
 

1.7.  MEZK 313. Pētījumu metodoloģija. 2,0 KP. Ieskaite 5.semestrī.  
  Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Asist. S.Luguza 
 Pētījumu metodoloģijā studenti apgūst induktīvās izziņas pamatjēdzienus, 
reprezentativitātes  problēmas risinājumu, inženierpētījumu empīriskās informācijas 
ievākšanas un statistiskās apstrādes pamatmetodes (paraugkopas rādītāju aprēķināšana, 
hipotēžu pārbaude, korelācijas un regresijas analīzes). 

 
 
2. Humanitārie studiju priekšmeti. 

 
2.1.  FILO 101. Ētika, estētika. 1,5 KP. Ieskaite 1.semestrī.  

 Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Doc. G Brāzma 
 Kursā tiek skatīta ētika kā praktiskā filozofija, tās vieta Eiropas kultūrā un loma 
cilvēku dzīvē un sabiedrībā. Tiek pievērsta uzmanība galvenajām ētikas un estētikas 
kategorijām. Studenti iegūst zināšanas par nozīmīgākām ētikas un estētikas problēmām 
mūsdienās, veido morālo orientāciju un gaumi. 

 
2.2.  FILO 102. Filozofija. 1,5 KP. Ieskaite 4.semestrī.  

 Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Lekt. E.Apsīte 
 Filozofija, tās vēsture no senatnes līdz mūsdienām. Apziņas, izziņas, matērijas, 
telpas, laika, attīstības problēmas. Sabiedrības attīstības periodi. Modernās filozofijas virzienu 
aktuālās problēmas: kopība un komunikācija, personība un masas, vara, saprašana u.c. 

 
2.3.  IZMA 201. Psiholoģija. 1,5 KP. Ieskaite 2.semestrī.  

 Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Lekt. V.Vanovska 
 Sevis izzināšana un pašpilnveidošanās. Pašapziņas stiprināšana. Personības 
struktūra, tās virzība un pieredze. Personības attīstības iespējas laukos. Prasme strādāt grupā. 
Grupu veidi, mērķi, uzdevumi, normas, motivācija. Saskarsme grupā. Konfliktu risināšana. 
Karjeras veidošana atbilstoši personībai. Vadī’šana, vadīšanas stili, vadītāja spējas un 
pašnovērtējums. Konsultatīvā darbība laukos. Klientcentrētu attieksmju veidošana. Pieaugušo 
izglītība. Psihiskās veselības aizsardzība. Psiholoģiskā situācija laukos. Psihiskā palīdzība. 
Stresa optimizācija. 

 
2.4.  SOCI 101. Socioloģija. 1,5 KP. Ieskaite 3.semestrī.  

 Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Lekt. V.Korpa 
 Socioloģijas priekšmets. Ieskats socioloģijas vēsturē. Socioloģisko pētījumu 
organizācija un metodika. Kultūra. Sociāla mijiedarbība. Mūsdienu sabiedrības sociālās 
struktūras īpatnības. Sociālā mobilitāte. Sabiedrības formālā organizācija. Etniskās grupas un 
etniskās attiecības. Politiskā vara. Valsts. Politiskās partijas. Politiskie režīmi un demokrātija. 
Sociālās institūcijas: ekonomika, ģimene, izglītība, dzimums, reliģija. Sociālā politika. 
Sociālās problēmas mūsdienu sabiedrībā: deviance un noziedzība, vides problēmas, 
iedzīvotāji un reģionālā plānošana. 
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2.5. VALO 101. Profesionālā svešvaloda (angļu, vācu vai franču valoda). 3,0 KP. 

 Ieskaite 4.semestrī.  
 Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Asist. M.Svika, lekt.V.Vazne 
 Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu 
par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un 
speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). 
Programma paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos un līmeņos. 

 
2.6.  SPOR 101. Fizkultūra. 3,0 KP. Ieskaites 1., 2., 3. un 4.semestros.  

Obligātais kokapstrādes specialitātes studijām.  
 Praktiskās nodarbības nodrošina nepieciešamo fizisko īpašību attīstību un 
organisma to funkcionālo sistēmu spēju, kuras konkrētajā sporta veidā veic pamatslodzi, 
attīstības līmeni. Teorētiskās zināšanas sniedz priekšstatu par fizisko vingrinājumu 
fizioloģisko ietekmi uz organismu, iepazīstina ar sacensību noteikumiem un to pareizas 
organizēšanas principiem. 

 
 
 
3. Profila akadēmiskie studiju priekšmeti. 

 
3.1.  MEHA 104. Tehniskā grafika. 4,0 KP. Eksāmens 1.semestrī, ieskaite 2.semestrī.  

 Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Doc. M.Aumale 
 Vispārējie rasējumu noformēšanas noteikumi. Projicēšanas metodes. Kompleksais 
rasējums. Ģeometrisko pamatelementu projekcijas, to savstarpējais novietojums telpā, 
attēlošana kompleksajā rasējumā. Pārveidošanas paņēmieni. Projekciju plakņu maiņa. 
Metriskie un pozicionālie uzdevumi. Līknes un virsmas. Virsmu šķelšana ar plakni. Virsmu 
savstarpējā šķelšanās. Izklājumi. Aksonometriskās projekcijas. Skatu konstruēšana. Griezumi, 
šķēlumi, to veidi, pielietojums saskaņā ar vienoto konstruktoru dokumentācijas sistēmu. 
Vītnes attēlošana un apzīmēšana rasējumos. Skices. Izstrādājumu un rasējumu veidi. 
Specifikācija. Savienojuma kopsalikuma rasējums. Detaļu darba rasējumi. 
 

3.2.  MEHA 123. Materiālu pretestība. 3,0 KP. Eksāmens 3.semestrī.  
Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Prof. A.Kaķītis 
 Materiālu pretestības priekšmets, tā attīstības vēsture un pamatuzdevumi. Ārējie un 
iekšējie spēki. Šķēluma  metode. Iekšējo spēku faktoru epīras. Spriegumi. Stiepes (spiedes) 
slogojums. Cirpe (bīde). Saliktais spriegumstāvoklis. Stiprības teorijas. Vērpes slogojums. 
Lieces slogojums. Saliktie slogojumi. Elastīgie pārvietojumi. Statiski nenoteicamas sistēmas. 
Laikā mainīgi spriegumi. Dinamiskās slodzes.     
 

3.3.  SPEK 112. Konstrukciju materiāli. 2,0 KP. Eksāmens 1.semestrī.  
 Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Prof. G.Vērdiņš 
        Konstrukciju materiālu klasifikācija, struktūra, fizikāli – mehāniskās īpašības un 
pielietojums.  Sakausējumu teorija. Metālu termiskā apstrāde, tās pielietošana. Materiālu 
sortiments. Konstrukciju materiālu izvēles pamatprincipi. Mērīšanas pamati, mērinstrumentu 
izvēle. Pielaides un sēžas. Virsmas raupjums un precizitāte. Griešanas procesa būtība un 
pamatprincipi. Metālgriešanas mašīnas un instrumenti. Tehnoloģiskā procesa pamatelementi. 
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3.4.  MEHA 114. Mašīnu elementi. 2,5 KP. Eksāmens 3.semestrī. 
Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. As.prof. V. Pušinskis 
 Mašīnu elementu kursā aplūko savienojumus (izjaucamos un neizjaucamos), mašīnu 
elementus rotācijas kustībai ( vārpstas, gultņi, sajūgi u.c.), pārvadus (berzes, zobratu, 
gliemeža, siksnas, ķēdes u.c.) kā arī atsperes. Celšanas – transporta mašīnu kursa aplūko 
speciālo mašīnu kursa aplūko speciālo mašīnu detaļu uzbūvi, aprēķinu un izvēli, kā arī celtņu 
un konveijeru mehānismus, kuri sastāv no vispārīgās nozīmes un speciālajām detaļām. 
Priekšmeta izklāsts satur mašīnu elementu projekta un pārbaudes aprēķinus, ievērojot detaļu 
noslogojumu. Priekšmeta studiju galarezultātā studentam jāprot no aprēķinu shēmas nonākt 
līdz detaļas darba rasējumam. 

 
3.5. MEHA 126. Hidraulika un hidropiedziņa. 2,5 KP. Ieskaite 3.semestrī.  
     Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studentiem. Prof. Ē.Kronbergs 

 Šķidruma fizikālās īpašības. Spiediens un spēki mierā esošā šķidrumā. 
Hidrodinamika. Bernulli vienādojums. Iztece. Cauruļvadu aprēķins. Hidraulisko mašīnu 
raksturlielumi un aprēķini. Hidropiedziņa. Shematiskie apzīmējumi. Darba šķidrumi un to 
īpašības. Galveno hidroagregātu funkcionālā nozīme, konstrukcija, darbības principi un 
parametri. Hidropiedziņas projektēšanas pamatnosacījumi un metodika. 
 
 
3.6. LENI 377. Automatizācijas pamati. 2,0 KP. Eksāmens 6.semestrī. 
Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studentiem. Prof. A.Šnīders 
 Automātikas pamatjēdzieni. Automātiskās vadības principi. Automātiskās vadības 

elementu un sistēmu klasifikācija. Tehnoloģisko parametru mērīšanas pārveidotāji. Signālu 
pastiprinātāji un pārveidotāji. Izpildmehānismi un komandaparāti. Tehnoloģisko parametru 
automātiskās kontroles un regulēšanas sistēmas. Zāģmateriālu žāvēšanas procesa 
automatizācija. Kokapstrādes darbgaldu elektropiedziņas automatizācija. Kokapstrādes 
darbgaldu slodzes automātiskās stabilizācijas sistēmas analīze un sintēze. Plūsmas līniju 
automatizācija. Kokapstrādes procesu robotizācija. 
 

3.7. LENI 108 . Elektrotehnika un rūpnieciskā elektronika. 2,5 KP. Eksāmens 3.semestrī. 
    Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studentiem. As.prof. I.Kleģeris 

 Jēdziens par līdzstrāvas un magnētiskajām ķēdēm un to inženieranalīzes metodēm. 
Sinusoidālā maiņstrāva – raksturlielumi un pamatlikumi. Aprēķinu metodes. Trīsfāzu 
maiņstrāvas ķēdes. Elektrisko un neelektrisko lielumu elektriskas mērīšanas metodes. 
Elektriskie tīkli. Transformatori. Elektroenerģijas patērētāji: elektriskās mašīnas, t.sk., 
asinhronais dzinējs, siltuma un gaismas enerģijas avoti – uzbūve, darbības princips, 
ekspluatācija. Elektroiekārtu vadības un aizsardzības aparatūra, tās aprēķins. Elektrodrošība. 
Elektronikas elementi: diodes, tranzistori – to raksturlīknes. Maiņstrāvas taisnošana. 
Pastiprinātāji. Elektromagnētisko svārstību un impulsu ģeneratori. Bezkontaktu komutācijas 
principi. 

 
3.8. PART 305. Siltumtehnika un siltumapgāde. 2,5 KP. Eksāmens 4.semestrī.  
      Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studentiem. Doc. E.Sturmoviča 

 Siltumtehnikai, kā enerģētikas sastāvdaļai, cilvēces pastāvēšanā un attīstībā ir 
izšķirīga nozīme. Enerģijas iegūšanas un izmantošanas pakāpe nosaka valsts attīstības līmeni. 
Enerģijas avotu izsīkšana rada nepieciešamību tās racionālai izmantošanai. Arvien svarīgāka 
nozīme cilvēces eksistencei ir enerģijas iegūšanas blakusparādībām (siltuma nokļūšana 
apkārtējā vidē, kaitīgo degšanas produktu veidošanās, siltumnīcas efekts u.c.). 
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3.9. ARBU 115. Rūpniecības būvniecības pamati. 1,5 KP. Ieskaite 5.semestrī. 

 Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studentiem. Lekt.M.Žodziņa 
 Rūpniecības ēkas projektēšana, pamatprincipi. Latvijas būvnormatīvi. Vispārējās 
ziņas par rūpniecības celtniecību. Rūpniecības ēku klasifikācija. Funkcionālās, konstruktīvās, 
tehniskās, estētikas, ekonomiskās prasības. Būvmateriāli, to īpašības, veidi. Rūpniecības 
teritoriju ģenerālie plāni. Ēku konstruktīvie elementi; pamati, pārsegumi, karkasi, sienas, 
jumti, grīdas. Palīgēkas un palīgtelpas, to projektēšana. Saistība ar tehnoloģiju. Ēku sanitārā 
tehnika: apkure, vēdināšana, ūdensapgāde, kanalizācija. 

 
 
 
4. Profila speciālie studiju priekšmeti. 

 
 

4.1. MEZK 314. Mežsaimniecības pamati. 2,0 KP. Ieskaite 5.semestrī.  
 Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studentiem. Lekt. K.Banis 
 Mežsaimniecība - darbība, kas vienotā veselumā sasaista mežkopību, meža izstrādi 
un meža produktu realizāciju. Mūsdienu mežsaimniecībai saskaņoti jārisina ekoloģiskie, 
ekonomiskie un sociālie uzdevumi. Ekonomiski veiksmīgas mežsaimnieciskās 
uzņēmējdarbības svarīgākais priekšnoteikums ir ekoloģisko likumsakarību izpratne. 
Programmā iekļauta mežu zemju un kokaudzes vērtības noteikšanai, rekomendācijas 
kokaudzes ražības, veselības un kvalitātes paaugstināšanai, sīkkoksnes, zaru un nekoksnes 
produktu lietderīgai izmantošanai. Mežsaimnieciskās darbības sekas un to prognozēšana. 

 
4.2.  KOKA  001. Ievads specialitātē. 1,0 KP. Ieskaite 1.semestrī.  

 Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Lekt.L.Kūliņš 
 Darba drošības prasības, ievadinstruktāža. Studiju organizācija LLU. Meža 
fakultāte: vēsture, struktūra, studiju organizācija. Kokapstrādes studiju programma. Studiju 
process un motivācija. Izziņas teorija. Problēmsituāciju risināšana. Informācijas apstrādes 
veidi. Studijas un veselība. Bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas pamati. Informācijas ieguves 
sistēmas, datu bāzes, lasāmatmiņas kompaktdiski. INTERNET. Studentu organizācijas. 
Studijas vecāko kolēģu skatījumā. Meža nozare un kokapstrāde Latvijas tautsaimniecībā. 
Ieskaites darbs. 

  
4.3.  KOKA  102. Tehniskā mērīšana kokapstrāde. 1,0 KP. Ieskaite 2 semestrī.  

 Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Lekt.K.Būmanis 
 Tehniskās mērīšanas pamati, mērvienības un mērvienību sistēmas, mērīšanas metodes 
un līdzekļi, mērinstrumentu metroloģiskie raksturlielumi, mērīšanas kļūdas, praktisko iemaņu 
apguve tehniskajos mērījumos, detaļu virsmu formas un novietojuma kontroles pamatjēdzieni, 
detaļu virsmu raupjums un parametri, izmēru pielaides un sēžas. 

  
4.4.  MIZM 312. Koksnes mācība. 2,0 KP. Eksāmens 1.semestrī.  

 Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Prof.L.Līpiņš 
 Kokaugu daļas, to fizioloģiskās funkcijas un izmantošanas iespējas. Koksnes 
makro, mikro un ķīmiskā uzbūve. Koksnes fizikāli mehāniskās īpašības, koku sugu vērtējums. 
Dažādu faktoru ietekme uz koksnes īpašību izmaiņām. Apaļo kokmateriālu uzglabāšana. 
Koksnes īpašību uzlabošanas un kalpošanas laika palielināšanas pasākumi. 
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4.5.  MIZM  313. Meža prečzinība. 2,0 KP. Ieskaite 4.semestrī.  

Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Prof.L.Līpiņš 
 Koksnes vainu veidi, to rašanās iemesli, attīstības gaita, pazīmes noteikšanā, 
ietekme uz pārstrādes procesu un gatavās produkcijas kvalitāti, uzmērīšana. Kokmateriālu 
klasifikācija, tirgus prasības apaļo sortimentu sagatavošanā, sortimentu raksturojošie rādītāji 
un kvalitātes prasības. Apaļo sortimentu uzmērīšana, tilpuma noteikšana, marķēšana. Stumbra 
racionālās sagarumošanas principi dažādiem koksnes vainu veidiem. Zāģmateriālu koksnes 
vainu veidi, pazīmes un uzmērīšana. Citi mežā iegūstamie produkcijas veidi. 

 
4.6.  KOKA  301. Koksnes griešanas procesi. 1,5 KP. Ieskaite 3 semestrī.  

 Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Prof.H.Tuherms 
 Koksnes un koksnes materiālu griešanas būtība, faktori, kas ietekmē griešanas 
procesus. Koksnes un griežņa savstarpējā iedarbība griešanas procesā. Fizikālās parādības, 
kas raksturo griešanas procesu, to savstarpējās sakarības un griešanas procesa faktora ietekme 
uz šīm parādībām. Griešanas un padeves kustības. Griešanas spēks un jauda. Apstrādes 
kvalitāte un precizitāte. Griešanas procesu parametru aprēķināšana kokapstrādes 
darbmašīnām. Optimālo griešanas režīmu izvēle. 

  
4.7.  KOKA   302. Kokapstrādes mašīnas un instrumenti. 4,0 KP. Eksāmens 4.semestrī.  

Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Lekt.U.Miončinskis 
 Koksnes mehāniskās apstrādes iekārtu un instrumentu teorija, to konstrukcijas un 
parametri, tehnoloģiskā piemērotība un lietojamība. Instrumentu projektēšana, konstrukcijas, 
izvēle, to atjaunošana un iestatīšana. Iekārtu konstrukcijas, darbība, regulēšana un racionālā 
ekspluatācija. Darbmašīnu kinemātiskie, spēka, jaudas, enerģētiskie un konstruktīvie aprēķini, 
darbmašīnu ražīguma un apstrādes kvalitātes noteikšana. Drošības prasības un drošie darba 
paņēmieni. Kokapstrādes iekārtu modernizācija. 

 
4.8. KOKA   303. Pneimotransports kokapstrādē. 1,5 KP. Ieskaite 4.sem.  

 Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Asist. M.Arbidāns 
 Apgūstot priekšmetu studenti sīkāk iepazīstas ar kokapstrādes cehos lietoto skaidu 
nosūkšanas iekārtu veidiem, to konstruktīvo izveidojumu, kā arī projektēšanas un aprēķinu 
metodiku. Tiek dots nepieciešamais izziņas materiāls par sasmalcinātas koksnes 
pneimotransporta iekārtu konstruktīvo izveidojumu un projektēšanas metodiku. 

  
4.9. KOKA   311. Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati. 1,0 KP. Ieskaite 1.semestrī. 

 Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Lekt.L.Kūliņš 
 Koka izstrādājumi, to klasifikācija. Mēbeles, sadzīves priekšmeti. Prasības koka 
izstrādājumiem ekspluatācijas procesā. Koka konstrukcijās izmantojamie materiāli. Materiālu 
patēriņa aprēķins. Koka izstrādājumu konstruēšanas pamatprincipi. Savienojumi koka 
konstrukcijās. Izjaucamie savienojumi un furnitūra. Neizjaucamie savienojumi. Mēbeļu 
funkcionālie izmēri. Sistēma “cilvēks - mēbele”. Mēbeļu konstruēšanas estētiskās prasības. 
Kompozīcijas pamatelementi. Korpusmēbeļu konstrukcijas. Rāmju pildiņu konstrukcijas, 
statņu mēbeles, plātņu mēbeles. Mēbeļu konstrukcijās biežāk sastopamās nepilnības. Krēsli, 
to veidi, konstrukcijas. Galdi, to veidi, konstrukcijas. Mēbeļu attīstības vēsture saistībā ar 
mākslas un arhitektūras stiliem. 
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4.10. KOKA  312. Koka būvkonstrukcijas. 2,0 KP. Ieskaite 6.semestrī.  

Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Asist.U.Spulle 
 Koka būvkonstrukciju veidi, prasības to kvalitātei. Izplatītāko nesošo koka un 
koksnes materiālu būvkonstrukciju elementu šķērsgriezumu aprēķināšana. Konstruēšanas 
pamatprincipi. Izgatavošanas tehnoloģija un ražošanas organizēšanas pamatprincipi. 

 
 4.11. KOKA  327. Koksnes hidrotermiskā apstrāde.  4,0 KP.  

Eksāmens 5.semestrī, kursa projekts. 5.semestrī.  
Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Doc.I.Akerfelds 
 Koksnes hidrotermiskās apstrādes teorija un faktori, kas ietekmē hidrotermiskās 
apstrādes procesus. Koksnes fizikālo īpašību ietekme uz tās hidrotermisko apstrādi. 
Siltumnesēja un žāvēšanas aģenta fizikālās īpašības un to teorētiskie aprēķini. Koksnes 
hidrotermiskās apstrādes iekārtu tehniski- ekonomisks novērtējums un ekspluatācijas 
pamatprincipu analīze. Koksnes hidrotermiskās apstrādes iekārtu modernizācija. Žāvēšanas 
procesa modelēšanas principi. Modernu koksnes žāvēšanas režīmu analīze un novērtējums. 
Koksnes kvalitātes un žāvēšanas procesa kontroles metodes un iekārtas. Darba aizsardzība un 
ugunsdrošība koksnes hidrotermiskās apstrādes cehos. 

 
4.12. KOKA  321. Zāģmateriālu ražošana. 4,0 KP.  
     Eksāmens 4.semestrī, kursa projekts 5.semestrī.  
     Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Lekt.G.Priedkalns 

 Gatavās produkcijas un izejvielas raksturojums, iemaņas to kvalitātes vērtēšanā, 
zāģbaļķu sazāģēšanas teorētiskie pamati. Jāzina darbu tehnoloģija un lietotās iekārtas baļķu 
sagatavošanai sazāģēšanai, zāģbaļķu sazāģēšanas zāģmateriālos, to sagatavošana žāvēšanai un 
dabīgā žāvēšana, izžāvēto zāģmateriālu apstrāde. Kokzāģēšanas atlikumu izvērtēšana. Darba 
aizsardzība kokzāģētavās. 

  
4.13. KOKA  322. Līmēto materiālu ražošana. 3,5 KP. Eksāmens 6.semestrī.  
      Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Doc. V.Skrupskis, lekt.L.Kūliņš 

 Kokapstrādē lietojamo līmes, to īpašības. Dažādi līmju veidi un koksnes līmēšanas 
tehnoloģija ar šīm līmēm. Līmēto plātņu materiālu veidi, to īpašības un lietojamība. 
Saplākšņu ražošanas tehnoloģija. Koksnes plātņu ražošanas tehnoloģija. Līmēto koksnes 
plātņu materiālu ražošanas tehniskie ekonomiskie rādītāji. Darba aizsardzība saplākšņu un 
plātņu ražošanā. 

 
  

4.14. KOKA 324. Koka izstrādājumu ražošana. 4,5 KP.  
      Eksāmens 6.semestrī, kursa projekts 7.semestrī.  
      Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. As.prof..A.Domkins. 

Koka izstrādājumu iedalījums. Konstrukciju veidi un galvenie to veidošanas principi. 
Materiālu izvēles kritēriji. Koka izstrādājumu kvalitātes nodrošināšana. Kvalitātes standarti un 
vadlīnijas. Ražošanas tehnoloģiskā sagatavošana. Koksnes mehāniskās apstrādes tehnoloģijas: 
sagatavju piegriešana un pirmapstrāde, masīvas koksnes liekšana, līmēšana, finierēšana,  
apstrāde precīzos izmēros, frēzēšana un profilēšana, urbšana, virsmu nogludināšana, mezglu 
apstrāde un montāža. Koka izstrādājumu ražošanas loģistika.  Koksnes pielietojuma 
paaugstināšanas iespējas. 
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4.15. KOKA  325. Koksnes materiālu apdare. 2,0 KP. Eksāmens 7.semestrī.  
      Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Doc. J. Šmits 

 Apdares klājumu veidošanas teorētiskie aspekti, klājumu klasifikācija, laku un krāsu 
klājumu veidi.  Apdares materiālu uzklāšanas paņēmieni. Pielietojamās iekārtas. Apdares 
klājumu žāvēšanas paņēmieni. Apdares tehnoloģiskie procesi un režīmi. Apdares materiālu 
tehniskās un tehnoloģiskās īpašības, klājumu ekspluatācijas īpašības, apdares kvalitāte un tās 
novērtēšanas paņēmieni un normas. Apdares procesu ietekme uz apkārtējo vidi, videi 
draudzīgi materiāli un tehnoloģijas. Darba drošības apdarē. Apdares procesu attīstības 
perspektīvas. 

 
 

4.16. KOKA  326. Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas. 1,5 KP. Ieskaite 8.semestrī.  
       Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Prof. A.Treimanis 

 Koksnes dziļās (ķīmiskās) pārstrādes vieta un nozīme. Galvenie koksnes ķīmiskie 
pārstrādes veidi un produkti. Koksnes ķīmiskā uzbūve un tās galvenie komponenti. Celulozes 
ķīmiskais un fizikālais raksturojums. Lignīns, tā raksturojums. Koksnes sagatavošana 
celulozes vai kokmasas iegūšanai. Sulfīta celulozes iegūšanas tehnoloģiskie pamati, iekārtas. 
Sulfāta celulozes tehnoloģijas pamati. Celulozes ražošanas ekoloģiskie nosacījumi, 
ekonomiskie aspekti. Papīrrūpniecība. Papīra un kartona atliešanas mašīnas. Papīra un kartona 
pārstrāde. 

 
  

4.17. KOKA  328. Kokapstrādes ražotņu projektēšana. 1,5 KP. Ieskaite 8.semestrī.  
       Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Lekt. A. Ruško 

 Dati, kas nepieciešami projektēšanai: gatavās produkcijas raksturojošie lielumi, 
izejvielu raksturojumi, ierobežojošie ražošanas un tehnoloģijas realizēšanas apstākļi. 
Normatīvie akti, kas reglamentē ražotņu un tehnoloģiju projektēšanu. Būvnormas un 
būvnoteikumi. Speciālie norādījumi par ražotņu projektu atsevišķu nodaļu, tajā skaitā arī par 
grafiskās daļas izstrādāšanu. 

  
  
4.18. KOKA 003. Kokapstrādes pamati (mācību prakse). 4,0 KP. Ieskaite 1. un 2. semestrī.  
       Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Asist. U.Ruks, lekt. L.Kūliņš 

 Koksne, koksnes materiāli un to īpašības. Koksnes mehāniskās apstrādes pamati. 
Kokapstrādes instrumenti. Rokas instrumenti, to konstrukcijas un darba paņēmieni ar 
elektriskiem rokas instrumentiem. Darba drošība un darba drošības noteikumi koksnes 
mehāniskajā apstrādē. Kokapstrādes instrumentu un kokapstrādes darbmašīnu konstrukcijas, 
to izmantošana dažādu tehnoloģisko operāciju veikšanai. Darba paņēmieni ar dažādām 
kokapstrādes mašīnām. Koka izstrādājumu konstrukcijas un konstruēšana. 

   
4.19. KOKA 004. Koksnes mehāniskā apstrāde (mācību prakse). 2,0 KP. Ieskaite 2.semestrī.  
       Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Asist. U.Ruks 

Kokapstrādes darbmašīnu izmantošanas racionālie paņēmieni un to lietošana dažādu 
mehāniskās apstrādes procesu izpildei, tipveida koka izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas 
apgūšana. Dažādu koka izstrādājumu praktiskā izgatavošana. 
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5.    Uzņēmējdarbības studiju priekšmeti. 

 
 

5.1. EKON 103. Ekonomikas teorija. 1,5 KP. Eksāmens 4.semestrī.  
 Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Lekt. A.Eglīte 
                    Divlīmeņu ekonomiskā analīze: mikro un makroekonomika. Ekonomiskās 
sistēmas, to raksturojums. Tirgus, tā veidi, cenas un konkurence. Patēriņš. Ražošana, 
izmaksas un ienākums, peļņa. Pilnīgas konkurences tirgus, monopols, monopolu konkurence. 
Ražošanas faktoru tirgus: darbs, kapitāls, zeme, uzņēmējspējas. Tirgus ekonomikas valstiska 
regulēšanas apjoms, bezdarbs un inflācija. Kopējais pieprasījums un piedāvājums, 
makroekonomiskais līdzsvars. Monetārā sistēma – nauda un bankas; klasiskā un neklasiskā 
naudas kvantitatīvā teorija. Naudas tirgus līdzsvara koncepcija. Fiskālā politika – diskrētā 
fiskālā politika. Starptautiskās ekonomiskās attiecības. Ekonomiskā attīstība, ražošanas 
iespēju līkne. Kapitāla loma ekonomikas attīstībā. Agrārā teorija. 

 
5.2. MIZM 319. Kokapstrādes ekonomika. 1,5 KP. Ieskaite 6.semestrī. 
      Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. As.prof. A.Purvgalis 

 Kokapstrādes nozares saimnieciskās darbības veidi, to īpatnības. Uzņēmējsabiedrības 
līdzekļi, to struktūra. Pamatlīdzekļi: novērtēšana, nolietojums, izmantošana. Produkcijas 
vienības pašizmaksas kalkulācijas. Cenu kalkulēšana. Darba laika optimizācija. Darba 
samaksas organizācija. Finansēšana. Kapitāla atdeve. 

 
5.3. EKON 104. Tiesību pamati. 1,0 KP. Ieskaite 5.semestrī. 
      Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Lekt. A.Pūce 

 Valsts un tiesību izpratne. Konstitucionālās tiesības. Civiltiesības un civilprocess. 
Darba tiesības. Krimināltiesības un kriminālprocess. Zemes reformas jautājumi LR laukos un 
pilsētās. 

 
 
5.4. UZND 124. Uzņēmējdarbības likumi. 1,0 KP. Ieskaite 6.semestrī. 
       Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Lekt. L.Bite 

 Valsts funkcijas uzņēmējdarbībā, likumdošanas process. Ekonomisko mehānismu un 
instrumentu tiesiskā bāze – nodokļi, nodevas, budžeti. Kredītiestāžu un kredītattiecību 
tiesiskais pamats. Uzņēmējdarbības formu likumdošanas bāze, šo formu klasifikācija. 
Ekonomisko reformu regulējošie normatīvie akti. Zemes dienesta un Zemesgrāmatu tiesiskā 
bāze. Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbību regulējošie un (vai reglamentējošie likumi un 
MK noteikumi. Likumdošana starptautisko ekonomisko sakaru veidošanā. 

 
5.5. MIZM 320. Uzņēmējdarbība kokapstrādes uzņēmumos. 4,0 KP.  
       Eksāmens 7.semestrī, kursa darbs 7.semestrī.  
       Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. As.prof. A.Purvgalis 

 Kokapstrādes uzņēmumu ražošanas tehnoloģisko procesu īpatnības. Ražošanas 
organizācijas metodes. Ražošanas sagatavošana jaunas produkcijas ražošanas uzsākšanai. 
Darba laika izlietojuma izpēte, metodes,darba normēšanas īpatnības. Darba normu, normatīvu 
izstrādāšana. Darba organizācijas formas un to pielietošana kokapstrādē. Ergonomika. Darba 
vietu organizācijas pamatprincipi. Uzņēmējdarbības formas, to raksturojums un pielietošana 
kokapstrādes uzņēmumos. Komercplāns (biznesa plāns), to izstrādāšana. Finansiālā darbība. 
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5.6. GRAM 306. Grāmatvedība un uzskaite. 1,5 KP. Ieskaite 7.semestrī.  
       Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Doc. A.Jesemčika 

 Grāmatvedība, tās nozīme un uzdevumi.  Grāmatvedības bilance. Grāmatvedības konti 
un darījumu ierakstīšana kontos divkāršā ieraksta sistēmā. Saimniecisko operāciju 
reģistrēšana. Grāmatvedības organizēšana uzņēmumā. Ilgtermiņa ieguldījumu raksturojums 
un to grāmatvedība. Apgrozāmo līdzekļu sastāvs. Krājumu, debitoru parādu un naudas 
līdzekļu grāmatvedība. Pašu kapitāla veidi uzņēmumā. Uzņēmuma saistības, to veidi un 
grāmatvedība. Uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu saturs un uzskaite. 
Peļņas un zaudējumu izlietojuma vai zaudējumu norakstīšanas uzskaite. Gada pārskata saturs, 
sastādīšana, pārbaude, apstiprināšana un iesniegšana. 

 
5.7. MIZM 322. Koktirdzniecība. 1,5 KP. Eksāmens 7.semestrī. 
       Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. As.prof. A.Purvgalis 

 Studiju priekšmets paredz apgūt koktirdzniecības pamatjautājumu praktiskās 
risināšanas principus nozares uzņēmumos. Studiju priekšmets aptver tādu jautājumu apguvi 
kā koksnes un kokmateriālu ārējais un iekšējais tirgus, tā īpatnības, nozares uzņēmumu 
produkcija un tās konkurētspēja, tirgus pētījumu veikšanu, koktirdzniecības plāna 
izstrādāšana, cenu veidošanas pamatprincipi un produkcijas virzīšanu tirgū. 

 
5.8. VIDE 101. Ekoloģija un vides aizsardzība. 2,0 KP. Eksāmens 5.semestrī. 
       Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Lekt. V.Vircavs 

 Vide kā studiju objekts. Vides problēmu apskats. Ekoloģijas nozīme vides aizsardzībā. 
Vide un ilgtspējīga sabiedrība. Vides uzlabošana – sociālo un tehnoloģisko risinājumu 
mijiedarbība. Ekoloģijas pamati. Ekoloģijas organizācijas līmeņi. Ekosistēmas, ekosistēmu 
struktūra. Ražošana un patērēšana ekosistēmās. Produktivitāte un enerģijas plūsma. Vielu 
bioķīmiskie cikli. Daudzveidība ekosistēmās. Sukcesija un ekosistēmu stabilitāte. Populācijas, 
populāciju dinamika. Ekoloģiskā niša. Iedzīvotāji un apdzīvotības problēmas. Biosfēra. Vides 
aizsardzība. Resursu izsīkšanas un vides kvalitātes pasliktināšanās cēloņi. Vides aizsardzības 
nozīme un uzdevumi. Resursi un to racionāla izmantošana. Bioloģiskie resursi. Bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanās. Vides piesārņošana: cēloņi un sekas. Ražošanas un sadzīves 
atkritumi. Klimata izmaiņas un ozona slāņa noārdīšana. Vide un ekonomika. Vides politika un 
tiesiskā aizsardzība. 

  
5.9. DVID 305. Cilvēka aizsardzība. 2,0 KP. Eksāmens 5.semestrī. 
       Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Doc. J.Staša 

 Darba aizsardzības organizācija, likumi, normatīvie dokumenti un standarti. Droša 
darba organizēšana un kontrole. Ražošanas bīstamie un kaitīgie faktori. Ražošanas sanitārija 
un higiēna. Darba vidi veidojošie faktori. Elektrodrošība un aizsardzība pret strāvas iedarbību. 
Ugunsdrošība. Aizsardzība pret zibeni. Darba drošība mežsaimniecībā, mežizstrādē, koksnes 
pārstrādē un kokmateriālu transporta darbos. Cilvēka aizsardzības sistēmu attīstība, 
reorganizācija un esošā struktūra. Valstī iespējamās ekstremālās situācijas, to bīstamības 
novērtēšana. Cilvēka un tautsaimniecības aizsardzība. Glabāšanas un ražošanas atjaunošanas 
darbi ekstremālās situācijas. 

 
5.10. DVID 306. Ergonomika. 1,0 KP. Ieskaite 8.semestrī. 
       Obligātais priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Doc. J.Staša 

 Ergonomika, kā mācību priekšmets, un tās virzieni. Cilvēka ķermenis un darbs. 
Tehnoloģiskie un tehniskie aspekti. Darba vietu un vides pareiza organizācija mežizstrādē un 
kokmateriālu pārstrādājošajās rūpniecības nozarēs. Smagumu celšana un pārvietošana. 
Antropoloģija, darba psiholoģija, fizioloģija, higiēna, cilvēks un bioritmi. Strādājošo atlase un 
darbspēju novērtējums. Izglītošanās ergonomikā. 
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5.11. KOKA  008. Uzņēmējdarbība nozarē (ražošanas prakse). 8,0 KP. Eksāmens 8.semestrī. 
        Obligāta kokapstrādes specialitātes studijām. Lekt. K.Būmanis 

 Darbs zāģmateriālu, līmēto materiālu vai koka izstrādājumu ražošanas uzņēmumos. 
Darba organizācijas pieredzes apgūšana. Priekšlikumu izstrādāšana uzņēmuma 
uzņēmējdarbības pilnveidošanai. Datu vākšana kvalifikācijas darba izstrādāšanai. 

 
 
 
     
6.     Izvēles priekšmeti. 
 
  
6.1.KOKA  403. Instrumentu saimniecība. 1,0 KP. Ieskaite.  
        Izvēles priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Prof. H.Tuherms 

Instrumentu saimniecības funkcijas. Griezējinstrumentu saimniecības organizācija 
kokapstrādes uzņēmumos. Griezējinstrumentu fondu un patēriņa noteikšana. 
Griezējinstrumentu atjaunošanas tehnoloģiskais process. Instrumentu kopšanas iekārtas 
daudzuma noteikšana. Asinātavas strādnieku skaita noteikšana. Darba organizācija 
griezējinstrumentu kopšanas iecirknī. Darba aizsardzība instrumentu iecirknī.  

 
6.2.KOKA 414. Datorizētā projektēšana. 1,0 KP. Ieskaite.  
        Izvēles priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Asist. A. Dekšnis 

Datorizētās projektēšanas jēdziens un pielietošanas iespējas. Saskarsme ar citām 
ražošanas datorizētām sistēmām. Nepieciešamā aprīkojuma tehniskie parametri un 
raksturojums. Datorizētās projektēšanas sistēmu raksturojums un izvēles pamatprincipi. 
Praktisko pamatiemaņu apguve darbā ar datorizētās projektēšanas sistēmu uz AutoCAD LT 
programmas bāzes. 

 
6.3.KOKA 416. Kokgriešana. 2,0 KP. Ieskaite.  
        Izvēles priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Asist. A. Dekšnis 

 Daiļamata estētiskā nozīme. Kokgriezumu pielietojums interjerā un eksterjerā. 
Kompozīcijas likumsakarības un pielietojums ikdienā. Veidošanas un modelēšanas praktisko 
paņēmienu iepazīšana. Tradicionālās kokgriešanas salīdzināšana ar dažādām alternatīvām. 
Kokgriezuma praktiskā izgatavošana. 

 
6.4.KOKA 417. CNC kokapstrādē. 1,0 KP. Ieskaite.   
        Izvēles priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Lekt. K.Būmanis 

 Tehnoloģiju attīstība un tendences, pielietojums koksnes mehāniskajā apstrādē. 
Ražošanā pielietojamo datorizēto sistēmu apskats. Programvadības (CNC) darbmašīnu 
darbības principi. CNC iekārtu veidi un pielietojums, izvēles pamatprincipi. Tehnoloģija 
darbā ar CNC darbmašīnām. Programmēšanas pamati. Praktisko iemaņu apguve darbā ar 
datorizētās projektēšanas sistēmu un CNC laboratorijas iekārtu. 

 
6.5. KOKA 419. Mēbeļu ražošana atbilstoši ES prasībām. 1,0 KP. Ieskaite. 
        Izvēles priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Asist. E. Bukšāns 

 Koka izstrādājumu ražošana atbilstoši ES normatīviem. Kvalitātes vadības sistēmas 
kokapstrādes uzņēmumos tās ieviešanas un darbības pamatprincipi. Koka izstrādājumu 
standartizācija, atbilstības novērtēšana, testēšana, sertifikācija un atbilstības apliecināšana. 
Jaunu produktu attīstība. Praktiskie darbi koka izstrādājumu testēšanā. 
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6.6. KOKA 420. Guļbūvju ražošana. 2,0 KP. Ieskaite.  
        Izvēles priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. J.Balodis 

 Dažādu guļbūvju ražošanas tehnoloģiju veidu pamatprincipi un guļbūvju ražošanas 
iekārtas un darbmašīnas. Guļbūvju ražošanas tehnoloģiskās plūsmas, pamatojoties uz 
zināšanām par guļbūvju konstrukciju, transportēšanu līdz celtniecības vietai, celtniecību 
tālāku ēkas ekspluatāciju. Guļbūvju ražošanas ekonomiskās īpatnības, plānojot apjomus, 
izvēloties tehnoloģiskos paņēmienus un investīciju apjomus. 

   
 
6.7. KOKA  421. Latvijas meža nozares aktuālās  problēmas.  1,0 KP. Ieskaite.  
        Izvēles priekšmets kokapstrādes specialitātes studijām. Prof. H.Tuherms 

 Latvijas meža politika. Starptautiskie līgumi un vienošanās, kas nosaka meža politikas 
saturu. Interešu pārstāvniecības organizācijas un to ietekme uz valsts meža politiku. Meža 
nozares attīstības pamatproblēmas – ekonomiskie, ekoloģiskie un sociālie aspekti, meža 
sociālās ilgtspējības pamatprincipi. Meža resursi un to dinamika. meža nozares vieta un 
nozīme Latvijas Republikas makroekonomiskajā sistēmā. Meža nozares finansēšana un 
naudas plūsmas analīze. Mežīpašumu formu izmaiņas, privātīpašuma atjaunošana un 
privātmežu apsaimniekošanas problēmas. Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas sertifikācijas 
(‘’zaļās’’ sertifikācijas) problēmas Latvijā. Koksnes bilance Latvijā. Koksnes ieguve. 
Koksnes un tās izstrādājumu izmantošana iekšzemē un eksports. Koksnes apstrādes un 
pārstrādes rūpniecība. Meža nozares institucionālā mehānisma attīstības problēmas. 

 
 
 
 

2. Koksnes materiālu un tehnoloģijas maģistra studiju programmu  
studiju priekšmetu anotācijas 

 
 
1.   Obligātie studiju priekšmeti (A daļa) 
 
1.1.  Meža politika. 2,0 KP Eksāmens 1.semestrī. 

  Obligāts studiju priekšmets maģistru studijām. Prof. H.Tuherms 
Meža politikas jēdziens. Pasaules mežu vēsture un mežu resursi. Meža politiku 

ietekmējošie faktori. Meža politikas veidošanas process. Meža politikas saites ar pārējo 
nozaru politiku. Dažādu Eiropas valstu meža politikas pārskats. Latvijas meža politika. 
 
1.2.  Meža ekoloģija. 2,0 KP. Ieskaite 3.semestrī. 

Obligāts studiju priekšmets maģistru studijām. Prof. I.Liepa 
Meža ekoloģija padziļināti apskata meža binomu specifiku un izvietojumu, meža 

ekosistēmu struktūru, funkcijas, dinamiku un daudzveidību, vides faktoru ietekmes specifiku 
un meža lomu globālās un lokālās vides uzturēšanā, meža ekosistēmu apsaimniekošanas un 
aizsardzības stratēģijas un taktikas analīzi, meža ekoloģisko un saimniecisko resursu 
nenoplicinošu izmantošanu. 

 
1.3.   Meža ģeogrāfija. 2,0 KP. Ieskaite 3.semestrī. 

Obligāts studiju priekšmets maģistru studijām. Prof. V.Šulcs 
Studenti iegūst zināšanas par Zemes binomiem un mežu izvietojumu dažādos 

kontinentos. Dažādu binomu tautsaimnieciskā nozīme. Priekšstats par pētījumu izmantošanas 
iespējām. 
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1.4.   Koksnes zinātnes speckurss. 1,5 KP. Ieskaite 1.semestrī. 
Obligāts studiju priekšmets maģistru studijām. Prof. L.Līpiņš 

Studenti apgūst mikroskopu izmantošanu koksnes mikrouzbūves, porozitātes un 
virsmas kvalitātes vērtēšanā. Iegūst priekšstatu par koksnes termisko sadalīšanu, siltumspējas 
noteikšanu, optiskām īpašībām, ugunsizturību, biodegradāciju un koksnes aizsardzību. 
Iepazīst jaunākās izmaiņas standartos apaļo kokmateriālu tilpuma un kvalitātes vērtēšanā. 

 
1.5.   Meža vērtība. 2,0 KP. Ieskaite 1 semestrī. 

Obligāts studiju priekšmets maģistru studijām. Doc. D.Dubrovskis 
Izstrādāts un veiksmīgi aprobēts algoritms meža integrālās vērtības aprēķināšanai 

ikvienam meža nogabalam, meža savrupienei, kā arī visai meža nogabalu kopai administratīvi 
vai citādi noteiktās teritorijās, atsevišķi nodalot zemes un kokaudzes vērtības rādītājus. 

 
1.6.   Pētījumu metodoloģija. 2,0 KP. Eksāmens 2. semestrī. 

Obligāts studiju priekšmets maģistru studijām. Prof. I.Liepa 
  Pētījumu metodoloģija satur empīriskās informācijas apstrādes daudzparametru 
matemātiskās metodes un statistiskās modelēšanas metodiku: daudzfaktoru dispersijas 
analīze, multiplā lineārā un nelineārā regresija, kovariācijas analīze, faktoranalīze, 
komponentanalīze, klāsteranalīze, induktīvā modelēšana un parametriskā prognozēšana. 

 
1.7.   ES Meža nozares stratēģija. 1,5 KP. Ieskaite 4. semestrī. 

Obligāts studiju priekšmets maģistru studijām. Prof. H.Tuherms 
ES Meža nozares stratēģijas jēdziens. ES veidošanās vēsturisks pārskats. Meža 

nozares ES. Jaunākās tendences ES meža nozares stratēģijā. Latvijas meža nozare un ES 
nozares stratēģija. 

 
 

2.   Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daļa). 
 
 

2.1.   Svešvalodas speckurss. 2,0 KP. Eksāmens 1.semestrī. 
Obligāts studiju priekšmets maģistru studijām. Asist. M.Svika 

Maģistranti iegūst iemaņas darbā ar profesionālo un zinātnisko literatūru angļu valodā. 
Veicot maģistra līmeņa pētījumus, tas ļauj dziļāk un plašāk iedziļināties problēmas 
risinājumā, apgūt nepieciešamās teorētisko un empīrisko pētījumu metodes un to izmantošanu 
zinātniskā darba izstrādē. 

 
2.2.   Zinātnes filozofija. 2,0 KP. Eksāmens 1.semestrī. 

Obligāts studiju priekšmets maģistru studijām. Doc. K.Lūsis 
Zinātnes filozofija dod ieskatu zinātnes darbības mehānismā, zinātniskās izziņas 

procesā, palīdz orientēties zinātnes attīstības likumsakarībās un problēmās. Kursā studenti 
iegūst metodoloģiskas zināšanas, kas nepieciešamas zinātniski pētnieciskajā darbā. 

 
2.3.   Matemātikas metožu pielietošana. 2,0 KP. Eksāmens 1.semestrī. 

Obligāts studiju priekšmets maģistru studijām. Prof. A.Āboltiņš 
Mācību priekšmets parāda matemātikas izmantošanu praktisku ražošanas uzdevumu 

risināšanā un loģistikas matemātiskam nodrošinājumam. Tiek aplūkotas vairākargumentu 
funkcijas to ekstrēmi un līmeņvirsmas. Modelēšanas jēdziens, optimizācijas uzdevumi, lineārā 
programmēšana: simpleksa metode. Speciālo lineārās programmēšanas veidi 
(transportuzdevums, spēļu teorijas uzdevumi, nelineārā programmēšana). 
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2.4.   Pētniecības prakse. 11,0 KP 
Obligāts studiju priekšmets maģistru studijām. 

Pētniecības prakses (kopā 14 nedēļas) ietvaros maģistrantūras studenti, saskaņā ar 
izvēlēto maģistra darba tēmu, iepazīstas un apgūst prasmes un zināšanas pētnieciskā darba 
veikšanā, lai varētu patstāvīgi un kritiski izmantot modernās zinātniskā darba metodes. 
Pētniecības prakses laikā maģistrantūras studenti savāc arī izejas datus maģistra darba izpildei 
un veic eksperimentālo darbu. 

 
 

3.   Bŗīvās izvēles studiju priekšmeti. 
 
 

3.1.   Statistisko datu analīzes sistēmas. 3,0 KP. Ieskaite 2.semestrī. Lekt. L.Ramute 
Studenti apgūst hipotēžu pārbaudi, statistisko testu pareizu izmantošanu, kontingences 

tabulas. Studentiem tiek sniegts ieskats prognozēšanas pamatmetodēs, laika rindu analīzē, 
daudzfaktoru regresijā un korelācijā, un to pielietojumā izvēlētās specialitātes pētījumos. 

 
3.2. Datorizēta projektu vadīšana. 3,0 KP. Ieskaite 2.semestrī. Lekt. J.Koroļeva 

Studiju priekšmeta mērķis ir padziļināt teorētiskās zināšanas projektu vadīšanā, 
izmantojot projekta vadīšanas datorprogrammu MS Project. Priekšmets ietver projekta 
pamatkoncepcijas izstrādi, kā arī tā realizācijas uzraudzības, izmaksu kalkulācijas un rezultātu 
novērtējuma procesu. 

 
3.3.   Socioloģiskie pētījumi. 2,0 KP. Ieskaite 2,semestrī. Lekt. B.Dūmiņa 

Kursa mērķis – apgūt socioloģiskās izpētes metodes. Iepazīstināt studentus ar 
empīrisku socioloģisku pētījumu, ar galvenajām socioloģiskās informācijas iegūšanas 
paņēmieniem, to apkopošanu, apstrādi un analīzi. 

 
3.4.   Lietišķā psiholoģija. 2,0 KP. Ieskaite 2.semestrī. Lekt. V.Vanovska 

Kompetence lietišķajā psiholoģijā nepieciešama, lai sekmīgi veidotu darbības 
mērķiem un uzdevumiem atbilstošu komandu, vadītu to un strādātu tajā, kā arī strādātu ar 
klientiem, risinātu personīgās problēmas un sadarbotos ar psiholoģijas speciālistiem. 
Programma ietver šādas patstāvīgas daļas: attīstības psiholoģija, mijiedarbību analīze, 
socionika, ģimenes psiholoģija. 

 
3.5.   Retorika. 2,0 KP. Ieskaite 3.semestrī. Lekt. E.Caune 

Studenti iegūst zināšanas par komunikācijas, saziņas un retorikas procesiem, apgūst 
publiskas uzstāšanās sagatavošanas metodiku, analizē publiskas runas. Īpaša uzmanība tiek 
pievērsta prezentācijas un lietišķo sarunu organizācijai. 

 
3.6.   Starptautiskie ekonomiskie sakari. 2,0 KP. Ieskaite 3.semestrī. Lekt. S.Ancāns 

Maģistranti padziļina zināšanas par starptautisko ekonomisko sakaru daudzveidību, 
mūsdienu globalizācijas procesiem, apgūst starptautiskās tirdzniecības teorijas, iepazīstas ar 
starptautiskās tirdzniecības līgumiem, transporta operācijām, apdrošināšanu, valūtas 
sistēmām, starptautiskās tirdzniecības politiku, PTO funkcijas un darbības principus, muitas 
procedūras un dokumentus, ES integrāciju. 
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8.pielikums 
 
 
 
 

Akadēmiskā personāla izpildīto  pētniecisko projektu saraksts  
un piesaistīts finansējums 2002.-2006.g. 

 
 
1. Izglītības un zinātnes ministrijas finansētais Zinātņietilpīgs projekts TPP 00-20 “Bērza 

koksnes un bērza saplākšņu fizikāli mehāniskās īpašības atkarībā no koksnes augšanas 
apstākļiem un saplākšņu ražošanas tehnoloģijas” (trešā puse – A/S “Latvijas Finieris”, 
vad.H.Tuherms), 2000-2002.g., piesaistīts finansējums Ls 25.650 + Ls 18.500 
(mērķfinansējums laboratorijas pilnveidošanai), kopā Ls 44.150. 

 
2. LZP zinātniskais projekts 02.0007.3.1 ‘‘Koksnes pārstrādes produktu inovatīvās 

tehnoloģijas’’ (vad.H.Tuherms), 2002-2005.g., piesaistīts finansējums Ls 32.300. 
 
3. LZP zinātniskais projekts 02.0014.3.1 “Meža izpētes teorētiskie un tehnoloģiskie modeļi” 

(vad.H.Tuherms), 2002-2005.g., piesaistītais finansējums Ls 26.100. 
 
4. Izglītības un zinātnes ministrijas finansētais Zinātņietilpīgs projekts TOP 02-30 

“Augstvērtīgu bērza sortimentu audzēšana un izvērtēšana, bērza koksnes un bērza 
saplākšņu fizikāli mehānisko īpašību pētījumi” (trešā puse – A/S “Latvijas Finieris”, 
vad.H.Tuherms), 2002-2003.g., piesaistīts finansējums Ls 43.000. 

 
5. Izglītības un zinātnes ministrijas finansētais Zinātņietilpīgs projekts TPP 01-27 “COST 

E15 akcija “Koksnes žāvēšanas attīstība” (vad.I Akerfelds), 2002.-2003.g., piesaistīts 
finansējums Ls 6.000. 

 
6. Izglītības un zinātnes ministrijas finansētais Zinātņietilpīgs projekts TOP 04-64 “Bērza 

koksnes un bērza saplākšņu ekspluatācijas īpašības atkarībā no koku augšanas apstākļiem 
un saplākšņu ražošanas tehnoloģijas” (trešā puse – A/S “Latvijas Finieris”, 
vad.H.Tuherms), 2004-2005.g., piesaistīts finansējums Ls 21.000. 

 
7. Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Latvijas koksnes konkurētspējas un kvalitātes 

kompleksais izvērtējums” (vad. H.Tuherms), 2004.g., piesaistīts finansējums Ls 14.900. 
 
8. Valsts pētījumu programma “Lapu koku audzēšanas un racionālās izmantošanas 

pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas”, projekts Nr.2, “Lapu koku koksnes 
izmantošana mehāniskajā apstrādē jaunas produkcijas ieguvei” (vad. H.Tuherms), 2005-
2008.g., piesaistīts finansējums Ls 144.380.  

 
9. Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Zāģmateriālu žāvēšanas kvalitāte Latvijas 

kokapstrādes uzņēmumos, tās atbilstība standartu prasībām un uzlabošanas iespējas” (vad. 
H.Tuherms), 2005.g.,  piesaistīts finansējums Ls 7.424. 
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10. Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Termiski modificētas koksnes ražošanas iespējas 
Latvijā: koksnes īpašības, pielietojums un tirgus vērtējums” (vad. I.Akerfelds), 2005.g., 
piesaistīts finansējums Ls 23.540. 

 
11. Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Koksnes iepakojamo materiālu termiskās 

apstrādes procesa pētījumi” (vad. I.Akerfelds), 2005.g., piesaistīts finansējums Ls 8.309. 
 
12. Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Pētījumi par jaunu koksnes produktu izmantošanu 

būvniecībā un priekšlikumu sagatavošana to izmantošanas tehnisko un normatīvo barjeru 
novēršanai” (vad. A.Domkins), 2005.g., piesaistīts finansējums Ls 19.950. 

 
13. Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Uzņēmumos nodarbināto speciālistu profesiju un 

kvalifikācijas pieprasījuma izpēte un tālmācības elementu ieviešana pēcdiploma 
apmācībās” (vad. A.Domkins), 2005.g., piesaistīts finansējums Ls 17.177. 

 
14. Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “ Koksnes pārstrādes blakusproduktu kvalitātes un 

to izmantošanas alternatīvu izpēte Latvijas uzņēmumos”  (vad. K.Būmanis), 2005.g., 
piesaistīts finansējums Ls 12.750. 

 
15. Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Mēbeļu un ugunsdrošības testēšanas laboratoriju 

darbības sfēras paplašināšana” (vad. K.Būmanis), 2005.g., piesaistīts finansējums Ls 
48.650. 

 
16. Meža attīstības fonda pasūtīts pētījums “Koksnes resursu plūsmas modeļa izstrāde un 

aprobācija” (vad. P.Rivža), 2005.g., piesaistīts finansējums Ls 14.950. 
 
17. Latvijas Valsts mežu pasūtīts pētījums “Apaļo kokmateriālu sortimentu, enerģētiskās un  

celulozes šķeldu klasifikatoru un kodu sistēmas izpēte un izstrāde” (vad. K.Būmanis), 
2005.g., piesaistīts finansējums Ls 18.000. 

 
18. LZP zinātniskais projekts 06.0031.1.3 “Atjaunojamo izejvielu kompleksas izmantošanas 

zinātniskie pamati” (vad. H.Tuherms), 2006.-2009.g., piesaistītais finansējums Ls 18.053. 
 
19. LZP zinātniskais projekts 06.0038.3.1 “Teorētiskie priekšnoteikumi skujkoku mežu 

racionālai apsaimniekošanai” (vad. H.Tuherms), 2006.-2009.g., piesaistītais finansējums 
Ls 13.995. 

 
     

Phare ESC 2001 programma “LE015.01/0002/6.5 Jekabpils Forestry Industry 
Business park (Jēkabpils kokapstrādes uzņēmējdarbības parks)”, vadītājs I.Akerfelds. 
Projekta ietvaros LLU Kokapstrādes katedrā veikta telpu renovācija Ls 192.500 apjomā, kā 
arī iegādāts un uzsttādīts laboratoriju aprīkojums Ls 350.000 apjomā. Projekta mērķu ātrākai 
sasniegšanai LKF piesaistīja arī Meža attīstības fonda līdzekļus - 2003.gadā Ls 40.000 jauna 
Kokapstrādes katedras angāra būvniecībai un 2004.gadā Ls 20.000 angāra iekšējai izbūvei, 
pieslēgšanai kominikācijām un Ls 30.000 laboratorijas darbības sfēras paplašināšanai.   
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9.pielikums 
 
 
 

Studiju programmas un tās realizācijas novērtējums 
studentu skatījumā 

 
Augstākās profesionālās izglītības studiju programmu “Kokapstrāde” un tās 

realizācijas rezultātus novērtēja 44 Meža fakultātes kokapstrādes specialitātes studenti: 17 - II 
kursa studenti, 14 - III kursa studenti un 13 – IV kursa studenti. Vērtējums tika dots 5 ballu 
sistēmā. Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem: 
 
1. Kā Jūs novērtējat studijas MF? 
 

Vērtējums Ļoti labi 5 Labi 4  Viduvēji 3 Slikti 2 Ļoti slikti 1 Nezinu vidēji 
II kurss 3 8 6 - - - 3,82 
III kurss 1 10 3 - - - 3,86 
IV kurss 1 12 - - - - 4,08 

Kopā 5 30 9 - - - 3,91 
 

2. Kā Jūs novērtējat profesionālo (praktisko) sagatavošanu MF?  
   

Vērtējums Ļoti labi 5 Labi 4 Viduvēji 3 Slikti 2 Ļoti slikti 1 Nezinu vidēji 
II kurss 3 3 6 4 1 - 3,18 
III kurss - 1 10 3 - - 2,86 
IV kurss - 9 4 - - - 3,70 

Kopā 3 13 20 7 1 - 3,23 
 

3. Kā Jūs novērtējat metodisko nodrošinājumu? 
Vērtējums Ļoti labi 5 Labi 4 Viduvēji 3 Slikti 2 Ļoti slikti 1 Nezinu vidēji 

II kurss 2 4 9 2 - - 3,35 
III kurss - 10 4 - - - 3,71 
IV kurss - 8 5 - - - 3,62 

Kopā 2 22 18 2 - - 3,55 
 

4. Vai iegūtās zināšanas ir pietiekamas darba jautājumu risināšanai?  
 

Vērtējums Jā Nē Nezinu 
II kurss 10 4 3 
III kurss 3 4 7 
IV kurss 11 2 - 

Kopā 24 10 10 
 

5. Vai Jums ir interese par darbu vadošā amatā? 
 

Vērtējums Jā Nē Nezinu  
II kurss 16 - 1 
III kurss 13 - 1 
IV kurss 12 - 1 

Kopā 41 - 3 
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10.pielikums 
 

Kokapstrādes specialitātes studiju programmu 
realizācijā iesaistītas struktūrvienības 

 
 
 

Nr.
p.k 

Struktūrvienība Fakul-
tāte 

Uzdevumi 

Vadošā struktūrvienība 
1. Kokapstrādes katedra MF Nodrošināt studiju programmas pilnīgu 

realizāciju, speciālo priekšmetu apguvi, 
diplomdarbu un diplomprojektu izstrādi 

Profilējošs (specialitātes) struktūrvienība 
1. Meža izmantošanas 

katedra 
MF Nodrošināt studiju programmas realizāciju 

koksnes zinātnes un nozares organizācijas un 
uzņēmējdarbības jomā 

Pārējās struktūrvienības 
1. Informātikas institūts 

(Matemātikas, Fizikas un 
Datoru sistēmu katedras) 

II Pamatzināšanu nodrošināšana matemātikā, 
fizikā un informātikā inženierzinātņu fun-
damentālo un programmas speciālo priekšmetu 
apguvei 

2. Humanitārais institūts 
(Filozofijas, Sociālo 
zinātņu un Valodu 
katedras) 

HI Humanitārā bloka realizācija visās studiju 
pakāpēs 

3. Mehānikas institūts, 
Spēkratu institūts, 
Lauksaimniecības 
enerģētikas institūts,  
Izglītības un mājsaimnie- 
Cības institūts 

TF Nodrošināt inženierzinātņu un psiholoģijas 
studiju priekšmeta apguvi 

4. Ekonomikas katedra, 
Grāmatvedības un 
finansu katedra, 
Uzņēmējdarbības katedra 

EF Nodrošināt ekonomisko un uzņēmējdarbības 
priekšmetu apguvi 

5. Arhitektūras un 
būvniecības katedra, 
Vides un 
ūdenssaimniecības 
katedra 

LIF Atbilstoši katedru profilam nodrošināt 
būvniecības pamatu, ekoloģijas un vides 
aizsardzības studiju priekšmetu apguvi 

6. Ķīmijas katedra PTF Nodrošināt ķīmijas kursa apguvi 
7. Mežkopības katedra MF Nodrošināt mežsaimniecības pamatu apguvi 
8. Darba vides katedra MF Cilvēka aizsardzības un ergonomikas bloka 

studiju priekšmetu apguves nodrošināšana 
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11.pielikums 
 

 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  

studiju programmas “Kokapstrāde” akadēmiskais personāls 
 
 

 
Nr. 
p.k 

 
Uzvārds, vārds 

Amats, 
zinātniskais grāds 

 
Studiju priekšmets 

1. DRĒSKA Andris Prof., Dr.sc.ing. Pētījumu metodoloģija 
2. KRONBERGS Ēriks Prof., Dr.sc.ing. Hidraulika un hidropiedziņa 
3. LIEPA Imants Prof., Dr.habil.biol. Pētījumu metodoloģija 
4. LĪPIŅŠ Leonards Prof., Dr.sc.ing. Koksnes mācība 

Meža prečzinība 
5. OZOLIŅŠ Rūdolfs Prof., Dr.habil.silv. Matemātika 
6. ROCĒNS Kārlis Prof., 

Dr.habil.sc.ing. 
Koka būvkonstrukcijas 

7. ŠNĪDERS Andris Prof., 
Dr.habil.sc.ing. 

Kokapstrādes procesu automatizācija 

8. TREIMANIS Arnis Prof., 
Dr.habil.sc.ing. 

Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas 

9. TUHERMS Henns Prof., 
Dr.habil.sc.ing. 

Koksnes griešanas procesi 
Kokapstrādes mašīnas un instrumenti 
Kokapstrādes procesu modelēšana 
Meža nozares aktuālās problēmas 
Instrumentu saimniecība 

10. VĒRDIŅŠ Gunārs Prof., Dr.sc.ing. Konstrukciju materiāli 
11. DOMKINS Andrejs As.prof., Mgr.sc.ing. Koka izstrādājumu ražošana 
12. EGLĪTE Aija As.prof., Dr.oec. Ekonomikas teorija 
13. JESEMČIKA Anna As.prof., Mgr.oec. Grāmatvedība un uzskaite 
14. KAĶĪTIS Aivars As.prof., Dr.sc.ing. Materiālu pretestība 
15. KLEĢERIS Ilmārs As.prof., Dr.sc.ing. Elektrotehn. un rūpn.elektron.pamati 
16. PURVGALIS Aivars As.prof., Dr.silv. Kokapstrādes ekonomika 

Uzņēmējdarbība kokapstr. uzņēmumos
Koktirdzniecība 
Kokmateriālu ārējā tirdzniecība 

17. PUŠINSKIS 
Valentīns 

As.prof., Dr.sc.ing. Mašīnu elementi 
Iekšējais transports kokapstrādē 

18. AKERFELDS Ivars Doc, Mgr.sc.ing. Koksnes hidrotermiskā apstrāde 
Koksnes aizsardzība un konservēšana 

19. AUMALE Minjona Docente Tehniskā grafika 
20. BRĀZMA Gunārs Docents, Dr.phil. Ētika, estētika 
21. ČAKSTE Ilze Doc., Dr.chem. Ķīmija 
22. KOZULIŅŠ 

Voldemārs 
Doc., Dr.sc.ing. Zāģmateriālu ražošana 

23. MĀRCIŅŠ Jānis Vad.pētn., Dr.sc.ing. Kokapstrādes ražotņu projektēšana 
Diplomprojektēšana 



 2

24. SKRUPSKIS 
Voldemārs 

Doc., Dr.sc.ing. Koksnes plātņu ražošana 
Drāzto finieru ražošana 

25. STAŠA Jānis Doc., Mgr.sc.ing. Cilvēka aizsardzība 
Ergonomika 
Darba aizsardzība 

26. STURMOVIČA 
Elīna 

Doc., Dr.sc.ing. Siltumtehnika un siltumapgāde 

27. ŠMITS Jānis Doc., Dr.sc.ing. Koksnes  materiālu apdare 
28. ZEIDMANE  Anda Doc., Dr.paed. Fizika 
29. APSĪTE Elīna Lektore, Mgr.phil. Filozofija 
30. BITE Ligita Lektore, Mgr.oec. Uzņēmējdarbības likumi 
31. KAZAINE Ilze Lektore, Mgr.paed. Informātika 
32. KŪLIŅŠ Laimonis Lektors, Mgr.ing. Ievads specialitātē 

Koka izstrād. konstruēšanas pamati 
Līmēto materiālu ražošana 

33. LUGUZA Solveiga Lektore, Mgr.silv. Pētījumu metodoloģija 
34. PRIEDKALNS 

Gints 
Lektors, Mgr.sc.ing. Zāģmateriālu ražošana 

35. PŪCE Alla Lektore, Mgr.paed. Tiesību pamati 
36. SPULLE Uldis Lektors, Mgr.sc.ing. Koka būvkonstrukcijas 

Taras un ēvelēto materiālu ražošana 
37. VANOVSKA Vizma Lektore, Mgr.paed. Lietišķā psiholoģija 
38. VAZNE Ingrīda Lektore, Mgr.paed. Vācu valoda 
39. VIZBULIS Jānis Lektors, Mgr.sc.ing. Teorētiskā mehānika 
40. ŽODZIŅA Maija Lektore, Mgr.sc.ing. Rūpniecības būvniecības pamati 
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12.pielikums 
 

 
 

 
Koksnes materiālu un tehnoloģijas maģistra studiju programmas  

akadēmiskais personāls 
 

 
Nr. 
p.k 

 
Uzvārds, vārds 

Amats, 
zinātniskais grāds 

 
Studiju priekšmets 

1. ĀBOLTIŅŠ Aivars Prof., Dr. sc.ing. Matemātikas metožu pielietošana  
2. DRĒSKA Andris Prof., Dr.sc.ing. Pētījumu metod. padziļinātais kurss 

Koksnes sortimentu mācība 
3. LIEPA Imants Prof., Dr.habil.biol. Meža ekoloģija 

Pētījumu metod. padziļinātais kurss 
4. LĪPIŅŠ Leonards Prof., Dr.sc.ing. Koksnes zinātnes speckurss 

Koksnes sortimentu mācība 
5. OZOLIŅŠ Rūdolfs Prof., Dr.habil.silv. Matemātikas metožu pielietošana 
6. TREIMANIS Arnis Prof., 

Dr.habil.sc.ing. 
Koksnes ķīmiskā pārstrāde 

7. TUHERMS Henns Prof., 
Dr.habil.sc.ing. 

Meža politika 
ES meža nozares stratēģija 
Kokapstrādes instrumenti un mašīnas  

8. VĒRDIŅŠ Gunārs Prof., Dr.sc.ing. Koksnes materiāli 
9. DOMKINS Andrejs Ass.prof., 

Mgr.sc.ing. 
Koksnes materiāli un tehnoloģijas 
Koka konstrukcijas 

10. LŪSIS Kārlis As.prof., Dr.phil. Zinātnes filozofija 
11. PURVGALIS Aivars As.prof., Dr.silv. Kokapstrādes ekonomika 
12. ŠULCS Viesturs As.prof., Dr.biol. Meža ģeogrāfija 
13. DUBROVSKIS 

Dagnis 
Doc., Mgr.silv. Meža vērtība 

14. KOZULIŅŠ 
Voldemārs 

Doc., Dr.sc.ing. Koksnes materiāli un tehnoloģijas 

15. KRAVALIS Juris Vad.pētn, Dr.sc.ing. Koksnes hidrotermiskā apstrāde 
16. LEIKUMS Leonards Doc., Dr.phil. Zinātnes filozofija 
17. SLEŅĢIS Mārtiņš Vad.pētn, Dr.sc.ing. Kokapstrādes instrumenti un mašīnas 
18. SKRUPSKIS 

Voldemārs 
Doc., Dr.sc.ing. Koksnes materiāli un tehnoloģijas 

Līmēti materiāli 
19. ŠMITS Jānis Doc., Dr.sc.ing. Apdares materiāli un tehnoloģijas 
22. KRAUZE Zigrīda Lektore Vācu valodas speckurss 
21. SVIKA Diana Lektore, Mgr.paed. Angļu valodas speckurss 
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13.pielikums 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Akadēmiskā personāla 
 

zinātniskās biogrāfijas 
 

( CV ) 
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14.pielikums 
 

Akadēmiskā personāla galveno publikāciju saraksts 
2002.-2006.g. 

 
 

2002.gads. 
 
 
1. LZP atzītos izdevumos: 
 
- T.Bikova, A.Treimanis. Problems of the MMD analysis of cellulose by SEC using 

DMA/LiCI; A review. Carbohydrate polymers, 2002, vol. 48, 1, 23 – 28. 
- T.Bikova, A.Treimanis. Solubility and molecular weight of hemicelluloses from Alnus 

incana and Alnus glutinosa. Effect of tree age. Plant Physiology and Biochemistry, 2002, 
vol. 40, 347 – 353. 

- T.Bikova, A.Treimanis. Ability of HP SEC method in monitoring of kraft delignification 
process. Proceedings of conference “Control Systems 2002”, Stockholm, Sweden, 3 – 5 
June, 2002, 249 – 252. 

- U.Grinfelds, M.Skute, A.Treimanis. Effect of different soil conditions on the composition 
and properties of pinewood and kraft pulp fibres. Workshop “Cell Wall and Stress”, 
Reims, France, 30 May-1 June, 2002, P15. 

- T. Bikova, A.Treimanis. Variation in molecular weight parameters of hemicelluloses in 
relation to wood agee in Alnus incana and Alnus glutinosa. Workshop “Cell Wall and 
Stress”, Reims, France, 30 May-1 June, 2002, P10. 

- T.Eremeeva, M.Eisimonte, U.Viesturs, A.Treimanis. Applicability of the SEC and WRV 
methods for evalution of the enzymatic processing of wood pulps. Proceedings of Seventh 
European Worshop on Lignocellulosics and pulp, Turku, Finland, 26 – 29 August, 2002, 
Turku, Finland, 261 – 263. 

- T.Bikova, A.Treimanis. Multi-wave UV/VIS detection in SEC analysis of lignin and 
lignin – carbohydrate complex structure. Proceedings of Seventh European Workshop on 
Lignocellulosics and Pulp, Turku, Finland, 26 – 29 August, 2002, Turku, Finland, 209 –
212. 

- T.Bikova, A.Treimanis. Extrabiluty of residual hernicelluloses and lignin from kraft pulp 
by alkaline solutions. Proceedings of Seventh European Workshop on Lignocellulosics 
and Pulp, Turku,  Finland, 26 – 29 August, 317 – 320. 

- M.Laka,  S.Chernyavskaya, A.Treimanis, Z.Kļaviņš. Effect of cations on the formation of 
MCC gels. Proceedings of Seventh European Workshop on Lignocellulosics and Pulp, 
Turku, Finland, 26 – 29 August, 459 – 462. 

- K.Šķēle, A.Alksne, D.Cīrule, J.Hrols. parastās priedes (Pinus sylvestris L.) koksnes 
anatomiskā uzbūve un fizikālās īpašības Latvijā. – LLU raksti, Jelgava, 2002, N5, 68. – 
74. lpp. 

- E.Tomsons, J.Dolacis, J.Hrols, D.Cīrule. Biofuel: Comparison of Firewood and Pellets. – 
Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, Rīga, 2002, N4, 43. – 50.lpp. 

- J.Dolacis, E.Tomsons, J.Hrols, D.Cīrule. Dependence of the Heating Value on Moisture 
for Pellets from Different Tree Species Sawdust and Chips. – Proc. IV Int. Symp. Wood 
Structure and Properties, Zvolena (Slovākija), 2002, (in press). 
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- D.Cīrule, J.Dolacis, K.Armolaitis, J.Blaho, J.Hrols. Structure and Properties of the Wood 
of Birch (Betula spp.) Growing in Latvia and Lithuania. – Proc. IV Int. Symp. Wood 
Structure and Properties. Zvolena (Slovākija), 2002, (in press). 

- K.Šķēle, A.Alksne, D.Cīrule, J.Hrols. Anatomical and Physical Properties of Latvian Pine 
(Pinus Sylvestris L.) Wood. – Proc. IV Int. Symp. Wood Structure and Properties. 
Zvolena (Slovākija), 2002, (in press). 

- V.Balode, A.Alksne, D.Cīrule, J.Hrols. Wood Structure and Properties of Norway Spruce 
(Picea abies L.Karst.) Growing in Latvia. – Proc. IV Int. Symp. Wood Structure and 
Properties. Zvolena (Slovākija), 2002, (in press). 

- V.Balode, A.Alksne, J.Dolacis, J.Hrols. Some Elements of the  Anatomical Structure  of 
Spruce Wood Growing in Latvia. – Annals of Warsaw Agricultural University, Spec. 
Numb. I, 2002, p. 19. – 24. 

- J.Hrols, J.Dolacis, D.Cīrule, J.Šķudītis, A.Zīverts, S.Kurjatko. Changes in the Optical 
Properties of Birch Wood as a result of Hydrothermal Treatment. – Annals of Warsaw 
Agricultural University, Spec. Numb. I, 2002, p. 25-32. 

- G.Priedkalns, V.Pušinskis, J.Dolacis, J.Hrols. Physico-mechanical Properties of Spruce 
Wood Growing in Latvia. – Annals of Warsaw Agricultural University, Spec. Numb. I, 
2002, p.33-37. 

- K.Šķēle, A.Alksne, J.Hrols, D.Cīrule. Physical Properties and Anatomical Structure of 
Pine Wood. – Annals of Warsaw Agricultural University, Spec. Numb. I, 2002, p. 38-47. 

- E.Tomsons, J.Dolacis, J.Hrols, D.Cīrule. Dependence of Heat  Value on Moisture for 
Sawdust Pellets and Chips. – Annals of Warsaw Agricultural University, Spec. Numb. I, 
2002, p. 48-56. 

- J.Brauns, K.Rocēns. The Effect of Reinforcement on Properties of Porus Materials”. 
Proceedings of the second BIOT conference on poromechanics. Grenoble (France) 26-28 
August, 2002. POROMECHANICS II, aA.A.Balkema publishers, 135-140. 

- J.Brauns, K.Rocēns, L.Pakrastiņš. Long-Term Creep of Chipboards. RTU zin.raksti. 
Arhitektūra un būvzinātne. 3.sējums, Rīga, 2002, 113-122. 

- D.Serdjuks, K.Rocēns, V.Mitrofanovs. Behaviour of Hybrid Composite Tension Cable in 
Saddle Shape Roof. RTU zin.raksti. Arhitektūra un būvzinātne. 3.sējums, Rīga, 2002, 
162-169. 

- G.Vērdiņš, I.Akerfelds, I.Tihomirovs. Spriegumi koksnē ierobežotu mitruma izmaiņu 
gadījumā. LLU raksti Nr.7 (302) 2002. Jelgava, 67.-73.lpp. 

 
2. Pārējās publikācijas: 
 
- L.Belkova, J.Hrol. Structural Defectiveness of Paper and its Development in the Aging 

Process. – Proc. WURC Seminar COST Action E 20, 2002, Reimsa (Francija) (in press). 
- I. Lavnikoviča, J.Dolacis, K.Armolaitis, J.Hrols. Peculiarities of the Content of 

Extractives in the Wood of Birch (Betula spp) Growing in Latvia and Lithuania. – Proc. 
IV Int.Conf. Vybrane procesy pri spracovani dreva, Bystra (Slovākija), 2002, p. 55. 

- I.Lavnikoviča, J.Blaho, J.Hrols. Effect of the Forest Type on the Chermical Compositiopn 
of Pine (Pinus sylvestris), Proc. IV Int.Conf. Vybrane procesy pri spracovani dreva, 
Bystra (Slovākija), 2002, p.55. 

- J.Hrols, J.Blaho, G.Telysheva. Phylogeny of Gymnospermae Lignins, Proc. IV Int.Conf. 
Vybrane procesy pri spracovani dreva, Bystra (Slovākija), 2002, p.56. 

- A.Domkins. New Approach to Resource Sales from Public Forects. – Baltic Timber 
Journal, Vol 5, pp.4-6. 

- A.Domkins. A Trade Association or a Club. – Baltic Timber Journal, Vol 3, pp.10-11. 
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- В.Балоде, А.Алксне, Й. Блахо, Ю.Хрол. Аномическое строение древесины ели 
обыкновенной всуходольных и мелиорованныхлесах Латвии. – Труды  Межд. Конф. 
По морфологии растений, Санкт-Петербург, 2002, с.19. 

- Э. Лазда, А.Скуиня, Д.Цируле, Я.Долацис, Ю.Хрол. Действие облучения на 
ксилогенез сосны в лесах ближней зоны Чернобыльской АЭС. – Труды  Межд. 
Конф. по анатомии и морфологии растений, Санкт-Петербург, 2002, с.295 

- К.Шкеле, А.Алксне, Я.Долацис, Й. Блахо, Ю.Хрол. Особенности аномического 
строение древесины сосны обыкновенной произрастающей в Латвии. – Труды  
Межд. Конф. по анатомии и морфологии растений, Санкт-Петербург, 2002, с.107 

- Д.Цируле, А.Алксне, Я.Долацис, К.Армолайтис, Й. Блахо, Ю.Хрол. Влияние 
Игналинской АЭС на поглошение радионуклидов деревьями в прилагающих лесах. 
– Труды  Межд. Конф. по анатомии и морфологии растений, Санкт-Петербург, 
2002, с.321 

- Л.Белкова, Ю.Хрол. Дефектность многоуровневых структур природной углеводно-
лигнинной композиции в процессе старения. – Сб. Межд. Конф. Проблемы 
высокомолекулярных соединений, Улан-Уде, 2002. 

- А. Домкинс. Чтобы существовать, нужно меняться.- Балтийский деловой лес, Н.2, 
с.15-16. 

- А. Домкинс. Лесная промышленность в Европейском Союзе.- Балтийский деловой 
лес, Н.2, с.20-22. 

- А. Домкинс. Профессиональные ассоциации или клубы.- Балтийский деловой лес, 
Н.2, с.24-25 

- А. Домкинс. Лесная промышленность в Балтийских странах.- Балтийский деловой 
лес, Н.3, с.4-7. 

- И.Акерфельд, Е.Букшанс. Термически модифицированная древесина. - Балтийский 
деловой лес, Н.3, с.52-54. 

- H.Tuherms. Latvijas zinātnieki pēta Latvijas bērzu. – “Lietaskoks”, Nr.1, 2002. 9.lpp.  
- H.Tuherms. Celulozes rūpnīca var sagraut kokrūpniecību. – “Lietaskoks”, Nr.4, 2002. 3. 

un 10.lpp. 
- L.Vilkriste, M.Daugaviete, K.Zudrags. Neizaug labi graudi – stādām virsū mežu.  – 

“Lietaskoks”, Nr.6, 2002. 14.lpp.  
- A.Domkins. Kokrūpniecības situācija Baltijas valstīs. -  Baltijas Koks, Nr.5, 2002. 4.-

7.lpp. (0,25 autorloksnes). 
- A.Domkins. Kokrūpniecības ārējā tirdzniecība ES dalībvalstīs. - Baltijas Koks, Nr.4.,5, 

2002. 18.-21.lpp. (0,25 autorloksnes). 
- A.Domkins. Mēbeļu tirdzniecības organizācija Eiropas Savienībā. – Baltijas Koks, Nr.6, 

2002. 22.-25.lpp. 
- A.Domkins. Mēbeļu izplatīšanas tīkli Eiropas valstīs. – Baltijas Koks, Nr.7, 2002. 20.-

21.lpp. 
- A.Domkins. Koksnes pielietojuma pamatprincips. – Baltijas Koks, Nr.8, 2002. 30.-32.lpp. 
- A.Domkins. Amerika – iespēju zeme. – Baltijas Koks, Nr.9, 2002. 56.-57.lpp. 
- G.Ģērķis, A.Domkins. Ieskats plašākajos Meža dienu 2002 pasākumos. – Baltijas Koks, 

Nr.5, 2002. 48.-51.lpp. 
- A.Domkins. Caur slēgtām durvīm uz Franciju. – Baltijas Koks, Nr.5, 2002. 52.-53.lpp. 
- I.Akerfelds. Koksnes kaitākļu iznīcināšana, veicot termisko apstrādi. – Baltijas Koks, 

Nr.9, 2002. 34.-35.lpp. 
- I.Akerfelds, E.Bukšāns. Termiski modificēta koksne. – Baltijas Koks, Nr.7, 2002. 24.-

26.lpp. 
- A.Treimanis. Kas pirmais uzcels celulozes rūpnīcu. – “Lietaskoks”, Nr.6, 2002. 13.lpp. 
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- A.Treimanis. Ražo celulozi pie Saimas ezera Somijā - "Lietaskoks", Nr.8, 2002. 
10.un12.lpp.  

- J.Šmits. Aug pieprasījums pēc spožas mēbeļu apdares. - "Lietaskoks", Nr.4, 2002. 9.lpp.  
 
 
 

2003.gads. 
 

1. Grāmatas: 
 
- V.Kozuliņš. Skujkoku zāģmateriālu uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana: Metodiskie 

materiāli. – Jelgava: LLU, 2003. - 62 lpp. 
- V.Kozuliņš. Zāģmateriālu ražošana:Metodiskie norādījumi. – Jelgava: LLU, 2003. – 30 

lpp. 
 
2. LZP atzītos izdevumos: 
 
- H.Tuherm, I.Silamikele. Forestry research and higher education in Latvia // The Role of 

Research ang Higher Education in Developing National Forest programmes in Countries 
with Economics in Transition. – Tokyo: United Nation University, 2003. – S.95-109.  

- H.Tuherm, E.Tomsons, J.Dolacis, J.Hrols. Dependence of the wood heat value and 
moisture content // Annals of Warsaw Agricultural University – SGGW, Forestry and 
Wood Technology, No 53, 2003. – S.355-361. 

- H.Tuherm, J.Dolacis, J.Hrols, J.Skudītis, A.Ziverts. Dependence of the optical properties 
on moisture content for birch (Betula pendula Roth.) wood at the variable temperature and 
constant time of hydrothermical treatment // Annals of Warsaw Agricultural University – 
SGGW, Forestry and Wood Technology, No 53, 2003. – S.47-53. 

- U.Mionchinskis, V.Pushinskis, H.Tuherm, J.Hrols, J.Dolacis. Some physical and 
mechanical properties of birch (Betula pendula Roth.) wood growing in Latvia // Annals 
of Warsaw Agricultural University – SGGW, Forestry and Wood Technology, No 53, 
2003. – S.308-317. 

- H.Tuherm, J.Dolacis, M.Daugaviete, J.Hrols. Some physical and mechanical properties of 
wild cherry (Prunus avium L.) wood growing in Latvia // Annals of Warsaw Agricultural 
University – SGGW, Forestry and Wood Technology, No 53, 2003. – S.54-60. 

- Х.Тухерм, Я.Пикк, А.Алксне, Ю.Хрол, Я.Долацис. Анатомическое строение и 
некоторые физико-механические характеристики древесины сосны (Pinus sylvestris 
L.), произростающей в Латвии и Эстонии // Annals of Warsaw Agricultural University 
– SGGW, Forestry and Wood Technology, No 53, 2003. – S.285-292. 

- I.Akerfelds, A.Morozovs, A.Aboltins, J.Zoldners. Wood modification in Latvia // 
Proceedings of Fifth European Conference on Wood Modification, ed. J.V.Acker, C.Hill, 
Ghent, 2003. – S.351-362. 

- A.Treimanis, T.Bikova, M.Eisimonte, V.Klevinska. Relationship between the alkali 
solubility of hemicelluloses and lignin from unbleached hardwood kraft pulp and pulp 
bleachability. J. of Pulp and paper Science, 2003, vol. 29, no.6, 208-212. 

- A.Treimanis, T.Bikova. UV-absorbance of oxidized xylan and monocarboxyl cellulose. 
Carbohydrate Polymers, in press (accepted, corrected proof CARP 2259). 

- A.Treimanis, U.Grinfelds, M.Skute. The impact of different forest growth conditions on 
the composition and properties of the pinewood for pulping. In book: “Chemical 
technology of wood, pulp and paper”, published by Slovak University of Technology, 
Bratislava, 2003, 282-286. 
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- A.Treimanis, T.Bikova, G.Rossinska, G.Telysheva. On-line study of lignin behaviour in 
dilute alkaline solution. Holzforschung, in press. 

- A.Treimanis, G.Shulga, V.Priede, V.Shakels, T.Bikova. Behaviour of oxidized kraft 
lignin as a “core-shell” polymer in aqueous solutions. Abstracts of the 39th IUPAC 
Congress and the 86th Conference of The Canadian Society for Chemistry, Division of 
supramolecular chemistry and self assembly, 2003, 10-15 August, Ottawa, p. 271. 

- A.Treimanis, T.Bikova, G.Shulga, V.Priede. An approach to reveal the reactive sites in 
lignin. Proceedings of the 5th International Symposium on the chemistry of Natural 
Compounds, May 20-23, 2003, Tashkent, 143. 

- A.Treimanis, T.Bikova. Advantages of multi-wave UV-detection in SEC analysis of wood 
polymers. Proceedings of Baltic Polymer Symposium, September 17-19 2003, Jurmala, 
118. 

- K.Rocens, D.Serdjuks. Hybrid Composite Cable based on Steel and Carbon. Materials 
Science, 2003, vol.9, No 1, 27-30. 

- К.Роценс, Д.Сердюк, Л.Пакрастиньш. Потери предварительного напряжения в 
стабилизирующих вантах композитного седловидного вантового покрытия. 
Механика композитных материаловб 2003, т.39, No 4, 513-522. 

- K.Rocēns, J.Brauns, J.Kreilis. Influence of External Flexural Strengthening on Behaviour 
of RC beams // Proceedings of International scientific conference “Civil Engineering”. – 
Jelgava: LLU, 2003. – S.58-64. 

- K.Rocēns, D.Serdjuks. Evaluation of Mechanical Interaction between Components in 
Hybrid Composite Cable // Scientific proceedings of Riga Technical University. 
Architecture and construction science. Vol.4. – Riga” RTU, 2003. – S.208-215. 

- K.Rocēns, G.Vērdiņš. Lobītu finiera slāņu kreisās puses novietojuma pa saplākšņa 
biezumu ietekme uz liekumiem // RTU zinātniskie raksti. Arhitektūra un būvzinātne. 
4.sējums. – Rīga: RTU, 2003. – 233.-241.lpp. 

- K.Rocens, L.Pakrastinsh. Evaluation of Cable Material Consumption of Ties Depending 
on the Nodal Displacement of Hierarchic Roof  // Scientific proceedings of Riga 
Technical University. Architecture and construction science. Vol.4. – Riga” RTU, 2003. – 
S.182-187. 

- K.Rocēns, J.Brauns. Estimation of Technological Stresses in Wood Composites // 
Proceedings of the 3-rd International conference “Strength, Durability and Stability of 
Materials and Structures”. – Kaunas: Technologija, 2003. – S.10-23. 

- I.Akerfelds. Determination of stresses in pine (Pinus Sylvestris) sawn timber using 
laminated composite material model // Proceedings of International scientific conference 
“Research for Rural Development”. – Jelgava: LLU, 2003. – S.185-189. 

- I.Akerfelds, G.Vērdiņš. Stresses and deformation in Pine (Pinus Sylvestris) sawn timber 
during the initial phase of drying // Proceedings of 8th International IUFRO Wood drying 
conference. – Brasov, Romania, 24.-29.august, 2003. – S.87-92. 

- I.Akerfelds, A.Buiķis, J.Cepītis, H.Kalis, A.Reinfelds. Mathematical model of sawn 
timber drying // Latviajs ZA Vēstis. Nr.57, 2003. – 128.-132.lpp. 

 

3. Pārējās publikācijas: 
 
- I.Akerfelds, A.Morozovs. Kokmateriālu modificēšanas procesi Eiropā. Kokmateriālu 

modificēšana ar acetilēsanu // Baltijas Koks, Nr.7 (39), 2003. – 45.-47.lpp. 
- A.Domkins. Exhibitions: For whom are they Meant ? – Baltic Timber Journal, Vol 1, 

2003, pp.8-9. 
- A.Domkins. Burgeoning Market of China – Baltic Timber Journal, Vol 1, 2003, pp.15. 
- A.Domkins. Timber industry organizē an intellectual center – Baltic Timber Journal, Vol 

3, 2003, pp.8-10. 
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- A.Domkins.Controversiesover Assortment Sales Aggravate – Baltic Timber Journal, Vol 
4, 2003, pp.5-6. 

- A.Domkins. Sortimenti duras. -  Baltijas Koks, Nr.1, 2003. 4.-5.lpp. (0,25 autorloksnes). 
- A.Domkins. Pēc jaunumiem uz tradīciju zemi. - Baltijas Koks, Nr.2, 2003. 60.-61.lpp. 

(0,25 autorloksnes). 
- A.Domkins. Kam domātas izstādes Latvijā? – Baltijas Koks, Nr.3, 2003. 4.-6.lpp. 
- A.Domkins. Līmētu loga brusu izgatavošana. – Baltijas Koks, Nr.3, 2003. 40.-42.lpp. 
- A.Domkins. Projekts nozares attīstībai. – Baltijas Koks, Nr.4, 2003. 7.lpp. 
- A.Domkins. Izglītības krustcelēs. – Baltijas Koks, Nr.5, 2003. 4.-5.lpp. 
- A.Domkins. Līmētu mēbeļu plātņu izgatavošana. – Baltijas Koks, Nr.5, 2003. 37.-38.lpp. 
- A.Domkins. Par sakārtotu koksnes tirgu. – Baltijas Koks, Nr.6, 2003. 8.-10.lpp. 
- A.Domkins. Kokrūpniecības barometrs rāda pārmaiņas. – Baltijas Koks, Nr.6, 2003. 11.-

13.lpp. 
- A.Domkins. Kokrūpnieki veido intelektuālo centru. – Baltijas Koks, Nr.7, 2003. 4.-7.lpp. 
- A.Domkins. Kokapstrādes nozare šodien un rīt. – Baltijas Koks, Nr.11/12, 2003. 6.-9.lpp. 
- V.Skrupskis. Jauns materiāls FASALEX. – Baltijas Koks, Nr.2, 2003. 34.-35 lpp. 
- I.Akerfelds. Zāģmateriālu žāvēšanas kvalitātes kontrole. – Baltijas Koks, Nr.4, 2003. 29.-

32.lpp. 
- I.Akerfelds. Zāģmateriālu žāvēšanas kvalitātes standartizācija. – Baltijas Koks, Nr.5, 

2003. 42.lpp. 
- I.Akerfelds. Jaunības koksne un tās īpašības. – Baltijas Koks, Nr.8, 2003. 38.-39.lpp. 
- H.Tuherms. Izglītības krustcelēs. – Baltijas Koks, Nr.5, 2003. 5.-7.lpp. 
- K.Būmanis. Kokapstrādes produktu standartizācija Eiropā – izmaiņas tuvojas arī Latvijai. 

– Baltijas Koks, Nr.6, 2003. 43.-45.lpp. 
- K.Būmanis. Produktu standartizācija Eiropas Savienībā. – Kvalitāte, Nr.4, 2003. – 2.lpp.  
- E.Bukšāns. Koksnes rukums teorijā un praksē. – Baltijas Koks, Nr.10, 2003. 16.-17.lpp. 
- J.Šmits. Gribam dzīvot rūpnieciski nepiesārņotā vidē. – Lietaskoks, Nr.1, 2003. 8.lpp. 
- И.Акерфельд. Импрегнирование – возможность для более широкого применения 

древесины // Балтийский деловой лес, No 1, 2003. – С.32-36. 
- А.Домкин. Склеивание цельной древесины // Балтийский деловой лес, No 1, 2003. – 

С.38-41. 
- А.Домкин. Как наводили порядок на рынке древесины // Балтийский деловой лес, 

No 2, 2003. – С.8-10.  
 
 

 
2004.gads. 

 
1. Grāmatas:  
 
- V.Kozuliņš, H.Tuherms. Koksnes pirmapstrāde: Mācību - metodiskie materiāli. – Jelgava: 

2004. - 212 lpp. (PHARE 2001 ESK programmas projekta ietvaros). 
- L.Kūliņš. Līmēto koksnes konstrukciju materiālu ražošana: Mācību - metodiskie materiāli. 

– Jelgava: 2004. - 245 lpp. (PHARE 2001 ESK programmas projekta ietvaros). 
- J.Kažociņš, L.Kūliņš. Koksnes pielietošana būvniecībā: Mācību - metodiskie materiāli. – 

Jelgava: 2004. - 282 lpp. (PHARE 2001 ESK programmas projekta ietvaros). 
- U.Ruks. Kokapstrādes mašīnas, darba drošība pie kokapstrādes mašīnām: Mācību - 

metodiskie materiāli. – Jelgava: 2004. - 240 lpp. (PHARE 2001 ESK programmas 
projekta ietvaros). 

 



 7

2. LZP atzītos izdevumos: 
 
- Tuherm H., Silamikele I. Challenges in strengthening of capacities for forest policy 

development in Latvija // Forests in transition II: Challenges in strengthening of capcities 
for forest policy development in countries with economics in transition. – Tokyo: United 
Nations University, 2004. – S.175-194. 

- Тухерм Х.А., Хрол Ю.С., Долацис Я.Ф., Шкудитис Ю.Я., Зивертс А.М.  
Зависимость оптических свойств древесины березы повислой (Betula pendula) от 
влажности при постоянной температуре гидротермической обработки от влажности 
// Труды IV Международного симпозиума Строение, свойства и качество 
древесины – 2004. – Санкт-Петербургская государственная лесотехническая 
академияб 2004. – С.222-225.    

- J.Brauns, K.Rocens. Design of humidity sensitive wooden materiāls for multiobjective 
application. Wood Science and Technology. Springer-Verlag. 2005, vol.38:311-321. 

- L.Pakrastinsh, K.Rocens. Calculation principles of cable material consumptiondepending 
on the nodal displacements and geometrical parameters of hierarchic roof. Proceedings of 
8-th International conference “Modern building materiāls, structures and technigues”. 
Vilnius, 2004, CD (0,3 iespiedloksnes). 

- J.Brauns, K.Rocens, A.Gailums. Non-linear analysis of concrete-filled steel elements. 
Proceedings of 8-th International conference “Modern building materiāls, structures and 
technigues”. Vilnius, 2004, CD (0,4 iespiedloksnes). 

- J.Brauns, K.Rocens. Stress statne optimization in steel-concrete composite elements. 
Proceedings of the International symposium on Ultra High Performance Concrete. Kassel, 
Germany, September 13-15, 2004. 413-423. 

- J.Brauns, K.Rocens. The effect of material strength on the behaviour of concretefilled 
steel elements. Journal of civil engineering and management. 2004, vol.X, No.3, 177-182. 

- Baikovs A., Rocēns K. Behaviour of the timber strengthened with carbon fiber strips. 
Scientific proceedings of Riga Technical University, Architecture and construction 
science, 2004, vol.5, p.77-88. 

- Serdjuks D., Rocēns K. Dependence of materiāls and their content in composite cables on 
the character of deformations. Scientific proceedings of Riga Technical University, 
Architecture and construction science, 2004, vol.5, p.228-235. 

- Mitrofanovs V., Rocēns K. Vanšu pārsegums ar režģotu tērauda loku. RTU Zinātniskie 
raksti. Arhitektūra un būvzinātne, 2004.g., 5.sējums, 194-203 lpp.  

- Вердинъш Г., Роценс К. Поведение слоистых композитов в условиях переменной 
влажности. Труды IV Международного симпозиума «Строение, свойства и качество 
древесины – 2004», 1 том, Санкт-Петербург. Россия, 200-206 стр. 

- Роценс К., Чиркова Е., Озолинъш Р., Андерсоне И., Андерсонс Б. Особенности 
поведения древесины поверхностно обработанной биозащитными средствами. 
Труды IV Международного симпозиума «Строение, свойства и качество древесины 
– 2004», 2 том, Санкт-Петербург. Россия, 453-455 стр. 

- Сердюк Д., Роценс К. Уменшение перемещений композитного седловидного 
вантового покрытия. Механика композитных материалов, 2004, т.40, И-5, 675-684 
стр. 

- Bikova T., Treimanis A. UV-absorbance of oxidized xylan and monocarboxyl cellulose in 
alkaline solutions. Carbohydrate Polymers, 55, 2004, nr.3, 315-322. 

- Grinfelds U., Skute M., Treimanis A. The properties of aspen and pine finres as a result of 
diferent tree growth conditions. Proceedings of 8th European Workshop on 
lignocellulosics and pulp, August 22-25, 2004, Riga, 365-367. 
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- Bikova T., Treimanis A. Changes in chromophore composition of oxyxylan in alkaline 
solutions. Proceedings of 8th European Workshop on lignocellulosics and pulp, August 
22-25, 2004, Riga, Latvia, 215-218. 

- Bikova T., Treimanis A., Viesturs U. SEC monitoring of chromophores release from 
hemicelluloses under xylanase action. Extended abstracts of 9th International Conference 
on Biotechnology in the Pulp and Paper Industry, October 10-14, 2004, Durban, South 
Africa, 1115-1116. 

- Dauge K., Treimanis A. Koksnes atlikumu plūsmu vadības attīstība Latvijā. Latvijas 
Universitātes Raksti, 2004, 674.sēj., Vadības zinātne, 267-281. 

- Monogrāfija “Wood Fibre Cell Walls: Methods to Study their Formation, Structure and 
Properties”, 2004., Uppsala, Zviedrija, 308 lpp. Nodaļa “Aplplication of SEC for 
characteristics of wood cell and pulp fibre components: a rewiew” 163.-174., autori 
Bikova T., Treimanis A. 

- U.Spulle, V.Pušinskis. Mechanical properties of wood spiecies for the palette production, 
Latvia University of Agriculture, Research for rural development 2004, pp 204-208, 2004, 
Jelgava, Latvia. 

- J.Ošs, V.Pušinskis. Mechanical properties of plywood calculation, Latvia University of 
Agriculture, Research for rural development 2004, pp 209-214, 2004, Jelgava, Latvia. 

- Миончинскис У., Пушинскис В., Тухерм Х., Долацис Я., Хролс Ю. Влияние 
гидротермической обработки и ложного ядра на физико-механические 
характеристики древесины березы повисли // Санкт-Петербургская государственная 
лесотехническая академия, Строение Свойства и качество древесины-2004, Труды 
Международного симпозиума том, 2004, сс.302-305 Санкт-Петербург. 

 
3. Pārējās publikācijas: 
 
- A.Domkins. Būvizstrādājumu atbilstības vērtēšana – biznesam vai drošībai. - Baltijas 

Koks, Nr.1, 2004. 30.-32.lpp. 
- K.Būmanis, L.Kūliņš, E.Bukšāns. Latvijas skujkoku zāģmateriālu atbilstība Eiropas 

standartam. - Baltijas Koks, Nr.1, 2004. 34.-35.lpp. 
- K.Būmanis, I.Blusanoviča. Koksnes pielietojuma veicināšana ES. - Baltijas Koks, Nr.2, 

2004. 32.-33.lpp. 
- A.Domkins. Koksne no valsts mežiem - resursi un stabilitāte. - Baltijas Koks, Nr.3, 2004. 

8.-9.lpp. 
- A.Domkins. Pasaules koksnes tirgus tendences. - Baltijas Koks, Nr.3, 2004. 12.-13.lpp. 
- A.Domkins. Koka kāpnes. - Baltijas Koks, Nr.4, 2004. 50.-51.lpp. 
- A.Domkins. Jaunā dekāna pirmā raža. - Baltijas Koks, Nr.7, 2004. 59.lpp. 

 
 
 

2005.gads. 
 
 
1. LZP atzītos izdevumos: 
 
- Spulle U., Pušinskis V. Skujkoku (egles un priedes) paliktņu sagatavju kvalitāte // LLU 

Raksti, Nr.14 (309). – Jelgava, 2005. – 108.-113.lpp. 
- Spulle U., Pušinskis V., Hrols J., Dolacis J. Investigation of the quality of blanks of 

wooden pallets // Annals of Warsaw Agricultural University – SGGW, Forestry and 
Wood Technology, No 57. – Warsaw, 2005. – S.209-213. 
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- Rocēns K., Brauns J. Elasticity in wood concrete hygromechanical effects // Encpclopedia 
of Materials Science and Technology. – Elsevuer, Oxford, 2005 (Internet, 6 lpp). 

- Rocēns K., Bērziņš G. Slāņaina koksnes kompozīta plātnes nestspējas analīze // RTU 
Zinātniskie raksti, 2.sērija “Arhitektūra un būvzinātne”, 6.sējums. – Rīga, 2005. – 94.-
100.lpp. 

- Rocens K., Pakrastinsh L., Serdjuks D. Evaluation of the Behaviour of Tensioned 
Composite Cladding Element for Cable Roofs // RTU Zinātniskie raksti, 2.sērija 
“Arhitektūra un būvzinātne”, 6.sējums. – Rīga, 2005. – S.202-209. 

- Rocens K., Serdjuks D., Ozolinsd R. Influence of diagonal cables strengthening by the 
trusses on saddle-shaped roof rigidity // RTU Zinātniskie raksti, 2.sērija “Arhitektūra un 
būvzinātne”, 6.sējums. – Rīga, 2005. – S.210-218.  

- Treimanis A., Shulga G., Bikova T., Priede A. Chemical transformation in the kraft lignin 
matrix during long-term alkaline oxidation // Chemine Technologija, ISSN 1392-1231, 
2005, vol. 35, Nr.1. – S.80-84. 

- Treimanis A., Bikova T., Belkova L. Alkali-resistant Chromopheres in Kraft Pulp Xylan // 
Journal of Pulp and Paper Science, 2005, vol.31, Nr.4. 

- Treimanis A. Fibre wall peeling and application of computerized methods // Proceedings 
of COST action         

 
 
2. Pārējas publikācijas: 
 
- Treimanis A. Advanced traditional methods of fiber surface layers – a powerful tool in 

research of lignocellulosis // Proceedings of International Conference on Wood Chemistry 
“Wood derrivate and agroindustrial waste valorisation”. – L’Aquila (Italy), 2005. – S.96-
98. 

- Rocens K., Pakrastinsh L. Cable materials consumption depending on the geometrical 
parameters of hierarchic roof // Proceedings of the final Conference of COST Action C12 
“Improvement of Buildings’ Structural Quality by New Technologies”. – A.A.Balkema 
publishers, 2005. – S.185-192. 

- Rocens K., Serdjuks D. Evaluation of behaviour of hybrid composite cable in the saddle-
shaped roof // Proceedings of the final Conference of COST Action C12 “Improvement of 
Buildings’ Structural Quality by New Technologies”. – A.A.Balkema publishers, 2005. - 
S.185-192. 

- Rocens K., Brauns J. Deformability and strength of layered composite structure under 
mechanical and thermas loading // Proceedings of International scientific conference “ 
Civil engineering’05”. Jelgava, 2005. - S.117-126. 

- Rocens K., Brauns J., Kreilis.J. Stability of steel-face sandwich panels under axial loading 
// Proceedings of International scientific conference “ Civil engineering’05”. Jelgava, 
2005. -S.50-154. 

- Treimanis A., Bikova T., Rossinska G., Dizhbite T., Telysheva G. Multiwave UV/VIS 
detection at SEC analysis for the evaluation of reactivite sites and polyconjugated 
sustructures over MW distributions of lignins // Proceedings of International Conference 
on Wood Chemistry “Wood derrivate and agroindustrial waste valorisation”. – L’Aquila 
(Italy), 2005. – S.112-114. 

- Treimanis A., Shulga G., Shakels V., Bikova T., Anishkevicha T. Impact of mo;ecular 
structure features on the aqueous properties of wood polymer // Abstracts of European 
Polymer Congress. - Moscow, Russia, 2005. – s.221. 

- Treimanis A. Fibre wall peeling and application of computerized methods // Proceedings 
of COST Action E41 Workshop. – Stockholm, 2005. http://www.kcl.fi/cost/E41         
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-  Treimanis A., Grīnfelds U., Škute M. Augšanas apstākļu ietekme uz apses un priedes 
koku un sulfātcelulozes šķiedru īpašībām // Starptautiskās zinātniskās konferences 
“Agrārās zinātnes attīstības problēmas ES vienotā telpā” referātu krājums. - Jelgava, 2005. 
– 68.-71.lpp. 

- Treimanis A., Ozols A. Meža zinātne un koksnes tehnoloģijas // Starptautiskās zinātniskās 
konferences “Agrārās zinātnes attīstības problēmas ES vienotā telpā” referātu krājums. - 
Jelgava, 2005. – 93.-96. lpp.  

- Treimanis A., Ķirsons M. Stendālē lauž stereotipus // Dienas bizness, 2005.g. 2.decembrī. 
 
 

 
2006.gads. 

 
1. LZP atzītos izdevumos: 

 
 
- Spulle U., Pušinskis V.,  Rasmanis R. Statistical criteria of strength of the wooden  pallet 

components // Fifth Nordic-Baltic Agrometric Conference, Otepää, Estonia, Conference 
report 1, Uppsala, 2006. – S.139-142. 

- Treimanis A. Advanced traditional methods of analysis of fibre surface layers – a 
powerful tool in research of lignocellulosics. – La Chimica e lĪndustria, 2006, vol.88, nr.2. 
– S.72-75. 

- Treimanis A., Bikova A., Belkova L. Alkali-resistant chromophores in kraft pulp xylan. – 
Journal of Pulp and Paper Science, 2005, vol.31,nr.4. – S.193-196 (iznāca 2006.gadā). 

- Ozols A., Treimanis A., Andersons B. Mežzinātne – ilgtspēja, jauni produkti un 
tehnoloģijas. – Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstos, A daļa, 2006, Nr.60. – 103.-108.lpp. 

- Bukšāns E. Detetrmination of wood material fire resistance // “Wood as building 
material”, Proceedings of International PhD Workshop, NTUU, 2006. – S.23-26. 

 
2. Pārējās publikācijas: 
 
- Bukšāns E. Ēku ugunsdrošība // Abstracts of Eco-Balt 2006 Conference. S.95-96. 
- Treimanis A., Grinfelds U., Skute M., Belkova L., Sulga G. State-of-art in opaper and 

paperboard fibres recyclinhg in Latvia // Abstracts of Eco-Balt 2006 Conference. 
- Treimanis A., Grinfelds U., Skute M. Eucalyptus Kraft Pulp: Hydromechanical Peeling of 

Surface Fibre Wall Layers // CD Abstracts for COST Action E41 Workshop, Grenoble, 
France, April 12-13, 2006. 

- Treimanis A. New technologies require advances analytical methods: investigation of pulp 
fibre surface compositios // Abstracts of the workshop “Molecular, nano, composite level 
research and biological re-engineering of plant cell wall composition – challenges moving 
towards new biorefineries”, Riga, May 22-24, 2006. 

- Treimanis A., Grinfelds U., Skute M., Gailis A., Zeps M. Comparative study of wood and 
pulp fibres abtained from natural forest and plantation aspen fibres // Proceedings of 9th 
European Workshop on lignocellulosics and pulp, Vienna, Austria, August 27-30, 2006. – 
S.561-563. 
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15.pielikums 
 

Akadēmiskā personāla piedalīšanās konferencēs 
2002.-2006.g. 

 
 

2002.gads. 
 
 
1. Starptautiskajās konferencēs un semināros: 
 
- H.Tuherm. Evaluation of the Pulp Mill project influence on the Latvian Forest sector. – 

International Business Forum “Assembly of the Baltic Timber Industry Entrepreneurs”, 
Rīga, 2002.gada 4.aprīlī. 

- H.Tuherm. Forest Policy and the Actualities of the Forest sector in Latvia. -  
Starptautiskais seminārs Baltijas jūras valstu maģistrantiem programmas “Sustainable 
Forestry in the Baltic Sea region” ietvaros (6 h nodarbības), SLU, Alnarp, Zviedrijā, 
2002.gada 26.aprīlī. 

- H.Tuherm. Social-economic problems of the prospective Pulp Mill in Latvia. - 
Starptautiskais seminārs Baltijas jūras valstu maģistrantiem programmas “Sustainable 
Forestry in the Baltic Sea region”  ietvaros (lekcija + 2 dienu ekskursiju programma 
Latvijas meža nozares uzņēmumos), 2002.gada 12.-15.maijā. 

- H.Tuherm. Forestry Legislation Development in Latvia. – IUFRO darba grupas 6.13.00 
seminārs “Forest Law and Environmental Legislation”, Jaunmokās, Latvijā, 2002.gada 
8.augustā. 

- H.Tuherm. Baltic-Nordic Eduicational and Research cooperation in Agriculture, Forestry 
and Veterinary Medicine. – NOVA – BOVA seminārs Kauņā, 2002.gada 29.augustā. 

- H.Tuherm. Forestry and Wood Processing in Latvia. – Seminārs Kymmenlaakso 
Politehnikuma studentiem (kopā ar 2 dienu ekskursiju Latvijas meža nozares 
uzņēmumos), 2002.gada 19.novembrī.  

- K.Šķēle, A.Alksne, D.Cīrule, J.Hrols. Anatomical and Physical Properties of Latvian Pine 
(Pinus Sylvestris L.) Wood. –IV Starptautiskais Simpozijs “ Wood Structure and 
Properties”, Zvolena, Slovākija, 2002.gada septembris. 

- V.Balode, A.Alksne, D.Cīrele, J.Hrols. Wood Structure and Properties of Norway Spruce 
(Picea abies L.Karst.) Growing in Latvia. –IV Starptautiskais Simpozijs “Wood Structure 
and Properties”, Zvolena, Slovākija, 2002.gada septembris. 

- J.Hrols, J.Blaho, G.Telysheva. Phylogeny of Gymnospermae Lignins, IV Starptautiskā 
konference “Vybrane procesy pri spracovani dreva”, Bistra, Slovākija, 2002.gada 
septembris. 

- V.Balode, A.Alksne, J.Dolacis, J.Hrols. Some Elements of the  Anatomical Structure  of 
Spruce Wood Growing in Latvia. – XVI Starptautiskā konference “Wood – Raw Material 
for the XXI Century”, Varšava, 2002.gada novembris. 

- J.Hrols, J.Dolacis, D.Cīrule, J.Šķudītis, A.Zīverts, S.Kurjatko. Changes in the Optical 
Properties of Birch Wood as a result of Hydrothermal Treatment. – XVI Starptautiskā 
konference “Wood – Raw Material for the XXI Century”, Varšava, 2002.gada novembris. 

- В.Балоде, А.Алксне, Й. Блахо, Ю.Хрол. Аномическое строение древесины ели 
обыкновенной всуходольных и мелиорованныхлесах Латвии. – II Starptautiskā 
konference “ морфология растений”, Sankt-Pēterburga, Krievija, 2002.gada oktobris. 
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- К.Шкеле, А.Алксне, Я.Долацис, Й. Блахо, Ю.Хрол. Особенности аномического 
строение древесины сосны обыкновенной произрастающей в Латвии. – II 
Starptautiskā konference “Анатомия и морфологии растений”, Sankt-Pēterburga, 
Krievija, 2002.gada oktobris. 

- G.Priedkalns, V,Pushinskis, J.Dolacis, J.Hrols. Physico – mechanical Properties of spruce 
Wood Growing in Latvia. – XVI Starptautiskā konference “Wood – Raw Material for the 
XXI Century”, Varšava, 2002.gada novembris. 

- K.Skele, A.Alksne, J.Hrols, D.Cirule. Physical Properties and Anatomical Structure of 
Pine Wood. – XVI Starptautiskā konference “Wood – Raw Material for the XXI 
Century”, Varšava, 2002.gada novembris. 

- J.Brauns, K.Rocens. The Effect of Reinforcement on Properties of Porous Materials. 
Second BIOT conference on poromechanics. Grenoble, France, 26-28 August, 2002.  

- D.Serdjuks, K.Rocens, V.Mitrofanovs. Behaviour of Hybrid Composite Tension Cable in 
Saddle Shape Roof. The 43-rd International scientific conference of RTU. October 10-14, 
2002, Riga. 

- G.Priedkalns, V,Pushinskis, J.Dolacis, J.Hrols. Physico – mechanical Properties of spruce 
Wood Growing in Latvia. – XVI Starptautiskā konference “Wood – Raw Material for the 
XXI Century”, Varšava, 2002.gada novembris. 

- A.Domkins. Development of the Wood Industry in 2001 and Prospective for 2002. – 
International Business Forum “Assembly of the Baltic Timber Industry Entrepreneurs”, 
Rīga, 2002.gada 4.aprīlī. 

- K.Būmanis. Kokmateriālu ķīmiskās apstrādes apskats Latvijā (Overview on wood 
chemical treatments in Latvia), Lisbon, Wood Modification Network, EU 5th Framework, 
January 17-18, 2002. 

- K.Būmanis. Latvijas kokapstrādes profesionālo asociāciju prezentācija (Professional 
associations representing wood industries in Latvia), Phare BSP Programme, Budapest, 
April 19-20, 2002.  

- K.Būmanis. Patentu meklējumu rezultāti (Patent serch results), Wood Modification 
Network, EU 5th Framework, Poznan, September 2-3, 2002. 

- G.Priedkalns, V,Pushinskis, J.Dolacis, J.Hrols. Physico – mechanical Properties of spruce 
Wood Growing in Latvia. – XVI Starptautiskā konference “Wood – Raw Material for the 
XXI Century”, Varšava, 2002.gada novembris.  

 
2. Pārējās konferencēs un semināros: 
 
- H.Tuherms. Perspektīvās celulozes rūpnīcas ietekme uz Latvijas meža nozari. - LLU 

Meža fakultātes Zinātniski praktiskā konference, Jelgava, 2002.gada 24.aprīlī.  
- H.Tuherms. Inovatīvās tehnoloģijas meža nozarē. – LZA un LLMZA konference 

“Inovatīvās tehnoloģijas lauku attīstībai”, LLU, Jelgavā, 2002.gada 8.novembrī; 
- H.Tuherms. Kooperācijas un Latvijas privātā meža sektora attīstība. – Latvijas 

Inteliģences apvienības konference, Jelgavā, 2002.gada 6.decembrī.  
- V.Pušinskis, G.Priedkalns. Egles koksnes mehānisko īpašību pētījumi. – LLU Meža 

fakultātes Zinātniski praktiskā konference, Jelgava, 2002.gada 24.aprīlī. 
- V.Pušinskis. Saplākšnu stiprības pētījumi. – LLU Meža fakultātes Zinātniski praktiskā 

konference, Jelgava, 2002.gada 24.aprīlī. 
- V.Pušinskis. Bērza koksnes stiprības pētījumi. - LLU Meža fakultātes Zinātniski praktiskā 

konference, Jelgava, 2002.gada 24.aprīlī. 
- V.Skrupskis. Mīksto kokšķiedru plātņu ražošanas iespējas A/S “Bolderāja”. - LLU Meža 

fakultātes Zinātniski praktiskā konference, Jelgava, 2002.gada 24.aprīlī. 
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- V.Skrupskis. Saplākšņu ražošanas atlieku izmantošanas iespējas. – LLU Zinātniski 
praktiskā konference, Jelgava, 2002. 

- V.Kozuliņš. Zāģmateriālu kvalitātes standartizācija Latvijā   - LLU Meža fakultātes 
Zinātniski praktiskā konference, Jelgava, 2002.gada 24.aprīlī. 

- K.Būmanis. ES standarti kokapstrādes nozarē – izmaiņas tuvojas arī Latvijai // lekcija 
izstādē “Kokapstrāde un instruments”, Rīgā, 2002.gada 18.oktobrī. 

- L.Kūliņš. Pētījumi par dažādu PVA līmju pielietošanu koksnes vairogu izgatavošanai. - 
LLU Meža fakultātes Zinātniski praktiskā konference, Jelgava, 2002.gada 24.aprīlī. 

- I.Akerfelds. Zāģmateriālu žāvēšanas kvalitātes kontrole un atbilstības novērtēšana. 
Stiprības šķirošanas pamatprincipi un nozīme celtniecības materiālu ražošanā. – 
Uzņēmuma Baltic See Port seminārs, Rīga, 2002.gada 09.jūlijā. 

- I.Akerfelds. Jaunas prasības koksnes iepakojuma materiālam starptautiskajā tirdzniecībā. 
Jauni standarti koksnes žāvēšanas kvalitātes novērtēšanai Eiropas Savienībā. Pētījumi un 
jaunākās tehnoloģijas modificētas koksnes ražošanas jomā. Zāģmateriālu žāvēšanas 
kvalitātes kontrole un atbilstības novērtēšana. Skonto halle, izstāde “Kokapstrāde un 
instrumenti”, Rīga, 2002.gada 18.-19.oktobris. 

 
 

2003.gads. 
 
 

1. Starptautiskajās konferencēs un semināros: 
 
- H.Tuherm. Social-economic problems of the prospective Pulp Mill in Latvia. - 

Starptautiskais seminārs Baltijas jūras valstu maģistrantiem programmas “Sustainable 
Forestry in the Baltic Sea region”  ietvaros (lekcija + 2 dienu ekskursiju programma 
Latvijas meža nozares uzņēmumos), 2003.gada 19.-21.maijā. 

- H.Tuherm. Forestry research in Latvia. – Annual meeting of Nordic Council of Forest 
Operation, Sagadi, Estonia, January 23-24, 2003.  

- H.Tuherm. Forest Policy and its realization in Latvia. – Lekcijas 8 stundas 
Kymmenlaakso Politehnikumā starptautiskā semināra “Forestry in the Baltic Sea region”  
ietvaros, Kotka, Somija, 2003.gada 10.-11.februārī.   

- H.Tuherm. Renewable energy resources in Latvia. – Workshop “Development and 
demonstration of renewable energy in small scale heating systems using dometsic fuels”, 
Jelgava, LLU, 2003.gada 27.martā. 

- H.Tuherm. Baltic-Nordic Educational and Research cooperation in Agriculture, Forestry 
and Veterinary Medicine. – NOVA – BOVA seminārs Kauņā, 2003.gada 17.-18.oktobrī. 

- H.Tuherm. Forestry and Wood Processing in Latvia. – Seminārs Kymmenlaakso 
Politehnikuma studentiem (kopā ar 2 dienu ekskursiju Latvijas meža nozares 
uzņēmumos), 2003.gada 11.-12.novembrī.  

- H.Tuherm, I.Silamikele. Forest Policy Development Startegies in Latvia. – International 
Symposium “Challenges in Strengthening of Capacities for Forest Policy Development in 
CITs, Belgrade, Serbia and Montenegro, November 21-23, 2003.  

- A.Treimanis, U.Grinfelds, M.Skute. The impact of different forest growth conditions on 
the composition and properties of the pinewood for pulping. - International Conference  
“Chemical technology of wood, pulp and paper”, Slovak University of Technology, 
Bratislava, June 9-11, 2003. 

- A.Treimanis, G.Shulga, V.Priede, V.Shakels, T.Bikova. Behaviour of oxidized kraft 
lignin as a “core-shell” polymer in aqueous solutions. - 39th IUPAC Congress and the 
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86th Conference of The Canadian Society for Chemistry, Division of supramolecular 
chemistry and self assembly, 10-15 August 10-15, 2003, Ottawa. 

- A.Treimanis, T.Bikova, G.Shulga, V.Priede. An approach to reveal the reactive sites in 
lignin. - 5th International Symposium on the chemistry of Natural Compounds, May 20-
23, 2003, Tashkent. 

- A.Treimanis, T.Bikova. Advantages of multi-wave UV-detection in SEC analysis of wood 
polymers. - Baltic Polymer Symposium, September 17-19 2003, Jurmala. 

- K.Rocēns. Influence of External Flexural Strengthening on Behaviour of RC Beams. – 
International Scientific conference “Civil Engineering”, Jelgava, LUA, March 21-22, 
2003. 

- K.Rocēns. Estimation of Technological Stresses in Wood Composites. – 3rd International 
Conference “Strength, Durability and Stability of Materials and Structures”, Klaipeda, 
Lithuania, September 17-19, 2003. 

- K.Rocēns, L.Pakrastiņš. Savilču materiālu patēriņa novērtēšana atkarībā no mezglu 
pārvietojumiem hierarhiskā vanšu pārsegumā. – RTU 44.starptautiskā zinātniskā 
konference, Rīgā, 2003.gada 9.-11.oktobris. 

- K.Rocēns, D.Serdjuks. Mehāniskās mijiedarbības novērtēšana starp hibrīdas kompozītas 
vants sastāvdaļām. – RTU 44.starptautiskā zinātniskā konference, Rīgā, 2003.gada 9.-
11.oktobris. 

- K.Rocēns, G.Verdiņš. Lobītu finieru slāņu kreisās puses novietojuma pa saplākšņu 
biezumu ietekme uz liekumiem. – RTU 44.starptautiskā zinātniskā konference, Rīgā, 
2003.gada 9.-11.oktobris. 

- V.Pušinskis, U.Miončinskis, H.Tuherm, J.Hrols, J.Dolacis. Some physical and mechanical 
properties of birch (Betula pendula Roth.) wood growing in Latvia. - XVII Starptautiskā 
konference “Wood – Raw Material for the XXI Century”, Varsaw, November 10-13, 
2003. 

- Determination of stresses in Pine (Pinus Sylvestris) sawn timber using laminated 
composite material model. – International scientific conference “Research for Rural 
Development”, Jelgava, LLU, May 23, 2003.  

 
 

2. Pārējās konferencēs un semināros: 
 
- H.Tuherms. Celulozes rūpnīca un Latvijas meža nozare. - LLU Meža fakultātes Zinātniski 

praktiskā konference, Jelgava, 2003.gada 6.-7.februārī.  
- H.Tuherms. Latvijas koksnes kā konstrukcijmateriāla kvalitātes kompleksa izvērtēšana. – 

Seminārs “Meža un koksnes zinātne Latvijas rūpniecībai”, Rīgā, 2003.gada 3.-6.februārī. 
- H.Tuherms. Celulozes rūpnīca un Latvijas meža nozare. – A/S “Baltic Pulp” 

sulfātcelulozes rūpnīcas ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedriskā 
apspriešana, Jēkabpilī, 2003.gada 16.aprīlī. 

- H.Tuherms. Celulozes rūpnīca un Latvijas meža nozare. – A/S “Baltic Pulp” 
sulfātcelulozes rūpnīcas ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedriskā 
apspriešana, Rīgā, 2003.gada 16.aprīlī.  

- H.Tuherms. Meža nozares izglītības un zinātnes stāvoklis un attīstības problēmas. – Meža 
un saistīto nozaru nacionālās programmas seminārs, Rīgā, 2003.gada 3.oktobrī. 

- V.Pušinskis, V.Kozuliņš, G.Priedkalns. Skujkoku koksnes īpašību pētījumi. - LLU Meža 
fakultātes Zinātniski praktiskā konference, Jelgava, 2003.gada 6.-7.februārī.  

- V.Pušinskis, U.Miončinskis. Bērza koksnes īpašību pētījumi atkarībā no augšanas 
apstākļiem. - LLU Meža fakultātes Zinātniski praktiskā konference, Jelgava, 2003.gada 
6.-7.februārī.  
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- A.Domkins. Augstas klātpievienotās vērtības koka izstrādājumu ražošanas iespējas 
Latvijā. - LLU Meža fakultātes Zinātniski praktiskā konference, Jelgava, 2003.gada 6.-
7.februārī. 

- A.Domkins. Mežrūpniecības un kokapstrādes nozares nozīme Latvijas tautsaimniecībā. – 
Meža un saistīto nozaru nacionālās programmas seminārs, Rīgā, 2003.gada 3.oktobrī. 

- A.Domkins. Meža resursu pieejamība un tās ietekme uz Latvijas kokrūpniecību. – 
Seminārs “Meža un koksnes zinātne Latvijas rūpniecībai”, Rīgā, 2003.gada 3.-6.februārī. 

- V.Skrupskis. Jauns mīksto kokšķiedru plātņu ražošanas paņēmiens. - LLU Meža 
fakultātes Zinātniski praktiskā konference, Jelgava, 2003.gada 6.-7.februārī.  

- V.Kozuliņš, G.Priedkalns. Kokzāģēšanas rūpniecības stāvoklis un turpmākās attīstības 
stratēģija Latvijā. - LLU Meža fakultātes Zinātniski praktiskā konference, Jelgava, 
2003.gada 6.-7.februārī. 

- K.Būmanis. Mašinizēti, pēc stiprības šķirotu, Latvijas skujkoku zāģmateriālu vērtēšana 
atbilstoši jaunajiem ES standartiem. - LLU Meža fakultātes Zinātniski praktiskā 
konference, Jelgava, 2003.gada 6.-7.februārī.  

- K.Būmanis. Situācija valstī standartizācijas jomā, turpmākie plāni un uzdevumi. – 
Informatīvais seminārs koksnes kvalitātes ekspertiem, Jelgava, 2003.gada 19.jūnijā. 

- Kokapstrādes nozares struktūra un konkurētspēju ietekmējošie faktori. – Meža un saistīto 
nozaru nacionālās programmas seminārs, Rīgā, 2003.gada 3.oktobrī. 

- K.Būmanis. Koksnes resursi Latvijā. – Seminārs “Nacionālās stratēģijas izstrādes 
nosacījumu izpēte un stratēģijas izstrāde biomasas un citu atjaunojamo energoresursu 
izmantošanai Latvijas pašvaldību siltumapgādes sistēmās”, Ērgļi, 2003.gada 28.-
29.oktobris. 

- K.Būmanis. Koksnes resursu potenciāls enerģijas ražošanai Latvijā. – Seminārs 
“Nacionālās stratēģijas izstrādes nosacījumu izpēte un stratēģijas izstrāde biomasas un 
citu atjaunojamo energoresursu izmantošanai Latvijas pašvaldību siltumapgādes 
sistēmās”, Rīgā, 2003.gada 2.decembrī. 

- L.Kūliņš, V.Skrupskis, O.Grīslis. Mīksto kokšķiedru plātņu difūzijas pētījumi. - LLU 
Meža fakultātes Zinātniski praktiskā konference, Jelgava, 2003.gada 6.-7.februārī.  

- L.Kūliņš, M.Kupčs. Dekoratīvi sētas elementu līmēšanas režīmu optimizācija. - LLU 
Meža fakultātes Zinātniski praktiskā konference, Jelgava, 2003.gada 6.-7.februārī.  

- I.Akerfelds. Koksnes kā iepakojuma materiāla termiskās apstrādes procesa sertifikācija. - 
LLU Meža fakultātes Zinātniski praktiskā konference, Jelgava, 2003.gada 6.-7.februārī. 

- I.Akerfelds. Jaunā produkta attīstības un ieviešanas problēmas kokapstrādes nozarē. – 
Meža un saistīto nozaru nacionālās programmas seminārs, Rīgā, 2003.gada 3.oktobrī. 

 
 
 

2004.gads. 
 
 

1. Starptautiskajās konferencēs un semināros:  
 
- H.Tuherm. Forest Policy and its realization in Latvia // Lekcijas 6 stundas Kymmenlaakso 

Politehnikumā starptautiskā semināra “Forestry in the Baltic Sea region”  ietvaros, Kotka, 
Somija, 2004.gada 15.-16.martā.   

- H.Tuherm. Baltic-Nordic Educational and Research cooperation in Agriculture, Forestry 
and Veterinary Medicine // NOVA – BOVA seminārs Kopenhāgenā, 2004.gada 2.-
3.aprīlī. 
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- H.Tuherm. Forest policy development in Latvia // Starptautsikais seminārs “Forest Policy 
in the Baltic Sea region” Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitātes 
Dienvidzviedrijas filiālē, Alnarpā, 2004.gada 1.-2.martā. 

- H.Tuherm. Forestry and Wood Processing in Latvia // Seminārs Kymmenlaakso 
Politehnikuma studentiem (lekcija 2 h un 3 dienu ekskursija Latvijas meža nozares 
uzņēmumos), 2004.gada 9.-11.februārī.  

- H.Tuherm. Current situation un prospectives of the Agricultural and Forestry research in 
Latvia // Igaunijas Akadēmiskās lauksaimniecības biedrības (APS) IX gadskārtējā 
konference, Tartu, 2004.gada 7.aprīlī. 

- H.Tuherm. Forest Policy development and forest sector in Latvia // Seminārs Somijas 
žurnālistiem, Rīgā, 2004.gada 20.aprīlī.  

- H.Tuherm. Mets eile, täna ja homme (Ig.valodā – Meži vakar, šodien un rītdien) // 
Zinātniskā konference vispasaules igauņu dienās ESTO, Rīgā, 2004.gada 29.jūnijā. 

- H.Tuherm. Forest Policy studies in Latvia // Seminārs “Basic outline of the Study 
program in Forest Policy and Economics, Varšavā, 2004.gada 1.-2.oktobrī. 

- H.Tuherm. Financing of Forestry reserach projekts in Latvia // Ziemeļvalstu un Baltijas 
forums “From Research to Application”, Lillehammerā, 2004.gada 27.-29.oktobrī. 

- H.Tuherm. Forestry and Wood Processing in Latvia // Seminārs Ziemeļlkarēlijas  
Politehnikuma studentiem (lekcija 2 h un 4 dienu ekskursija Latvijas meža nozares 
uzņēmumos), 2004.gada 2.-5.novembrī.    

- Treimanis A., Grinfelds U., Skute M. The properties of aspen and pine finres as a result of 
diferent tree growth conditions // 8th European Workshop on lignocellulosics and pulp, 
Rīgā, August 22-25, 2004. 

- K.Rocens, D.Serdjuks. Decreasing the displacements of a composite saddle-shaped roof // 
Thirteenth Interntional conference “Mechanics of composite materiāls”, May 16-20, 2004, 
Riga. 

- K.Rocens, J.Brauns, A.Gailums. Non-linear analysis of concrete-filled steel elements // 8-
th International conference “Modern building materiāls, structures and technigues”, May 
19-21, 2004, Vilnius, Lithuania. 

- Роценс К., Вердинъш Г. Поведение слоистых композитов в условиях переменной 
влажности // IV Международный симпозиум «Строение, свойства и качество 
древесины – 2004», 13-16 октябъ 2004, Санкт-Петербург, Россия. 

- Роценс К., Чиркова Е., Озолинъш Р., Андерсоне И., Андерсонс Б. Особенности 
поведения древесины поверхностно обработанной биозащитными средствами // IV  
Международный симпозиум «Строение, свойства и качество древесины – 2004», 13-
16 октябъ 2004, Санкт-Петербург, Россия. 

- V.Pušinskis, U.Spulle. Mechanical properties of wood spiecies for the palette production 
// International scientific conference “Research for rural development 2004”, University of 
Agriculture, 19-22 May, 2004, Jelgava. 

- V.Pušinskis, J.Ošs. Mechanical properties of plywood calculation // International 
scientific conference “Research for rural development 2004”, University of Agriculture, 
19-22 May, 2004, Jelgava. 

- Миончинскис У., Пушинскис В., Тухерм Х., Долацис Я., Хролс Ю. Влияние 
гидротермической обработки и ложного ядра на физико-механические 
характеристики древесины березы повисли // Санкт-Петербургская государственная 
лесотехническая академия, Строение Свойства и качество древесины-2004, 13-14 
октября 2004, Санкт-Петербург. 

- K.Būmanis. Challenges for new EU entrants in Education and Training for the Forest 
Based Industries // Conference on Future Issues for Forest Industries in Europe, hosted by 
Innova Wood and COFORD, Dublin, Ireland, 28 April – 1 May, 2004. 
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2. Pārējās konferencēs un semināros: 
 
- H.Tuherms. Augstvērtīgu bērza sortimentu audzēšana un izvērtēšana, bērza koksnes un 

bērza saplākšņu fizikāli mehānisko īpašību pētījumi. – Seminārs par tirgus orientēto 
pētījumu programmu realizācijas rezultātiem AS “Latvijas Finieris”, 2004.gada 13.aprīlī. 

- H.Tuherms. Koksnes pirmapstrādes iekārtas // Seminārs Jēkabpilī, PHARE 2001 ESK 
programmas ietvaros (4 h), 2004.gada 14.maijā. 

- V.Pušinskis, U.Miončinskis.. Bērza koksnes stiprības pētījumi atkarībā no uzglabāšanas 
ilguma // LLU Meža fakultātes Zinātniski praktiskā konference, Jelgava, 2004.gada 3.-
4.novembrī. 

- V.Pušinskis. Bērza koksnes un bērza saplākšņu fizikāli mehānisko īpašību pētījumi // 
Seminārs par tirgus orientēto pētījumu programmu realizācijas rezultātiem AS “Latvijas 
Finieris”, 2004.gada 13.aprīlī. 

- J.Ošs, U.Spulle, V.Pušinskis. Datorprogramma paliktņu stiprības prognozēšanai // LLU 
Meža fakultātes Zinātniski praktiskā konference, Jelgava, 2004.gada 3.-4.novembrī. 

- U.Spulle, V.Pušinskis. Lapu koku paliktņu sagatavju kvalitātes pētījumi // LLU Meža 
fakultātes Zinātniski praktiskā konference, Jelgava, 2004.gada 3.-4.novembris. 

- G.Priedkalns, V.Pušinskis, H.Tuherms. Egles koksnes zāģmateriālu stiprības pētījumi // 
LLU Meža fakultātes Zinātniski praktiskā konference, Jelgava, 2004.gada 3.-4.novembrī. 

- V.Skrupskis, L.Kūliņš, O.Grīslis. Siltumizolācijas materiāli no koksnes // LLU Meža 
fakultātes Zinātniski praktiskā konference, Jelgava, 2004.gada 3.-4.novembrī.  

- V.Skrupskis, G.Sīmants. Par paneļu izmantošanu kokrūpniecībā // LLU Meža fakultātes 
Zinātniski praktiskā konference, Jelgava,2004.gada 3.-4.novembrī. 

- V.Kozuliņš. Koksnes pirmapstrāde // Seminārs Jēkabpilī, PHARE 2001 ESK programmas 
ietvaros (12h), 2004.gada 12.-14.maijā. 

- K.Būmanis. Enerģētiskās koksnes resursu apjomi un izmantošana Latvijā // Seminārs 
izstāde “Enerģētika”, Rīga, 2004.gada 6.maijs. 

- L.Kūliņš, K.Balodis, V.Bokišs. Bērza koksnes stiprības pētījumi // LLU Meža fakultātes 
Zinātniski praktiskā konference, Jelgava, 2004.gada 3.-4.novembrī.  

 
 
 

2005.gads. 
 
1. Starptautiskajās konferencēs un semināros: 
 
- Tuherm H. Forest Policy and its realization in Latvia // Lekcijas 10 stundas 

Ziemeļkarēlijas Profesionālā augstskolā, starptautiskā semināra “Forestry in the Baltic Sea 
region”  ietvaros, Joensuu, Somija, 2005.gada 20.-25.februārī. 

- Tuherm H. Forest Policy development in Latvia // Starptautiskais seminārs “Forest Policy 
in the Baltic Sea region and Central Europe” Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu 
universitātes Dienvidzviedrijas filiālē, Alnarpā, 2005.gada 1.-3.martā. 

- Tuherm H. Forestry and wood processing in Latvia // Lekcijas 4 stundas un 2 dienas 
ekskursijas starptautiskās maģistrantūras programmas ‘’Sustainable Forestry in the South-
Baltic Sea region” klausītājiem, Jelgavā un Rīgā, 2005.gada 14.-16.martā.  

- Tuherm H. Forestry research in Latvia // 7th Nordic-Baltic Forum “Communication and 
cooperation in the Nordic_Baltic area”, Espoo, Somijā, 2005.gada 22.-23.septembrī.  

- Treimanis A. Advanced traditional methods of fiber surface layers – a powerful tool in 
research of lignocellulosis // International Conference on Wood Chemistry “Wood 
derrivate and agroindustrial waste valorisation”, L’Aquila (Italy), June 23-24, 2005. 
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- Treimanis A. Fibre wall peeling and application of computerized methods // COST Action 
E41 Workshop. – Stockholm, November, 7-8, 2005. 

- Treimanis A., Grīnfelds U., Škute M. Augšanas apstākļu ietekme uz apses un priedes 
koku un sulfātcelulozes šķiedru īpašībām // Starptautiskā zinātniskā konference “Agrārās 
zinātnes attīstības problēmas ES vienotā telpā”. - Jelgava, 2005. 27.-28.maijā. 

- Treimanis A., Ozols A. Meža zinātne un koksnes tehnoloģijas // Starptautiskā zinātniskā 
konference “Agrārās zinātnes attīstības problēmas ES vienotā telpā” . - Jelgava, 2005. g. 
27.-28.maijā. 

- Treimanis A. Analytical methods in research of cellulose and polysaccharides at the 
Latvian State Institute of Wood Chemistry // Report at the COST Action E41 Workshop. - 
Barcelona, April 23-25, 2005. 

- Treimanis A., Kalio P. Characterisation of fine structure and properties of papermaking 
using new technologies // Report on a new project proposal, COST Technical committee 
FFP. – Lisbon (Portuga;), March 10-11, 2005.   

- Rocens K., Pakrastinsh L. Cable materials consumption depending on the geometrical 
parameters of hierarchic roof // The final Conference of COST Action C12 “Improvement 
of Buildings’ Structural Quality by New Technologies”, Austria, January 20-22, 2005. 

- Rocens K., Serdjuks D. Evaluation of behaviour of hybrid composite cable in the saddle-
shaped roof // The final Conference of COST Action C12 “Improvement of Buildings’ 
Structural Quality by New Technologies”, Austria, January 20-22, 2005. 

- Rocens K., Brauns J., Kreilis.J. Stability of steel-face sandwich panels under axial loading 
// International scientific conference “ Civil engineering’05”. Jelgava, May 26-27, 2005. 

- Rocens K., Brauns J. Deformability and strength of layered composite structure under 
mechanical and thermas loading // International scientific conference “Civil 
engineering’05”. Jelgava, May 26-27, 2005. 

- Rocens K., Serdjuks D., Ozolins R. Influence of diagonal cables strengthening by the 
trusses on saddle-shaped roof rigidity // International scientific conference of RTU, Riga, 
October 13-15, 2005. 

- Pušinskis V., Spulle U., Rasmanis R. Statistical criteria of strength of wood pallet 
preparations // 5th Nordic-Baltic Agrometrics Teaching Conference, Otepää, Estonia, June 
15-17, 2005.  

- Pušinskis V., Spulle U., Hrols J., Dolacis J. Investigation of the quality of blanks of 
wooden pallets // 19th Scientific Conference of Wood Technology Faculty “Wood – 
material of the XXI-st century”, Warsaw Agricultural University, November 8-9, 2005.  

- Akerfelds I. IPPC 15 phytosanitary heat treatment (Certification of kilns and heat 
treatment) // 1st  European Drying group International Workshop, Hannover, May 4, 2005. 

- Būmanis K. Use of wood in construction – Present situation and challenges // Meewting 
of the Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, Riga, October 17-18, 
2005. 

 
 
2. Pārējās konferencēs un semināros: 
 
- H.Tuherms. Augstvērtīgu bērza sortimentu audzēšana un izvērtēšana, bērza koksnes un 

bērza saplākšņu fizikāli mehānisko īpašību pētījumi. – Seminārs par tirgus orientēto 
pētījumu programmu realizācijas rezultātiem AS “Latvijas Finieris”, 2004.gada 13.aprīlī. 

- Treimanis A. LZA jaunās nodaļas – lauksaimniecības un mežzinātnes nodaļas – darbības 
plāni // Ziņojums LZA kopsapulcē, 2005.g. 14.aprīlī. 

- Treimanis A. Koksnes biomasas ķīmiskās pārstrādes pamatvirzieni Latvijā un pasaulē // 
Ziņojums LZA LMZN nodaļas sēdē, 2005.g. 10.oktobrī. 
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- Treimanis A. Koksnes biomasas ķīmiskās pārstrādes pamatvirzieni Latvijā un pasaulē // 
Ziņojums LZA ĶBMN nodaļas sēdē, 2005.g. 14.oktobrī. 

- Treimanis A. Koksnes biomasas ķīmiskās pārstrādes pamatvirzieni Latvijā un pasaulē // 
Ziņojums LZA Senāta , 2005.g. 18.oktobrī. 

-  Treimanis A. Koksnes ķīmiskā pārstrāde (Tehnoloģiju platformas Latvijas Stratēģisko 
pētījumu virzienu apakšnodaļa “Uz meža resursiem balstītās tehnoloģijas”) // Ziņojums 
rupniecības darbinieku sanāksmē, 2005.g. 5.oktobrī.  

- Domkins A. Uzņēmēji un inovācijas. Tehnoloģiskās platformas – starptautiska sadarbība 
mērķu sasniegšanai // Latvijas Darba devēju konfederācijas Biznesa un zinātnes forums 
“Inovācijas = Peļņa”, Rīgā, 2005.g.15.septembrī. 

- Domkins A. Zinātnes loma meža nozares attīstībā Zemgalē // Konference “Meža nozare 
Zemgalē, attīstības perspektīvas”, Jelgavā, 2005.gada 14.oktobrī. 

 
 

 
2006.gads. 

 
 

1. Starptautiskajās konferencēs un semināros: 
 
- Tuherms H., Ludvigsone-Rudzīte S. Development of Forest Industries in Latvia // Annual 

Conference of the Scandinavian Society of Forest Economics, Uppsala, Sweden, May 08-
10, 2006. 

- Tuherms H. Determination of Characteristic Bending Properties of Birch Plywood by EN 
Test Method // 2nd International Conference of Nordic-Baltic Network in Wood Material 
Science and Engineering, Stockholm, Sweden, October 30-31, 2006. 

- Tuherms  H., Ludvigsone-Rudzīte S. Wood pricessing industries in Latvia // XXth 

International Conference “Research for Furniture Industry”, Poznań, Poland, November 
24-25, 2006. 

- Treimanis A., Grinfelds U., Skute M., Belkova L., Sulga G. State-of-art in paper and 
paperboard fibres recyclinhg in Latvia // International Eco-Balt 2006 Conference, May 
11-12, 2006. 

- Treimanis A., Grinfelds U., Skute M. Eucalyptus Kraft Pulp: Hydromechanical Peeling of 
Surface Fibre Wall Layers // COST Action E41 Workshop, Grenoble, France, April 12-
13, 2006.  

- Treimanis A. New technologies require advances analytical methods: investigation of pulp 
fibre surface compositios // Workshop “Molecular, nano, composite level research and 
biological re-engineering of plant cell wall composition – challenges moving towards new 
biorefineries”, Riga, May 22-24, 2006. 

- Treimanis A., Grinfelds U., Skute M., Gailis A., Zeps M. Comparative study of wood and 
pulp fibres abtained from natural forest and plantation aspen fibres // The 9th European 
Workshop on lignocellulosics and pulp, Vienna, Austria, August 27-30, 2006. 

- Treimanis A. Characterisation of fine structure of papermaking fibres // EU COST Action 
E54 1st Management Committee Meeting, Brussels, Belgium, December 18, 2006. 

- Bukšāns E. Detetrmination of wood material fire resistance // “Wood as building 
material”, International PhD Workshop, NTUU, Trondheim, Norway, May 2-4, 2006. 

- Bukšāns E. Ēku ugunsdrošība // International Eco-Balt 2006 Conference, May 11-12, 
2006. 
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- Bukšāns E. Fire Protection of Wood Construction Materials in Latvia // 2nd International 
Conference of Nordic-Baltic Network in Wood Material Science and Engineering, 
Stockholm, Sweden, October 30-31, 2006. 

- Spulle U., Pušinskis V., Ošs J. Initial Research of Strength of the Wooden Pallets // 
Research for Rurak Development 2006, Jelgava, LLU, 17.-19. maijā 2006.gadā. 

- Spulle U., Pušinskis V. Research of Strength of Euro-pallets // The 5th International 
Symposium “Wood structure and properties 2006”, Slič-Sielnnica, Slovakia, September 3-
6, 2006. 

- Akerfelds I., Būmanis K., Kažociņš J., Spulle U. Country profile: Latvia // EU COST 
Action E53 Meeting, Sopron, Hungary, November 8-10, 2006. 

 
 
2. Pārējās konferencēs un semināros: 
 
 
- Tuherms H., Domkins A. Uzņēmumos nodarbinātajiem speciālistiem nepieciešamās 

kompetences un tālmācības elementu ieviešana pēcdiploma apmācībās // LLU Metodiskā 
konference, 27.janvārī 2006.gadā. 

- Treimanis A., Dauge K. Koksnes biomasas atlikumu plūsmas vadība Latvijā // Devitā 
Starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra”, Liepājā, 27.-28.aprīlī 
2006.gadā. 

- Klauss K. Klasteris kā konkurētspējas un attīstības instruments // LLU Meža fakultātes 
Zinātniski praktiskā konference “Zinātne un prakse nozares attīstībai”, Jelgavā, 15.-
16.martā 2006.gadā. 

- Rudzīte-Ludvigsone S. Inovācijas un to nozīme tautsaimniecībā // LLU Meža fakultātes 
Zinātniski praktiskā konference “Zinātne un prakse nozares attīstībai”, Jelgavā, 15.-
16.martā 2006.gadā. 

- Bāra G., Tuherms H. Meža zemes lietojuma veida maiņa – problemātika, zaudējumi, 
vērtības // LLU Meža fakultātes Zinātniski praktiskā konference “Zinātne un prakse 
nozares attīstībai”, Jelgavā, 15.-16.martā 2006.gadā. 

- G.Priedkalns, V.Skrupskis, L.Līpiņš, A.Grīnfelds, A.Vasiļevskis. Koksnes izejvielu 
resursu un to izmantošanas efektivitātes novērtējums // LLU Meža fakultātes Zinātniski 
praktiskā konference “Zinātne un prakse nozares attīstībai”, Jelgavā, 15.-16.martā 
2006.gadā. 

- Akerfelds I., Kažociņš J. Termiski modificētas koksnes ražošanas iespējas Latvijā: 
koksnes īpašības, pielietojums un tirgus vērtējums // LLU Meža fakultātes Zinātniski 
praktiskā konference “Zinātne un prakse nozares attīstībai”, Jelgavā, 15.-16.martā 
2006.gadā. 

- Akerfelds I., Jurēvics A. Koksnes iepakojuma materiālu termiskās apstr;ades matemātiskā 
modeļa izstrāde // LLU Meža fakultātes Zinātniski praktiskā konference “Zinātne un 
prakse nozares attīstībai”, Jelgavā, 15.-16.martā 2006.gadā. 

- Akerfelds I., Rieksts-Riekstiņš R. Zāģmateriālu žāvēšanas kvalitāte Latvijas kokapstrādes 
uzņēmumos, tās atbilstība standartu prasībām un uzlabošanas iespējas // LLU Meža 
fakultātes Zinātniski praktiskā konference “Zinātne un prakse nozares attīstībai”, Jelgavā, 
15.-16.martā 2006.gadā. 

- Bukšāns E. Koksnes materiālu ugunsizturības noteikšana // LLU Meža fakultātes 
Zinātniski praktiskā konference “Zinātne un prakse nozares attīstībai”, Jelgavā, 15.-
16.martā 2006.gadā. 
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- Priedkalns G., Kozuliņš V., Būmanis K. Latvijas kokzāģētavās ražoto tehnoloģisko šķeldu 
kvalitātes pētījumi // LLU Meža fakultātes Zinātniski praktiskā konference “Zinātne un 
prakse nozares attīstībai”, Jelgavā, 15.-16.martā 2006.gadā.  

- Skrupskis V., Maisiņš K. Saplākšņu aukstās līmēšanas problēmas // LLU Meža fakultātes 
Zinātniski praktiskā konference “Zinātne un prakse nozares attīstībai”, Jelgavā, 15.-
16.martā 2006.gadā. 

- Skrupskis V., Ošs J. Īpatnējais koksnes patēriņi tās pirmapstrādē // LLU Meža fakultātes 
Zinātniski praktiskā konference “Zinātne un prakse nozares attīstībai”, Jelgavā, 15.-
16.martā 2006.gadā. 

- Spulle U., Pušinskis V. Koka paliktņu stiprības sākotnējie pētījumi // LLU Meža 
fakultātes Zinātniski praktiskā konference “Zinātne un prakse nozares attīstībai”, Jelgavā, 
15.-16.martā 2006.gadā. 

- Ošs J. Koksnes resursu plūsmas scenāriju spēle // LLU Meža fakultātes Zinātniski 
praktiskā konference “Zinātne un prakse nozares attīstībai”, Jelgavā, 15.-16.martā 
2006.gadā. 

- Miončinskis U., Pušinskis V. Glabāšanas ilguma ietekme uz bērza koksnes stiprību // 
LLU Meža fakultātes Zinātniski praktiskā konference “Zinātne un prakse nozares 
attīstībai”, Jelgavā, 15.-16.martā 2006.gadā.   
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16.pielikums 
 

Kokapstrādes katedras rīcībā esošās  
laboratorijas un laboratorijas iekārtas 

 
 

Laboratorijas / Iekārtas nosaukums 
 

 
Īss lietojuma raksturojums 

 

KOKSNES ZINĀTNES LABORATORIJA 
 

Mikroskops Leica MZ16 A Iespējams apskatīt koksnes mikrouzbūvi, 
koksnes kvalitātes mikrodefektus u.c. 
Mikroskopam ir divi objektīvi: Planapo 1x max. 
palielinājums 115x, darba attālums 55 mm, 
Planapo 2x max. palielinājums 230x darba 
attālums 15 mm. 
Kopējā palielinājuma iespējas no 7.1… 230 x. 
Ar mikroskopa motorizēto piedziņu, 
palielinājuma izmaiņas iespējams veikt ar rokas 
vadības, kājas vadības vai datora palīdzību.  
Komplektā ir digitālā foto kamera attēlu 
saglabāšanai datorā. Izšķirtspēja 5 Mega 
pikseļi. Attēlu saglabāšana formātos RAW; 
JPG; AVI for video. 
Attēla saglabāšana izmantojot datorprogrammu 
Leica IM 500. 
Attēla palielinājuma koriģēšanas un 
analizēšanas datorā izmantojot datorprogrammu 
Leica QWin ar koksnes mikrouzbūves, 
gadskārtu platuma, šūnu aizņemtā laukuma 
analizēšanas iespējām. 
Koriģētā attēla (formāts) A4 izdruka ar 
drukāšanas iekārtu HP photosmart 7260. 
Pētniecības darbu laikā telpā ir iespēja 
nodrošināt nepieciešamo mikroklimatu. 

Diega tālmērs “Walktax Haglöf” 
 Ultraskaņas elektroniskais tālmērs “DME 
Haglöf“ 
Mērlente apaļkoku diametra noteikšanai 
“TALMETER” 
Elektroniskais augstuma mērs “Haglöf” 
Vertex III Hypsometer 
Optiskais augstuma mērs 
Busole “DQL-1” 
Preslera svārpsts 
Digitālais dastmērs “Haglöf” 

Augošu koku mērīšanas instrumenti. 
 

Globālā pozicionēšanas sistēma (GPS) 
„Trimble Recon” 

Koordinātu precizēšana. 
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MATERIĀLU MEHĀNISKO RAKSTURLIELUMU TESTĒŠANAS LABORATORIJA

(Koksnes un koksnes materiālu zinātniskā laboratorija) 
 

Pārbaudes mašīna ZWICK Z/100 Fmax 
= 100 kN. 
 

Iespējams veikt mehānisko īpašību pārbaudes 
testus bezdefektu maza izmēra koksnes vai 
koksnes materiālu paraugiem atbilstoši 
normatīvajām prasībām. liela izmēra paraugiem 
ar garumu līdz 3,0 metriem, platumu un 
biezumu līdz 180 mm. Sektorā iespējams 
pārbaudīt konstrukciju kokmateriālus 
(zāģmateriālus), kā arī līmētus koka 
konstrukciju materiālus un savienojumus, 
nesošu konstrukciju elementus, logu sagataves, 
mēbeļu plātnes un cita veida izstrādājumus gan 
stiepes, gan spiedes testos. 
 

Pārbaudes mašīnas papildaprīkojums:  
- koksnes standartparaugu pārbaudi liecē 
un spiedē; 
- saplākšņu stiprības pārbaudes liecē un 
spiedē; 
- nesošām konstrukcijām paredzēto 
koksnes materiālu lieces, spiedes stiprības 
un elastības moduļa noteikšanu; 
- nesošām konstrukcijām paredzēto 
zāģmateriālu stiprību; 
- līmētas masīvkoka stiprības un elastības 
moduli; 
- garumā savienotu koksnes materiālu 
ķīļsavienojumu (lameļu) stiprības 
pārbaudes u.c 

 

 
INSTRON 600KN 

 
Iespējams veikt mehānisko īpašību pārbaudes 
testus liela izmēra garumā līdz 6 m koksnes vai 
koksnes materiāliem atbilstoši normatīvajām 
prasībām. Maksimālais iekārtas slogošanas 
spēks 600KN. Sektorā iespējams pārbaudīt 
konstrukciju kokmateriālus (zāģmateriālus), kā 
arī līmētus koka konstrukciju materiālus un 
savienojumus, nesošu konstrukciju elementus. 
 

Materiālu pārbaudes iekārta ZD 10/90  Zāģmateriālu ar l=3m robežstiprības un 
elastības moduļa noteikšanai statiskajā liecē. 

 
Pārbaudes mašīnas papildaprīkojums:  

- robežstiprības noteikšanai stiepē; 
- 3 kanālu datu transmiters; 
- datu reģistrēšanas iekārta; 
- ekstensometri 2 gab. 

 



 3

Klimatizācijas kamera Klima Systems Typ 
Dec 500 

Lai paraugu mehānisko īpašību rādītāji būtu 
savstarpēji salīdzināmi veic paraugu 
kondicionēšanu. Klimatizācijas kameras 
tilpums ½ m3 (standartparaudziņiem un 
mazajiem paraudziņiem) un klimatizācijas telpā 
garums 4 m, platums 2 m, tilpums 33 m3 
(pārbaudes paraugi), kurā tiek nodrošināts 
nepieciešamais gaisa relatīvais mitrums 65 ± 5 
% un gaisa temperatūra gaisa temperatūra 20 ± 
2 0C atbilstoši standarta prasībām.  
Testēšanas laikā telpā tiek nodrošināts 
mikroklimats, gaisa relatīvais mitrums 65 ± 5 % 
un gaisa temperatūra gaisa temperatūra 20 ± 2 
0C, paraugu mitruma uzturēšanai 12 ± 1 %. 
 

Elektroniskie svari Augstas precizitātes svari ar ierobežotu 
maksimālo slogošanas intervālu. 

Lineārās mērīšanas iekārtas Digitālie bīdmēri. 
Svari, atsvari  
Klimata uzturēšanas iekārta 
 

Nodrošina telpas relatīvo mitumu 60% ±5%, 
temperatūru 20 oC ±2 oC 

Saldēšanas kamera Elektrolux MF 20 Saldēšanas diapazons -5°C līdz - 35°C. Ciklisko 
līmes šuju stiprības pārbaužu veikšanai. 
Saldēšanas vajadzībām. 
 

LĪMĒTO KOKSNES MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU LABORATORIJA 
 

 
Hidrauliskā prese JOOS 
 

 
- plātņu garums x platums 600x600mm 
- max atvērums starp plātnēm 400 mm 
- max presēšanas spiediens 1500 kN 
- max toC 350 
Iespējams veikt dažādu plātņu materiālu 
līmēšanu dažādos režīmos. Režīmu maksimālās 
vērtības ierobežo hidrauliskās preses 
tehnoloģiskie parametri.  
Iespējams veikt līmju un režīmu pārbaudi 
atbilstoši standartiem. Presēšanas cikla dati tiek 
nolasīti un saglabāti, kā arī pieejami 
elektronisko tabulu veidā. Darbu veikšanas 
laikā tiek nodrošināts atbilstošs klimats. 

Klimata uzturēšanas iekārta 
 

Nodrošina telpas relatīvo mitumu 60% ±5%, 
temperatūru 20 oC ±2 oC 

Digitālais pH-metrs Greisinger 
GMH3530+GMHES 
 

pH skaitļa noteikšana no 0 līdz 14 
Precizitāte: ±0,01 pH pie ±0,50C 
Precizitāte: ±2%. 

 
Vārīšanas iekārta 
 

 
Temperatūras uzturēšanas diapazons no 30 līdz 
100 0C. 
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KOKSNES HIDROTERMISKĀS APSTRĀDES 

LABORATORIJA 
 

 
Koksnes žāvēšanas kameras „Memmert”, 3 
gab. 

 

 
Iekārtu maksimālā iestatāmā 

temperatūra - 220 ºC. Žāvēšanas kamera ir 
programmējama. Programmas sastādīšanu var 
veikt gan uz iekārtas, gan izmantojot personālo 
datoru. Kamerā iespējams veikt pakāpenisku 
temperatūras paaugstināšanu, uzturēšanu, 
ventilēšanu, periodisku šādu ciklu atkārtošanu, 
kā arī pakāpenisku atdzesēšanu līdz telpas 
temperatūrai. Izmantojot speciālu 
datorprogrammu CELSIUS 2000 iespējams 
vērot notiekošo procesu on – line režīmā, 
(žāvēšanas aģenta) parametru fiksēšanu datorā 
un veikt cikla izdrukas. 

Vakuuma žāvēšanas kamera „Memmert” 
 

 

Iekārtas maksimālā iestatāmā temperatūra  
- 160 ºC. Materiālu žāvēšana notiek vakuumā, 
kā arī iespējama izturēšana dažādās gāzu vidēs. 
Iekārta ir aprīkota ar vakuumsūkni ar kura 
palīdzību tiek panākts gaisa retinājums kamerā 
vai arī kamerā tiek ievadīta pārbaudē 
izmantojamā gāze. 

Laboratorijas šķeldu analizators 
 

SCAN-testu standartus izdevušas un iesaka 
Dānijas, Somijas, Norvēģijas un Zviedrijas 
vadošās celulozes, papīra un plātņu rūpniecības 
laboratorijas. 

Kokmateriālu žāvēšanas iekārta Laboratoriska kokmateriālu žāvēšanas iekārta 
Brunner. Vadība NARDI pilnībā automatizēta. 
Iekārtas tilpums 0,6m3. Iespējams precīzi veikt 
zāģmateriālu žāvēšanas procesus. 

Šķeldu analizators JWIIIA  
 

MATERIĀLU UGUNSIZTURĪBAS TESTĒŠANAS LABORATORIJA 
 

Plūsmas mērītājs ar sensoru Gaisa plūsmas ātruma mērīšana žāvēšanas 
iekārtas pneimosistēmā 

Digitālā fotokamera Olimpus  
Vienotā dedzināšanas iekārta (Single 
Burning Item, SBI).  
  
 
 

Vidēja lieluma paraugu ugunsizturības 
pārbaudei  
Vienotā sadedzināšanas iekārta (VSI) sastāv no 
pārbaudes telpas, pārbaudes aparāta (vagonetes, 
rāmja, degļiem), nosūcēja kapuces, dūmu 
savācēja un dūmvada, dūmu nosūcēja sistēmas 
un vispārēja rakstura mēriekārtas. 

Grīdas seguma dedzināšanas iekārtas 
komplekts 
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MĒBEĻU UN VIRSMAS APDARES TESTĒŠANAS 
LABORATORIJA 

 

Universālas mēbeļu testēšanas stends 
 

Stends aprīkots ar pneimatiku un automātiku, 
nodrošinot precīzu spēku iestatīšanu, ciklisku 
pārbaužu veikšanu, mehāniskās izturības un 
stabilitātes testu veikšanu. Mēbeļu stends viegli 
transformējams dažādu mēbeļu pārbaužu 
veikšanai. 

Fotospektrometrs Minolta Dažādu materiālu tumšuma pakāpes 
noteikšanai. 

Digitālais manometrs Greisinger GMH 
3110 

Spiediena noteikšanai. 

Dinamometrs Ahlborn FKA 0251 Mērinstrumentu kalibrēšanas iekārta. 
Pārklājuma biezuma mērītājs QuintSonic 
Pro 

Paredzēts dažādu pārklājuma biezuma 
noteikšanai. 

Virsmas raupjuma parametru mērītājs Mahr 
Pethometer 

Paredzēts dažādu materiālu virsmas raupjuma 
parametru noteikšanai. 

Kremlin apdares iekārta Paredzēta dažādu materiālu apdares klājuma 
veidošanai. 

Virsmas nodiluma mērierīce Taber Virsmas nodilumizturības testēšanas iekārta. 
Krāsu salīdzināšanas kamera Matshmaster  
Virsmas spīduma mērītājs PICOGLOSS  
Virsmas šķērsskrāpējumu testeris Multi-
Cross Cutter 

 

 
MEHATRONIKAS MĀCĪBU LABORATORIJA 

 

Mehatronikas laboratorijas iekārta Festo 
Didactic 

Automātikas stendi, ražošanas tehnoloģisko 
procesu modelēšanai. 

 
ZĀĢMATERIĀKLU MĀCĪBU LABORATORIJA 

 

Lentzāģmašīna ZDL 50H Paredzēta sagatavju izzāģēšanai no apaļkoka. 
Horizontālā urbmašīna  
Šķērsripzāģmašīna Zāģmateriālu garumošanai 
Termiskās modificēšanas iekārta  Paredzēta koksnes termiskajai modificēšanai, 

apmācībai. Daļēji automatizēta vadība. 
 

KOKSNES MEHĀNISKĀS APSTRĀDES MĀCĪBU 
LABORATORIJA 

 

Taisnošanas un biezumapstrādes mašīna Paraugu izgatavošanai. 
Elektrisko rokas instrumentu konsole ar 
barošanas bloku un skaidu nosūkšanas 
sistēmu 

Paraugu izgatavošanai. 

Frēzēšanas iekārta Paraugu izgatavošanai. 
Formātripzāģmašīna Paraugu izgatavošanai. 
Galdnieku lentzāģmašīna Paraugu izgatavošanai. 
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Svārstzāgis Festool PS 300 EQ-Plus Paraugu izgatavošanai. 
Leņķa ripzāģis Festool SYMMETRIC 70 E Paraugu izgatavošanai. 
Elektriskais skrūvgrieznis Festool CDD  Paraugu izgatavošanai. 
Pneimatiskā slīpmašīna Festool LEX 2 
150/7 

Paraugu izgatavošanai. 

Vertikālā plātņu prese.  
Tecīla  
Integrēta skaida nosūkšanas sistēma ar 
briketēšanas iekārtu 

 

 
METROLOĢIJAS SEKTORS 

 

Mērlente Bacho  
Diega tālmērs Haglof Walktax Metric  
Ģeogrāfiskās pozicionēšanas iekārta S/N 
Pathfinder 

 

Ultraskaņas elektroniskais tālmērs Haglof 
DME 

 

Mērlente koku diametra noteikšanai  
Elektroniskais augstuma mērs  
Optiskais augstuma mērs  
Busole  
Preslera svārpsts Izmanto augoša koka vecuma noteikšanai 
Digitālais dastmērs Izmanto koksnes krājas noteikšanai 
Digitālais bīdmērs Mahr  
Digitālais mikrometrs Mahr  
Digitālais lineārā pārvietojuma mērītājs  
Digitālais biezuma mērītājs  
Universālais leņķmērs   
Digitālais indikators Mahr  
Galamēru komplekts Koba 1057  
Digitālais indikators ar bāzi dziļuma 
mērīšanai 

 

Digitālie svari Sartorius  
Anemometrs Ahlborn FVA 915S Gaisa plūsmas ātruma noteikšanai 
Tahometrs Ahlborn FUA 9192 Rotācijas frekvences noteikšanai 
Vibrāciju mērīšanas iekārta Monitran VM 
110 

 

Luksmetrs Testo 545 Pagaismojuma noteikšanai 
Higrometrs Greisinger Relatīvā gaisa mitruma noteikšanai 
Skaņas līmeņa mērītājs Testo 815  
 

 
 
 

 
  



17.pielikums 
 

 
Kokapstrādes katedras darbības plāns LLU attīstības stratēģiskā plāna izpildei 2007. gadā 

 
PROGRAMMA 2.1. - STUDIJU PROCESS  
 
1.1. DARBĪBAS VIRZIENS – STUDIJU PROGRAMMU ATTĪSTĪBA 

 
Nr. 
p. k. 

 
Rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji, gads/i 

 
Svarīgākie uzdevumi rezultāta sasniegšanai 

 
Finansējums, 

piesaistes avots/i 

 
Izpildes termiņi 
(mēneši, datumi) 

uzdevumiem 

 
Atbildīgie par 
uzdevumiem 

1 2 3 4 5 8 

1. Kokapstrādes pamatstudiju 
programmas akreditācija 

Akreditācijas ziņojuma un materiālu sagatavošana 
 

 2007.g. maijs Studiju programmas 
vadītājs prof. 
H.Tuherms 

2. Koksnes materiālu un 
tehnoloģijas maģistra studiju 
programmas akreditācija 

Akreditācijas ziņojuma un materiālu sagatavošana  2007.g. maijs Studiju programmas 
vadītājs doc. 
V.Kozuliņš 

3. Meža ekonomikas un politikas 
maģistra studiju programmas 
atestācija 

Akreditācijas ziņojuma un materiālu sagatavošana  2007.g. maijs Studiju programmas 
vadītājs prof. 
H.Tuherms 

 
 
1.2. DARBĪBAS VIRZIENS – TĀLĀKIZGLĪTĪBA UN KONSLLTATĪVA DARBĪBA 
 

 
Nr. 
p. k. 

 
Rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji, gads/i 

 
Svarīgākie uzdevumi rezultāta sasniegšanai 

 
Finansējums, 

piesaistes avots/i 

 
Izpildes termiņi 
(mēneši, datumi) 

uzdevumiem 

 
Atbildīgie par 
uzdevumiem 

1 2 3 4 5 8 

1. Konsultāciju sniegšana Konsultāciju sniegšana Latvijas Kokrūpniecības 
federācijas un citu kokapstrādes nozares uzņēmumu 
darbiniekiem  

 Visu gadu pēc 
pieprasījuma 

Katedras pasniedzēji 

2. Katedras mācībspēku 
iesaistīšanās tālākizglītības 
kursu pasniegšanā 

Kursu organizēšana kokapstrādes nozares 
speciālistiem un profesionālās arodizglītības mācību 
iestāžu darbiniekiem (kopā ar institūtu MeKA)  

 Visu gadu pēc 
pieprasījuma 

As.prof. A.Domkins 

 



 
 
 
1.3. STUDIJU ORGANIZĀCIJA UN KVALITĀTE   
 
Nr. 
p. k. 

 
Rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji, gads/i 

 
Svarīgākie uzdevumi rezultāta sasniegšanai 

 
Finansējums, 

piesaistes avots/i 

 
Izpildes termiņi 
(mēneši, datumi) 

uzdevumiem 
 

 
Atbildīgie par 
uzdevumiem 

1 2 3 4 5 8 

1. Modulārā studiju plāna 
darbības lietderības 
izvērtējums 

2006./2007.studiju gada studiju procesa pozitīvo un 
negatīvo pušu analīze 

 2007.g. jūnijs Katedras pasniedzēji 

2. Mācību metodiskās literatūras 
pieejamība internetā 

Mācību metodiskās literatūras sagatavošana  
Mācību metodiskās literatūras ievietošana internetā  
 

LLU 2007.g. augusts 
2007.g. oktobris 

Katedras pasniedzēji 
Tīkla administrators 

 
 
1.4. MĀCĪBSPĒKI 
 

 
Nr. 
p. k. 

 
Rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji, gads/i 

 
Svarīgākie uzdevumi rezultāta sasniegšanai 

 
Finansējums, 

piesaistes avots/i 

 
Izpildes termiņi 
(mēneši, datumi) 

uzdevumiem 
 

 
Atbildīgie par 
uzdevumiem 

1 2 3 4 5 8 

1. 
 

Mācībspēka kvalifikācijas 
apliecinājums- piedalīšanās 
starptautiskās konferencēs 

Konferences ziņojuma sagatavošana  
 
 
 

Līgumtēmu 
finansējums 

Visu 2007.g.  Prof.H.Tuherms 
As.prof. A.Domkins 
Doc.I.Akerfelds 
Doc.K.Būmanis 
Lekt.U.Spulle 

2. Normatīvā studiju darba 
apjoms 

2007./2008.studiju gada normatīvā studiju darba 
aprēķinu veikšana  SPP un stundās 

 2007.g. aprīlis Katedras vadītājs 

3. Katedras pasniedzēju studiju 
darba apjoma optimizējums 

Individuālo slodžu aprēķinu veikšana  2007.g. maijs Katedras vadītājs 

 



 
 
 
1.5. STUDĒJOŠIE 
 

 
Nr. 
p. k. 

 
Rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji, gads/i 

 
Svarīgākie uzdevumi rezultāta sasniegšanai 

 
Finansējums, 

piesaistes avots/i 

 
Izpildes termiņi 
(mēneši, datumi) 

uzdevumiem 

 
Atbildīgie par 
uzdevumiem 

1 2 3 4 5 8 

1. 
 

Profesionālās orientācijas 
pasākumi 

1. Katedras pārstāvju piedalīšanās izstādē SKOLA 
2007 

2. Atvērto durvju dienas LLU 
3. Vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu 

apmeklējumi   

 2007.g. marts 
 
30.03.07 
2007.g. marts 

Doc. V.Skrupskis 
 
Lekt. G.Priedkalns 
Lekt. G.Priedkalns 

 
 
 
1.6. STUDIJU PROCESA NODROŠINĀŠANA 
 

 
Nr. 
p. k. 

 
Rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji, gads/i 

 
Svarīgākie uzdevumi rezultāta sasniegšanai 

 
Finansējums, 

piesaistes avots/i 

 
Izpildes termiņi 
(mēneši, datumi) 

uzdevumiem 
 

 
Atbildīgie par 
uzdevumiem 

1 2 3 4 5 8 

1. 
 

Mācību metodiskie materiāli  
8 vienības 

1. Mācību metodisko materiālu sagatavošana  
2. .Mācību metodisko materiālu pavairošana   
 
 
 

LLU 
Meža fakultāte 

Visu 2007.g.  
Visu 2007.g. 

Katedras pasniedzēji 
Katedras pasniedzēji 
 

2. Iegādāta mācību literatūra  Pieteikuma sagatavošana LLU Fundamentālajai 
bibliotēkai  

500 LVL, LLU Visu 2007.g.  Lektors L.Kūliņš 

 
 
 
 



 
 
PROGRAMMA 2.2. - ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 
 
 
2.1. DARBĪBAS VIRZIENS – ZINĀTNISKI  PĒTNIECISKĀS STRUKTŪRVIENĪBAS 
 

 
Nr. 
p. k. 

 
Rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji, gads/i 

 
Svarīgākie uzdevumi rezultāta sasniegšanai 

 
Finansējums, 

piesaistes avots/i 

 
Izpildes termiņi 
(mēneši, datumi) 

uzdevumiem 
 

 
Atbildīgie par 
uzdevumiem 

1 2 3 4 5 8 

1. 
 

Koksnes un koksnes materiālu 
zinātniskās laboratorijas 
darbības koncepcija 

Koksnes un koksnes materiālu zinātniskās 
laboratorijas darbības koncepcijas pilnveidošana  

 2007.g. oktobris Lab.vad. J.Kažociņš 
 

2. Institūta MeKA laboratoriju 
izmantošana katedras 
zinātniskās un apmācības 
aktivitātes  

Priekšlikumi institūta MeKA laboratoriju efektīvākai 
izmantošanai 

 2007.g.septembris As.prof. A.Domkins 

 
 
2.2. DARBĪBAS VIRZIENS – ZINĀTNIEKU PERSONĀLA VEIDOŠANA  

 
Nr. 
p. k. 

 
Rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji, gads/i 

 
Svarīgākie uzdevumi rezultāta sasniegšanai 

 
Finansējums, 

piesaistes avots/i 

 
Izpildes termiņi 
(mēneši, datumi) 

uzdevumiem 
 

 
Atbildīgie par 
uzdevumiem 

1 2 3 4 5 8 

1. 
 

Vadošo pētnieku iesaistīšana 
katedras zinātnisko tēmu 
risināšanā   

Vadošo pētnieku darbības koncepcijas pilnveidošana  2007.g. jūnijs Katedras vadītājs 

 
 
 
 
 



 
 
2.3. DARBĪBAS VIRZIENS- DOKTORANTŪRA 
 

 
Nr. 
p. k. 

 
Rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji, gads/i 

 
Svarīgākie uzdevumi rezultāta sasniegšanai 

 
Finansējums, 

piesaistes avots/i 

 
Izpildes termiņi 
(mēneši, datumi) 

uzdevumiem 

 
Atbildīgie par 
uzdevumiem 

1 2 3 4 5 8 

1. Doktorantūra pilnveidošana , 
studējošo skaits doktorantūrā  

1. Doktorantu darba plāna izpildes kontrole  
2. Jaunu doktorantu piesaiste studijām doktorantūrā 

 Trīs reizes studiju 
gadā  
2007g. jūlijs 

Prof. H.Tuherms 
Prof. A.Treimanis 
Katedras mācībspēki 

2. Doktorantu publikācijas   
( 4 publikācijas) 

Publikāciju sagatavošana un iesniegšana redakcijās,  
atbilstoši LZP atzīto zinātnisko publikāciju  sarakstam 

 Visu 2007.g. Katedras doktoranti 
un pasniedzēji 

3.  Promocijas darbu iesniegšana  
(2 darbi) 

U.Spulles un G.Bāras promocijas darbi  2007g. marts un 
septembris  

Doktanti U.Spulle 
un G.Bāra 

 
 
2.4. DARBĪBAS VIRZIENS- PĒTĪJUMU MATERIĀLI TEHNISKĀ BĀZE 
 

 
Nr. 
p. 
k. 

 
Rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji, gads/i 

 
Svarīgākie uzdevumi rezultāta sasniegšanai 

 
Finansējums, 

piesaistes avots/i 

 
Izpildes termiņi 
(mēneši, datumi) 

uzdevumiem 

 
Atbildīgie par 
uzdevumiem 

1 2 3 4 5 8 

1. Universālā pārbaudes mašīna 
INSYRON KN600 

Iekārtas izmantošanas apgūšana  2007g. jūnijs Lab.vad.J.Kažociņš 

2. Mūsdienu koksnes mitruma 
satura noteikšanas iekārta  

Mūsdienu koksnes mitruma satura noteikšanas 
iekārtas iegāde 

Līgumtēmu līdzekļi 
850 Ls 

2007.g. oktobris 
 

Lab.vad.J.Kažociņš 
 

3. Vilkmes kamera  Vilkmes kameras iegāde Līgumtēmu līdzekļi 
1175 Ls 

2007.g. oktobris Lab.vad.J.Kažociņš 
 

4. Koksnes griešanas procesu 
pētnieciskā iekārta 

Koksnes griešanas procesu pētnieciskās iekārtas 
aprīkošana un aspirācijas sistēmas iegāde 

Līgumtēmu līdzekļi 
16455 Ls 

2007g. jūnijs Lab.vad.J.Kažociņš 
 

3. Datortehnikas un multimediju 
iekārtas iegāde 

Multimediju projektors – 1 gab. 
Portatīvie datori – 3 gab. 
Kodoskops – 1 gab. 
Ekrāni – 3 gab. 

LLU MF līdzekļi 
3440 Ls 

2007 oktobris 
 

Katedras vadītājs 
 

 



PROGRAMMA 2.3. – MĀCĪBU UN PĒTNIECISKĀ DARBA ADMINISTRATĪVAIS UN SAIMNIECISKAIS 
NODROŠINĀJUMS 
  
 3.1. DARBĪBAS VIRZIENS – LLU TIESISKĀS BĀZES UN ADMINISTRATĪVĀS KAPACITĀTES NOSTIPRINĀŠANA 
 

 
Nr. 
p. k. 

 

 
Rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji, gads/i 

 
Svarīgākie uzdevumi rezultāta sasniegšanai 

 
Finansējums, 

piesaistes avots/i 

 
Izpildes termiņi  

uzdevumiem 

 
Atbildīgie par 
uzdevumiem 

1 2 3 4 5 8 
1. Metodiskie norādījumi kursa 

darbu izstrādei 
Metodisko norādījumu sagatavošana un  
apstiprināšana kursa darbu un kursa projektu izstrādei 

LLU 2007.g.oktobris Doc. V.Kozuliņš 

2. Metodiskie norādījumi 
diplomprojektu un 
diplomdarbu izstrādei un 
aizstāvēšanai 

Metodiskie norādījumu sagatavošana un 
apstiprināšana diplomprojektu un diplomdarbu 
izstrādei un aizstāvēšanai 

LLU 2007.g.februāris Prof. H.Tuherms 
Doc.V.Kozuliņš 

3. Metodiskie norādījumi 
kvalifikācijas darbu izstrādei 
un aizstāvēšanai 

Metodiskie norādījumu sagatavošana un 
apstiprināšana kvalifikācijas darbu izstrādei un 
aizstāvēšanai 

LLU 2007.g.marts Prof. H.Tuherms 
Doc.V.Kozuliņš 

4. Metodiskie norādījumi 
maģistra darbu izstrādei 

Metodiskie norādījumu sagatavošana un 
apstiprināšana maģistra darbu izstrādei un 
aizstāvēšanai 

LLU 2007.g. februāris Prof. H.Tuherms 
Doc.V.Kozuliņš 

 
  3.2. SADARBĪBA AR CITĀM INSTITŪCIJĀM LATVIJĀ UN ĀRZEMĒS 
 

 
Nr. 
p. k. 

 

 
Rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji, gads/i 

 
Svarīgākie uzdevumi rezultāta sasniegšanai 

 
Finansējums, 

piesaistes avots/i 

 
Izpildes termiņi  

uzdevumiem 
 

 
Atbildīgie par 
uzdevumiem 

1 2 3 4 5 8 
1. 
 

Sadarbība ar Latvijas valsts 
Mežzinātnes institūtu SILAVA 

Sadarbības līguma noslēgšana  
 

 2007 jūlijs Prof. H.Tuherm 

2. Sadarbība ar Latvijas Valsts 
Koksnes ķīmijas institūtu 

Sadarbības līguma noslēgšana  
 

 2007 jūnijs Prof. H.Tuherm 

3. Sadarbība ar institūtu MeKA Kopēji pasākumu saskaņošana katru ceturksni  2007.g. Prof. H.Tuherm 
As.prof. A.Domkins 

4. Sadarbība ar Kymmenlaakso 
profesionālo augstskolu, 
Somija  

Sadarbības līguma noslēgšana, kopējo prakšu 
organizēsana 

MAF finansējums 2007.g.jūlijs Prof. H.Tuherm 



 
 
 
3.3. MATERIĀLI TEHNISKĀS BĀZES UZTURĒŠANA UN ATTĪSTĪBA 
 

 
Nr. 
p. k. 

 
Rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji, gads/i 

 
Svarīgākie uzdevumi rezultāta sasniegšanai 

 
Finansējums, 

piesaistes avots/i 

 
Izpildes termiņi 
(mēneši, datumi) 

uzdevumiem 
 

 
Atbildīgie par 
uzdevumiem 

1 2 3 4 5 8 

1. Kokapstrādes katedras 
teritorijas labiekārtošana un 
komunikāciju izbūve  

Katedras teritorijas labiekārtošana saskaņā ar tāmi 
“Teritorijas labiekārtošana un komunikāciju izbūve. 
Tāme Nr.1. Dobeles iela 41, Jelgava”.  

108199 Ls 2007.g.augusts Lab.vad. U.Ruks 

2. Kokapstrādes katedras 
(Dobeles ielā 41, Jelgavā) 
iekšējo telpu un inženiertīklu 
rekonstrukcija 

Katedras iekšējo telpu un inženiertīklu rekonstrukcija 
saskaņā ar SIA STATIO izstrādāto tehnisko projektu 
“Meža nozares zināšanu centra rekonstrukcija, 
2.kārta”, 464 m2  

Pēc iepriekšējās 
kalkulācijas  
225.000 Ls 

2008.g.jūnijs Doc. K.Būmanis 

 
 
 
 
2007.gada 27.martā 
 
 

Kokapstrādes katedras vadītājs                                        H.Tuherm 




